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Pár hét és megkezd dik a Nógrád
megyei II. osztályú labdarúgó baj-
nokság 2008-2009. évi tavaszi
szezonja.
 Az egyesület  mint már hagyo-
mánnyá vált  a februári jótékony-
sági Sportbállal nyitotta meg a
tavaszi szezont. A bál egyik célja,
hogy közelebb hozza a sportolókat
és a sportrajongókat. A másik,
hogy némi alapot szolgáljon az
induló szezonra. Elnézve a szóra-
kozókat nyugodtan elmondhatjuk,
hogy ebben az influenzával terhelt
id szakban is egymásra talált a
néz  és a játékos. Mint minden
évben, most is az általános iskolá-
sok nyitótáncával kezd dött a bál,
majd fergeteges jókedvvel és siker-
rel folytatta a K szirt Néptánc
Egyesület. Most is gyönyörködhet-
tünk a váci Miami Sporttánc egye-
sület latin versenytáncokkal fellép
versenyz iben, a legnagyobbaktól
a legapróbbakig. Mindezek után
hab a tortán: Nagy Feró,  aki  a
Ferencsik-Dobai Duóval közösen
forrósította fel a hangulatot és
énekeltette meg a közönséget.
Ennyi rávezetés és hangulatjavítás

után hajnalig ropták a táncot a
fiatalok és a már nem olyan fiata-
lok is!
 Szóval elmondhatjuk: Jól sike-
rült!
 Éjfélkor, mint mindig most is a
tombola hozta izgalomba a résztve-

ket. Rengeteg felajánlással és
ajándékkal támogatták egyesüle-
tünket az alább felsoroltak:
 Mini ABC, COOP ABC, Gazda-
bolt, Marton Pékség, Virágbolt,
Mona Lisa pizzéria, Hornos Kft.,
MULTISZOLG Bt. Vác, Monosto-
ri család, Pásztor Katalin, Dr.
Filip Dániel, Vasas János cukrász,
Makrai Györgyi, Bozsó Zoltánné
cukrász Nógrád, Hornos Márton,
Papp család, Gottfried Richárd,
Kovács Lászlóné, Gyurkovics Zol-
tán, Freistág János, Tóth János
polgármester, Varga Sándorné, Dr.
Gallyas Csaba és Judit Budapest,
Horváth Attila és családja,
Poszpisel család és azok a nyugdí-
jasok a klubból, akik támogatóje-
gyet vásároltak. Köszönjük azok-
nak is, akik nevük elhallgatását
kérték és azoknak is, kiket az emlé-
kezetkihagyásunk okán elfelejtet-
tünk megemlíteni.
 Megköszönjük az általános isko-
lások szüleinek, hogy a fellép
ruhák kölcsönzésével támogatták
egyesületünket.
 Köszönjük azon egyesületi ta-
goknak is, akik szervezéssel, mun-
kával, megrendezték a  bált.
 Köszönjük lányok! Köszönjük
fiúk!

Az 1848. márciusi forradalom
emlékére tartott ünnepünk magyar
nemzetünk egyik legszebb emlék-
napja. Többek közt arra emléke-
zünk, hogy eleink képesek voltak
összefogni és tenni a közös jöv ért,
egy reményteli jobb életért.
 Községünkben is különös gond-
dal készülünk mindig erre az ün-
nepre: igyekszünk úgy emlékezni
el deinkre, hogy méltóak lehes-
sünk szellemi örökségükre.
 Idén március 14-én délután 1630-
kor kezd dik az emlékünnepély a
református templom el tti téren.
Közvetlenül utána a templomban
komolyzenei koncertet tartunk az
Ukrajnában lév  Macsola testvér-
községünk támogatására. Mert,
2009-ben így próbálunk segíteni
határainkon túl, nálunk lényegesen

nehezebb helyzetben él  testvére-
inken.
 A jótékonysági koncert különle-
gessége lesz, hogy csak Diósjen n
él  m vészek, közrem köd k lép-
nek majd fel. A rendezvény akkor
éri el célját, ha – a szórakoztatáson
túl – az urnában összegy jtött
pénzadományokkal segítséget tu-
dunk nyújtani macsolai testvértele-
pülésünk lakóinak.
 Szeretettel hívunk és várunk
tehát mindenkit március 14-én,
szombaton az ünnepségre és a
koncertre! Akinek módjában áll,
kérjük, pénzadománnyal is segítse
határainkon túli testvéreinket! Kö-
zösen emlékezni, a gyönyör  dalla-
mokat élvezni, jót tenni jó!

Diósjen  képvisel testülete

Macsola, az ukrán-magyar állam-
határhoz 3 km fekszik, igaz a
beregsurányi határátkel t csak
Beregszászon keresztül lehet meg-
közelíteni. Beregszász, a járási
központ 6 km-re van.
 Els  írásos feljegyzés a telepü-
lésr l 1327-b l származik. 1357-

l a település rendelkezik saját
pecsétlenyomattal. Akkori lakosok
száma 330-350 f . A pecsétben
található ekevas arra enged követ-
keztetni, hogy már abban az id ben
is a lakosok megélhetése a földm -
veléshez  volt kötve.
 Napjainkban úgyszintén a f
megélhetési lehet séget a földm -
velés jelenti. Járnak el dolgozni
Beregszászba, Magyarországra,
Oroszországba és Ukrajna több
nagyvárosába. Van példa arra is,
hogy 1-2 ember Olaszországban
találta meg a megélhet ségi lehet -
ségét.
 A Macsolai Községi Tanács
területén található intézmények:
Községi tanács polgármester: Ba-
logh János - munkatársak:  4 f .
 Óvodába 20 gyermek jár, sze-
mélyzet 6 f , van háziorvosi rende-

  f orvossal.
 A településen m ködik könyvtár
és községi klub is. Továbbá ma-
gánvállalkozó m ködtet gyógy-
szertárat. 3 mini ABC és egy na-
gyobb élelmiszerüzlet elégíti ki a
lakosság igényeit.

Bihon Ottó magánvállalkozó
jóvoltából bizonyos épít anyagot

is helyben be lehet szerezni, vala-
mint m ködtetni kívánja a Diósje-

 motelt, mely el reláthatólag 10-
12 f  elhelyezésére lesz alkalmas. -
A községben található római kato-
likus templom, épült 1927-ben,
amelybe a görög katolikus hívek is
járnak, és van református templom
is amely 1843-ban épült. A telepü-
lés területén üzemel  téglagyár,
amely egy KFT. tulajdonában van,
igazgatója Major István, 40 f nek
biztosit munkát, akik nemcsak
helybéliek.
 Síbakancs-fels részkészít  var-
roda m ködik, közös ukrán-olasz
tulajdonú, 35 f nek biztosít mun-
kát. A munkások nagyobb része
helybeli. Jelenlegi lakosok száma
730 f , melynek 90%-a magyar
anyanyelv . Szinte minden háztar-
tásban foglalkoznak baromfi- és
sertésneveléssel, nemcsak saját
szükségletre, hanem értékesítésre
is. Még szarvasmarhatartással is
foglalkoznak (95 db) a településen
és a család által el nem fogyasztott
többletét a tejterméknek a bereg-
szászi piacon értékesítik. Minden
háztartás rendelkezik bizonyos
mez gazdasági földterülettel, me-
lyet folyamatosan m velnek, f leg
kalászosok és kukoricatermesztésre
használnak. Az ukrán kormány
rendelkezése szerint segélyt az nem
kap, aki földterülettel rendelkezik.

Tóth János
polgármester

Macsola



Önkormányzati hírek
Tájékoztató a 2009. január 28-án

megtartott képvisel testületi
ülésr l.

Polgármester úr tájékoztatója a
testületi ülést megel  id szak
eseményeir l:
Január 17-én Szeibert András úr
az Áldos Zrt. ügyvezet je meghí-
vásra tartott el adást a biotermékek
lehetséges el állításával kapcsolat-
ban.
Január 18-án Fels petényben
Pallavicsinyi Tibor rnagy emlék-
táblájának avató ünnepségén vet-
tem részt és koszorúztam meg.
Január 22-én Romhányban vettem
részt a Rákóczi emléknapon.
Január 26-án tanári értekezleten
vettem részt az iskolában, ahol az
elmúlt fél év eseményeir l számolt
be az igazgató asszony.
Január 27-én Gödöll n az Észak-
Kelet Pest Nógrád-megyei Reg.
Hulladékgazd. Társ. ülésén vettem
részt, ahol a közbeszerzési eljárá-
sok elindításáról, géppark beszerzé-
sér l, valamint a beruházás jelenle-
gi állapotáról kaptunk tájékoztatót
és a 2009. évi költségvetés elfoga-
dása történt meg.
Január 28-án a  Híd-technika  Kft.
munkatársaival bejárást tartottunk a
szelektív-hulladékgy jt  szigetek
helyszínein. A beruházás megkez-
dése el reláthatólag március hónap-
ban indul el.
A képvisel testületi ülésen meg-
vitatott témákról röviden:

Sokunk vágya, hogy március 15-
én egy ’48-as szabadságharcos
emlékm  el tt róhassák le ke-
gyeletüket a diósjen iek. Az
önkormányzat felkérésére Dovák
József ismertette a témával kap-
csolatos elképzeléseit. Reménye-
ink szerint az elkövetkez  évben
új emlékm vet avathatunk.
2009. évi önkormányzati költ-
ségvetési terv kidolgozása az
intézmények vezet ivel közösen.
Érvek és ellenérvek ütköztetésé-
vel a takarékos m ködtetésért
folyt a vita, melyet a következ
testületi ülésen lesz alkalom
folytatni.
Településfejlesztés, kisebb feltárt
munkák elvégzési lehet ségeinek
megvitatása. Nem jelent s anya-
gi igény  munkákról volt szó,
amelyek nagymértékben javíta-
nák az itt él k közérzetét.
Idegenforgalmi pályázatok elbí-
rálása. Diósjen i szállásadók
részesültek különböz  mérték
támogatásban a benyújtott pályá-
zataik alapján.
Szemétszállítási szerz dés meg-
hosszabbítása a jelenleg is szol-
gáltatást végz  vállalkozóval.

