Torinói beszámoló
Ahogyan a múlt évben, úgy az idén
is 4 csapat részvételével rendezték
meg Torinóban a "Népek békéje"
labdarúgó utánpótlástornát. Az
el zetes tervek szerint a francia
Nizza, valamint a Juventus is részt
vett volna a rendezvényen, végül
azonban mindketten visszaléptek.
Mivel a torna ideje alatt végig es s
id volt, ezért a mérk zéseket
tornateremben rendezték a franciák ezért léptek vissza. A Juventus pedig a Torinóval szembeni
nézeteltérés miatt maradt távol,
helyettük szerepelt az A.C. Milan
csapata.
Így az F.C. Torino, La Loggia,
A.C. Milan és Diósjen csapatai
vetélkedtek a helyezésekért. Izgalommal vártuk az els mérk zést,
hiszen tornateremben kellett játszani a rossz id miatt, és az el
napi 1200 km utazás fáradalmai
még érezhet volt a gyerekekben.
A mérk zést rövid gyászszünet
el zte meg, a néhány nappal korábban történt földrengés áldozatainak emlékére. Majd a két csapat
tiszteletére felhangzott a magyar és
az olasz himnusz.
Ezután kezd dött a mérk zés a
La Loggia csapata ellen. Játékosaink gyorsabban és pontosabban
játszottak mint ellenfelünk, így 8-2
lett a végeredmény a mi csapatunk
javára. Annak nagyon örültem,
hogy a hét mez nyjátékosunkból
öten is gólt tudtak rúgni. A mérk zés 3x12 percig tartott és 4+1-es
felállásban kellett játszani. A következ napon az A.C. Milan volt
az ellenfél. Tavaly ellenük játszottuk a dönt t és felejthetetlen mérzésen gy ztünk. Ezúttal viszont
nagyobb volt a különbség a két
csapat között. Látványos, szép,
ötletes játékkal 6-0 lett az eredmény a mi csapatunk javára. Itt
már elmúlt az utazás fáradtsága,
mindenki nagy elszántsággal, és
nagy kedvvel tette a dolgát. Az
utolsó napon következett a Torino
csapata. Mivel k is gy ztek mindkét mérk zésükön, így ez lett a
torna dönt je. Az utolsó napra
megjavult az id , így már a kinti
pályán rendezték a mérk zést.
Nagyon jó csapat volt az ellenfelünk. 10 percig tudtuk velük a
lépést tartani, addig 2-2 volt az
eredmény. Utána kiütközött ellenfelünk jobb fizikai felkészültsége,
és 8-2 lett az javukra. Amíg mi

télen 5 hónapot tornateremben
töltöttünk a rossz id járás miatt,
addig k egész télen szabadban,
füves pályán edzettek. Bár k
vigasztaltak bennünket, hogy akár
a Juvét, akár az Intert nagyobb
arányban gy zték le mint minket,
bizony a szomorúság úrrá lett rajtunk. Aztán az eredményhirdetésnél már vidámabb lett a csapat,
hiszen minden játékos egy kis
kupát kapott emlékbe, majd pedig
a csapatkapitányunk egy hatalmas
serleget vehetett át.

Még egy év sem telt el…
...és mi ismét Torinóban voltunk.
2008. június eleje, La Loggia,
sportpálya: "Jöttünk, láttunk, gy ztünk". Egy maroknyi magyar, történelmet írt ezen a focival átitatott
földön, a gyerekek öröme határtalan, a szül k büszkesége mérhetetlen volt.
Amikor a torna szervez je átadta
a barátság kupát, a gy ztesnek járó
kupát és megköszönte részvételünket, azon reményének adott hangot, hogy jöv re, veletek, ugyanitt
(jó lenne) találkozni fogunk. Csak
mosolyogtunk és mindenki fejében
Összességében egy hasznos, a jól ismert mondás szavai visszeredményes túrán vehettünk részt, hangoztak "egyszer volt Budán …"
amely sokáig emlékezetes marad
mindannyiunk számára. Ezúttal is
köszönöm minden támogatónk
segítségét, a szül k áldozatvállalását! Kétszer jártunk vendégségben
Torinóban, most már rajtunk a sor,
nekünk kell vendégül látnunk ket!
Csapatunk eredményei:
Diósjen – La Loggia 8-2
Góllöv k: Poszpisel Olivér (3),
Alaksa Dávid (2), Mazzonetto
Nicolo, Pálinkás Martin, Marton
Kevin
Diósjen – A.C. Milan 6-0
Góllöv k: Mazzonetto Nicolo (3),
Poszpisel Olivér (2), Marton Kevin
F.C. Torino – Diósjen 8-2
Góllöv k: Mazzonetto Nicolo,
Mazzonetto Alessio

Tavaly senki nem hitte volna,
hogy ez még egyszer megadatik
majd nekünk. Nem gondoltuk,
hogy emlékezni fognak ránk és a
meghívást idén megismétlik.
Márciusban amikor saját szeA torna végeredménye:
münkkel láttuk a meghívót, és
1. F.C. Torino
9 pont
üzenték, hogy számítanak részvé2. Diósjen
6 pont
telünkre, s t már a sorsolásban is
3. A.C. Milan
3 pont
benne vagyunk, úgy éreztük men4. La Loggia
0 pont
nünk kell.
S azt, hogy tényleg vártak ránk,
Józsa Csaba mi sem bizonyította jobban, mint

az, hogy a tavaly elveszettnek hitt
"Diósjen " zászlónk a terembe
lépésünkkor már a bordásfalon
lógott, emlékeztetve minket a tavalyi ünneplésre, és mámoros hangulatra.
Beindítottuk a rakétáinkat, megmozgattunk mindent és mindenkit,
megkerestünk cégeket, intézményeket, vállalkozókat, sportbarátokat, megállítottunk embereket az
utcán, és adományokat gy jtöttünk, hogy ilyen nehéz id kben
újra megvalósulni lássuk gyermekeink vágyait, és a szül k álmait.
Kis focistáink második helyezésükkel méltón képviselték községünket, tovább öregbítették jó
hírünket.
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek az anyagi támogatást
és a tárgyi adományokat egyaránt.
Támogatók: Diósjen Község
Önkormányzata, Zollner Kft. Vác,
Diósjen i Sportegyesület, Kalocsai
Attila, Patakpart Egészségügyi
Központ Kft., Ipolyerd Zrt., Kiss
Gerg , Erd s Stefán, István László, Szabó Miklós, Kámor Fogadó,
Havas presszó, COOP, CBA, Marton pékség, Általános Iskola,
SZMK, Heged s József, Horváth
Attila, Gy ri Tibor, Csendes Gábor, Csorba János, Herczeg Gábor, Gados György, Play Panzió,
Sodexho Magyarország Kft., Vincze Béla, Vác, German József, Berkenye, Diósjen i Rehabilitációs
Intézet, Molnár Péter, Porubszki
Zoltán, Deli Tamás, La Loggia-i
szül k (Olaszország), Záhorszky
Edit, Mona Lisa pizzéria, Bíró
Péter, Löffler Renáta, Harsányiné
Bálint Rita.
Diósjen i szül k

