
 Ezúton szeretnénk még egyszer
megköszönni az ajándékokat, a
felajánlásokat és az önzetlen segít-
séget a közrem köd knek, mellyel
felejthetetlenné tették ezt a napot!

Iskolavezetés

Az iskola nevét hirdet  homlokzati feliratot Kiss Gerg és munkatársai
készítették Dovák B. József tervei alapján

Névadó ünnepség az általános iskolában
Emlékezetes, szép esemény része-
sei lehettek azok, akik 2009. június
12-én meghívásunkat elfogadva,
ellátogattak iskolánkba.
 Az eddigi Diósjen i Általános
Iskola Szentgyörgyi István színész,
Diósjen  szülöttje nevét vette föl.

 Az izgatottan várakozó ünnepl
közönség lassan megtöltötte az
aulát. Kovács Lászlóné igazgató
asszony köszöntötte iskolánk tanu-
lóit, a vendégeket és Szentgyörgyi
István még él  leszármazottait,
akik személyesen vettek részt az
ünnepségen. A névadó Dovák Pan-
ka heged játékával kezd dött, akit
dr. Laczkovszki Gy  képvisel  úr
kísért zongorán.

 Ezután Tóth János polgármester
úr ünnepi beszédet mondott, mely-
nek végén posztumusz díszpolgár-
ságot adományozott Szentgyörgyi
Istvánnak. Az emlékplakettet a
névadó unokája, a 92 éves dr. Szi-
lágyi Istvánné meghatottan vette át.
Ezután a Szentgyörgyi arcképét
ábrázoló domborm  felavatása
következett, melyet a leszármazot-
tak ajándékoztak iskolánknak és a

bejáratnál helyeztük el. Az em-
lékfalat Králik József készítette el
Dovák B. József tanár úr segítségé-
vel. Az avatás el tt Végh József
méltatta névadónkat, a neves szí-
nészt; Dovák B. József tanár úr
Szentgyörgyi egy visszaemlékezé-
sét olvasta föl. Iskolánk két tanuló-
ja és az igazgató asszony megko-
szorúzta, Gottfried Richárd lelkész

és Gy ry Csaba plébános megál-
dotta az emlékm vet. Bacskai
Bálint (Szentgyörgyi dédunokája) a
színész legszeretettebb szerepéb l,
Tiborc panaszából mondott el
részletet, Oszter Sándor színm -
vész pedig József Attila: Thomas
Mann üdvözlése cím  versével
tisztelgett a színész emléke el tt.

 Tóth János polgármester úr isko-
lazászlót adományozott az intéz-
ménynek, melyet Kovács Lászlóné
igazgató asszony vett át. A zászló-
ra az els  szalagot a névadó emlé-
kére Szentgyörgyi leszármazottai
nevében Bacskai Bálint kötötte fel.
 Meghitt hangulatban folytatódott
az ünnepség az Atha Laude váci
baptista kiskórus gyönyör  el adá-
sával. Iskolánk tanulója, Németh
Regina 7. osztályos tanuló, Arany
János: Domokos napra cím  ver-
sével köszöntötte az ünnepet. Mol-
nár Levente 7. osztályos tanuló
szaxofonjátéka és zeneiskolai taná-
ra, Vámos Péter klarinétdallamai
bezengték az aulát. ket Horváth
Péter váci zeneiskolai tanár kísérte
zongorán.

 Iskolánk volt diákjai, Boros
Dávid, Králik Brigitta és Gyurcsik
Dániel verssel és visszaemlékezé-
sekkel méltatták a névadót.
 Pedagógusaink egy megzenésí-
tett verssel lepték meg az ünnepl -
ket. A gálam sort Dovák tanár úr
és kedves családja hangulatos ze-
nés, dalos összeállítása zárta.

