
Dics  napjainkra emlékeztünk

Macsoláért
Lassan az els  évfordulóját tartjuk
annak, hogy jelenlegi politikai
határunk két oldalán él  magyar
községek: Macsola és Diósjen
testvérekké fogadták egymást.
 Sokan érezzük úgy, hogy a ma-
gyar nemzeten belüli kapcsolatok
ápolása legfontosabb feladataink
közé tartozik – államhatárunkon
belül él knek legalább annyira,
mint az azon kívül él  magyarok-
nak.
 Gyakran panaszkodunk, milyen
nehezek életkörülményeink.
Macsolai testvéreinkkel való sze-
mélyes találkozásaink, ottani ta-
pasztalataink megmutatták: sokan
nálunk is sokkal rosszabb körülmé-
nyek között élnek, próbálják meg-
tartani magyar anyanyelvüket,
kultúrájuk, biztosítani mindennapi
megélhetésük feltételeit. Ezért
határoztuk el: próbálunk segíteni
az ottaniakon.
 Úgy gondoltuk, a legszebb segít-
ség az, amit közvetlenül mi,
diósjen iek adhatunk. Olyan kon-
certet kezdtünk szervezni, amin
csak helybeliek lépnek fel m so-
rukkal.
 A hangversenyt március 14-én
este tartottuk a református temp-
lomban. El ször Tóth János, Diós-
jen  polgármestere köszöntötte a
vendégeket, és ismertette röviden a
testvér-települési kapcsolat kiala-
kulásának történetét. t követ en
Balogh János, Macsola polgármes-
tere mutatta be községét, az ott
él k életét. T le tudjuk, hogy a
koncerten befolyt adományokat az
ottani óvoda bútorzatának felújítá-
sára fordítják majd.
 Többször hallottuk már, ezért
szeretjük nagyon, ha Lengyel Lász-
ló verset ad el . A hangverseny
elején és végén t le hallott, meg-
rendít en szép versek fogták keret-
be a többi m sorszámot. Ködöböcz
Erzsébet Mária zongoratanárn

játékában gyönyörködhettünk,
Hoffann Edina el adásában erede-
ti, szép magyar népdalokat hallhat-
tunk. A református énekkar szív-
hez szóló dalai csendültek fel Bán-
né Soós Ágnes vezetésével és Len-
gyel Lászlóné Em ke kíséretével.
Dr. Laczkovszki Gy és neje
el adásában gyönyör  egyházi
dalokat élvezhettünk orgonakísé-
rettel.

 Akik ott voltunk, nagyon élvez-
tük helyi m vészeink el adását.
Kár, hogy többen – bár pénzado-
mányukkal segítették – nem hall-
gatták végig a koncertet! Egy iga-
zán szép élményt l fosztották meg
magukat.
 A hangversenyen befolyt pénz-
adomány 143.200 Ft volt. (Egy
ottani átlagkereset  átszámolva
17.000 Ft). Ebb l a pénzb l a
macsolai egyetlen csoportból álló
óvoda bútorzatának jelent s részét
fel lehet majd újítani, s reméljük,
az ottani gyermekek sokáig élvez-
hetik a diósjen iek nagylelk ségét!
Nagy szeretettel köszönjük minden
fellép  áldozatos munkáját, a re-
formátus egyháznak, amiért helyet
adott a rendezvénynek, és termé-
szetesen mindenkinek köszönetet
mondunk, aki adományával segí-
tette ukrajnai magyar testvértelepü-
lésünk lakóit.
 Jóles  érzésként tapasztalhattuk:
örömet szerezni, adni jó!

Pátyodi Csilla

Az idei es s, h vös tavaszban
különleges ajándékként élhettük
meg, hogy az 1848-as forradalom
ünnepét kellemes, napsütéses id -
ben tarthattuk március 14-én dél-
után a református templom el tti
téren.

 Külön örömünkre szolgált, hogy
az ünnepl k között köszönthettük
ukrajnai testvértelepülésünk,
Macsola lakóinak képviseletében
Balogh János polgármester urat és
kedves feleségét.
 A megemlékezésen a Himnusz
hangjai után Tóth János polgár-
mester úr ünnepi beszéde hangzott
el. Ezt követ en az általános isko-
lás tanulók m sorát láttuk, mely-
ben az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hangulatát és ese-
ményeit idézték fel a gyermekek.
Az egyházak nevében Gottfried
Richárd tiszteletes úr szólt az ün-
nepl khöz, majd Gy ry Csaba
plébános úr gondolatai következ-
tek. Igazán szép fénypontja volt az
ünnepségnek a K szirt Néptánc
Egyesület m sora. Szalay Antal
által írt koreográfiával mesélték el
a tánc nyelvén a korabeli esemé-
nyeket. A megzenésített Nemzeti

dal hangjaira el adott táncuk
mindannyiunk számára felejthetet-
len élmény marad. A szabadság-
harc h seinek tiszteletére az al-
kony félsötétjében meggyújtott
gyertyák minden jelenlév  szívét
megrendítették.
 A Szózat dallamai után Diósjen
és Macsola önkormányzata, majd
községünk egyházai, intézményi,
civil szervezetei és a pártok képvi-
sel i koszorúzták meg az emlék-

vet és a Kossuth-emléktáblát.

 Az emlékünnepséget konferáló
Szabó Béla a program végeztével a
református templomban megrende-
zett komolyzenei koncertre invitál-
ta a jelenlév ket.
 Köszönettel tartozunk mindenki-
nek, aki segített a megemlékezés
létrehozásában, lebonyolításában.
Mai, egyre nehezebbé váló vilá-
gunkban sok er t meríthetünk
eleink kitartásából, önzetlen haza-
szeretetéb l – ami számunkra is
példaadó lehet mindennapi küzdel-
meinkben.

Pátyodi Csilla



Önkormányzati hírek
Beszámoló

a 2009. március 25-ei
testületi ülésr l

Polgármester úr tájékoztatója a
testületi ülést megel  id szak
eseményeir l:
Március 4-én DIPO megbeszélé-
sen vettem részt a Nyugat-Nógrád
települések napja pályázattal kap-
csolatban. A megbeszélés eredmé-
nye képen 2009-ben Diósjen
pályázhat az esemény megrendezé-
sére. Ezzel kapcsolatban a mai
napon megkerestek azzal, hogy
április 2-án a Katolikus Rádióban
egy m sor felvételére kerüljön sor,
ahová mint érintett települési veze-

t meghívtak.
Március 5-én tárgyaltam Sági
Endrével a Jen -napi veteránautó
találkozó szervez jével, és egyez-
tettük a nap programját.
Március 11-én Sz gyben  a
TÖOSZ által megrendezett polgár-
mesteri fórumon vettem részt, ahol
többek között az Út a munkához
program megvalósításának mene-
tér l és el re látható problémáiról
esett szó.
Március 12-én a Börzsöny Kon-
takt Kft. részér l Tálas Zoltánnal
megtekintettük a falumegújítási
pályázatban szerepl  területeket és
a faluházat. Megbízást kaptak a
tervek elkészítésére.
Március 13-án Balassagyarmaton
Balla Mihály országgy lési képvi-
sel  kezdeményezésére a városhá-
zán a cigány kisebbségeket érint
Tatárszentgyörgyi események
kapcsán kialakult helyzetr l tartot-
tak egy megbeszélést polgármeste-
rek, kisebbségi vezet k, a megyei
és városi kapitány jelenlétében.
Március 14-én a  március  15-ei
ünnepségünket tartottuk meg, me-
lyen vendégként jelen volt Balogh
János testvértelepülésünk polgár-
mestere és kedves felesége. Az
ünnepség után a megsegítésükre
rendezett jótékonysági komolyze-
nei koncerten vettünk részt, mely-
nek bevételét, a macsolai óvoda
berendezési tárgyainak felújítására
fordítják. A koncerten befolyt
összeg 143.200 Ft-ot a polgármes-
ter úr átvette, és nagyon megkö-
szönte.
Március 19-én Salgótarjánban a
Megyeházán a Megyei rend rf ka-
pitány úr meghívására a közbizton-
ság kérdéseivel foglalkozó értekez-
leten, egyeztet  fórumon vettem
részt.
A  témák  között  szerepelt  a  NM-i
RFK tájékoztatója a 2008. évi
munkáról.
Juhász Gábor rendészeti államtit-
kár úr a rend rség munkájáról,
finanszírozásáról, a KMB-sek
meger sítésér l, a községi rend r-