Önkormányzati hírek
Beszámoló
a 2009. április 29-i
testületi ülésr l

vettünk részt. Elméleti téma a Mátrakeresztesi Kövicses- és Csörg patak okozta árvíz és az azzal kapcsolatos védelmi bizottság által
végzett munka elemzése, és ehhez
szorosan kapcsolódott a gyakorlati
bemutató a hasznosi víztározó
felduzzadása és a csörg patak
által okozott árvízveszély elhárítása.
04. 23-án Salgótarjánban a NM-i
Önkormányzatok Közútkezel és
Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
Társulási Tanácsának rendkívüli
értekezletén vettem részt, ahol
Novák János ügyvezet igazgató
helyére (aki nyugdíjba vonul), az
új ügyvezet igazgató jelöltek
meghallgatása történt meg. Az öt
jelentkez közöl, meghallgatásuk
után a Tanács, Laczkó Csaba egyetemi hallgatót jelölte a május 29-ei
ügyvezet választásra.
04. 28-án Rétságon Kistérségi
Társulási ülésen vettem részt, ahol
napirend el tt a rend rség a Kistérséggel való szorosabb együttm ködés lehetséges formáiról tartott
tájékoztatót
a kapitány úr.
(térfigyel rendszerek kiépítése,
ehhez pályázatok bevonása, polgármesterek számára közvetlen
telefonvonal az ügyeletre, motoros
rend r a kapitányságnak)
Megvitatott témák: Önkormányzatok m ködésének racionalizálása, Magyarok Muzsikája program
megismertetése az iskolákban,
2008. évi költségvetést, éves öszszefoglaló ellen rzés, tájékoztató a
munkaszervezet tevékenységér l,
Nógrád Turizmusáért Egyesület
támogatása,
katasztrófavédelem
támogatása, helyi ment k támogatása, tájékoztató OFA pályázatról.

Polgármester úr tájékoztatója a
testületi ülést megel
id szak
eseményeir l:
04. 02-án a Katolikus Rádióban a
DIPO Hacs. meghívására interjút
adtunk Marton Istvánnal Diósjen
lehet ségeir l, a turizmus fejlesztésér l, az önkormányzat anyagi
helyzetér l, és a falunapi pályázat
elképzeléseir l.
04. 03-án Balassagyarmaton voltam a Nyugat-Nógrád Vízm ülésén ahol a 2008. évi költségvetés
végrehajtásáról volt szó.
04. 06-án Márta Attila és Gados
György volt nálam és beszélgetést
tartottunk a Gados úr által felvetett
múzeum megvalósításának lehet ségeir l.
04. 07-én Budapesten voltunk
jegyz asszonnyal az Euro Körics
Konsulting pályázatíró cégnél az
IKSZT-s pályázatunk további sorsának megbeszélése miatt.
04. 09-én a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti Szolgálat ülésén vettem
részt, ahol beszámoltak a 2008. évi
pénzügyi teljesítésr l, a Családsegít Szolgálat pályázatáról, az
átmeneti szállás kialakításának
megvalósítására. A pályázat 40
M Ft, melyhez az önrészt a tagönkormányzatoknak kell biztosítani.
Ez lakosonként 133 Ft-ot jelent,
Diósjen re vetítve összesen 401660 Ft. A tagok megállapodtak
abban, mivel az önrész magas,
hitel felvételére kerüljön sor.
04. 10-én Pongrácz János Kemence polgármesterével Balassagyarmaton Kiss Lászlóval az Ipoly
Erd Igazgatójával tárgyaltunk a
kemencei út használatának kérdé- A képvisel testületi ülésen megsében. Felvetettük aggályainkat a vitatott témákról röviden:
A pénzügyi bizottság által el tertekintetben, hogy a kérdéses útszajesztett 2008. évi költségvetés
kaszon történ áthaladás korlátozábeszámolójának
megvitatása.
sa nem jogszer . Kiss László úr e
Elhangzott, hogy az elmúlt évet
tekintetben az ügyvédeire hivatpozitív szaldóval zárta a telepükozva más álláspontot képvisel, de
lés, hitelfelvételre nem volt szükabban megegyeztünk, hogy amíg
ség, de a tervezett beruházások
teljes kör en nem tisztázódik a
nagy része pályázati forrás hiáhelyzet, a rend rség senkit nem
nya miatt elmaradt.
fog az
kérésükre a behajtásért
Esélyegyenl ségi terv megalkobírságolni. Ezt közli az erdészettása és elfogadása annak érdekévezet kkel is.
ben, hogy az elkövetkez pályá04. 15-én Budapesten Lányi Andzatokon részt vehessen a telepürás meghívására a Nemzeti Zaránlés.
doklattal kapcsolatos egyeztetésen
2009. évi közbeszerzési terv
vettem részt.
készítése és elfogadása. Az év
04. 16-án Gödöll n a Hull. Gazd.
során az önkormányzat nem
Társulás ülésén vettem részt, ahol
tervezi közbeszerzési eljárás
a rendszer üzemeltetésének el kémegindítását, de a törvény értelszítésér l, - a KEOP rekultivációs
mében a nemleges tervet is el
projekt jelenlegi állásáról, a társukell készíteni.
lás 2008 évi gazdálkodásáról, a
Közmeghallgatás el készítése.
2009. évi költségvetés megtárgyaId pontja 2009. május 27-én, 16lására került sor.
18 óráig. Témája lakossági kér04. 21-22-én Kabai Lajossal Pászdések megválaszolása.
ón a Nógrád-Megyei Közgy lés
Egyebek napirendi pont keretéelnökének és Pásztó város polgárben egyéni kérelmek elbírálása,
mesterének meghívására katasztróid sek napja megrendezése,
favédelmi gyakorlat bemutatásán