Tájékoztató a 2009. február 25-
én megtartott képvisel testületi

ülésr l.

Február 2-án bejárást tartottunk
településünkön a Rend rség, a
Közútkezel  és az Önkormányzat
részvételével. A bejárás alkalmával
áttekintettük az útkeresztez dése-
ket, összeírásra kerültek a hiányzó
közúti jelz táblák, és az
egyirányúsításra javasolt utak.
Február 3-án Gödöll n vettem
rész a jegyz  asszonnyal és kb.
háromszáz polgármester társammal
a 2009. évi költségvetést érint
tájékoztatón.
Február 7-én sportbálon vettem
részt képvisel -társaimmal.
Február 9-én találkoztam
Szrenkánéval az érsekvadkerti
Kolping ház vezet jével aki Oláh-
né Bódi Csilla gyermekének ellátá-
sára kíván kötni ellátási szerz dést
az önkormányzattal. Az ellátás a
szervezet normatív támogatásából
megoldott, az önkormányzatnak
nem kell hozzájárulni.
Február 10-én A DIPO LEADER
keretén belül pályázat beadására
készül  Five Forest cég vezet ivel
került sor tárgyalásra a pályázat
tárgyának kapcsán.
Február 11-én Püspökszilágy
polgármesterével, a Five Forest
vezet jével együtt kerestük meg
Verseg polgármesterét, és tekintet-
tük meg a biomasszával f tött és
napelemmel m köd  melegvíz-
rásegítés  iskolát valamint az ön-
kormányzat épületét.
Február 12-én Balla Mihály or-
szággy lési képvisel  tartott foga-
dóórát az önkormányzat tanácster-
mében. Szintén 12-én Márta Attila
keresett meg a bánki központtal
rendelkez  Turisztikai Deszti-
nációs Menedzsment részér l,
amely azért jött létre az ország
szinte minden területén, hogy a
turisztikai fejlesztések lehet ségeit
és az EU pályázati forrásait minél
hatékonyabban tudjuk kihasználni.
Február 13-án kistérségi ülésen
vettem részt.
Február 14-én szombaton Schaff
Ibolyával beszélgettünk a Norvég
pályázatokról, aki a civil szerveze-
tek számára kiírásra kerül  ilyen
jelleg  pályázatokban kíván segíte-
ni, ill. a biztos kezdet programban
rejl  lehet ségekr l tájékoztatott.
Február 15-én vasárnap, a Hor-
gászegyesület közgy lésén vettem
részt, ahol tájékoztattam a tagságot
az önkormányzat fejlesztési elkép-
zeléseir l.
Február 17-én Rétság város rend-
rkapitány meghívására, polgár-

mestertársaimmal, a közbiztonság-
gal kapcsolatos problémákat be-

széltük meg és jeleztük a kapitány
úr felé.
Február 19-én Gödöll n voltam a
társulás területén lév  28 db sze-
méttelep rekultivációs pályázatá-
nak tájékoztatóján. A pályázat els
fordulóban a tervezésre nyerhet
támogatás, melyet minél el bb el
kell kezdeni.
Február 20-án Nógrádon voltam
az Ipoly-Euro Régió kib vített
elnökségi ülésén.
Február 21-én Cserhátsurányban
vettem részt az ÉL LÁNC A KIS-
ISKOLÁKÉRT ÉS A FALVAK
MEGMENTÉSÉÉRT tanácskozá-
son  ahol  civil  szervezetek,  és  ön-
kormányzatok képvisel i vitatták
meg ezt a problémakört.  Szintén
21-én a vadásztársaság meghívásá-
ra képvisel társaimmal vadászbál-
ban voltunk Szendehelyen.
Február 22-én Kramlik Kornéliá-
val megtekintettük az Önkormány-
zat intézményeit az akadálymente-
sítés terveinek elkészítésére áraján-
lat kérése végett.
Február 24-én Gödöll n a MÖSZ
küldöttgy lésén vettem részt, ahol
többek között a kormány   önkor-
mányzati, egészségügyi, oktatáspo-
litikai kérdésekr l, esett szó. A
polgármesterek hangoztatták az
összefogás fontosságát és szüksé-
gességét. Szintén 24-én az óvodá-
ban szül i értekezleten vettem
részt.
A képvisel testületi ülésen meg-
vitatott témákról röviden:

Napirend el tt Schaff Ibolya
disjen i lakos tájékoztatta a je-
lenlév ket a „Biztos kezdet”
pályázati programról és a Norvég
pályázatokról.
2009. évi önkormányzati költ-
ségvetés megvitatása.
Református egyház kárpótlással
kapcsolatos kérelmének megbe-
szélése.
Az Iskola alapító okirat módosí-
tása.
Szociális rendelet módosítása a
január 1-jén életbe lépett kor-
mányrendeletnek megfelel en.
Új környezetvédelmi rendelet
keretében, a szemétszállítási díj
bevezetésének kidolgozása.
Március 15-ei rendezvény össze-
állítása.
Az önkormányzat és a Kolping
szervezet közötti szerz dés meg-
beszélése.
Döntés önkormányzati utak men-
tén kihelyezend  táblák ügyében.
A Leader-pályázat keretében
beérkezett parktervezési ajánla-
tok elbírálása.
Intézmények energiatakarékos
világításának kérdése.

 A képvisel testület örömére sok
diósjen i polgár vett rész az ülé-
sen, melyért köszönetét ez úton
fejezi ki. Reméljük, hogy az elkö-

vetkez  ülések alkalmával is szá-
míthatunk a lakosság tevékeny
részvételére!
Aki szeretné részletesebben megis-
merni a testületi ülésen elhangzot-
takat, az arról készült jegyz köny-
vet elolvashatja a polgármesteri
hivatalban. A testületi ülésekre
minden érdekl t várunk.

KIVONATOS  KÖZLÉS
a teljes rendelet megtekinthet
a Polgármesteri Hivatalban, és

a község honlapján

DIÓSJEN  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
4./2009. (II. 25.)  számú rendelete

a helyi környezetvédelemr l, a közterületek és
ingatlanok rendjér l, a köztisztasággal és a
települési szilárd és folyékony hulladékkal

összefügg  tevékenységr l, a szervezett köztisz-
tasági közszolgáltatás kötelez  igénybe-vételér l

Az önkormányzati képvisel testület az egyes
helyi közszolgáltatások kötelez  igénybevételé-
r l szóló 1995. évi XLII. törvény, az 1995. évi
LIII. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján figyelemmel e törvények-
ben, valamint az 1959. évi IV. törvény 387. §,
388. §.-iban, a 2000. évi XLIII. Törvény 21.§ (1)
-ben., az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes
rendeletben, a 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendeletben,
a 16/2002. (IV. 10.) EüM számú rendeletben, a
8/1992. (V. 19.) BM rendeletben, a 242/2000,.
(XII.23.) Korm. rendeletben, a 224/2004.
(VII.22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az
alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a
megállapítása, amelyek biztosíthatják a község
köztisztaságával összefügg  feladatok eredmé-
nyes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás
ellátásának és igénybevételének rendjét.

2. §
 (1) Diósjen  Község Önkormányzata kötelez en

ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan
tulajdonosoknál keletkez  települési szilárd
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszol-
gáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás)
szervez és tart fenn.

 (2) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelye-
z  telep Nógrádmarcal község külterületén a
095/8 HRSZ – on lév  m szaki létesítmény.

 (3) A szelektív hulladékgy jtés bevezetésének
el segítésére – a fokozatosság elvének figye-
lembevételével – az önkormányzat hulladék-
udvart létesíthet és tarthat fenn.

 (4) Az önkormányzat Képvisel  – testülete a
hulladék begy jtésére és ártalmatlanítására
szerz dést köt az ingatlan tulajdonosával,
vagy használójával, melynek egyes tartalmi
elemeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §
 (1) A hulladékgazdálkodás nyilvántartását,

díjbeszedést, szerz dés-kötést, végrehajtást, a
személyes adatok kezelését a Képvisel -
testület az adatvédelmi szabályzat szerint
végzi.

(2) A kezelend  adatok köre:



 a) a közszolgáltatást igénybe vev  ingatlantu-
lajdonos, használó neve,

 b) lakcíme,
 c) születési helye, ideje,
 d) anyja leánykori családi és utóneve,
 e) adószáma.