modell bevezetésér l és a közel-
múltban kialakult együttélési prob-
lémákról és ennek kezelésér l
beszélt.
 Problémaként lettek megemlítve,
hogy a munkanélküli segélyek
kifizetése nincs semmilyen teljesít-
ményhez kötve, a gyakori falopá-
sok, az engedély nélküli gépjárm -
vezetés, a terménylopások, pince-
feltörések, a gépjárm vezet k
túlzott ellen rzése míg mások
büntetlenül követnek el különböz

ncselekményeket szabálysértése-
ket.
Március 20-án Lepesi Zoltán igaz-
gató a MÁV részér l megkeresett,
hogy a Vác-Balassagyarmat vasút-
vonal 100. évfordulójának megem-
lékezésére szervezend  ünnepség-

l egyeztessünk.
A képvisel testületi ülésen meg-

vitatott témákról röviden:
 A Polgármesteri Hivatal által
összeállított és az önkormányzat
bizottságai részér l már koráb-
ban megvitatott közfoglalkozta-
tási terv elfogadása. Ennek értel-
mében meghatározásra került az
elvégzend  feladatok köre, és az
ehhez szükséges létszám.
 Az önkormányzati közoktatási
intézményrendszer m ködésének
min ségirányítási programja
került elfogadásra.
 Ápolási díj igénylésére beadott
kérelmek elbírálása. A beadott
négy kérelem közül hármat tar-
tott elfogadásra alkalmasnak a
képvisel testület.
 Fogszakorvosi ellátás támogatá-
sa a fogorvosi alapellátás biztosí-
tása érdekében.
 A Jen -nap keretében megren-
dezésre kerül  Nyugat-Nógrád
települések napja pályázatnak
megfelel  programtervezet jóvá-
hagyása.
 Ingatlanbérlet, és a mini focicsa-
pat támogatásának elbírálása.
 A Diósjen  közigazgatási terüle-
tén található, a Magyar Honvé-
delmi Minisztérium kezelésében
lév  földterületek megigénylése
a község számára.
 Beszélgetés a kisebbségi önkor-
mányzat vezet jével, a tömeges
falopások kapcsán.
 Önkormányzati tulajdonú föld-
területek értékesítésének befa-
gyasztása határozatlan id re.
 Beadott nyertes- és a közeljöv -
ben beadandó pályázatok kérdé-
se.

 Aki szeretné részletesebben
megismerni a testületi ülésen el-
hangzottakat, az arról készült jegy-

könyvet elolvashatja a polgár-
mesteri hivatalban. A testületi
ülésekre minden érdekl t vá-
runk.

Mit kell tudni a
közfoglalkozatásról

és a szociális segélyezés
új feltételeir l?

2009. január 1-t l a szociális tör-
vény módosítása a munkába helye-
zést teszi el térbe, az eddig rend-
szeres szociális segélyre jogosultak
körében. A törvény értelmében az
új igényl kre január 1-t l, a jelen-
leg rendszeres szociális segélyben
részesül kre április 1-t l vonatkoz-
nak az új szabályok.

Lényegesebb változások
A megváltozott törvényi rendelke-
zések szerint az önkormányzatok-
nak els sorban közfoglalkoztatást
kell szervezni a korábban rendsze-
res szociális segélyben részesül k
részére
 A foglalkoztatás el segítésében
a munkaügyi központok és az ön-
kormányzatok együttm ködnek az
álláskeres kkel, hogy magán mun-
kaadóknál vagy közfoglalkoztatás-
ban, munkavégzés útján biztosítsák
a segélynél magasabb összeg
jövedelemszerzés vagy képzés,
esetleg egyéb fejl dés lehet ségét.
 Akik számára az önkormányzat
nem tud közfoglalkoztatást biztosí-
tani, vagy nem állapít meg rend-
szeres szociális segélyt (mert nem
tartoznak a jogosultak közé), azok
rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak. Aki azonban nem fo-
gadja el a felajánlott munkalehet -
séget, vagy nem kapcsolódik be a
felajánlott képzési programba, az
nem számíthat a jöv ben álláskere-
sési támogatásra, rendelkezésre
állási támogatásra sem.
 A rendelkezésre állási támogatás
mértéke a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összege 2009-
ben: 28 500  Ft.
 Azok, akik nem töltötték be a
35. életévüket és általános iskolai
végzettséggel nem rendelkeznek,
olyan képzésben kötelesek részt
venni, amely az általános iskolai
végzettség megszerzésére vagy a
szakképzés megkezdéséhez szük-
séges felkészítésre irányul.

Részletesebb információhoz lehet
jutni az új feltételekr l

 az illetékes önkormányzatnál;
 a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal telefonos ügyfélszolgála-
tán, ami a 06 1 459 1077 telefon-
számon hívható 2009. június
végéig munkanapokon 7:20-tól
17:30-ig;
 a  w w w . a f s z . h u ,  é s  a
www.szmm.gov.hu hon lapokon;
 a foglalkoztatási és képzési
lehet ségekr l a munkaügyi
központok kirendeltségein;
 a közfoglalkoztatási lehet sé-
gekr l a lakóhely vagy tartózko-
dási hely szerinti önkormányzat-
nál.

 Az önkormányzatok minden, a
jelenleg rendszeres szociális se-
gélyben részesül vel felveszik a
kapcsolatot, és tájékoztatást adnak
az új lehet ségekr l.
 Sz k körben fennmarad a rend-
szeres szociális segély lehet sége
azok számára, akik

 egészségkárosodottak, vagy
 55. életévüket betöltötték, vagy
 14 év alatti kiskorú gyermeket
nevelnek – ha sem k vagy a
családban él k közül más sze-
mély nem részesül gyermekgon-
dozási támogatásban, gyermek-
gondozási díjban, terhességi
gyermekágyi segélyben és a
gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben
nem tudják megoldani.

 A rendszeres szociális segély
havi összege a család jövedelmi
helyzetét l függ.

Részletesebb felvilágosításért
kérjük, forduljon az illetékes ön-
kormányzathoz vagy a regionális
munkaügyi központ kirendeltségei-
nek munkatársaihoz!

Forrás: Foglalkoztatási és Szociá-
lis Hivatal kiadványa

Gyakori kérdések
a szemétszállítás körül

kukaválaszték:

140 literes, ....80 literes, ..50 literes

Mikor és hogyan lesznek a
szeméttároló edények lecserélve?

A szeméttároló edényzet lecserélé-
sére április közepén, végén kerül
sor. A cserér l minden esetben
el re tájékoztatjuk a falu lakossá-
gát utcánként. A tájékoztatásra
várhatóan egy pénteki napon fog
sor kerülni, amely tartalmazni
fogja a következ ket: aki nem a
jelenlegi kuka méretét kérte, az a
hétf i szemétszállítást követ en
zsákba, illet leg, zacskókba gy jt-
se azon a héten a háztartási szemet,
mivel a következ  hét során kerül
sor a kuka cseréjére. Ennek során
utcánként meghatározott id pont-
ban (figyelembe véve a munkaid t,
lehet leg péntek délután, szomba-
ton) a lakóhely szerinti utcában
történik meg a régi kuka vissza-
szolgáltatásakor az új kuka átadá-
sa. A visszaadandó kukát kérjük az
esetlegesen rákerült egyedi jelzé-
sekt l (utca, házszám, név, egyéb
jelzés) mentesíteni.

http://www.afsz.hu/
http://www.szmm.gov.hu/


Ki hozta ezt a döntést?
A döntést Diósjen  község képvi-
sel -testülete hozta meg: megal-
kotta a helyi környezetvédelemr l,
a közterületek és ingatlanok rend-
jér l, a köztisztasággal és a telepü-
lési szilárd és folyékony hulladék-
kal összefügg  tevékenységr l, a
szervezett köztisztasági közszol-
gáltatás kötelez  igénybe-vételér l
a 4/2009. (II. 25.) számú önkor-
mányzati rendeletét..
 A Jen i Napló el  számában
Tóth János polgármester úr megfo-
galmazta a döntés indokait.