Computerv GM Kft kontra Diós- gépkocsival tudjuk ellátni. Rendeljen i Önkormányzat per megvi- kezünk számítógéppel, szolgálati
mobiltelefonnal, ún. keres lámtatása következett.
Aki szeretné részletesebben pákkal.
Az elmúlt évben sikerült a tagsámegismerni a testületi ülésen elhangzottakat, az arról készült jegy- got ruházattal ellátni (mellény,
könyvet elolvashatja a polgár- nadrág), és mindenki új szolgálati
mesteri hivatalban. A testületi igazolvánnyal rendelkezik. Mindülésekre minden érdekl t vá- ezt Önkormányzati támogatással,
pályázatok útján és nagyon sok
runk.
egyéni áldozatvállalással tudjuk
fenntartani, m ködtetni.
Ezúton szeretném a lakosság
figyelmét felhívni, hogy hamis
rend r- s t, polgár r-igazolváKöszöntöm Önöket a Diósjen i nyokkal is visszaéltek az elmúlt
Polgár r Egyesület nevében.
id szakban b nöz i csoportok.
Ezt a cikket els sorban Diósjen Kérem körültekint en, alaposan
község lakóinak szánom. Írom ezt gondolják meg, kit engednek be
minden jóérzés ember számára,
leg az id s emberek otthoaki tud és akar tenni községünkért,
naikba.
akiben meg van még a tenni akarás
Volt rá példa, hogy közüzemi
vágya, a közös összefogás kívánalalkalmazottnak adta ki magát a
ma. Másodsorban téves informácinöz (villanyszámlás, vízóraók, a valótlan állítások cáfolására,
leolvasó). El relépés lehet közsévalamint a valós helyzet bemutatá- günkben is elindítani a SZEM
sa érdekében.
(Szomszédok Egymásért MozgaEgyesületünk 1998-ban jött
lom) mozgalmat, amely során filétre, nagyon lelkes emberek összegyelemmel kíséri mindenki a
fogásával. A tagok ma is önkéntes
szomszédjába betér , becsenget
alapon, ingyen és bérmentve, szaidegeneket, gyanús, az utcában
badidejükb l áldozva, sokszor saját
házaló egyéneket.
forrásaikra támaszkodva végzik
Végezetül, örömömre szolgál,
munkájukat településünk biztonsáhogy ezen sorokban a magam, az
gáért. Teszik ezt sokszor éjszakába Egyesület tagsága és az Önkornyúlóan a közrendért, a közbizton- mányzat nevében köszönetemet
ság javításáért, a b ncselekmények fejezzem ki, Pobori Ferencnek az
megel zése érdekében. Szolgálataelmúlt 10 évben végzett áldozatik során ellen rzik a közterületekész, pontos, precíz munkájáért!
ket, közintézmények környezetét, a
Az Egyesület megalakításáért,
falu utcáit, pénzintézeteit, üzleteit,
továbbfejlesztéséért és m ködtetéés nem utolsó sorban a Tó és Sz séért! Köszönet érte!
hegyi üdül övezetek területeit is.
Kedves Olvasó! Köszönöm,
Tevékenyen részt vesznek az ünnehogy id t szánt e pár sor figyelmes
pi és egyéb rendezvények biztosí- elolvasására. Remélem felhívtam
tásában, s t lebonyolításában is. figyelmét a közös összefogásra, az
De tevékenységük során segítettek alulról jöv
kezdeményezések
viharkárok helyreállításában, elt nt
fontosságára.
személyek keresésében, és életet is
Porubszki Zoltán
mentettek.
Diósjen i Polgár r Egyesület elnöke
Legf bb célkit zésünk a b nmegel zés, a b nözés elleni fellépés, a gyermek- és ifjúságvédelem,
zgyújtási tilalom
a közlekedés biztonságának javítá2009. április 8-tól
sa, a lakosság biztonságérzetének
növelése, az id s egyedülállók Az utóbbi id ben a csapadékmentes id járás,
látogatása, figyelemmel kísérése, a valamint az emberi gondatlanság következtében
nöz i csoportok tevékenységé- jelent sen megn tt az avar-, parlag-, nádas- és
erd tüzek száma. A t zesetek megel zése
nek ellehetetlenítése.
Ennek érdekében együttm ködé- érdekében az ország teljes területén lév erd ksi megállapodást kötöttünk az Ön- ben és az erd területek határától számított 200
kormányzattal, a Rétsági Rend r- méteren belüli területen - a kijelölt t zrakó
kapitánysággal. Közös szolgálato- helyen is - valamint a közút és vasút menti
kat tervezünk a Körzeti Megbízott fásításokban mindennem t zgyújtás, beleértve a
parlag és gazégetést is, április 8-tól átmeneti
Rend rökkel is.
A több, mint 10 éve folyamato- id re tilos - közölte a Földm velésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium. A vágástéri hullasan m köd egyesületnek jelenleg
dék égetése az erd ben a megel t zvédelmi
40 f aktív tagja van. Elkezd dött a el írások betartása mellett a tilalom id szakában
Fiatal Polgár rök szervez dése, is végezhet . A minisztérium kéri a közúton és
melybe 13 és 35 év közötti szemé- vasúton utazókat, hogy ég cigaretta csikket és
lyek kerülhetnek.
dohánynem t ne dobjanak ki a járm vek ablaNagyon jó érzés, hogy a képvi- kán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések
sel -testületb l is 4 f aktív tagja mellett keletkez tüzek sok esetben közvetlenül
van az Egyesületnek, köztük, maga erd - és mez gazdasági területeket is veszélyeza polgármester úr is!
tetnek. Felhívják továbbá az erd ben kirándulók,
Röviden megemlíteném, milyen valamint a mez gazdasági területeken dolgozók
felszereléssel, technikai eszközök- figyelmét arra, hogy ég dohánynem t eldobni
kel rendelkezünk: Az Önkormány- nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell
zat épületében kaptunk egy irodát. oltani. Aki a t zvédelmi rendelkezéseket megSzolgálatainkat egy Zastava típusú szegi, szabálysértést követ el.

A Polgár rségr l

Egészségnevelési nap
az általános iskolában
Egy rendezvénysorozat egyik állomásának vetélked jén vettem részt,
mint zs ritag. Zs ri társaim: Lengyel László elnök és felesége Lengyelné Zsoldos Em ke.
Azon túl, hogy megtisztel feladatot láttam el, nagyon jó volt
látni Diósjen iskolásainak az
egészség, környezet, sport területén
nyújtott felkészültségét, a pedagógusok igényes témaválasztását és a
tanulók magatartásának pozitív
változását.
Gratulálunk a vetélked n résztvev diákoknak magas tudásszintjéhez, a néz téren ül k aktív, fegyelmezett részvételéhez, a pedagógusoknak az el készít munkához, szervezéséhez, lebonyolításához.
Zs ri-társaim nevében is köszönöm ezt a szép és tartalmas délel ttöt, remélem máskor is lesz még
alkalmunk hasonló élményben
részesülni.
Gálcsik Istvánné
Piroska óvó néni
Egyre gyakrabban találkozunk a
kérdéssel: Meddig lesz élhet a
Föld? Meddig tud teret adni az
egyre növekv számú és igény
emberiségnek? Mit tehetünk saját
magunk és bolygónk egészsége
érdekében?
Ezeknek a gondolatoknak a
jegyében környezetvédelmi és
egészségnevelési napot tartottunk
az iskolában.
Április 8-án 8-11 óráig vetélket szerveztünk az osztályok között, majd el adást hallgattunk meg
a környezetvédelem problémáiról,
az egészséges életmódról, és filmet
néztünk meg a dohányzás káros
hatásairól.
Az osztályokat négyf s csapat
képviselte a vetélked n. El zetes
feladatként újrahasznosítható anyagokból szobrot kellett készíteni és
azt bemutatni. Volt memóriajáték,
zenefelismerés, szellemi totó. A
szituációs játék során a gyerekek
szállodaigazgatóként, energetikus

szakemberként, bányaigazgatóként,
környezetvéd ként, családf ként,
kirándulóként és erdészként szálltak vitába egymással, védve saját
álláspontjaikat, indokolva igazukat.
Készítettek táplálékpiramist is.
Kiválasztották a kiállított élelmiszerekb l az egészségeseket, és
ezekb l napi étrendet állítottak
össze.
Elmondták, hogyan lehet káros
vegyszerek nélkül természetes
anyagokkal tisztán tartani a háztartást.
Végül a természettel kapcsolatos
közmondásokat, szólásokat az
activity játék segítségével mutogatták el egymásnak.
A közönség soraiban helyet
foglaló osztálytársak is versenyeztek egymással. Külön feladatokkal
mérték össze tudásukat, és a versenyen kívül értékeltük teljesítményüket.
Ezen a délel ttön jó hangulatban, játszva, többféle képességünket kipróbálva tanultunk.
Jöv re szeretnénk hasonló vetélked t szervezni, ahova meghívhatjuk a környez iskolák csapatait is.
Köszönjük Teszári Károlynak a
környezetvédelemr l szóló diavetítéses el adását, Piroska néninek, a
községünkbe települt nyugdíjas
véd nek az egészséges életmódra nevel el adását, Gálcsik Istvánné és a Lengyel házaspár igazságos
közrem ködését a zs riben.

"Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?" A Föld
napja jelmondata nekünk is szól.
Reméljük, hogy fiataljaink tudják
majd, hogyan kell környezettudatosan gondolkodni, élni.
a verseny szervez i

Beszámoló az iskolai Ki mit tud?-ról
Idén már 14. alkalommal került
megrendezésre az iskolai Ki mit
tud?, amely ismét egy színvonalas,
tartalmas m vészeti seregszemle
volt.
Négy területen mutathatták meg
magukat tanulóink, tanuló csoportjaink. Ének-zene, jelenet, verspróza ill. tánc kategóriában 22
produkciót láthattunk. Itt mindenkinek lehet sége nyílt arra, hogy
megmutassa valamely területen a
tehetségét vagy a kitartó munkájának eredményét. Volt többek között remek vers- és mesemondás,
hangszeres zene és ének, vidám
televíziós paródia, angol nyelv
jelenet, mesejáték, modern és
klasszikus tánc.
Köszönet a fellép gyerekeknek,
az ket felkészít pedagógusoknak
és szül knek, akik a díszletek illetve a jelmezek elkészítésében is
segédkeztek.
A független zs ri a következ képpen rangsorolta az el adásokat:
Jelenet kategória
1. A diderg király – 1. osztály
2. Ökrök kérték – 8. osztály
3. K leves – 5-7. osztály

Tánc kategória
1. Cigánytánc - Radics NikolettRadics Noémi Tímea 4. o., 2. a
2. Modern tánc - Csurja Kinga –
Csurja Barbara 4. o., 2. b
3. Polka – fels tagozat
Ének-zene kategória
1. Népdalok – 2. b osztály
2. Szaxofon – Molnár Levente 7.
b
3. Harmonika – Ferenczi Zsombor 7. b
Vers-próza kategória
1. Kacor király – Bikkes Katrin
2. b
2. A vénasszony és a halál –
Dovák Zsombor Álmos 3. o.
3. Arany J. : Domokos napra –
Németh Regina 7. a
Gratulálunk a gy zteseknek, a
helyezetteknek.
Már most felhívom mindenkinek
a figyelmét arra, hogy folytatjuk a
hagyományt, jöv re is lesz Ki mit
tud?, bízva abban, hogy aki idén
csak néz je volt, jöv re már szerepl je lesz ennek a rangos eseménynek.
folytatás a 4. oldalon

Itt voltak a lengyelek

"Ki mit tud"
folytatás a 3. oldalról

A lengyelországi Tarnobrzeg városából 22 f általános és középiskolás tanuló és két tanára látogatást
tett a Szentgyörgyi István Általános Iskolában május 4-9 között. Az
egyhetes diósjen i tartózkodás alatt
szép élményekben volt részük. A
mi tanulóink a jöv évben fogják
viszonozni a látogatást, mely remélhet leg hosszantartó testvérkapcsolattá fog alakulni.

2009. április 24-én délel tt "Ki mit
tud"-ot rendeztek a Szentgyörgyi
István általános iskolában. Az
iskolába belépve az igazgatón
rendkívül kedvesen fogadott és a
gyerekzsivajból ítélve arra a következtetésre jutottam, hogy egy különleges hangulatú eseménynek
nézünk elébe. Mint a váci Bartók
Béla Zeneiskola klarinéttanára
töltöttem be a zs ri elnöki tisztet.
Két segít társam volt, akik néhány
évvel ezel tt még az iskola tanulói
voltak.
A verseny négy kategóriában
zajlott: vers- és prózamondás, ének
"Lengyel, magyar - két jó barát, és hangszeres zene, tánc- és mesejelenetek színpadi változata. Láthaegyütt harcol, s issza borát."
tó volt a tanárkollégák rengeteg
munkája a produkciók el készítésében, valamint a szül k segítsége
a díszletek és jelmezek elkészítésében, a kellékek biztosításában. A

szerepl k közül ki kell emelnünk
az Arany János versét elmondó
Németh Reginát, a cigánytáncot
bemutató Radics lányokat és a
hangszerszóló kategóriában, a
szaxofonon játszó Molnár Leventét. Reméljük, jöv re is rendez az
iskola "Ki mit tud"-ot és módunkban lesz hasonlóan magas színvonalú teljesítményt nyújtó fiatalokban gyönyörködni.
Vámos Péter

Támogassák t zoltóinkat!
Az Országos Katasztrófavédelmi
igazgatóság megbízásából a
Magyar T zoltó Szövetség pályázatot írt ki az önkéntes t zoltó
egyesületek m ködésének támogatására, technikai ellátottságának
javítására.
Egyesületünk célul t zte ki,
hogy a ZUK gépjárm vet a terepen
(erd ben) jobban használható autóra cserélné és erd tüzes gépjárm ként felszerelve hatékonyabban
tudná használni. A mostani pályázatban a kiíró ad lehet séget ennek
elérésére. A járm árának 70%-át
lehet a pályázónak elnyerni, de a
30%-át önrészként fel kell mutatni.
(Egy még jó állapotú, használt

gépjárm ben gondolkodunk) Szervezetek már jelezték támogatási
szándékukat.
Kérjük a vállalkozókat, hogy
lehet ségeikhez képest támogassanak célunk elérésében. A támogatásokat e cél megvalósulására használnánk fel. Sajnos a kiíró elég
rövid id t ad a pályázat benyújtására ezért kérjük, akik ezt az ügyet
támogatnák jelezzék szándékukat.
Számlaszámunk: Drégelypalánk
és vidéke Takarék-szövetkezet
63800104-10001040
Köszönettel:
Diósjen i
Önkéntes T zoltó Egyesület

A Nógrád Megyei Rend r-f kapitányság felhívása
a m tárgytulajdonosokhoz
A Nógrád Megyei Rend r-f kapitányság a
megye b nügyi és közbiztonsági helyzetének
javítása érdekében igyekszik minden lehet séget
megragadni. Megítélésük szerint nagy jelent séggel bír a megyénkben található védett kulturális javak mindegyikének megóvása, illetve azok
rongálásának és eltulajdonításának megel zése.
Tisztelt M tárgytulajdonos!
A statisztikai adatok alapján, Magyarországon
évente 700-800 m tárgylopás történik. E b ncselekménytípus tekintetében a múzeumok, templomok, ill. az állami fenntartású intézmények
gy jteményei a legveszélyeztetettebbek, de sok a
magánszemély is az áldozatok között.
Ha Önnek értékes m tárgyak vannak a
birtokában, érdemes vagyonvédelmi eszközökkel
- megfelel ajtózár, riasztó, kamera, stb.- gondoskodni azok biztonságáról.
Sajnos el fordul, hogy a megfelel védelem
ellenére eltulajdonítják e tárgyakat. Ilyen esetben
megtalálásuk, illetve felkutatásuk érdekében
elengedhetetlen, hogy azokról szakszer leírás és
fénykép álljon a rend rség rendelkezésére.
Erre szolgál a "m tárgy adatlap", melyen a
tulajdonosnak célszer rögzíteni a tárgy azonosításához szükséges adatokat, mint például: a
kulturális tárgy m faját, nevét, címét, alkotóját,
korát, méreteit, anyagát, készítési technikáját,