4. §
 (1) A közszolgáltatással ellátott terület Diósjen

község közigazgatási területe
 (2) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási

határon belül valamennyi ingatlan tulajdonos-
ra, kezel re, használóra, vagy bérl jére
(továbbiakban: tulajdonos) kiterjed függetle-
nül attól, hogy a tulajdonos természetes, vagy
jogi személy, illetve nem jogi személyiség
gazdasági társaság.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes
hulladékokra, az azokkal összefügg  tevé-
kenységre.

5. §
 (1) A település közigazgatási területén valam-

ennyi ingatlan tulajdonosa az ingatlanán
keletkez  települési hulladék gy jtésér l és
annak a begy jtésre feljogosított és engedély-
lyel rendelkez  hulladékkezel nek történ
átadásáról az e rendeletben meghatározott
módon köteles gondoskodni. Ez a kötelezett-
ség els dlegesen az ingatlant bármilyen
jogcímen használót, vagy jogcím nélküli
használót terheli.

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt közszolgálta-
tást a helyi közszolgáltatással ellátott területen
lév  ingatlan tulajdonosa - a jelen önkor-
mányzati rendeletben meghatározott módon -
köteles igénybe venni, ha jogszabály, vagy
hatósági határozat eltér en nem rendelkezik.

 (3) A szervezett közszolgáltatásért a tulajdo-
nos(ok) köteles(ek) a jelen rendelet szerinti
díjat az Önkormányzatnak megfizetni.

 (4) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (3)
bekezdés szerinti kötelezettség a beépítetlen
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik,
nem végez semmilyen tevékenységet és
hulladék sem keletkezik.

6.§
 (1) A köztisztaság meg rzésében mindenki

köteles hathatósan közrem ködni és a telepü-
lési környezet (különösen közterületek)
szennyez dését, fert zését eredményez
tevékenységt l, illet leg magatartástól tartóz-
kodni.

 (2) Az e rendelettel összefügg  tevékenység
és a rendelet végrehajtásának ellen rzése a
község jegyz jének feladata.

II. fejezet
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

7. §    ...
III. fejezet

AZ INGATLANOK ÉS A KÖZTERÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSA

8. §     …
9. §     …

 (2) Amennyiben az ingatlantulajdonos válasz-
tása szerinti, 30 l/hét, 50 l/hét, 80 l/hét illet -
leg 140 l/hét mennyiség  hulladéknál több
hulladék keletkezik, annak a községi hulladék
-lerakóhelyre (Nógrádmarcal) történ  elszállí-
tásáról, a tulajdonos köteles gondoskodni,
vagy az Önkormányzattal e szolgáltatásra
külön szerz dést kötni (erre rendszeresített
zsákot el re megvásárolni).

10. §    …
11. §    …
12. §    …

IV. fejezet
TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY

HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS

13. §
(1) Települési szilárd hulladékot, ezen belül

települési háztartási hulladékot és egyéb
szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt
és legálisan m ködtetett szeméttelepen a
vonatkozó üzemeltetési szabályok és el írások
szigorú betartásával szabad elhelyezni. A
község közigazgatási területén bármilyen
szemét lerakása tilos!

 (2) Az Önkormányzat illetékességi területén a
háztartási hulladék szakhatósági el írásoknak
megfelel  elszállítása kötelez .

 (3) Az önkormányzat a hulladék begy jtésér l
heti egy alkalommal köteles gondoskodni és a
tulajdonos a közszolgáltatást igénybe venni.

 (4) Amennyiben a szállítás id pontja munkaszü-
neti napra esik, az elszállítást az azt megel z ,
vagy a követ  els  munkanapon kell teljesíte-
ni.

 (5) Az Önkormányzat évente két alkalommal
- áprilisban és októberben - lomtalanítást tart.

 (6) Azon ingatlantulajdonosok, akik közterüle-
ten közterület-használati hozzájárulás, illetve
engedély alapján árusító, közszolgáltató vagy
egyéb tevékenységet folytatnak, vagy kíván-
nak folytatni, amely a kötelez  helyi közszol-
gáltatás hatálya alá tartozó települési szilárd
hulladék keletkezésével jár, kötelesek azt az
önkormányzatnak bejelenteni, és a – közterü-
let-használati hozzájárulás, illetve engedély
alapján – a közterületen végzend  tevékeny-
ség kezdetének és végének id pontjára,
valamint a várható hulladék fajtájára, annak
összetételére és mennyiségére figyelemmel
szerz dést kötni.

 (7)  Bármilyen eredet  szennyvizet - ahol a
szennyvízcsatorna nem m ködik - vízzáró
vakolattal ellátott gy jt aknában kell össze-
gy jteni és szippantással eltávolítani a kijelölt
szeméttelepre. Ahol szennyvízcsatorna m kö-
dik, ott az ingatlan tulajdonosa köteles arra
rákötni, a szolgáltatást igénybe venni.

14. §
(1) A szervezett köztisztasági közszolgáltatás

igénybevételével a szolgáltatást igénybevev
és az Önkormányzat között - a Ptk. közüzemi
szerz désekre vonatkozó szabályok szerint -
szerz déses jogviszony jön létre. (Ptk. 387.,
388, §.)

 (2) Nem jön létre, illetve szünetel a szerz dés,
ha:
a) az ingatlan lakatlan,
b.) a tulajdonos id leges távollétét el zetesen

a szolgáltatónak egy hónappal korábban
bejelenti és a bejelentés a tényeknek
megfelel .

 (3) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállí-
tását az 1. sz. melléklet szerinti gyakorisággal
végzi.

 (4)  A gy jt  edények a szállítást megel z
nap 20 órától, a szállítás napján legkés bb 6
óráig helyezhet ek ki, és a szállítás napján 20
óráig tarthatók közterületen.

 (5) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi
szabványos tárolók használhatók:
 a) 50 literes szabványos tároló
 b) 80 literes szabványos tároló
 c) 140 literes szabványos tároló
 d) 30 literes rendszeresített gy jt zsák

 (6) A tároló edények folyamatos tisztántartása
az ingatlan tulajdonosának a feladata.

 (7) A használatra bocsátott gy jt edények
karbantartását, felújítását és szükség szerinti
kicserélését a begy jt  végzi, a hozzá beérke-
zett jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes,
ha a cserét a gy jt edény rendeltetésszer
használata során bekövetkezett elhasználódás
teszi szükségessé.

 (8) A tároló edénybe tilos mérgez , veszélyes,
robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a
kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét,
testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy
begy jtése során a gépkocsi m szaki berende-
zésében rongálódást idézhet el ,  ártalmatlaní-
tása során veszélyezteti a környezetet, vagy az
ártalmatlanító telep m szaki berendezéseit.

 (9) Ha a begy jtést végz  dolgozók azt észlelik,
hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat
helyeztek el, amely nem min sül települési
hulladéknak, úgy ezt nem szállítják el.

 (10) Ha a gy jt edény olyan nedves hulladékot
tartalmaz, amely az edényben összetömörö-
dött, vagy befagyott, vagy a benne lév
hulladékot úgy összepréselték, hogy az
elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a
terhelhet ségét, - emiatt a tárolót az el írt
módon kiüríteni nem lehet - a tulajdonos
köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki
nem üríthet  tárolót szabályszer en kiüríteni,
használhatóvá tenni.

 (11) A háztartási szilárd hulladék elszállításához
szükséges edényzet rtartalmának megállapí-
tásánál – szerz déskötéskor vagy szerz dés
módosításakor – a képz d  hulladék mértékét
legalább 25 liter/f /hét mennyiséggel kell
figyelembe venni.

(12) A szolgáltató feladatai és kötelességei a
köztisztasági közszolgáltatás végrehajtásakor:

A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles
rendszeresen - az 1. számú mellékletben
meghatározott gyakorisággal - elszállítani a
kijelölt hulladéklerakó telepre, annak ártal-
matlanításáról a környezetvédelmi szabályok
megtartásával köteles gondoskodni.

 (13) Háztartási hulladék elszállítását végz
járm  személyzete csak a tartályban elhelye-
zett hulladékot köteles elszállítani.

(14) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy
a tartályban a (9), (11) bekezdésben megjelölt
anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést
jogosultak megtagadni. Az ürítés megtagadá-
sáról a tulajdonost az ok feltüntetésével
értesítik.

15. §
(1) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót

megillet  díjat a képvisel -testület állapítja
meg, melyet évente felülvizsgál.

 (2) A szolgáltatási díjakat az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

 (3) A közszolgáltatás megkezdésér l, ellátásá-
nak rendjér l és módjáról a közszolgáltató és
az ingatlan tulajdonos ezzel összefügg
jogairól és kötelezettségeir l, valamint a
közszolgáltatatásra vonatkozó szerz dés
egyes tartalmi elemeir l – e rendelet szerint –
az ingatlan tulajdonosokat az önkormányzat
írásban köteles értesíteni.

 (4) Az ingatlan tulajdonosának az önkormányzat
felé a kiküldött írásbeli értesítés - (3) bekez-
dés - tartalmának megfelel en, nyilatkoznia
kell annak kézhezvételét követ  15 napon
belül.