A község területén van-e mód
szemét elhelyezésre?

Települési szilárd hulladékot, ezen
belül települési háztartási hulladé-
kot és egyéb szilárd hulladékot
csak az erre a célra kijelölt és legá-
lisan m ködtetett szeméttelepen
(pl.: Nógrádmarcal község külterü-
letén a 095/8 hrsz. on lév  m szaki
létesítmény) a vonatkozó üzemel-
tetési szabályok és el írások szigo-
rú betartásával szabad elhelyezni.
A község közigazgatási területén
bármilyen szemét lerakása tilos!

Üdül sként nem tudják vasár-
nap este 8 után ki tenni a szeme-
tet, mert már nem tartózkodnak

itt. Lehet e el bb kitenni?
Az üdül  területen kénytelenek
leszünk elfogadni azt, hogy a távo-
záskor kitegyék a szemetet, hiszen
az másként nem lesz elszállítható.

Üdül sök: Lehetséges e, hogy az
üres tárolóedényt, ürítés után

kerítésen belülre tegyék, ha nem
magas a kerítés?

Az üdül területen az állandó lakó-
helyként nem bejelentett üdül
ingatlan tulajdonosok körében
els dlegesen a zsákos szemétszállí-
tás lehet ségét javasoltuk. Ezzel
elkerülhet  a probléma felmerülé-
se, és a sajnos sokszor visszakö-
szön  probléma: a kint felejtett
szeméttároló edény elt nése. A
jelenlegi szemétszállítás megkez-
désekor kérésre a szállító biztosí-
totta azt, hogy a kukát beemelték a
kerítésen belülre, azonban az to-
vábbra is könnyen elérhet , így
elemelhet  volt.

Bármilyen szemeteszsákot
elszállítanak?

Nem, csak a Polgármesteri Hiva-
taltól megvásárolt egyedi jelzéssel
ellátott szemetes zsákot.

Mikor és hol lehet szemeteszsá-
kot venni?

Szemetes zsák vásárlására április
29. napján szerdán nyílik els  íz-
ben lehet ség, ezt követ en min-
den héten szerdai napon 8-12 óráig
és 13-15 óráig megvásárolható a
Polgármesteri Hivatal pénztárában.

Üdül sök: A zöld hulladékot
hova lehet elhelyezni, mivel az

nem számit kommunális
szemétnek?

A zöld hulladék nem számít kom-
munális hulladéknak. Erre egyetlen
megoldás nyílik, a komposztálás.

Sokan úgysem fogják megfizetni
a szemétszállítás díját!

A közszolgáltatás igénybevételéért
az ingatlan tulajdonosa az önkor-
mányzat részére közvetlenül köte-
les közszolgáltatási díjat fizetni,
amely magában foglalja a hulla-
dékszállítás, hulladékkezelés és a
hulladék ártalmatlanítás díját.
 A tulajdonost terhel  hulladék-
kezelési közszolgáltatási díjhátra-
lék adók módjára behajtható köz-
tartozás. Az adók módjára behaj-
tandó köztartozás jogosultja ne-
gyedévenként, a negyedévet köve-

 hó 15. napjáig keresi meg a
hatáskörrel és illetékességgel ren-
delkez  adóhatóságot behajtás
végett.

 Végül megköszönöm a lakosság
részér l tapasztalt együttm ködési
készséget és gyorsaságot, már 948
szerz dést kaptunk meg, és dol-
gozhattunk fel. Ezt követ en tud-
juk megrendelni a szükséges
mennyiség  80 literes, illet leg 50
literes szemétgy jt  edényeket.
Gyorsaságukat megköszönve ezt
már a jöv  héten megtehetjük, így
remélhet leg elegend  id  marad
az utcánkénti szeméttároló
edényzet cseréjére.

Repiczki Zsuzsanna

A komposztálás
A komposztálás segítségével a
hulladék mennyisége csökken,
olcsó és természetes.
A komposztálás során egy termé-
szetes folyamatot, a szerves, növé-
nyi eredet  anyagok biológiai le-
bomlását segítjük el . A komposzt
a növények számára fontos táp-
anyagokat tartalmaz.

Miért fontos a komposztálás?
Komposztálással csökkenthet-
jük az általunk megtermelt
hulladék mennyiségét. Hazánk-
ban egy átlagos állampolgár
évente körülbelül 300 kg hulla-
dékot termel, ennek kb. 1/3-a
olyan szerves anyag, amely kom-
posztálható. Ha a háztartásunk-
ban keletkez  szerves anyagok
jelent s részét komposztáljuk,
csökkenthetjük kukánk tartalmát,

t a szemetesben szokásos kel-
lemetlen szagú rothadást is elke-
rülhetjük.
A keletkez  érett komposzt
alkalmas a talaj javítására. A
háztartásban és a kertben kelet-
kez  szerves eredet  hulladéko-
kat komposztáljuk, majd a kész
komposztot talajjavításra hasz-
nálhatjuk, visszajuttatva a benne
lév  tápanyagokat a talajba.
Ilyen módon a természetes táp-

anyagkörforgáshoz hasonló fo-
lyamatot valósítunk meg.

Miért jó a talajnak a komposzt?
a komposztban a tápanyagok
olyan formában vannak jelen,
hogy azokat a növények könnyen
fel tudják venni
javul a talaj szerkezete, ami segí-
ti leveg zését
sötét színe segíti a talaj felmele-
gedését
vízmegköt  képessége következ-
tében javul a talaj vízháztartása

 a talaj biológiai aktivitása

Mi kerülhet a komposztálóba?
a konyhából és a háztartásból: a
zöldség- és gyümölcshulladékok,
tojáshéj, kávé- és teazacc, her-
vadt virág, szobanövények elszá-
radt levelei, virágföld, fahamu
(max. 2-3 kg/m3), növényev
kisállatok ürüléke a forgácsalom-
mal együtt, kis mennyiségben,
jól feldarabolva: toll, sz r, papír
(selyempapír, tojásdoboz, de
újságpapír nem), gyapjú, pamut
és lenvászon.
a kertb l: levágott f , kerti gyo-
mok (virágzás el tt), falevél,
szalma, összeaprított ágak, galy-
lyak, elszáradt (nem beteg) növé-
nyek, palánták, lehullott gyümöl-
csök, faforgács, f részpor (ha
vegyi anyaggal nem kezelték a
fát).

Mi nem kerülhet a komposztáló-
ba?

festék-, lakk-, olaj- és zsírmara-
dék
szintetikus, illetve nem lebomló
anyagok (m anyag, üveg, cserép,
fémek)
az ételmaradék, hús, csont – bár
ezek lebomlanak - ne kerüljenek
a komposztálóba a kóbor állatok,
rágcsálók és a fert zést terjeszt
legyek miatt
fert zött, beteg növények
húsev  állatok alma - szintén a
fert zés veszélye miatt
veszélyes, magas nehézfémtar-
talmú anyagok, nagy forgalmú
utak melletti növényi hulladék
(f , falevél stb.), elem, akkumu-
látor, porszívó gy jt zsákja,

A komposztálás folyamatának
feltételei

Oxigénellátás
A komposztálás alapja a jó oxi-
génellátás. Ha a nyersanyag
leveg tlenné válik, nemkívána-
tos baktériumok szaporodnak el
benne, melyek tevékenysége
folytán a komposzt halom b zl ,
rothadó masszává válik és érték-
telenebb lesz. Ezért fontos a
leveg s tároló hely biztosítása és
a lazító anyagok (szalma, ágnye-
sedék) bekeverése.
A komposzthalmot ne rakjuk
gödörbe. Lehet leg árnyékos, jó
vízelvezetés  helyet keressünk
számára.

Nedvességtartalom
A víz is igen fontos tényez . Ha
kevés a nedvesség, akkor a mik-
roorganizmusok szaporodása
megáll, a lebomlás nem indul be
vagy abbamarad. Ha túl sok a
víz, akkor kiszorítja a részecskék
közötti térb l a leveg t, és nem
lesz elegend  oxigén a rendszer-
ben. A szerves anyagok bomlása
rothadássá alakul, ezt a kellemet-
len szag jelzi.
A nedvességtartalom egyszer en
megállapítható a marokpróbával.
Vegyünk a kezünkbe egy marok-
nyi komposztot!
Ha összenyomva vizet tudunk
kipréselni bel le, túl nedves,
ha az anyag szárazon pereg,
akkor túl száraz,
ha összenyomáskor gyengén
összetapad, akkor ideális a ned-
vességtartalma.