jelzését, becsértékét, különös ismertet jegyeit
(pl.: sérülések, ráragasztott cédulák, felírások,
stb.), valamint érdemes
mellékelni egy színes fotót.
Javasoljuk, hogy az említett adatlapot és
fényképfelvételt Ön is készítse el, és azt a m tárgytól elkülönítve, biztonságos, zárt helyen
tárolja, mert lopás esetén, csak így szolgálhat
kés bb hasznos információkkal a rend rség
számára. A rögzített adatok alapján lehet elrendelni a tárgy körözését. Az adatlapot csatoltan
megküldjük, mely egyébként a Bizományi
Keresked ház és Záloghitel Zrt. honlapjáról
(www.bav.hu Kereskedelem – Aukciós ház/
kincsvédelem menüpont alatt) letölthet .
Hangsúlyozzuk, hogy az adatlap kizárólag
saját tárgyai nyilvántartására és azonosítására
szolgál, azt nem jogosult semmilyen hatóság
bekérni vagy ellen rizni.
Amennyiben bármilyen kérdése van a témával kapcsolatban, szakembereink rendelkezésére
állnak. Elérhet ségünk: Nógrád Megyei Rend rkapitányság B nmegel zési és Min ségbiztosítási Osztály (3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.)
e-mail: medvej@nograd.police.hu, telefon:
32/420-020.
Nógrád Megyei Rend r-f kapitányság
nmegel zési Osztály

Közterületen és alkalmi rendezvényen
történ élelmiszer árusítás
A Nógrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ezúton szeretné
tájékoztatni Önt, hogy a közterületen történ
élelmiszer árusításhoz illetve élelmiszer alkalmi
árusításhoz az MgSzH engedélye szükséges.
A különböz rendezvényeken - f versenyek, falunapok, fesztiválok, hagyomány rz
disznóölések széles skálája - alkalmi jelleggel
élelmiszer el állítás és forgalomba hozatal
történik, mellyel kapcsolatos tevékenységek csak
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakhatósági
állásfoglalásának vagy engedélyének birtokában
végezhet k.
Az engedély nélkül végzett élelmiszervállalkozási tevékenység élelmiszerláncfelügyeleti bírsággal sújtandó, az így el állított
és forgalmazott élelmiszer megsemmisítését kell
elrendelni.
Az élelmiszer forgalmazásával kapcsolatban
két jogszabályra hívom fel a figyelmét:
Az üzletek m ködésének rendjér l, valamint
az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeir l szóló
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 7. § (1)-(3)
bekezdése szerinti közterületen történ árusítás
és a 11. § (1) bekezdésben meghatározott alkalmi
árusítás esetén a 10. § (2) valamint a 11. § (2)
bekezdése által nevesített MgSzH engedélyt kell
kiadni.
A Korm. rendelet 12/A. § szerint üzleten
kívüli kereskedés útján élelmiszer (zöldség
gyümölcs kivételével) nem forgalmazható, tehát
alapvet en élelmiszert csak üzlettel rendelkez
keresked értékesíthet.
A „forgalomba hozatal” az élelmiszerjog
általános elveir l és követelményeir l és az
élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerint egy nagyon
széles kör fogalom, ebbe pl. az ilyen rendezvényeken az egyébként elterjedt ingyenes kóstolta-

tás is beletartozik. A „forgalomba hozatal:
élelmiszer vagy takarmány készen tartása eladás
céljára, beleértve az élelmiszer vagy takarmány
eladásra való felkínálását, vagy az élelmiszerek
és takarmányok ingyenes vagy ellenérték fejében
történ átadásának bármely egyéb formáját,
valamint az élelmiszerek és takarmányok eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját”.
A módosított 133/2007. Korm. R. 3/A § c), 5.
§ (4) valamint az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletér l szóló 2008. évi XLVI. törvény 38.
§ (3) bekezdése alapján kérem, hogy a továbbiakban valamennyi élelmiszer- (nemcsak állati
eredet ), illetve takarmány-vállalkozás m ködési
engedélyének kiadásáról, visszavonásáról vagy
módosításáról szóló határozatát küldje meg az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, azok
nyilvántartásba vétele céljából.
Tájékoztatom, hogy az említett ügyfajták
jelent s részében els fokon a Nógrád Megyei
MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság illetékes Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellen rz Hivatalai
járnak el.
A Nógrád Megyei Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi Hivatalainak címei és elérhet ségei a következ k:

Tavasz a Börzsönyben
az M1 F tér cím m sorának 500. adása
Diósjen n és környékén forgatott a
Magyar Televízió 2009. április
hónapban. Az M1 F tér cím adásában láthatták az érdekl k
2009. május 3-án 16 órai kezdettel.
A m sorban Diósjen településr l,
a községünket körülölel Börzsönyr l készültek a csodaszép
felvételek.
A felvételeken, a csodálatos
képsorok alatt hallhattak a község
történetér l, mondavilágáról, láthatták a gyönyör tavunkat, a Marcus Aurelius emlékm vet, a még
meg rzött szép régi épületeinket.
A pincesort, amelyek közül a
legrégebbiek az 1830-as években
épültek. A pincék és présházak
sora ma is romantikus sétára hívogat.
Horváth Attiláék szépen felújított, vendégházát, melynek udvarán lépett fel a K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület.
Bemutatta Diósjen néprajzi
múltjához kapcsolódva a régi eredeti ruházatú v legényt és menyasszonyt. A különleges menyaszszonyi viseletet, a „fekete menyasszonyi” ruhát, ahol a fekete színt
csak a kötény és a koszorú fehérsége töri meg. Köszönet a ruhákért
gér Gergelynének és Csurja
Lászlónénak.
Láthatták az örömkalácsot, mint
Diósjen i gasztronómiai örökséget,
melyet a felvételen raknak össze,
ám annak elkészítésében a Marton
pékség volt segítségre, a szokás

eredetér l
gér Gergelyt l kaptunk segítséget.
Bemutatásra került a Református
templom és hallhattunk a megtalált
ládikáról, készít jér l, Diósjen
tiszteletbeli bírájáról Kossuth Lajosról.
A Lukács Tanyát és a Kámor
fogadót Lukács Tímea mutatta be.
A Kámor-tet szép képeit láthattuk, a hozzá f
legendák történetét hallhattuk, majd Závoznyeregr l tekinthettünk le községünkre, annak környezetére, ahol
Lengyel László mesélt a régi id k
életér l.
Végezetül a Királykút és környezetének képeivel fejez dik be a
sor Diósjen l szóló része.
Remélem, rövid ismertet m
felkeltette érdekl désüket és megtekintik a felvételt, amely a község
honlapján
(htt p:/ /
www.diosjeno.hu), valamint a
MTV1 h onl apjá n (h tt p://
www.mtv.hu/magazin/cikk.php?
id=311703) is megtalálható.
Repiczki Zsuzsanna

Balassagyarmati Kerületi Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellen rz Hivatal
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 17.
Telefon/fax: 35/301-755, mobil:30-4947719
e-mail: balassagyarmat@oai.hu
Kerületi f állatorvos: Dr. Solti Miklós
06-35/500-676, 06-30/3837221
(helyhiány miatt csak Diósjen höz legközelebb
es hivatal adatait közöljük - a szerk.)
Dr. Csábi Mihály s.k.
igazgató f állatorvos