 (3) A nyilatkozat elmaradása esetén az önkor-
mányzat 8 napos határid vel köteles felhívni a
tulajdonost ismételt nyilatkozattételre. Ha a
nyilatkozat továbbra is elmarad 15 napon
belül a szabálysértési hatóságnál szabálysérté-

si eljárást kezdeményez.
(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szerz dés az

értesítésben – (3) bekezdés szerint -foglalt
tartalommal a nyilatkozatot követ en, a
közszolgáltatás igénybevételével jön létre.

 (5) A közszolgáltatási szerz dés akkor is létre-
jön, ha a közszolgáltató igazolja, hogy az
ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatást
felajánlotta és a rendelkezésre állást is igazol-
ta.

 (6) A tulajdonos személyében bekövetkezett
változást a régi tulajdonos köteles 15 napon
belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelen-
tés napjáig a közszolgáltatás díja a régi tulaj-
donost terheli.

16. §
(1) Az egyéb szilárd hulladék elszállításáról

(csak az erre a célra kijelölt és legálisan
m ködtetett szeméttelepen a vonatkozó
üzemeltetési szabályok és el írások szigorú
betartásával) azon ingatlan tulajdonosának
kell gondoskodnia, ahol a hulladék keletke-
zett.

 (2) A háztartásokban összegy l  nagyobb
méret  – a rendszeres hulladékgy jtés kap-
csán szabványos gy jt edényzetbe nem
elhelyezhet , így el nem szállítható – tárgyak,
eszközök (bútorok, háztartási gépek stb.) az
un. egyéb szilárd hulladékok az évi két alka-
lommal megrendezésre kerül  lomtalanítás
során kerülnek elszállításra, amennyiben azt
saját ingatlanán belül a két lomtalanítás
közötti id szakban nem tudja, nem akarja
tárolni - az elszállíttatásról az ingatlan tulajdo-
nos saját költségére köteles gondoskodni.)

(3) A jegyz  által elrendelt lomtalanítási akciót
az Önkormányzat el zetesen meghirdetett
id szakban és módon szervezi meg és bonyo-
lítja le. A lomtalanítás költsége az Önkor-
mányzatot terheli.

 (4.) Az esetlegesen keletkez  építési hulladékok,
föld, nagymennyiség  salak és egyéb nagy-
mennyiség  hulladék tárolásáról, elszállításá-
ról, elhelyezésér l az ingatlan tulajdonos saját
költségén köteles gondoskodni.

17.§.
A díj fizetésének feltételei és szabályai

(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingat-
lan tulajdonosa az önkormányzat részére
közvetlenül köteles közszolgáltatási díjat
fizetni, amely magában foglalja a hulladék-
szállítás, hulladékkezelés és a hulladék ártal-
matlanítás díját.

 (2) A közszolgáltatási díj esedékes összege: az
egységnyi díjtételként megállapított egyszeri
ürítési díjak és az ürítések gyakoriságának
szorzata.

 (3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás
díját havonta utólag köteles megfizetni az
önkormányzatnak.

 (4) A díjfizetési kötelezettség teljesíthet  kész-
pénzben, csekken, banki átutalással az ingat-
lan tulajdonos és a közszolgáltató megállapo-
dása alapján.

 (4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla
adataival, illetve összegszer ségével kapcso-
latban a tulajdonos kifogást emelhet, melynek
a számla kiegyenlítésével kapcsolatban ha-
lasztó hatálya nincs.

 (5) Az írásban tett kifogásra, 30 napon belül
írásban kell válaszolni. Ha a szolgáltató a
túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott
összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

 (6) A tulajdonost terhel  hulladékkezelési
közszolgáltatási díjhátralék adók módjára
behajtható köztartozás.



V. fejezet
A KÖZTISZTASÁGI RENDELET BETARTÁ-
SÁNAK ELLEN RZÉSE ÉS SZABÁLYSÉR-

TÉSI RENDELKEZÉSEK
18. §     …
VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. §

(1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatály-
ba, kihirdetésér l, illetve a rendeletben foglal-
tak betartásáról, betartatásáról a jegyz
gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésekor a 7./2007. (VI.
08.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

   Tóth János               Repiczki Zsuzsanna
   polgármester                      jegyz

1. számú melléklet
a 4./2009.  (II. 25.)  számú önkormányzati

rendelethez
(1) A 7. § (b) bekezdése szerinti szolgáltató:
Gáspár János Lakik: 2639. Bernecebaráti, Jókai

út 4., Vállalkozás címe: 2639. Bernecebaráti,
Széchényi út 66., Telefon: 06 30 975 66 82,
06 27 325 752, mint közszolgáltató

(2) A szolgáltatás gyakorisága, id pontja:
heti egyszeri alkalommal hétf i napokon
(3) A köztisztasági közszolgáltatás érvényes

díjtételei a 2009. május 1-jét l kezd d
díjfizetési id szakra:
a) 50 literes szabványos tároló

500 Ft/hó + ÁFA,   6.000 Ft/év + ÁFA
b) 80 literes szabványos tároló

800 Ft/hó + ÁFA,   9.600 Ft/év + ÁFA
c) 140 literes szabványos tároló

1400 Ft/hó + ÁFA, 16.800 Ft/év + ÁFA
d) 30 literes rendszeresített gy jt zsák

300 Ft/zsák+ ÁFA.
4)  Kedvezmények:

a) aki az éves díjfizetési kötelezettségét egy
összegben március 15 napjáig megfizeti 10
% kedvezményben részesül. (2009. évben
május 15.)

2. számú melléklet
A szolgáltatási szerz dés egyes tartalmi elemei

a 4/2009. (II.25.) számú önkormányzati
rendelethez

A közszolgáltatónak a szolgáltatási szerz désben
meg kell jelölnie:

a) A közszolgáltatás igénybevételének kezd
napját,

b)  a teljesítés helyét,
c) az ingatlantulajdonos rendelkezésére

bocsátott gy jt edényt úrtartalom és
darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét
napok szerint,

e) az ingatlantulajdonos által meghatározott,
az ingatlanon el reláthatólag keletkez
hulladék mennyiségét, amelyre a közszol-
gáltatást az ingatlantulajdonos igénybe
veszi,

f) a gy jt edények használatának jogcímét és
módját,

g) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának
feltételeit,

h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az
ingatlantulajdonos igényei szerinti esetle-
ges többletszolgáltatást és annak díját,

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének
módját,

j) a szerz dés módosításának, felmondásának
feltételeit,

k) az irányadó jogszabályok meghatározását.

Szemétszállítási díj -
 - kommunális adó

E havi számunkban az eddigiekt l kissé eltér
témát választottunk, annak aktualitása miatt.
Diósjen  önkormányzata úgy döntött, hogy 2009.
május 1-jét l bevezeti településünkön a szemét-
szállítási díjat. A háztartási hulladék elszállítá-
sért, ártalmatlanításáért természetesen eddig is
kellett díjat fizetni a Tárnics Kft-nek. Csakhogy
ezt teljes egészében az önkormányzat költségve-
tése fedezte (2008-ban 11 718 000 forint). Itt
kapcsolódik össze a címben felvetett két jogin-
tézmény, ugyanis a kommunális adó az önkor-
mányzat saját bevétele, mely az önkormányzat
kiadásainak fedezetét szolgálja. 2008 évben az
önkormányzat bevétele kommunális adó címen:
10 millió forint volt.
 A kommunális adó tehát nem szemétszállítási
díj. A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. indok-
lása szerint a kommunális jelleg  adók (ide
tartozik a magánszemélyek és a vállalkozók
kommunális adója, az idegenforgalmi adó) célja,
hogy az önkormányzat infrastrukturális fejleszté-
sek, környezetvédelmi feladatok megvalósítására
pénzeszközhöz jusson. Például Diósjen  község-
ben 2008-ban kifizetett közvilágítási díja
9.174. 000 Ft volt, vízellátás 982 000 Ft, helyi
közutak felújítására 16. 664.000 Ft-ot fizetett az
önkormányzat. A szemétszállítási díj ellenben
egy kötelez  közszolgáltatás ellenértéke. Az
önkormányzatnak ugyanis kötelez  feladata,
hogy a települési hulladék kezelésére közszolgál-
tatást tartson fenn, az ingatlan tulajdonosát
(birtokosát, használóját) pedig az a kötelezettség
terheli, hogy a háztartásában keletkezett szilárd
hulladékot a begy jtésre feljogosított hulladékke-
zel nek átadja, és a szolgáltatás díját megfizesse.
Minderre azért van szükség, hogy a környezeti és
közegészségügyi veszélyhelyzetek megel zhet k
legyenek. Az ellen rizetlen hulladéklerakás,
megsemmisítés (elásás, elégetés) ugyanis igen
nagy veszélyt jelent mind a sz kebb, mint a
tágabb környezetre.