A komposztálás lépései
Komposztáló készítése: Minde-
nekel tt alakítsunk ki a komposz-
tálásra alkalmas helyet, mely lehet
egyszer  deszka, palánk vagy drót
keret, de ha a hely engedi, lehet
egyszer  halom is. A komposztáló
helyet eltakarhatjuk bokrokkal a
kert többi részét l.
1. Gy jtés
Konyhai zöldhulladékaink gy jté-
séhez használjunk egy megfelel
nagyságú tárolóedényt, lehet leg
fed vel, amit nyáron ajánlatos
naponta, télen hetente a komposz-
tálóba üríteni.
2. Aprítás
A gyorsabb lebomlás érdekében
ajánlatos a komposztálóba kerül
anyagokat 5 cm-nél kisebb dara-
bokra aprítani. Az aprítást elvégez-
hetjük metsz ollóval, vagy fejszé-
vel, de már kaphatóak kiskerti
aprítógépek is. Mivel egy kis kert-
ben csak viszonylag ritkán kell az
aprítógépet használni, érdemes
több kerttulajdonosnak közösen
használni egy gépet, vagy kölcsö-
nözni azt.
3. A komposztáló feltöltése
A komposztáló aljára tegyünk
valamilyen durva anyagot, pl.
faaprítékot, hogy a leveg zést
alulról biztosítsuk. Erre  ha már
korábban készítettünk komposztot

 rakjunk egy kevés kész kom-
posztot a folyamat gyorsabb bein-
dításához. Erre rétegezzük a kony-
hából és a kertb l kikerül  külön-
böz  fajtájú szerves hulladékokat.
Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben
gazdagabb hulladékra fásabb, szá-
razabb, tehát szénben gazdagabb
anyagokat rétegezzünk. Minél
többféle anyagot keverünk össze,
annál biztosabb, hogy jó min ség
komposztot kapunk végtermék-
ként.
 A rétegek közé adhatunk adalék-
anyagokat (földet, k zetlisztet,
vagy szilikátásványokat, pl.:
zeolitok, riolittufa) szórhatunk,
melyek javítják a komposzt min -



ségét, továbbá megkötik a helyte-
len kezelés miatt keletkez  kelle-
metlen szagú gázokat. Savanyú
talajoknál jó talajjavító a mészk , a
márga és a dolomit rölt formában.
Gipszet használhatunk szikes tala-
joknál, mert semlegesíti a lúgossá-
got. A komposztálásnál nincs
szükség különleges serkent
anyagra, mivel földdel, illetve nem
teljesen érett komposzttal ugyan-
olyan jól beindíthatjuk a folyama-
tot.
4. Keverés
Komposztkészítésnél fontos a
keverés és az átrakás! Amikor a
gy jt nk megtelt, tartalmát kever-
jük össze. A bomlási folyamat els
szakaszának végén (5-6. hét) ke-
verjük ismét jól össze a komposzt
halmot.
 Hogy jobb min ség  komposz-
tot kapjunk, a keverést 6-8 hetente
ismételjük. A keverések alkalmá-
val marokpróbával tudjuk ellen-
rizni és szükség esetén beállítani

a nedvességtartalmat.
A komposzt felhasználása
A friss, 4-6 hónapos komposzt
nagyon gyorsan hat, de csak a talaj
felszínén használható, pl. bogyó-
sok, fák, cserjék, veteményesek
szi betakarására. Pázsit, valamint

földkeverékek számára alkalmat-
lan.
 Az érett 8-12 hónapos komposzt
lassan hat, kiváló talajjavító tulaj-
donságokkal rendelkezik és földdel
egyenletesen összekeverve fontos
alapanyaga a cserepes- és balkon-
növények, valamint a veteménye-
sek földjének. Rostálás után va-
lamennyi növénykultúra számára
felhasználható.
A komposztálás f  szabályai

az alapanyagokat lehet leg aprít-
suk 5 cm-nél kisebb darabokra
biztosítsuk a jó oxigénellátást
teremtsük meg az optimális ned-
vességtartalmat
biztosítsuk a megfelel  táp-
anyagtartalmat
használjunk minél többféle alap-
anyagot
a gyorsabb érés érdekében a
komposzthalmot 6-8 hetente
keverjük össze
a komposzthalmot folyamatosan
ellen rizzük és javítsuk a hibákat

Utazás 2009
Az idén 32. alkalommal nyitott
kaput a világra a térség legjelent -
sebb idegenforgalmi vására. Ez
alkalommal - a párhuzamosan
zajló I. Európai Leader Expóval és
a programoknak szánt területtel
együtt mintegy 18.000 négyzetmé-
teren, 924 cég várta az érdekl -
ket kényelmes utak és kalandtúrák,
különleges helyek és a családias
vidékek gazdag kínálatával.  Min-
den id k leggazdagabb és legszíne-
sebb kínálatát láthatták az érdekl -

k február 28. és március 2. kö-
zött a HUNGEXPO Budapesti

Vásárközpontban a 32. UTAZÁS
és társrendezvényei, a KARÁT, a
II. Magyar Leader Expo és a
Culinary Expo – Gasztro Show
alkalmával.
 A rendezvény az idegenforga-
lom legnagyobb hazai kiállítása,
Közép-Európa vezet  turisztikai
vására.
 Résztvev  országok: Argentína,
Ausztria, Belgium, Bulgária, Bra-
zília, Ciprus, Csehország, Domini-
ka, Egyiptom, Franciaország, Gö-
rögország, Horvátország, India,
Indonézia, Írország, Izrael, Japán,
Jamaica, Lengyelország, Magyar-
ország, Málta, Mexikó, Monteneg-
ró, Németország, Olaszország,
Portugália, Románia, San Marino,
Spanyolország, Sri Lanka, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Thaiföld,
Törökország, Tunézia
 Kiemelt belföldi téma: Kulturá-
lis turizmus
 2009-ben a belföldi kiállítók egy
helyen, a legújabb és legmoder-
nebb "G" pavilonban mutathatták
be magukat.
 Diósjen  bemutatkozása az
Észak-Magyarország régió bemu-
tatkozása keretein belül Nógrád
Megye pavilonjában történt.
 Diósjen  község képviseletében
mind a négy napon részt vett és
képviselte a községet Paróczy
Csaba vállalkozó.
 Az expo leglátogatottabb napján
a f  napon vasárnap Diósjen  köz-
séget már népesebb csapattal mu-
tattuk be a több ezer kíváncsi expo
látogató számára.
 Az önkormányzat képviseleté-
ben Tóth János polgármester,
Repiczki Zsuzsanna jegyz , a szál-
lásadók képviseletében Lukács
Tímea és Paróczy Csaba várta és
tájékoztatta a résztvev ket. Kelle-
mes színfoltként hatott, nagy ér-
dekl désre tartottak számot a köz-
ség népviseletében résztvev  K -
szirt Hagyomány rz  Egyesület
képvisel i: Gergely Éva, Erd si
László, Bánki Krisztina, Dr. Mol-
nár Attila; Repiczki Zsuzsanna (A
ruhákat számukra biztosította.