Fotó: id. Horváth Attila

Közgy lést tartott a Diósjen i
Önkéntes T zoltó Egyesület

2008. április 4-én tartotta éves
közgy lését a Diósjen i Önkéntes
zoltó Egyesület. A közgy lésen
jelen volt Szabó János
zoltó
alezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató, Bakos
Ferenc nyugalmazott t zoltó alezredes, a Megyei T zoltó Szövetség
elnöke, Vác-Balassagyarmat hivatásos Önkormányzati T zoltóság
parancsnokhelyettesei, a szomszédos önkormányzati t zoltó egyesületek parancsnokai, valamint az
egyesület tagsága és meghívott
vendégek, összesen 42 f .
Valyó József az egyesület elnöke
beszámolt a 2008. évi munkáról,
valamint az egyesület gazdálkodásáról. Az elnök beszámolójában
értékelte a vezet ség munkáját.
Kiemelte a jó tárgyi és személyi
feltételeket az egyesületnél. Külön
kitért az egyesület 120 éves évfordulójára és a Szent Flórián-napi jól
sikerült ünnepségre, a t zoltó felvonulásra és a majálisra, megköszönve az Önkormányzat és a
szponzorok támogatását.
Örömmel szólt arról, hogy a
Belügyminisztériumi pályázaton
elnyert 700.000 Ft összegb l tovább javultak az egyesület tárgyi
feltételei, többek között új Honda
kismotorfecskend vel
b vültek.
Pozitívan értékelte, hogy a t zese-

tek száma egyre csökken tendenciát mutat, mely nagyban köszönhet a megel
munkának.
Az egyesület gazdasági helyzetét
értékelve stabilnak, jónak mondható.
Majd ismertette a 2009. évi feladatokat, célkit zéseket.
Ezt követ en Kabai Lajos parancsnok értékelte az egyesület
tagjainak munkáját és 3 új fiatal
tag felvételét javasolta az egyesületbe, melyet a Közgy lés egyhangú szavazással elfogadott.
Ezután hozzászólásokra került
sor. A hozzászólások során Tóth
János polgármester, az egyesület
titkára méltatta az egyesület 2008.
évben a Kossuth úton keletkezett
viharkárok helyreállítására nyújtott
segítséget.
Bakos Ferenc a Megyei T zoltó
Szövetség elnöke pozitívan értékelte az egyesület munkáját, kiemelve, hogy az egyesület a megyében
az els k közé tartozik.
Végezetül a jól dolgozó tagok
tárgyjutalomban részesültek, melyet Kabai Lajos parancsnok adott
át, Bakos Ferenc és Kabai Lajos,
Valyó József elnöknek adott át
tárgyjutalmat munkájáért.
A közgy lés jó hangulatban
közös vacsorával ért véget.
V.J.

Autista kisfiam története
Sok jó barátom, ismer söm örömmel keresett meg, hogy a helyi
újságban olvasták, hogy a kisfiam
„ügye” végre valahára sínen van.
Ez sajnos nem így van. Az igaz,
hogy az önkormányzat felvette a
kapcsolatot
az
érsekvadkerti
Kolping Támogató Szolgálattal,
miután felvettem a kapcsolatot
Balla Mihály országgy lési képvisel úr titkárával Percsina Norberttel, de ett l nem oldódott meg
a problémánk.
A Támogató Szolgálat szállítaná
Vácra fejlesztésre Tomikát, de
nincs hova. Nem mehet a váci
napközi otthonba, mivel a helyi
önkormányzat, a gazdasági válságra hivatkozva, nem tudott megállapodni a váci önkormányzattal.
Ezáltal nem járhat a váci Fejleszt
Napközi Otthonba. Tomika annak
ellenére, hogy tanköteles, szakvéleményünk van arról, hogy a számára kijelölt intézmény a váci napkö-

zi otthon, nem jár, nem járhat iskolába!
Úgy gondolom, hogy ez a helyzet tarthatatlan, katasztrófa kisfiam
számára. Hiszen egy autista kisfiúnak olyan a fejlesztés, mint betegnek a gyógyszer. Aki ismer, az
tudja, hogy ebbe a helyzetbe nem
nyugszom bele, nem adom fel
addig, amíg kisfiam meg nem kapja a számára fontos, szükséges
fejlesztést. Jelenleg az Oktatási
Minisztériummal vagyok kapcsolatban. Hogy k miben tudnak
segíteni, az a jöv titka. Hiszek,
hinnem kell abban, hogy végre
történik valami. Az tény, hogy
Tomika 2008. december 1-jét l
nem járhat fejlesztésre. Férjem van
vele otthon, nem tud dolgozni t le.
Négy gyermeket nevelünk. Anyagi
helyzetünk kilátástalan.
Oláh Józsefné Csilla
édesanya

Képünk 2008. november 8-án, a Tomika megsegítésére szervezett
jótékonysági gálaesten készült

Gyertek haza!
Az utóbbi hónapokban, években
egyre több ember, család vált otthonül vé, a közösségi élet színtereit, az egymással való találkozások
lehet ségeit mind jobban elkerüljük, az egymás közötti lelki kapcsolatok ellaposodnak, lassanlassan megsz nnek. Sajnos nincs
ez másképp a katolikus közösségben sem.
Éppen ezért szeretnénk, ha gyakoribbá válnának a közös programok, amikor a templomon kívül is
találkozhatnánk, beszélgethetnénk
egymással mi, katolikus hívek.
Erre az els alkalom június 7-én,
vasárnap a szentmise után lesz a
parókián. Közös ebédre, utána
kellemesen, együtt eltöltött néhány

órára várjuk a katolikus híveket.
Biztos, hogy jó lesz együtt lennünk, problémáinkat megbeszélni,
gyermekeinkkel játszani, biztatást
kapnunk egymástól.
Nagy örömmel és szeretettel
várunk mindenkit – gyertek haza!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket
kifejezni mindazoknak, akik
utolsó útján elkísérték férjemet –
Csorba László diósjen i lakost –
és részvétükkel osztoztak a család fájdalmában.
Csorba Lászlóné és családja

Festménykiállítás nyílt saját készítés mandaláimból
és egyéb alkotásaimból
Szeretettel várok minden érdekl
t!
Bejelentkezés a 06 20 3255586 telefonon.
B. Kontics Éva