 Nem köteles a tulajdonos (birtokos, használó)
a közszolgáltatást igénybe venni azokon az
ingatlanokon, amelyeken hulladék nem keletke-
zik. Hangsúlyozandó, hogy csak a beépítetlen,
vagy használaton kívüli ingatlanok tartoznak ide.
Azon ingatlanok esetében, amelyekben ténylege-
sen laknak, nincs lehet ség ezen kedvezmény
igénybe vételére. Az Alkotmánybíróság határo-
zata szerint (52/2000. (XII. 18.) AB határozat) az
ingatlanok tulajdonosai, bérl i szükségképpen
bocsátanak ki olyan háztartási szemetet, amely a
környezetet veszélyeztetheti. Aligha képzelhet
el, hogy a háztartás körül keletkezett mindenfajta
szemetet természetes úton, környezeti szennye-
zés elkerülésével semmisítsenek meg. Az önkor-
mányzat a környezetvédelmi és közegészségügyi
célok védelmére írja el  az ingatlant ténylegesen
használók díjfizetési kötelezettségét.

 Természetesen a környezettudatos gondolko-
dás és gyakorlat valamennyi háztartásban a
hulladék mennyiségének csökkenéséhez vezet-
het, így a település számára díjfizetési kötelezett-
ség is mérsékelhet . A természetes úton lebomló
hulladékok komposztálással történ  újrahaszno-
sítása a szemétmennyiség jelent s csökkenését
eredményezheti. Mindannyiunk érdeke, hogy
gyermekeink és unokáink számára egy élhet bb
környezetet hagyjunk magunk után.

Tóth János
polgármester

A diósjen i Aranydió Óvodában
hagyománnyá vált az egy hétig
tartó farsangi vigalom.
Megvallom szintén  „új ember-
ként”  nem kis tapasztalattal a
hátam mögött , els  hallásra még-
is meglepett a hír. Egy hétig tartó
farsang...?
Nem találkoztam és nem is hallot-
tam olyan óvodáról, ahol kialakult
volna ez a szokás. Ugyanakkor
átgondoltam mi lehet ennek a cél-
ja?  Nem  kellett  sokáig  törni  a  fe-
jem. Az itt dolgozó óvodapedagó-
gusok mélységesen tiszteletben
tartják a gyermekek életkori sajá-
tosságait. Tudatosan hosszabbítják
azt a pozitív élményt, amelyben
minden kisgyermek naponta meg-
mártózhat: a farsang vigalmával,
az összetartozás érzésével (az öt
csoport közös programjai által),
nem utolsó sorban újra élhetik
szerepüket választott jelmezeikben.
 16-án hétf n kezdtük az ünne-
pet. Mindenki jelmezbe öltözött.
Megelevenedett mesevilággá vált
az óvoda. Voltak tündérek, király-
lányok, pillangók, bohócok, kato-
nák,  kedvenc állatfigurák: lovacs-
ka, oroszlán, cica, rend r és még
sok más. Nagyon szépek, aranyo-
sak voltak. Jó volt látni az örömt l
sugárzó, jelmezével elégedett,
vidám gyerekarcokat. Volt zene,
tánc, sok finom sütemény.
 Kedden a három nagyobb cso-
port meseszínházi el adáson vett
részt a váci M vel dési Házban.
Ezalatt a két kisebb csoportba já-
rók vendégségbe mentek egymás-
hoz és jelmezeikben tovább mulat-
tak.
 Szerdán is jutott a mulatságból,
él zenét hallgathattunk: Viszkele-
tiné Márti óvó néni zenélt nekünk
a családjával. Megismerkedhettünk
a hangszerekkel. Tartalmas szín-
foltja volt a délel ttnek.
 Csütörtökön az óvó nénik és
dadusok mesedramatizálással ked-
veskedtek a gyerekeknek: A bré-
mai muzsikusok cím  mesét adták
el . Színvonalas el adásukkal
vidám hangulatot teremtettek.
Nagy volt a kacagás.
 Pénteken táncházas délel ttünket
a nagyobbaknak Klári óvó néni, a

"Itt a farsang áll a bál"
kisebbeknek Reni óvó néni és Mar-
tonné Márti óvónéni vezette. Szép
lecsengése volt ez a farsangnak.
 Egész héten jól érezték magukat
a gyerekek. Vendégeskedtünk,
minden csoportban jártunk, ettünk,
ittunk, vigadtunk.
 Itt szeretném megköszönni a
szül knek, hogy ötletes jelmezeik-
kel színesítették, az édességekkel
süteményekkel, üdít kkel fokozták
ünnepi hetünk hangulatát.
 Élményekben gazdag, jól sike-
rült farsangi héttel gazdagodhattak
gyermekeink.

Fazekasné Majnik Mária
óvónéni a kiscsoportból

Az Aranydió Óvoda Alapítványa a diósjen i
óvodás gyermekek támogatása  érdekében tavaly

bejegyzésre került.

Az alapítvány céljának tekinti:
a nevelés-oktatást, képességfejlesztést, isme-
retterjesztést,
sport és kulturális tevékenységet,
kulturális örökségünk megóvását,
a diósjen i Aranydió Óvoda személyi és
tárgyi feltételeinek javítását, b vítését
a hátrányos helyzet  gyermekek, illetve
csoportok társadalmi esélyegyenl ségének
el segítését.

 Az alapítvány tevékenysége
oktatási-nevelési  feladatok eszközigényének
támogatása,
nevelést kiegészít  egyéb tevékenység, isme-
retterjesztés,
képzések és továbbképzések szervezése,
lebonyolítása,
el adások szervezése,
szakmai kiadványok megjelentetése, megjele-
nésük támogatása.

 Ha  Ön  is  úgy  érzi,  hogy  egyetért  az  alapít-
vány céljaival és tevékenységével, - mely a
diósjen i óvodás gyermekek érdekében jött létre
– akkor támogassa az alapítványt. Az Óvodában
szívesen adunk készpénz-átutalási megbízást,
melyen megteheti a hozzájárulását. A befizetett
összegr l igazolást adunk.
 Számlaszámunk: 11741031-20026525 Arany-
dió Óvoda Alapítványa.
 Az adó 1%-os befizetéseket még fogadni nem
lehetséges.

Köszönjük azoknak a szül knek, nagyszül k-
nek a támogatását, akik els kként adtak hozzájá-
rulást az Alapítvány alapt kéjéhez.

Az Aranydió alapítvány kuratóriumi tagjai



Nyílt napok az Általános Iskolában
az 1-8. évfolyamon: 2009. március 17-én és 18-án 8-1235-ig  (1-5.óra)

"A nevelés alapja a szeretet, a
tudás csak eszköze…"

Vörösvári László”

Amit kínálunk:
Alsó tagozaton:

az alsós tanító viszi az osztályt
4. évfolyamig,
korosztályok szerinti napközis
csoportszervezés (1. évfolyam,
2. évfolyam, 3-4. évfolyam),
egyéni fejlesztés fejleszt peda-
gógussal, korrepetálás,
gyógytestnevelés, logopédia,
hittan felekezetek szerint (5.
órában),
énekkar
játékos torna
képz vészeti tagozat

Fels  tagozaton:
5. évfolyamtól szakos oktatás
minden tantárgyból,
hittan felekezetek szerint (5-6.
órában),
énekkar, gyógytestnevelés,
különböz  szakkörök és fej-
leszt  foglalkozások a tanulók
és szüleik igényeihez igazodva
(matematika, angol, német,
biológia, földrajz, KRESZ,
színjátszó kör),
tantárgyi korrepetálás az arra
rászorulóknak,
középiskolai felvételi el készí-

 magyar, angol, matematika
és informatika tantárgyakból
képz vésze t i  tagozat
(festészet, grafika, t zzománc,
plasztika, stb.)

Szakkörjelleg  ingyenes foglal-
kozások:
(igény szerint már 1. osztálytól)

angol nyelv,
német nyelv,
kézm ves foglal kozások
(agyagozás, gyöngyf zés,
üvegfestés, szövés)
felkészítés országos tanulmá-
nyi versenyekre (levelez
rendszer re is),
zeneoktatás (zongora, szinteti-
zátor, harmonika, furulya,
gitár),
színjátszó kör, néptánc

Tanulóink eredményesek:
a megyei tanulmányi versenye-
ken (pl. Teleki Pál földrajzver-

seny, Kaán Károly biológia
verseny, Zrínyi matematika
verseny, KRESZ verseny,
Oxford és Litterátum angol
nyelvi versenyek, Kisokos,
Szárnyaló, Kisvakond, Bende-
gúz levelez  versenyek)
a területi, megyei és országos
sportversenyeken (labdarúgás,
kosárlabda, atlétika)
a képz vészeti versenyeken
(pl. Pueri Fábri nemzetközi
rajzverseny)

Állandó programjaink:
szi kirándulás (1-8. évfo-

lyam)
Mikulás délel tt (1-4 évfo-
lyam)
Karácsonyi ünnepség (1-8.
évfolyam)
Téli túra (1-8. évfolyam)
Farsang (1-8. évfolyam)
Ki Mit Tud? (1-8. évfolyam)
Tavaszi túra (1-8. évfolyam)
Anyák napi m sor (1-4. évfo-
lyam)
Úszás, úszásoktatás (május-
június)
Színházlátogatás (2-3 alkalom)
Kiállítások az Iskolagalériában
Bábel adások a Palánta báb-
csoport közrem ködésével
évente 2 alkalommal (1-4.
évfolyam)
Táncház
Kistérségi irodalmi vetélked
szervezése 7-8. évfolyam ré-
szére
Kistérségi mesemondóverseny
szervezése 1-4. évfolyam ré-
szére
Kóczán Mór távolugró emlék-
verseny szervezése 5-8. évfo-
lyam részére
Tanév végén osztálykirándulás
2008/2009. tanévt l lengyel-
magyar cserekapcsolat