gér Gergelyné. Köszönet érte.)
 E napon nagyon sok érdekl t
vonzott a színes ruhákban finom

süteményeket (köszönet a Marton
pékség vezetésének) osztogató
sürg  csoport.
 Az elhaladók figyelmét  kivetí-

n megjelen gyönyör  képso-
rok hívogatták Diósjen re.
 A községet és a vendéglátó-,
fogadóhelyeket bemutató szóróla-
pokkal távozhatott az érdekl
vendég a standtól.
 A figyelmes szó nagyon sok
embert állított meg, aki hallgatta,
nézte, majd kérdezte Diósjen
értékeit, érdekességeit.
 Valamennyien Diósjen  képvi-
seletében jelentünk meg, és hívtuk,
invitáltuk az érdekl ket.
 „Diós sütemény Diósjen l!”
hangzott el a napon több ezerszer,
és máris volt aki megállt. Ha meg-
állt egyb l hallhatta a kérdést:
tudja-e merre található Diósjen ?
Bizony sok érdekes válasz hang-
zott el, mely bizonyította kevesen
ismerik. De aki megállt annak
elmeséltük, hogy gyönyör , mi-
lyen szép természeti értékekkel
büszkélkedhet, érdemes ellátogat-
nia és itt pihennie. Elsoroltuk a
pihenési, kikapcsolódási lehet sé-
geket. A bakancsos turizmus szép-
ségét, a horgászat, a vadászat lehe-

ségét. Elmondtuk, hogy falunk
büszkélkedhet állandó rendezvé-
nyekkel, melyekre érdemes elláto-
gatni, Jen -nap, Dió-fesztivál,
szüreti felvonulás, sport rendezvé-
nyek.
 Tudván azt, hogy a jelenlegi,
válságosnak nevezett id kben
egyre többen kénytelenek lemon-

dani dolgokról, amelyeket szeret-
nek,  amely  egy  kis  esélyt  ad  arra,
hogy kikapcsolódhassanak a szür-
ke hétköznapokból. „Találj rá a
saját utadra!” – hirdette az UTA-
ZÁS 2009 kiállítás szlogenje, ezzel
ösztönözve, bíztatva az utazókö-
zönséget, hogy ne mondjon le idei
nyaralásáról, hosszúhétvégéir l.
A két éve az UTAZÁS kiállítással
egyid ben megrendezett Leader
Expo európai hírnevének és sikeré-
nek köszönhet en Magyarország
kapta meg a lehet séget az Európai
Leader Expo megszervezésére. Így
már nem csak a hazai, vidéki ízek,
kézm ves termékek, népviseletek,
szokások elevenednek meg, hanem
az Európai Unió számos országá-
ból érkeznek kiállítók, hogy bemu-
tassák kultúrájukat a magyar kö-
zönségnek és megszerettessék a
tájat, ahonnan érkeztek.

Jelz rendszeres
házigondozás

2009 januárjától elindult a jelz -
rendszeres házigondozás Diósje-

n is, Rétság központtal. A gon-
dozás célja, hogy a saját otthonuk-
ban él , de egészségügyi és szociá-
lis állapotuk miatt segítségre szo-
ruló id skorúak, fogyatékosok,
betegek biztonságérzetét er sítsék,
és megoldják otthoni gondozásu-
kat. Minden ellátottnál egy szemé-
lyi hívót szerelnek fel, mellyel
otthonukból egy gombnyomással
riaszthatják a központban tartózko-
dó ügyeletes gondozót.
 Ez az új, ingyenes lehet ség
biztonságérzetet ad az id s embe-
reknek, és hozzátartozóiknak is. A
rendszerbe azok az id sek kerül-
hetnek be, akik az egészségi álla-
potuk miatt rászorulnak a jelz be-
rendezésre. Emellett természetesen
az egyedül él  nyugdíjasoknak is
lehet ség nyílik a belépésre, hiszen
k rosszullét esetén még nagyobb

veszélyben vannak.
 Azok, akik szívesen kapcsolód-
nának ehhez a rendszerhez, sze-
mélyigazolvánnyal, és TAJ-
kártyával jelentkezhetnek az Id -
sek Otthonában.
 További információkért hívják:
a 06-35 364-135 telefonszámot.



Benedek Elek mesemondó verseny
Diósjen n

Idén márciusban immár másodszor
rendeztük meg kistérségi mese-
mondó versenyünket, melyet Be-
nedek Elekr l, a híres mesegy jt -

l neveztünk el. Nagy öröm volt
számunkra, hogy tíz iskolából 41
kisgyerek vette a bátorságot, hogy
szerencsét próbáljon. Pásztóról,
Patakról, N tincsr l, Nógrádsáp-
ról, Romhányból, Érsekvadkertr l,
Nagyorosziból, Borsosberényb l,
Tolmácsról, és Diósjen l jöttek
gyerekek és feln ttek. A rendez-
vényt két korcsoportban bonyolí-
tottuk le, az 1-2. osztályosok és a
3-4. osztályosok külön versenyez-
tek.
     Hogyan is meséltek régen?
Fedics Mihály, a híres Szabolcs
megyei mesemondó így beszélt a
régi id kr l. "Régiben nem vót
lámpa, a fonóba is kandallónál a

z világlott, azt ülték körül az
asszonyok. Összejöttek a férfiak is.
Gubájuk vót mindnek, összehajto-
gatták, a ház földjére letették, oszt
ráült, vagy pediglen némelyiknek
tetszett, elterítette, oszt ráhasalt.
Danoltak ezek a férfiak, mesélget-
tek ott a földön. Csendesség vót.”

A hajdan él  emberek így mesél-
tek. A népmesékben az emberek-
hez méltó élet, az igazság utáni
vágy fejez dik ki. Az igazi mese-
mondó úgy mesélt, hogy a hallga-
tók azt érezték, k is részt vettek a
meseh s küzdelmében, gy zelmé-
vel k is gy ztek. A mesemondás-
és hallgatás a mindennapi nehéz
munka mellett közös szórakozást,
szépségélményt is jelentett a régi
id k emberei számára.
     S nincs ez másképp ma sem. A
sok kis mesemondó pillanatok alatt
egy csodás világba röpített ben-
nünket, ahol megfeledkeztünk
gondjainkról, bajainkról és szájtát-
va hallgattuk az ámulatba ejt
történeteket Mátyás királyról,
Kolontos Palkóról, az okos leány-
ról, a vénasszonyról meg a halálról
és még sorolhatnám, mennyi mese-
szerepl l.
     Nagy bátorságra vall, hogy 7-8-
9 éves gyermekek legy zve félénk-
ségüket ki mernek állni, és meg-
mutatni, azt, hogy mire képesek. A
sok mese, amit kisgyermekkoruk-
ban hallgattak a szüleik tolmácso-
lásában és az óvodában, majd az

olvasás elsajátításakor a tanító néni
segítségével még él bennük. A
mesék szeretete és a mesemondás
pedig meghosszabbítja gyermek-
korukat.
 A gyermekek közül volt, aki
megszeppenve, bátortalanul kez-
dett bele a meséjébe, majd feloldó-
dott; volt, aki határozott, bátor
el adásmódjával, több szálon futó,
hosszú meséjével elvarázsolta a
közönséget. Az ügyes kis el adók
nehéz feladatot róttak a zs rire,
kiválasztani a legjobbakat a sok jó
közül.
     Minden résztvev  tanulót dicsé-
ret illet. Sok gyermek dobogós
helyet érdemelt volna, de mindkét
korcsoportból csak négy-négy
gyermek kapott helyezést.
A kicsiknél Bacskay Sándorné,
Králik Brigitta és Teszáry Károly,
a nagyobbaknál Gálcsik Istvánné,
Kovács Lászlóné és Gyurcsik Dá-
niel voltak a zs ri tagjai.
A helyezések a következ képpen
alakultak:
I. korcsoport
I. hely: Bikkes Katrin, Diósjen
(Ketrin Kacor király cím  kedves
meséjével abszolút gy ztes lett,
el adásmódjával  mindhárom zs -
ritagot megnyerte,ezért els  helye-
zést ért el.)

II. hely: Bognár Zsolt Pásztó,
Zagyvai  Bal ázs Romhán y
(Hangulatos mesemondásuk, meg-
jelenésük igazi mesemondói han-
gulatot árasztottak.)
III. hely: Németh Rebeka Pásztó
(Szép, hangulatos láncmeséje vi-
dám perceket hozott.)
II. korcsoport
I.hely: Kaliczka Orsolya, Rom-
hány
II. hely: Dovák Zsombor Álmos,
Diósjen , Tóth József Márk, Bor-
sosberény
III. hely: Kökény Szabina, Nógrád-
sáp
 Ez a délután nagyon tartalmas,
hangulatos volt, minden gyermek
és feln tt számára.
 A zs ritagoknak is nagy örömöt
nyújtott.
 Reméljük, hogy jöv re is meg-
rendezésre kerül a mesemondó
verseny.