Tolljegyzetek
Minden korban voltak, a mai válságos éveinkben is vannak olyan
emberek, akik minden körülmények között kimondták az igazságot, és látták azt, hogyan lehetne e
sokat szenvedett magyar népet más
úton vezetni.
Márton Áron híres beszédéb l
idézek, mely ugyanúgy érvényes
napjainkba is:
"A kényelmes napokról nekünk le
kell mondanunk: harcok idején,
történelmi fordulóban, eszmék és
népek elkeseredett mérk zésekor,
de a nagy id khöz nagy nemzedék
kell, s megéri, hogy a szerepet
vállaljuk, összefogjunk, mint még
soha, s a nyomasztó jelenben is
tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk és mindent megtegyünk a
szent célért, azokért, akik utánunk
következnek."
A legutóbbi húsz év történelmi
pillanatait szeretném megvilágítani, hogy elgondolkozzunk hová is
jutottunk. Sokan átéltük és olvashattuk azóta, mik voltak azok a
súlyos hibák, amelyek a szocialista
rendszer bukásához vezettek.
1987-t l 89-ig számos jól szervezett ellenzéki fellépés adta tudtul: a
civil csatornák készen állnak rá,
hogy békés mederbe tereljék a
követeléseket, és megegyezéses
úton takarítsák el a rendszer maradványait. 1989. január végén
Pozsgay Imre a rádióban mondta ki
a rendszerre lesújtó igazságot:
1956. október 23-án népfelkelés és
forradalom alakult ki. Az értelmiség részvétele a kezdeményezésekben, az új pártok alakulása és mindenekel tt június 16-án a forradalom mártírjainak újratemetése
utolsó döfést jelentett a szovjet
rendszer eml in nevelkedett pártrendszerek. Október 23-án a köztársaság kikiáltása már reményt
adott az embereknek a demokratikus átalakuláshoz. Mi, vidéki emberek nem tudhatjuk – csak az
információk kiszélesedése utalt
arra - milyen politikai viták sorozata, milyen kritikák és szembeállások, hatalmi pozícióért folytatott
harc, és milyen nemzetközi tények tették lehet vé a rendszerváltást. Talán örülhetünk, hogy nem
forradalom által kellett ezt kivívni.
Sok év után beérett ’56 gyümölcse,
habár a gyümölcs között van férges
és rothadt is.
Húsz év távlatából történetírók
és politikai elemz k írásaiból szinte a történelmi folyamat minden
eseményeit megismerhetjük. Nekünk falusi diósjen i
embereknek mégis az a legfontosabb,
ami minket érintett és az hogyan
befolyásolta életünket.
Elindult a privatizáció, valamint
az állami tulajdonba vett ingatlanok, földek kárpótlása. Nyilvánvaló, hogy mindenki igyekezett a

kárpótlási jegyét a tulajdon visszaszerzésére fordítani. Biztos jöv kép még nem alakulhatott ki a
gazdasági fejl dés kapcsán. A
családi birtokok kialakítása lehetett
volna a járható út, de a befolyásoló
tényez k ezt nem tették lehet vé.
A jogviszályok, a mez gazdaság
válsága és útveszt k miatt a termeszövetkezet is felszámolásra
került, mely az el tte lév években
még jól m ködött. Megkezd dött a
hatalmi harc, melyben a helyi tulajdonosok szenvedték a vereséget. A
szövetkezeti tulajdon a bankok és a
kapzsi idegenek kezén keresztül
elúszott. Korszer gépek nélkül, a
felvásárlás bizonytalansága mellett,
a hagyományok meg rzésével nem
tudtak volna nyugati fejlett mez gazdasági rendszert utolérni. Erre
még a pályázati rendszer sem adott
megfelel lehet séget.
Mindezek számbavételével már
nem annyira meglep , ha a privatizációs folyamatot ma sokkal több
kritika és ellenérzés övezi, mint a
rendszerváltás kezdetén. Említeni
lehetne itt a református iskola kárpótlásának a kijátszását és egyéb
helytelen intézkedéseket.
Sok-sok kérdést feltehetnénk
most, de a kérdés és a válasz is
többféle lehet. Húsz esztend multán is gondjaink és bajaink vannak,
szinte a magyarság élet-halál harcáról van szó. Vajon nem lettek
volna-e jobb vezet k, akik netán
Istenbe vetett hittel vezették volna
országunkat? Mi lett volna magyarságunkkal, ha Szent István
nem téríti népét a keresztény hitre?
A húsz esztend alatt hatalmon
lév vezet k és pártok jól sáfárkodtak-e a rájuk bízott felel sséggel? Ugyanezt kérdezhetnénk helyi
viszonylatban is. A kárpótlás igazságosabb levezetése talán más
lehet ségeket biztosított volna a
jenei lakosoknak. Nehéz helyzetek
adódtak, amelyek kényes dilemmákat vetnek fel, amelyek azóta is
megoldatlanok. Esélyeink sem
egyenl k, mert a jó vezet k mellett
az egyéb lehet ségek is szükségesek egy kis falu fejl déséhez. Ez
nálunk a természeti környezet, amit
ki lehet használni.
Tudjuk, hogy nehéz az elmúlt
húsz évet elemezni. A döntések
igazságosságát több tényez is
befolyásolhatta: emberi törekvések,
pártok egymás közti harca, vagy
netán az emberek nemtör dömsége.
Nehéz lenne most azt mondanunk, hogy a következ húsz év
jobb lesz a magyar nép számára.
Az idézet mondanivalójához viszszatérve: tegyünk meg mindent az
utánunk következ nemzedék érdekében.

Régi id k - régi emlékek
A kép 1939-ben, mintegy 70 évvel már csak a fotózás kedvéért vette
ezel tt készült. A jenei népviselet fel a b gatyát, mely akkoriban még
látható rajta egy család bemutatá- az id sek viselete volt.
VsMy
sában. Valószín , a fiatal legény

Református egyházi hírek
Március 28-án a rétsági kis református szórványgyülekezet a
diósjen i énekkart is meghívta a
vel dési Házban tartott evangelizációra. A szervez , balassagyarmati Molnár Zsigmond lelkipásztor
mellett vendéglelkészként prédikált Dávid Árpád kárpátaljai lelkész, és szolgált Gottfried Richárd
református lelkipásztor és a római
katolikus plébános. A jelenlév
híveket köszöntötte Mez fi Zoltán,
Rétság város polgármestere is.
Köszönetüket fejezték ki a M vedési Ház igazgatójának, Végh
Józsefnek, hogy lehet vé tette a
találkozó megrendezését. A meghitt alkalmat színesítette a gödi
Gospel Kórus nagy létszámú
együttese, valamint a diósjen i
énekkar. Ezt követ en szíves ven-

déglátásra és beszélgetésre került
sor. Köszönet illeti a rendez ket!
Május 15-ét l három napos erdélyi
kiránduláson vesznek részt a gyülekezet tagjai. Reméljük szép élménybeszámolót közölhetünk a
következ számban.
Május 22-én délután 4 órakor az
egész Kárpát-medencében megszólalnak a református templomok
harangjai (így a diósjen i is) abból
az alkalomból, hogy a világ szétszórtságában él magyar reformátusok összetartozását hirdessék.
A gyülekezet fiataljainak konfirmációjára május 24-én kerül sor.

A diósjen i focicsapat 1942-ben

hátsó sor: Havas Lajos, Strausz József, Szabó György, Szaszovszki János,
Strausz Béla, Bircsák István, Tuskó András
els sor: Túróczi Lajos, Marton György, Trenovszky Zoltán, B gér András
Vsmy
a képet Strausz Árpád küldte

Labdarúgás
A tavaszi szezon amilyen jól kezdött, úgy vált rémálommá a
folytatás. Valahogy a feln tt férfi
focistáink nem találják a góllöv
cip iket. Igaz, a sok sérülés és
hiányzás sem könnyíti meg a csapatépítést. Szinte nincs olyan
meccs, ahol azonos összeállításban
állna fel a csapat. Május 3-án Kétbodonyban már látszottak biztató
jelek. A csapat csapatként m ködött. Az ellenfelet egészen a 85.
percig sikerült két vállra fektetni és
ott is tartani, de az utolsó 5 perc
már borzasztó volt. Alig sikerült
döntetlennel kihúzni. Igaz ehhez a
betlihez közeli helyzethez kellett
egy "kis bírói segédlet" is. Hétvégén Bánk csapata látogatott Diósjen re. 1-1-nél 11-est hibáztunk, a
végeredmény sajnos újabb vereség,
1-3.
Bízunk benne, hogy véget ér a
csapat vessz futása és megkezdi a
felzárkózást az élmez nyhöz.
Id közben gyarapodott a csapat
szerelésállománya is. Egyesületünk
új, rövid ujjú szerelést vásárolt. Pár
napja szerz dést kötöttünk az
Arany Ászok Fociklubbal és k is
támogatták egyesületünket egy
garnitúra szereléssel.
Az ifir l: k céltudatosan és
magabiztosan haladnak el re. Már
nincs messze az áhított cél: megnyerni a bajnokságot! Ehhez minden lehet ségük adott.
A nagy cél eléréséhez már
csak hajszálnyi biztatás kellene!
Ezért is várunk minden egyes
sportszeret t a hazai mérk zéseinkre, hogy Hajrá Diósjen ! Hajrá

fiúk! biztatással még jobb munkára
serkentsék az ifjakat.