 A szabályzatok, az iskola hivata-
los dokumentumai megtekinthet k
a titkárságon.
 Hamarosan elkészül az intéz-
mény  honlapja  is,  mely  az  isko-
la.diosjeno.hu és a www.diosjeno-
iskola.com címen lesz elérhet .
Partnerkapcsolataink:

Aranydió Óvoda
Erdészet – Lengyel László

(tanulmányi kirándulások,
versenyek szervezése a tanös-
vényen)
Gyermekjóléti  szolgálat:
Gálcsik Istvánné fogadóórája
az iskolában: csütörtökönként
940-10 óráig
Gottfried Richárd (református
lelkész)
Gy ry Csaba (katolikus plébá-
n os) , Gy ri  S án d or né
(katolikus hitoktató)
Iskolaorvos : Dr. Rados
György
Iskolavéd : Mocsári Sán-
dorné fogadóórája az iskolá-
ban: szerdánként 940-10 óráig
Kovács Gáborné nyugdíjas
véd  (egészségügyi el adá-
sok, felvilágosító órák)
Marton Pékség (Diósjen )
N e v e l é s i  T a n á c s a d ó
(Balassagyarmat, Salgótarján)
Rózsavölgyi Márk M vészeti
Iskola (Balassagyarmat)
Rétság Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

Felszereltségünk:
Taneszköz-ellátottságunk jó, törek-
szünk korszer  oktatási eszközök
beszerzésére, tanórai használatára.
Rendelkezünk:

informatika teremmel
nyelvi laborral
rajz szaktanteremmel,
kézm ves m hellyel,
könyvtárral
tornateremmel
fejleszt  teremmel
füves és bitumenes sportpályá-
val
füves és betonos udvarral
különböz  hangszerekkel (pl.
zongora)

Pedagógusaink:
szakmai felkészültségük jó
ismereteiket szakmai tovább-
képzéseken b vítik az új köve-
telményeknek megfelel en

A tanulók kényelmét, biztonsá-
gát szolgáló újítások:

kiscsoportos társalgásra alkal-
mas ül bútorok az aulában
padok a hátsó udvaron
portaszolgálat (8-12-ig szül i
segítséggel)

Rég volt ilyen szép havas télvége,
mint az idén. Igazi hideg kint, jó
meleg bent, ez a farsangolás ha-
gyományos kerete.
 Mint  már  sok  évben,  most  is  a
nyolcadikosok nyitótáncával kez-

dött a mulatság. Az idén palotást
táncoltak, melyet Szalay Antal
alpolgármester úr tanított be.
 A jelmezes felvonulás els  meg-
lepetései kedves vendégeink, az
óvodások voltak. Reméljük, hogy
leend  els seink és szüleik is jól
érezték magukat nálunk!
 Az alsósok színes, igényesen
kivitelezett jelmezekben, Fodor
Illés tanár úr kedves, humoros
felvezetésével mutatkoztak be a
közönségnek és a zs rinek. A cso-
portos jelmezek is nagy sikert arat-
tak. Nehéz helyzetben volt a zs ri,
ezért a csoportos jelmezek és a
három f díjas mellett az egyéni
jelmezek közül még nyolcat emelt
ki és díjazott.
 A farsang csak mulatsággal tel-
jes! Ezt idén Kozák Kata néptánc-
oktató és Havasréti Pál a Téka
együttes "teker se" által vezetett
táncház alapozta meg. Hagyo-
mány rzés, emberi hang és igé-
nyesség: mindig sokakat hív tánc-
ba, játékba. Az est további részé-
ben a diszkó zene kedvel inek
kedveskedett Varga Gábor
"hangmester", iskolánk régi diákja.
Kicsik és nagyok önfeledten tán-
coltak a villódzó fényben. Ezen az
estén a szerencse soha nem látott
mértékben látogatta meg a tombo-
lát vásárlókat.
 Köszönet az ajándékokat felaján-
lók népes táborának, a helyi cégek-
nek és üzleteknek: Ipoly Erd  Zrt.,
Paróczy Csaba - Play Panzió, Mini
ABC, Szilumin Üzletház, Györgyi
Butik, Coop ABC, Vasas Mihály -
Gazdabolt, Nagy Mátyás - KÁ-
OSZ, Kámor Fogadó, Vasas János
-Gyöngy Cukrászda, Virágbolt,
Szedelényi János volt helyi üzlet-
vezet , Marton Pékség; Lontai
István – Szeszf zde  és közel 100
tanulónk szül jének, akiket csak
azért nem említünk név szerint,
nehogy valakit kihagyjunk a sor-
ból.
 Reméljük, hogy hangulatos ren-
dezvényünkre a tanulók és szül k
is szívesen gondolnak vissza.
 A végére hagytuk, bár illett vol-
na azzal kezdenünk, hogy megkö-
szönjük a Szül i Munkaközösség
odaadó és áldozatos munkáját.

Diákönkormányzat vezet i

Farsang 2009

Bolhapiac az iskolában
Február 13-14-én Bolhapiacot
szerveztünk az iskolában. Pár száz
forintért olyan használt, de jó álla-
potban lév  feln tt- és gyermekru-
hákat, cip ket, könyveket, videó
kazettákat, cd-ket, játékokat, ház-

folytatás a következ  oldalon



tartási eszközöket, dísztárgyakat,
sporteszközöket és egyéb csecse-
becséket lehetett vásárolni, amiket
a pedagógusok és a szül k ajánlot-
tak fel erre a célra. A bevétel
ugyanis az iskola ill. az SZMK
kasszáját gyarapítja. Ebb l a for-
rásból iskolai rendezvényeket,
programokat vagy a gyermekeinket
szolgáló eszközök vásárlását tud-
juk támogatni.
 Köszönjük a lelkes szül knek és
gyerekeknek az árusításban nyúj-
tott segítségüket, köszönjük a fel-
ajánlásokat és a hozzánk ellátoga-
tóknak a vásárlást.
 Itt hívnám fel a figyelmet arra,
hogy a nagy érdekl désre való
tekintettel, megújult árukészlettel
újra megrendezzük a piacot márci-
us 13-án délután, és 14-én dél-
el tt.
 Kérjük, hozzák el az iskolába, a
már megunt játékokat, kin tt gye-
rekruhákat, kiolvasott könyveket
vagy bármilyen feleslegessé vált
használt vagy nem használt tárgya-
ikat, amik még jó állapotban van-
nak és mások számára használható,
élvezhet  lehet.
 Ebben a gazdaságilag ínséges
helyzetben, kérjük támogassák
kezdeményezésünket.

Hekli Péter

1%
Gondoljon Diósjen re!

Kérjük, 2008. évi adóbevallása
elkészítése során is

támogassa alapítványainkat,
civil szervezeteinket,

egyházainkat!

Tehetséges Ifjúságért Alapítvány
adószáma: 19162850-1-12

Diósjen i Polgár r Egyesület
adószáma: 18638370-1-12

Diósjen i Önkéntes T zoltó
Egyesület

adószáma: 18639010-1-12

Diósjen i Sportegyesület
adószáma: 19929352-1-12

CivilDió - Fiatalok Diósjen ért
Egyesület

adószáma: 18642366-1-12

Cserhát-L rincz Judo Klub
adószáma:18633928-1-12

Katolikus egyház
technikai száma: 0011

Református egyház
technikai száma: 0066

Magyar Vöröskereszt
adószáma: 19002093-2-41.

Könyvajánló
Tájékoztatunk minden olvasni
szeret  embert, hogy a CivilDió
Egyesület által m ködtetett könyv-
tár nyitva tartása az alábbiak sze-
rint változott:

Kedd:              16-19
Szerda:           09-12
Csütörtök:      14-18
Szombat:        16-18

Másodsorban szeretnénk egy kis
ízelít t nyújtani Önöknek, hogy
milyen folyóiratokat ill. új könyve-
ket olvashatnak és kölcsönözhet-
nek a könyvtárban.
Folyóiratok:

A mi otthonunk
Auto Bild
Biokultúra
Dörmög  Dömötör
Ezermester
Kismama
Ma és Holnap
National Geographic
National Geographic Kids

k Lapja Egészség
k Lapja Konyha

Praktika
Tudatos Vásárló

 Új  könyveink  közül  –  a  teljes-
ség igénye nélkül – az alábbiak
kölcsönözhet k:

Coelho, Paulo:  A  fény  harco-
sának kézikönyve

Robin Cook: Fert zés
Vitray Tamás: Kiképzés
Königstein, Thomas: Az ener-
giatakarékos építkezés kézi-
könyve
Csináld Magad! Sorozat
Kenéz Kíra: Várandósok köny-
ve
Dr. Kerekes Judit: Babatáplá-
lás kézikönyve
Vincze Eszter - Ékszerek
gyöngyb l
Mandy Shaw: Foltból varrt
csodák
Praktika-könyvek: Varázslatos
díszek, mesés tárgyak
Praktika-könyvek: Tavaszváró
kézm ves ajándékok
A  szerencse  mozdonya  -  Tho-
mas, a g zmozdony
Rowling, J. K.: Bogar bárd
meséi
Rowling, J. K.: Harry Potter és
a Halál Ereklyéi
Kreatív ötlettár gyerekeknek
Stahl Judit:  Gyors sorozat 1-6.
Vekerdy Tamás:  Az  óvoda  és
az els  iskolai évek - a pszi-
chológus szemével
Bradley, Fern Marshall -
Courtier, Jane: Konyhakerti
mindentudó

CivilDió Egyesület

Imádkozzunk a b ncselekmé-
nyek áldozataiért

Uram, a b n
az ajtó el tt leselkedik,
és ránk van vágyódása.
Vajon uralkodhatunk-e rajta?