       Boros Szilárdné
és Bacskay Sándorné

 A színvonalas rendezvényért
köszönetet mondok a versenyz k-
nek és felkészít  tanáraiknak vala-
mint pedagógustársaimnak.

Kovács Lászlóné
igazgató

Intézményi n napi ünnepségün-
ket március 6-án tartottuk, mely-
re a nyugdíjas volt n dolgozókat
is meghívtuk. Köszönt t mondott
Tóth János polgármester úr, az
iskola férfi dolgozói a virág mel-
lett egy szép dallal is kedvesked-
tek.

Március 13-án emlékeztünk meg
a tanulókkal az 1848-as forrada-
lomról. Az ünnepi m sorban 4-8.
évfolyamos tanulók közrem -
ködtek, felkészít  tanáraik Bánné
Soós Ágnes és István Éva tanár-

k voltak. A Nemzeti dalt gitár-
ral Dovák B. József és Hekli
Péter tanár úr adta el , az ünnepi
beszédet Kriska György tanár úr
mondta.
Immár második alkalommal
szervezte meg a Bolhapiacot az
SZMK (szül i munkaközösség).
A befolyt összeget (az el höz
hasonlóan) az iskolára, a tanu-
lókra fordítjuk.
Az elmúlt id szak eseményei
tették indokolttá iskolánkban
térfigyel  kamerák felszerelését.
A munkálatokat, az eszközök
beszerelését a Karsay Alarm Kft.
végezte.

Az szihez hasonlóan március
17-én és 18-án nyílt napot tartot-
tunk az 1-8. évfolyamon. Az
érdekl  szül k részt vehettek a
tanórákon. Örömmel tapasztal-
tuk, hogy sokan éltek a lehet -
séggel.
Egy hangulatos díszteremmel
„gazdagodtunk”. A nagyon rit-

kán használt kémiai el adóter-
met alakítottuk át és rendeztük
be iskolánk dolgozói segítségé-
vel. A díszterem els  használói
az iskolánk által immár második
évben meghirdetett kistérségi
mesemondóverseny résztvev i
voltak március 25-én.

Iskolavezetés

Hírmorzsák az iskola életéb l



Könyvbemutató

Régi id k - régi emlékek

2009. március 21-én családias
hangulatban került sor Végh József
legújabb – Szondi György és Dré-
gely vára emlékezete cím  -
könyvének a bemutatójára a
könyvtárban. A könyv írójától
megszokott módon rengeteg törté-
nettel tarkítva mutatta be m vét.
Megtudhattuk Drégely vár elesésé-
nek históriáját, a két apród legen-
dáját. Számos történetet Szondi
Györgyr l, ki is lehetet  valójá-
ban, honnan származhatott, hogyan
kerülhetett Drégely várába, hogyan
alakulhatott az élete az eleséséig,
volt-e felesége, gyermeke, családja
egészen addig, hogy a mai napig
hány szervezet, intézmény és más
viseli a nevét a drégelyi h snek.
Megismerhettük Márton pap törté-
netét, akinek vallási hovatartozása
sem egyértelm .
 Bemutatásra került a Szondi-
kápolna és a Szondi-alagút történe-
te is illetve, hogy a mai napig
mennyi mindent tesznek a vár és
annak történetének fenntartása

érdekében, mint Drégelypalánk
község, mint a helyi civil szerveze-
tek, magánemberek. Kiemelte
továbbá Végh József, hogy a Dré-
gelyvár Alapítvány és azon belül is
Teszáry Károly nélkül Drégely
vára ma nem lenne az, ami.
 Az ott szerzett élményeket pár
mondatban összefoglalni nagyon
nehéz, talán lehetetlen feladat,
annyi bizonyos, hogy mindenki,
aki eljött a bemutatóra nagyon
tartalmas, kellemes szombat dél-
utánt tölthetett a könyvtárban.
Nagyszer  alkalom volt ez arra is,
hogy egy diósjen i helytörténész
tudásának egy kicsiny részét meg-
ismerhettük, hiszen sokan nem is
gondolják mennyire értékes ez a
mai világban.

Vasas Judit

 A könyv továbbra is megvásá-
rolható a könyvtárban (Dózsa
György út 81. sz.) a nyitvatartási
id  alatt.

Vasárnap délutáni beszélgetés
közben – Talán ezt a címet adhat-
nánk a képnek. Lehet, hogy a múlt
heti eseményeket, híreket beszélik
meg, vagy éppen a jöv  heti teen-

ket.  Ünnepl ruhában ülnek az

asztal mellett, iszogatva a
vörösharaszti sz  ned jét.
 A képen évszám nem szerepel,
valószín  a két háború közötti
id kb l való. Valaki talán még
ráismerhet nagyapjára, rokonára.

A mai információáradatos techni-
kai világban szinte percek alatt
megtudhatjuk mi történt az ország
bármely pontján, a világ bármelyik
táján. Néha elgondolkodik azon az
ember, mi történt volna a történe-
lem zivataros éveiben, eseményei-
ben, ha létezett volna netán mobil-
telefon. Például képzeljük el az
1848-as szabadságharc idején…
Ötven-száz évvel ezel tt élt déd-
apáink, el deink még álmaikban
sem gondolhattak ezekre a techni-
kai csodákra, amelyek a ma él k-
nek már mindennapos, megszokott
és talán már élni sem tudnánk nél-
külük. Mindemellett mégis el jön-
nek néhanapján olyan eszközök,
avagy gondolatok, amire mi is azt
mondjuk, milyen hasznos eszköz
volt, vagy milyen jó megoldás volt
valamire amit alkalmaztak. Ezzel a
gondolattal megnézhetjük mai
gazdasági helyzetünket, amit hóna-
pok óta figyelemmel kísérünk.
 Sok mindent szeretnénk megol-
dani úgy a családban, mint bárme-
lyik gyülekezetben, a falu közössé-
gében és magyar hazánkban. Tu-
dom, a felekezeten kívüli ember
nem érti meg, de mégis leírom,
hogyan újulhatunk meg. Ha ráébre-
dünk arra, hogy romlásaink gyökre
abban van, hogy elszakadtunk az
Istent l, fellázadtunk ellene, meg-
szegtük szövetségét. Ez az emberi-
ség tragédiája. Minden területen
megújulásra van szüksége a ma-
gyar népnek. Ezt kellett volna már
korában meglátni a miniszterelnök-
nek, a kormánynak. Egy viharban
lév  hajón haladtunk és nem tör d-
ve semmivel, jól akartunk élni.
Már nem tudunk a magunk tudo-
mányára, technikájára, gazdaságá-
ra és nem utoljára magyarságára
számítani. Talán a pillanatnyi ha-
szonért, el nyökért adtuk fel a
jöv nket, távlatainkat, gyermeke-
ink, unokáink megélhetését a jöv t
a jelen munkánkkal kell építeni.

Jelen írásomkor még nem tudjuk ki
lesz hazánk új miniszterelnöke, de
mindannyian imádkozhatunk hív k
és nem hív k egyaránt, hogy bölcs
szívhez jusson. Találjon végre ez a
magyar nép önmagára. Sok minde-
nen el kellene gondolkoznunk mit
tettünk rosszul, mit kellett volna
másképp, úgy a vezet inknek, mint
magunknak.
 Ha olykor-olykor megnézzük a
statisztikai adatokat bármilyen
téren legtöbbször elkeseredünk, ha
összehasonlítást végzünk.
 Bármelyiket említhetném, mind
az ellentétet, a negatív eredménye-
ket mutatja. Persze a kifogásokat
keressük a tétlenségünkre: Úgysem
számít! Nem ez a megfelel  id ! –
és hasonló kifejezésekkel. A maga
környezetében minden ember hasz-
nos lehet, akár apró dolgokkal,
csekély figyelmességgel, jó szóval,
vagy jó ötlettel. Ezt értékelni és
elfogadni is tudni kell.
 A keleti civilizáció majmolása
után, még az EU-tagságunk mellett
sem lenne szükség az európai fej-
lettnek mondott civilizációt lemá-
solnunk mindenben, jóban vagy
rosszban követnünk. A magyar
földb l kiirthatatlanok a magyar
gyökerek, a magyarság nemzeti
eszméi 1100 esztendeje. Ezt kell
riznünk, plántálnunk, hogy még

sok száz év múlva is virágozzon ez
a magyar nemzet. Ehhez kellene
több türelem, megértés és megbo-
csátás, a másik ember elfogadása,
mind emellett több munka.
 A szeretet, a hit er sítése, a ro-
koni és közösségi kapcsolatok, az
egymás mellett élés törvényeinek a
betartása, az igazságos értékítélet,
amely el bbre vihet e nehéz kilá-
tástalannak t  válságos világból.
Ehhez kívánok én er t, egészséget,
kitartást, a szebb jöv  reményében
falunk minden lakójának.