A LÁNYOK!
Ismét megkezd dött a lányok,
asszonyok egész éves nagy menetelése.
Kezdetét vette az immár 3. évébe lép „BÖRZSÖNY” N i Kispályás Labdarúgó kupasorozat,
amely ez évben egy újabb résztvecsapattal b vült. Immár 6 csapat méri össze tudását és szerencséjét havonta egy-egy alkalommal, hogy aztán szeptember végére
az utolsó Diósjen n tartandó fordulón kiderüljön, hogy ki viheti
haza a kupát.
A kupába nevezett csapatok:
Diósjen , Erd kertes, Kartal, Kemence, rbottyán, Vác.
Kicsit ködösen, kicsit nedvesen
indult a reggel, de aztán az id
kegyébe fogadta a résztvev ket és
ragyogó napsütéssel és kellemes
labdarúgó id vel ajándékozta meg
a lányainkat.
Igaz, k már nem annyira kényeztettek el minket néz ket, szurkolókat. Sajnos a reggeli borongós,
ködös id rányomta bélyegét az
egész napi játékukra. Nagy akarással, de görcsösen er ltették a játékot, ami csak nem akart igazán
sikerülni. Ez meg is látszik a táblázaton elfoglalt helyükön.
Szerencse, hogy az ellenfelek
sem igazán remekeltek. Minden
egyes csapatra rá lehet mondani,
hogy szezon eleji formában van.
Az els nap után nem alakultak ki
nagy különbségek a pontokban,

A feln tt bajnokság állása
1. Bercel
2. Érsekvadkert
3. Bánk
4. Nagyoroszi
5. Patak
6. rhalom
7. Diósjen
8. Ipolyszög
9. Dejtár
10. Keszeg
11. Kétbodony
12. Nézsa
13. Nógrádsáp
14. Becske

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

20
15
14
12
10
8
7
6
5
6
4
5
5
4

1 0
4 2
3 4
6 3
5 6
3 10
4 10
3 12
6 10
2 13
6 11
2 14
2 14
5 12

88-28
69-21
62-24
69-40
36-27
52-66
28-45
42-61
46-69
46-66
40-54
26-35
37-56
30-79

Az ifjúsági bajnokság állása
61
49
45
42
35
27
25
21
21
20
18
17
17
17

1. Ipolyszög
2. Diósjen
3. Bercel
4. Nagyoroszi
5. Patak
6. rhalom
7. Dejtár
8. Nézsa
9. Érsekvadkert
10. Kétbodony
11. Bánk
12. Keszeg
13. Nógrádsáp
14. Becske

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

20
19
17
16
13
10
10
10
9
5
6
3
2
1

0
0
2
0
2
2
1
1
0
1
0
1
2
0

1
2
2
5
6
9
10
10
12
15
15
17
17
20

120-23
113-16
125-30
104-34
46-34
87-60
64-69
45-69
68-64
40-130
79-94
33-127
46-92
14-142

Hátralév mérk zéseink
Forduló
XXII. forduló
XXIII. forduló
XXIV. forduló
XXV. forduló
XXVI. forduló

Dátum
2009. május 17.
2009. május 24.
2009. május 31.
2009. június 7.
2009. június 14.

Id pont
1700 óra
1700 óra
1700óra
1700 óra
1700 óra

Pályaválasztó
Ipolyszög
Érsekvadkert
Diósjen
Patak
Diósjen

Diósjen
Erd kertes
Diósjen
G.: Haljárszki
Dóri, Csonkáné
rbottyán
Vác
Kartal
Diósjen
Vác
Diósjen
G.: Csonkáné,
Hanzliné
Kartal
Vác
rbottyán
Diósjen
Vác
Kartal

Köszönjük Mezei Andrásnak a
sok segítséget, melyet a torna sikeres lebonyolítása érdekében végzett.
Hornos Márton

1. Kartal
2. Kemence
3. Vác
4. Erd kertes
5. Diósjen
6. rbottyán

Vendég
Diósjen
Diósjen
Nagyoroszi
Diósjen
Bercel

- Vác
- Kemence
- Kartal

0-1
2-2
2-2

-

Erd kertes
rbottyán
Kemence
Erd kertes
Kemence
rbottyán

1-1
4-0
4-0
0-1
0-2
2-0

-

Erd kertes
Kartal
Kemence
Kemence
Erd kertes
rbottyán

0-1
0-2
0-2
0-1
2-1
3-1

Állás az 1. forduló után
5
5
5
5
5
5

3
3
3
2
1
0

1
1
0
2
1
1

1 11-4
1 7-6
2 7-5
1 6-5
3 4-5
4 2-12

10
10
9
8
4
1

A CSERHÁT-L. JUDO KLUB
I. negyedéves beszámolója

Országos judo versenyen vettünk
részt Gy rben 2009. március 29én. A bajnokságon a 2000-2002
születés
gyerekek közül két
diósjen i versenyz indult, ahol
mindkett jüknek az egy évvel
id sebbek között nyílt lehet ségük
az indulásra. Itt is megállták a
helyüket. Pára Balázs a nagyon
er s mez nyben a harmadik helyet érdemelte ki a 34 kg-ban, Tóth
Jázmin pedig a 24 kg-ban minden
ellenfelét ipponnal (!) verve nyerte meg a versenyt.
Jázminnak ez volt az els verse60 nye…
57
53
48
41
31
31
31
27
16
10
10
8
2
A bajnokok felkészít jükkel, L rincz mesterrel

-

Eredmények

ezért továbbra is nyitott a kupa
sorsa. Nem baj! Lesz ez még jobb
is lányok!
Kellemes meglepetésként szolgáltak eredményes és helyenként
szép játékukkal a Kemencei lányok. Ha a tabellára nézünk – ismerve a tavalyi sorozatban elért
helyezésüket – ez meg is látszik.
Diósjen t az els játéknapon képviselték:
B gér Jánosné, Csonkáné L.
Teréz, Haljárszki Dóra, Harsányiné B. Rita, Hanzliné K. Bernadett,
Újhelyi Tiborné, Újhelyi Ildikó,
Megyeri Lászlóné, Miklós Márta,
Monostori Lászlóné, Pappné F.
Melinda.
Nem megfeledkezve a játékvezetésr l: Filip Dániel, Józsa Csaba,
gér Ákos.

Úgy hiszem, hogy mindenki
számára érezhet a gyerekek elszántsága, kitartása és sportszeretete a fenti, önmagáért beszél kiváló
eredmények tükrében.
(F. I.)

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.
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