Vajon lehet-e emelt f vel járnunk,
ha tétlenek vagyunk?
Vajon lehet-e, szabad-e
menteget znünk?
Kívülállóként menteget znünk.

Látod, Uram, ahogyan ma is
ember emberre támad.
Vért ont, gyilkol, aztán menekül.
El led menekül.

Add, hogy Tebenned er
megment  szeretettel
Érted és Veled cselekedjünk.
Helytálló, életre mutató hittel.
Ámen.

Hajdú Zoltán Levente

Fogászati rendelés
február 23-ától

Dr. Aweiti Mahmoud
fogszakorvos

Hétf : 8 - 13
Szerda: 14 - 18

A Jen i Napló
2009. február havi

számának
nyomdaköltségeit

Szalay Antal
fedezte.

Köszönjük a segítséget!

Tisztelt Utazóközönség!

A 2009/2010. évi menetrend beve-
zetésnek el készítéseként az idei
évben is megszervezésre kerülnek
kistérségi szint  menetrendi érte-
kezletek a Volán társaságok, MÁV
-Start Zrt., az önkormányzatok és a
Regionális Közlekedésszervezési
Iroda részvételével. Szeretnénk az
Önök kistérségében is összegy jte-
ni azokat a menetrendi észrevétele-
ket, amelyek a vasúti és autóbuszos
közlekedés színvonalának emelé-
sét, a vonzóbb közösségi közleke-
dést szolgálják.
 Ezúton értesítjük Önöket, hogy
irodánk munkatársai március 10-én
Rétság Polgármesteri Hivatalában
12-18 óráig fogadóórát tartanak.
 Ez id  alatt személyesen is meg-
tehetik észrevételeiket.

Aktuális hírekkel, a református
újság számaival, meghallgatható
igehirdetésekkel ref.diosjeno.hu

Rétsági Kistérség
közlekedése

Református honlap



Régi id k - régi emlékek

A kép 1934-ben készült a református iskola tanulóiról. Középen Kuthy
Géza kántortanító és felesége. Talán még akad él  személy a képen sze-
repl k között.

VsMy

Tolljegyzetek a tél végén
"Avégett vagyunk a földön, hogy
egymást megismerjük, szeressük és
ezáltal boldoguljunk." (Nyír  Jó-
zsef)
 Id sebb korában az ember emlé-
keiben vissza-visszatérnek a gyer-
mekkori élmények, amit úgy szok-
tunk nevezni: azok a régi szép
id k. Persze a szép id k sok min-
den mást takarnak. Akkor nem a
válság nehezítette meg az életet,
hanem a háború utáni újrakezdés,
az igazi falusi szegénység. Szüle-
ink, nagyszüleink elbeszéléseib l
is sokat hallhatunk ezekr l az
évekr l. Voltak családok, akik
gyermeküket, fiatalasszonyok, akik
férjüket, vagy kisgyermekek, akik
édesapjukat várták haza a háború
szörny séges forgatagából. Meny-
nyire megviselte a családokat a 45
év eleji kilakoltatás, amikor a kör-
nyez  falvakban él  családok sze-
retetére voltak hosszú hetekig rá-
kényszerülve. Azután a hazaköltö-
zés,  hogy  mit  is  hagytak  meg  a
„felszabadító” szovjet katonák.
Elkezdeni az életet az összesöpört
gabonavet magból, dolgozni a
megmaradt egy-két tehénkével,
összefogva a szomszédokkal, a
sógorral, összeszedni minden ma-
radékot. Mintha évszázadokat
kellett volna visszalépni a falusi
embereknek. Mégis megmaradt
bennük a legnagyobb erkölcsi
norma:  a  HIT,  a  REMÉNY  és  a
SZERETET.
 Pedig még az 50-es évek sem
hozták a mélységb l való kilába-
lást, mert a keserves mindennapi
munka eredménye lett a kulák
listázás, a padlások lesöprése, a
terménybeszolgáltatás. Jöttek az
adóbehajtók akiket aktatáskás,
vasaltnadrágos uraknak neveztek a
falusiak. Sokszor a levágott disz-
nót, a hordóba lév  bort kellett
eldugdosni el lük az embereknek,
különböz  helyekre, mert azt is
elvitték volna, pedig a napi megél-
hetésüket jelentette. Helyi anekdo-
ták voltak, hogy a végrehajtó az
istállóból a tehenet akarta elvezet-
ni. Ez olyan dühöt váltott ki a tulaj-
donos fiatalasszonyban, hogy sike-
rült ellökni a rekvirálót és a nyaká-
ra kötni a tehénláncot mondván el
nem engedi ha elviszi a tehenet. Az
ára nagy lett az eseménynek, amely
börtönnel járt.
 A napi kín-keservek mellett a
téli id szak, a nagy havazások
ideje jelentették a kikapcsolódáso-
kat. A tollfosztás után a disznótor-
ok ideje következett. Rádió is még
csak itt-ott szólhatott, így az id -
sebb, nagyapakorú férfiak az I.
világháborús viszontagságos kato-
nasorsokat mesélték, melyeket a
kisgyerekek szájtátva hallgattak. A
fiatalabb férfiak – az édesapák –

már a II. világháború szinte friss
élményeit, orosz-német hadiesemé-
nyeit, a Don-kanyar történetét, a
szökés, netán a fogság keserveit
mesélték az új generációnak.
 Nagyon sok hallott élménnyel és
gyermekkori visszaemlékezéssel
folytathatnám a jegyzeteimet, de
csupán fel akartam villantani a
jelenlegi helyzetünk összehasonlí-
tásaként a szegény világot.
 Gyakran mondjuk azt, hogy az
élet egy harc, s ez igaz is a minden-
napokra a való világban ahol állan-
dóan  nehéz találkozásokon, idege-
sít  vitákon és szörny  helyzeteken
kell átküzdenünk magunkat. Elné-
zést kellene most kérnem a kedves
jenei olvasóktól, hogy ismét vál-
ságelemzésnél lyukadtam ki, de
úgy látom ez már kitörölhetetlen
lesz az életünkb l. Mindennap
halljuk ennek negatív hatásait, amit
már kivédeni nem tudunk. Igaz
nem mindenkit egyaránt érint,
hiszen van aki észre sem veszi és
sajnos felebaráti szeretettel bele
sem tud gondolni a másik helyzeté-
be. Pedig a közösség – az egymás-
tól  való  függés  –  csodálatos  és
fontos formája, melyben segítséget
adunk és kapunk. Minthogy azon-
ban ajándék, a közösség csak akkor
jön létre, ha mi nyújtjuk ki el ször
kezünket, hogy elvegyük.
 Belegondolva jelenlegi helyze-
tünkbe, nagyon nehéz feladat el tt
áll magyar népünk, különösen a
dolgozni akaró korosztály.
 A falunkban maradva a témával,
most kell olyan döntéseket hozni
az önkormányzatnak, olyan felada-
tokat megoldani, hogy azzal netán
családok sorsát, unokáink jöv jét
határozzuk meg. A holnap csodái,
örömei, Isten áldásai, avagy a hol-
nap keser sége, szomorúsága, az
eltékozolt múlton való kesergés.
 Egy holland közgazdász szerint:
"a világ válságba jutott a tékozlás,
túlfogyasztás és a konzuméletmód
miatt. Az önmérséklet újrafelfede-
zése, gyakorlása, a puritanizmus, a
fegyelmezettség, a szorgalmas
munka elsajátítása segítenek a
kialakult válság jobb és gyorsabb
felszámolását Európában."
 Vajon mennyire vagyunk képe-
sek megkapaszkodni valamiben,
akár a szívünk gondolatai ellené-
ben is? Minél tisztább a szándé-
kunk, annál biztosabban utat talá-
lunk  a  nagy  tévelygésben.  A  tiszta
emberi értékek jelen világunkban
sem veszhetnek el, így reménnyel
mondhatjuk Vörösmarty szavaival:

"Még j ni kell, még j ni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán."