Vsmy

Tolljegyzetek
"A nemzet tetteiben él, és tétlenségében pusztul"

Wass Albert

Óvodai beíratás a diósjen i Aranydió Óvodában
a 2009/2010. tanévre

Tájékoztatjuk a kedves szül ket, hogy a leend  óvodások  beíratása
2009. április 20-án és 21-én lesz az Aranydió Óvodában  8-tól-14 óráig.

Azok jelentkezését várjuk:
akik gyermeke  2009. december 31-ig betölti a 3. életévét, illetve
akik gyermeke  már betöltötte a 3. életévét, de jelenleg még
nem jár óvodába,
felvételi kérelmét (el felvételi)  kérjük jelezze az is, aki 2010.
januárjától  szeretné óvodába járatni gyermekét.

(Az óvodai beiratkozásra a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
24.§-a vonatkozik.)

Kérjük Önöket, hogy az alábbiakat hozzák magukkal:
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
Orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, felvehet
az óvodai közösségbe,
Lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

                     Óvodavezet



Vasárnap reggeli séta
Szeretnék megosztani a Kedves
Olvasókkal egy igen tanulságos
sétát.
 Vasárnap reggel elmentem ku-
tyát sétáltatni, mint már annyiszor.
A  szokásos  úton  mentem  a
diósjen i vasútállomáson, a vasúti
sínek mellett. Rengetegszer meg-
tettem már ezt az utat, de eddig
talán én sem figyeltem kell képp.
Most figyeltem! Sajnos döbbenetes
és felháborító dolgokkal szembe-
sültem.
 A szemem el ször a sínek mel-
letti megcsonkított fákon akadt
meg. Tudomásom szerint ezek a
fák a falu tulajdonában vannak és
nem az a rendeltetésük, hogy bárki
önkényesen felhasználja. Valakik
mégis úgy gondolták, hogy alanyi
jogon ezeknek a fáknak tüzel -
ként az  udvaraikban van a
helyük. Persze csak olyan kb. 40
cm-es magasságban van a törzsük
elvágva, nehogy a tisztelt favágó
meger ltesse magát és esetleg
jobban le kelljen hajolnia. Ezek az
emberek azonban tévednek!
 A megcsonkított fákat szemét
tarkítja, sajnos nagyon sok. Itt már
kezdtem elgondolkodni, hogy egy
civilizált faluban lakom-e, vagy
egy nomád közösségben!? Vajon
azok az emberek, akik a természe-
tet választják a hulladékgy jt
helyett kedvtelésb l teszik-e, vagy
lusták felkelni hétf  reggel és ki-
rakni a szemetet? Vajon ismerik-e
a természetvédelem kifejezést és
egyáltalán tudnak-e becsülni bár-
mit is?
 Bíztam benne, hogy ezek után
kellemesebb lesz a séta. Nem volt
az! Döbbenetes látvány fogadott a
vasútállomási farakás mellett. Egy
macskatetem, amely egyértelm en
nem természetes halál jeleit mutat-
ta. A cica többszörösen meg volt
csonkítva, az egyik oldala szenes
volt, azaz meggyújtották és külön-
böz  szúrásnyomok voltak rajta.
Akkor már nem igazán tudtam,

hogy mire gondoljak!
 A vasútállomás környékén la-
kom, s n járok vonattal és igen
sokszor látok a vasútállomáson
gyerekeket, tinédzsereket bandák-
ba ver dve akár este 22.00 órakor
is. Nem vagyok benne biztos, hogy
ezeket a gyerekeket a kedves szü-

k megkérdezik, hogy merre jár-
tak és mit csináltak!? Kíváncsi
volnék, hogy ezek az igen jól ne-
velt, intelligens emberek, illetve
gyerekek, akik ezt tették ezzel a
szerencsétlen állattal, tudják-e,
hogy az állatok nem azért teremtet-
tek, hogy kínozzuk ket és k is
él lények!?
 Szóval a fél órás séta alatt ezt
kellett látnom, de csak azért láttam,
mert figyeltem! Épp esz  és lelk
emberek azt hiszem, egyetértenek
velem abban, hogy ez így nagyon
nincs rendjén! Nem tehetünk mást,
minthogy figyelünk és merünk
szólni, illetve feljelentést tenni. Az
állatvédelmi törvény szerint ugyan-
is az ilyen cselekedetért igen sú-
lyos büntetés jár. Amennyiben
ilyesmit látunk, merjünk szólni
ezeknek a „tisztességes emberek-
nek” is, hogy ehhez a legkevésbé
sincs joguk. Mondjuk el egymás-
nak, hogy kik ezek az emberek és
fejezzük ki feléjük nem tetszésün-
ket!
 Hiszen, ha már lopnak, szeme-
telnek és állatokat kínoznak, vállal-
ják fel és legyenek rá büszkék, ha
mernek!
 Mi meg figyeljünk és próbáljunk
meg változtatni!

Hajdú Melinda

Néhány nappal ezel tt meghívót
kaptunk Olaszországból, Torinó
városából, ahová szeretettel várják
iskolánk labdarúgó csapatait 2000
és 2001-es korosztályban. Ahogy
tavaly is, úgy ebben az évben is
megrendezik a tornát, és örömünk-
re szolgál, hogy elnyertük a rende-

k szimpátiáját, hiszen most is
várnak bennünket.
 Tavaly óta azonban megválto-
zott körülöttünk a Világ, a gazda-
sági válság negatív hatásai a mi
közösségünket is elérték. Így a
fenti meghívásnak csak részben
fogunk tudni eleget tenni, várható-
an csak a 2001-es születés ek csa-
patával utazunk el Torinóba. Ezt
sem lesz egyszer  feladat megol-
dani, hiszen az út személyenként
mintegy 100.000 Ft-ba fog kerülni,
és mivel kicsikr l van szó, minden
gyerek mellé egy szül  kíséretére
is  szükség  van  –  így  a  költség  is
dupla.
 Nagyon nagy segítséget jelent
azonban, hogy a meghívást, és a
nehézségeinket meghallva máris
többen siettek a segítségünkre.
Kisebb- nagyobb összegeket aján-
lottak fel, hogy eljussunk Olaszor-
szágba, részt tudjunk venni a ren-

dezvényen. Ezeket a támogatáso-
kat ezúton is köszönjük, minden
segítségért hálásak vagyunk!
 Azt is meg szeretném említeni,
hogy Torinóban is gy jtést kezde-
ményeztek azért, hogy részt vehes-
sünk az idei tornán is, és 500 Euró
gy lt eddig össze, amit a rendelke-
zésünkre fognak bocsátani.
 Az idén 5 csapattal rendezik ,, A
Világ békéje” nevet visel  tornát,
ahol el ször április 11-én a házi-
gazda La Loggia, másnap a Juven-
tus, majd az utolsó napon délel tt a
Torino, délután pedig a francia
Nizza csapatával fogunk játszani.
Minden téren nagy kihívást jelent a
torna, szeretnénk minden téren
meg is felelni ennek a kihívásnak!
Hiszen mégiscsak címvéd ként
fogunk majd szerepelni, és tavaly
sem adták ingyen a gy zelmet.
 Befejezésül azt szeretném kérni,
hogy aki bármilyen formában segí-
teni tudja utazásunkat, részvételün-
ket, vegye fel a kapcsolatot a szer-
vez kkel:
Molnár Rita 06-20-443-22-85,
Józsa Csaba 06-20-379-35-84.
Támogatásukat el re is köszönjük!

Józsa Csaba
testnevel

Meghívás Torinóba

A társasozás bizonyos életkortól
nagy örömet okoz. A nyerés lehe-

sége még inkább. A középs
csoportos G. Á.-t biztatom, aki
akadálymentesen, bátran halad a
cél  felé,  mire  : "Igen! Megyek
el re, mint egy néma állat!"

 Március 15-ével kapcsolatban
két kis élmény. F. Á.-t kérdezem:
"Milyen verset tudsz még Pet fi
Sándortól?" A válasz: "A füstbe
ment haza."
 13-án pénteken délel tt a meg-
emlékezésre - kokárdával a kabá-

tunkon, a lányok pártában, a fiúk
csákóval, Kossuth nótákat éne-
kelve, átszellemülten mentünk az
emlékhelyre. Ekkor a falu f utcá-
ján,  mint  valami  tünemény  –
átvágtatott lovon egy lányka. Mi
elnémulva néztük t. "Milyen
huszárosan ülte meg ez a lány a
lovat!"  mondtuk, mire L. N. még
hozzátette: "Olyan huszárosan,
mint a cowboyok."

Viszkeletiné Gyömbér Márta
              óvónéni

Gyerekszáj a középs  csoportból
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Labdarúgás

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.

Dunakeszire, a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskolába kapott meghívást
óvodás labdarúgó csapatunk. Öt
csapat vett részt a tornán, melyen
ovisaink az alábbi eredményeket
érték el:
Diósjen -Vác                             6-0
gl.: Pálinkás Martin (6)
Diósjen -Dunakeszi Vasutas     4-0
gl.: Pálinkás Martin (2), Varga
Zoltán (2)
Diósjen -Dunakeszi  B.  L.       3-0
gl.: Pálinkás Martin (2), Varga
Zoltán
Diósjen -Dunakeszi Kinizsi     2-1
gl.: Pálinkás Martin, Varga Zoltán
Végeredmény:

1. Diósjen
2. Dunakeszi Kinizsi
3. Dunakeszi Vasutas
4. Dunakeszi Bárdos L.
5. Vác

 A torna gólkirálya Pálinkás
Martin lett 11 góllal. Különdíjban
részesült Tóth Jázmin és Lengyel
Kata.
 Köszönettel tartozunk a rende-

knek a meghívásért és azért,
hogy minden játékosunk az arany-
érem mellé egy-egy ajándékcsoma-
got is kapott!

Sikeresek voltak az ovisok

Ifjúsági bajnokság
 1. Ipolyszög 15 14 0  1 90-17 42
 2. Bercel 15 13 1  1 85-21 40
 3. Diósjen 15 13 0  2 74-13 39
 4. Patak 15 10 2  3 36-24 32
 5. Nagyoroszi 15 10 0  5 70-27 30
 6. rhalom 15  8 2  5 70-33 25
 7. Dejtár 15  7 1  7 46-46 22
 8. Nézsa 15  7 1  7 36-54 22
 9. Érsekvadkert 15  6 0  9 53-46 18

10. Keszeg 15  3 1 11 24-79 10
11. Kétbodony 15  3 1 11 31-95 10
12. Bánk 15  5 0 10 65-72  7
13. Nógrádsáp 15  1 1 13 34-76  4
14. Becske 15  0 0 15 8-119 -1

Feln tt bajnokság

 1. Bercel 15 14 1  0 65-19 43
 2. Érsekvadkert 15 12 2  1 55-14 38
 3. Bánk 15  9 2  4 48-19 29
 4. Patak 15  8 4  3 28-18 28
 5. Nagyoroszi 15  7 5  3 48-32 26
 6. rhalom 15  7 3  5 36-35 24
 7. Diósjen 15  7 3  5 23-29 24
 8. Keszeg 15  5 1  9 33-50 16
 9. Nógrádsáp 15  4 2  9 29-34 14

10. Kétbodony 15  3 4  8 29-37 13
11. Ipolyszög 15  3 3  9 29-50 12
12. Nézsa 15  3 2 10 17-26 11
13. Dejtár 15  1 6  8 28-59  9
14. Becske 15  2 2 11 17-63  8

2009. március 22. Megkezd dött a
2008-2009 évi megyei II. osztályú
bajnokság tavaszi szezonja.
 Mint tudjuk, az els  szakasz
felemásra sikeredett. A feln tt férfi
csapatunk a 7. helyen végzett az
szi fordulóban, ennél valamivel

el kel bb helyet foglalt el a tabel-
lán az ifjúsági gárdánk a maga 3.
helyezésével.
 Ennek a "nem kiváló" ered-
ménynek (mert azért mi legyünk
maximalisták!) már a 2007-2008
évi bajnokságban is megvoltak az
el jelei: lemondott mindkét csapat
edz je, visszavonult néhány meg-
határozó játékos. A szükségben
szükség megoldásokhoz kellett
nyúlni. A feln tt csapat irányítását
felvállalta Monostori László, az
ifjúsági korosztály vezetését pedig
dr. Filip Dániel. Így vágtunk bele a
2008-2009 évi bajnokságba. Az
szi fordulók nem csak a játéko-

soknak voltak tanulságosak, hanem
a csapatok vezetését elvállalóknak
is. A csapatokkal együtt kellett
megtanulniuk a csapatirányítást és
az együttgondolkozást. Ez úgy

nik sikerrel járt. A most kezd
tavaszi sorozatra kialakulóban van
egy új csapat, és egy új vezetés is a
feln tteknél, valamint az önbizal-
mában meger södött ifjúsági csa-
patnál is.
 Az ifiknél egyértelm  a cél: meg
kell nyerni a bajnokságot! Hogy
miért?  Hogy  egy   bajnoksággal  a
hátuk mögött nagyobb önbizalom-
mal és lelkesedéssel tudjanak majd
szerepet vállalni a 2009-2010 évi
bajnokságban, ahol az ifib l a
feln tt csapatba kerül knek kell
adni az új feln tt keret meghatáro-
zó részét. A feln tt csapatba kerü-

knek- kiegészítve az id sebb és
rutinosabb játékosokkal - a követ-
kez  bajnoki évben meghatározó
szerepet kell betölteni a megyei II.
bajnokságában. Vagyis: a követke-

 évben a bajnokság 1-3. helyét

kell célul kit zniük maguk elé. E
feladat megoldása most a legnehe-
zebb lecke. Mivel nyáron több
id sebb játékos is abbahagyja az
aktív játékot, elkerülhetetlen újak
igazolása. Ami elengedhetetlen: az
egy új kapus!
 A téli igazolási szezonban sike-
rült 2 f vel növelni feln tt játékos
keretünket. Ami még örvendete-
sebb: mindketten hazaiak! Az els
mérk zésen már eredményesen át
is estek a bemutatkozáson. Bízunk
benne, hogy egész évben jó telje-
sítményükkel hasznára lesznek
egyesületünknek.

A LÁNYOK!
Szer ve z di k  az  ide i  II I .
"Börzsöny" n i kispályás labdarú-
gó kupa is, melynek nyitó forduló-
ja április végén, záró forduló-
ja szeptember végén itthon lesz.
Reméljük, hogy a beinduló labda-
rúgó "nagyüzem" egyre több néz t
csal ki a mérk zésekre. Mert ne
feledjék: a játék csak az egyik fele
a "jenei" sportnak, de mit sem ér a
szurkolók nélkül!
 A  tavaszi  els  két  forduló  ered-
ménye:
Diósjen  - Nézsa
férfi ifjúsági: 6 - 0
góllöv : Bogdán (2), Szakmári,
Csabuda, Monostori, Kovács
férfi feln tt: 2 - 1
góllöv : Pákozdi, Mezei

rhalom-Diósjen
férfi ifjúsági: 1 - 3
góllöv : Pálinkás, Szakmári,
Fuchs
férfi feln tt: 0 - 1
góllöv : Ocsenász

Ne feledjék! Adójuk 1%-ával
segítsék egyesületünket!

Diósjen i Sportegyesület
adószáma: 19929352-1-12

Hornos Márton

 Csapatunkban a következ  játé-
kosok szerepeltek: Tóth Jázmin,
Lengyel Kata, Szaszovszki Kevin,
Papp Tamás, Varga Zoltán és Pá-
linkás Martin.

Józsa Csaba
testnevel