vsmy

Falunk és jöv nk
Kis falunkban a természeti értékek
mellett – mint a Börzsöny, a Jen i
tó, Zsibaki forrás… - el deink is
igyekeztek a falu arculatát alakíta-
ni, nevezetessé tenni. Ilyen a patak
menti jegenyefasor, amely néhány
éve került újratelepítésre. A Dózsa
György út, Pet fi Sándor út, Sza-
badság út – a falu régi utcái – há-
zak el tti közterületeit mintegy
nyolcvan évvel ezel tt ültették be
körtefákkal Végh Károly kántorta-
nító úr gyümölcsfaiskolájából. A
gyümölcsfák szépek voltak, jelleg-
zetessége volt az utcának és a tulaj-
donosoknak is egy kis hasznot
jelentett a jóíz  körte, vagy a bel -
le készült körtepálinka.
 A fák is elöregednek egyszer,
mint látni lehet ezekb l is sokat
már kivágtak. (Persze a közterüle-
ten csak az Önkormányzat vághat
ki, illetve engedély kell hozzá.)
Néhol másfajta fát ültettek helyet-
te, vagy már nagyon hiányosak.
Megújítására, azaz fiatal facseme-
ték ültetésére lenne szükség, amely
javaslatként felvet dött a Képvise-

testület el tt. A döntést a lako-

soknak kellene meghozni, milyen
fát telepítsen az Önkormányzat,
utcánként egyfélét, vagy szaka-
szonként más fajtát. A mai világ-
ban a fels vezetékeket is figyelem-
be kell venni, hogy a fák ne érjenek
bele, ne okozzanak problémát. Egy
szakaszon már a patak partján vér-
szilvák kerültek kiültetésre – egy
képvisel  adományából – amely
díszfa, gyümölcse nincs.
 Egy faluban nem csak pályázat-
ból lehet megoldani a faluépítést,
hanem összefogással, önfeláldozás-
sal is.
 A faluban akár vonaton, buszon,
vagy személyautóval érkez  ide-
gen, kiránduló, nyaraló így venné
észre, ebben a községben lehet,
hogy nem milliomosok laknak, de
akik itt élnek gondolnak a falu
jöv jére, az unokáikra.

 Ezért kérjük, szíveskedjenek
javaslatot tenni a telepítésre, illetve
az ültetend  fa fajtájára.

vsmy
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Judo
Az elmúlt id szakban több sporteseményen is
szerepeltek iskolánk tanulói. Els ként február 11
-én, a megyei kosárlabda diákolimpia dönt jére
került sor intézményünkben. A 4-6. osztályos
korosztályban már több évre visszamen leg
Diósjen  és Mátranovák csapata vív ádáz harcot
a bajnoki címért. Tavaly egyetlen kosár különb-
séggel Mátranovák csapata gy zött. Azóta f tött
bennünket a visszavágás vágya, szerettünk volna
nemes ,, bosszút állni” a fájó vereségért. Ezért

nagyon sok felkészülési mérk zést játszottunk az
idén, így megmérk ztünk Vác, Sz dliget, Ma-
gyarnándor, Bercel leány csapataival, de játszot-
tunk Vác, Balassagyarmat, Losonc, Magyarnán-
dor fiú csapatai ellen is.
 Így aztán kell  felkészültséggel álltunk ki a
Mátranovák elleni dönt re, amelyet végül 43-24
arányban sikerült megnyernünk. Így csapatunk
jogosult részt venni az országos el dönt n,
amelyet Miskolcon rendeznek a tavasz folyamán.

Iskolai sport

Forduló Dátum Id pont Pályaválasztó Vendég

XIV. forduló 2009. március 22. 1500 óra Diósjen Nézsa
XV. forduló 2009. március 29. 1500 óra rhalom Diósjen
XVI. forduló 2009. április 5. 1530 óra Diósjen Nógrádsáp
XVII. forduló 2009. április 12. 1530 óra Keszeg Diósjen
XVIII. forduló 2009. április 19. 1600 óra Diósjen Dejtár
XIX. forduló 2009. április 26. 1600 óra Becske Diósjen
XX. forduló 2009. május 3. 1630 óra Kétbodony Diósjen
XXI. forduló 2009. május 10. 1630 óra Diósjen Bánk
XXII. forduló 2009. május 17. 1700 óra Ipolyszög Diósjen
XXIII. forduló 2009. május 24. 1700 óra Érsekvadkert Diósjen
XXIV. forduló 2009. május 31. 1700óra Diósjen Nagyoroszi
XXV. forduló 2009. június 7. 1700 óra Diósjen Patak
XXVI. forduló 2009. június 14. 1700 óra Diósjen Bercel

Megyei II. osztályú bajnokság tavaszi sorsolása
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BESZÁMOLÓ
A 2008-as évünk nem volt igazán
sikeres, mert az év végén rendezett
Magyar Bajnokságokon alig vet-
tünk részt, így pontokat sem igen
szerezhettünk. Az sszel Svédor-
szágban vendégeskedett a Cserhát-

rincz Judo Klub, sajnos Diósje-
l senki sem képviselte a falut.

Azok a szügyiek, akik részt vettek
a programon, nagyon kulturált
körülmények között edzhettek a
svéd csapat állandó termében.
 Novemberben Rétságon talál-
koztak a megye judósai. Az a né-
hány diósjen i, akik részt vettek
rajta, kellemes élményekkel lettek
gazdagabbak.
 2008-ban sikeres volt az „1%”
akciónk, negyvenezer forintot
kapott a klub, amelyet m ködési
célra fordítottuk. Kéjük, hogy az
idén esedékes adóbevallásuk készí-
tésénél az adó felajánlható 1%-át a
klub támogatására fordítsák!

(adószámunk:18633928-1-12)
 További felajánlásokat az alábbi
számlaszámra tehetnek: 63800104-
10001521-00000000, Drégelypa-
lánk és Vidéke Takarékszövetke-
zet.
11. 28. Rétság, megyei bajnokság
Raffael     István 7. a. csoport 3.
Ferenczi Zsombor 7. a. csoport 3.
Vasas Gyöngyvér 1. csoport  3.
Dr. Ferenczi István F csoport 2.
Ferenczi Balázs 7. b. csoport 2.
Pára Balázs 0. csoport 1.

KÖZLEMÉNY
A Cserhát-L rincz Judo Klub tájé-
koztatja a tisztelt  lakosságot, hogy
a személyi jövedelemadó 1%-
ának felajánlásából az egyesület
bankszámláján a 2008. évben
40.000 Ft-ot írtak jóvá az APEH
átutalása alapján.
 Köszönjük mindazoknak, akik
felajánlásukkal egyesületünket
támogatták!

Labdarúgás

Edzés Svédországban

Vasas Gyöngyvér Raffael István

Február 14-én pedig kis focistáink kaptak meghí-
vást Balassagyarmatra, az ,,I. BSE Palóc Farka-
sok Vándorkupa” tornájára. Hat csapat részvéte-
lével rendezték a tornát, amelyen csapatunk
mellett Balassagyarmat, Vác, Salgótarján, Pásztó
labdarúgói szerepeltek.
 Eredményeink: Diósjen –Balassagyarmat II.
5-0, Diósjen -  Vác 3-0, Diósjen -Salgótarján 2-
0, Diósjen –Balassagyarmat I. 2-1, Diósjen –
Pásztó   2-2.
 Végeredmény: 1. Diósjen  13 pont, 2. Salgó-
tarján 10 pont, 3. Balassagyarmat I. 10 pont, 4.
Pásztó 7 pont, 5. Vác 1 pont, 6. Balassagyarmat

II.  1 pont
  A torna legjobb játékosa díját Mazzonetto
Alessio kapta, míg a gólkirályi címet Mazzonetto
Nicolo 7 góllal szerezte meg.
Alaksa Dávid 4, míg Mazzonetto Alessio 3 gólt
ért el.
 Nemcsak a gy zelem miatt éreztük jól ma-
gunkat Balassagyarmaton, hanem a példás
vendéglátást is ki kell emelnem. Valamennyi
játékost és szül t gyümölccsel, üdít vel, szend-
viccsel, péksüteménnyel kínáltak a hazaiak.
 Emellett több csapat jelezte, hogy szívesen lát
bennünket a saját tornáján.

Surin Boglárka, Borbíró Klaudia, Rottek Mónika, Czermann Szimonetta, Csonka Renáta, Szuetta
Jennifer, Csurja Kinga, Fritz Anna, Pálinkás Regina, Bartus Renáta

Február 17-én pedig leány focistáink is Balassa-
gyarmaton szerepeltek. k a következ  eredmé-
nyeket érték el: Diósjen –Bgy. Dózsa II. 1-0,
Diósjen –Bgy. Szabó L. II. 1-0, Diósjen - Bgy.
Dózsa I. 2-4, Diósjen –Bgy. Szabó L. I.   1-1
 Az öt csapatos tornán a 2. helyezést értük el.

Szuetta Martin, Surin Máté, Marton Kevin, Mazzonetto Nicolo, Mazzonetto Alessio, Alaksa Dávid,
Pálinkás Martin, Varga Zoltán, Szaszovszki Kevin.

Góljainkat Kovács Dorottya (4) és Bartus Renáta
(1)  szerezte.  Rajtuk  kívül  még Szabó Renáta,
Miklós Mária és Csendes Réka szerepelt a
mérk zéseken.

Józsa Csaba testnevel