 Az ünnep az intézménynek is
tartogatott meglepetést:

Meláth Attila a kiskórus vezet je
a Baptista Szeretetszolgálat ne-
vében 3 tonna élelmiszert aján-
lott fel az iskolának.

Kalocsai Attila, falunk új lakója
a Szentgyörgyi jubileumára Ko-
lozsvárott kiadott könyv digitális
másolatát, Dömösi András az
Apáczai Kiadó képviseltében egy
exkluzív könyvet ajándékozott az
intézménynek.

 A meghívottakat és a tanulókat a
szül k és az intézmény dolgozói
által készített finomságokkal láttuk
vendégül.
 Az ünnepséghez kapcsolódott
egy Szentgyörgyi István életét,
életének f bb állomásait bemutató
kiállítás, melyet Végh József (a
Magyar Kultúra Lovagja, a Szent-
györgyi hagyaték kezel je) nyitott
meg. (A kiállítás a nagyközönség
számára június 22-éig volt megte-
kinthet .)



Önkormányzati hírek
Beszámoló 2009. június

24-i testületi ülésr l

Polgármester úr tájékoztatója a
testületi ülést megel  id szak
eseményeir l:
 05. 28-án Rétságon a járóbeteg
ellátó központ közbeszerzési bi-
zottsága tartott ülést, ahol a köz-
pont közbeszerzési kiírásokat és
azok jogi vonatkozásait vitattuk
meg.
 05. 29-én Salgótarjánban a Köz-
útkezel  Felügyel  Bizottságának
javaslata alapján elfogadtuk a fél-
éves mérlegbeszámolót, elköszön-
tünk a nyugdíjba vonuló ügyvezet
igazgató Novák Jánostól, valamint
megválasztottuk az új ügyvezet t,
Laczkó Csaba személyében.
 06. 03-án Letették az esküt a
választási bizottság tagjai.
 06. 04-én Vácott, a m vel dési
házban mintegy 90 polgármester
társammal együtt a vízm vek pri-
vatizációja ellen emeltük fel han-
gunkat, és fogadtunk el közös nyi-
latkozatot, melyet az érintett szer-
vek részére eljuttattunk.
 06. 05-én Óvodai évzárón vet-
tem részt, ahol a kicsinyek szép

sorral lepték meg közönségü-
ket.
 06. 08-án Köszöntöttem a peda-
gógusokat pedagógusnap alkalmá-
ból egy szolíd ünnepség keretében.
 06. 09-én  A Parlament Caffe-
ban Sajtótájékoztatón vettem részt
a Nemzeti Zarándoklat szervez i-
vel együtt.
 06. 12-én Az általános iskola
névadó ünnepségén vettem részt,
melyen megjelentek a névadó
Szentgyörgyi István leszármazottai
és a posztumusz díszpolgári kitün-
tetést átvették. Az ünnepségen,
méltó módon emlékeztek meg
Szentgyörgyi Istvánról.
 06. 18-án a Hivatal dolgozóival
szabadságunk ideje alatt részt vet-
tünk a Nemzeti Zarándoklaton és
Szendehelyig illetve Vácig kísér-
tük a zarándoklatot, néhány falube-
li csatlakozóval együtt.
 06. 20-án Budapesten vettem
részt a Nemzeti Zarándoklat f vá-
rosba érkezésén, ahová három
diósjen i lakos kísért el többek
közt Alaksa Mihály képvisel  úr is.
A zarándoklat sajnos kis létszám-
mal érkezett meg a Felvonulási-
térre, ahol felolvasásra került a 23
pontból álló követelés mely a min-
denkori kormányokkal szemben
állított követeléseket, és követelte
a parlament feloszlatását.

A képvisel testületi ülésen
megvitatott témákról röviden:

Napirend  el tt  az  SC  BACHOS
COM SRL képvisel jének, Héja
Tibor vételi szándékát hallgatta

meg a képvisel testület. A Ro-
mán székhely  cég a Diósjen i
Önkormányzat PALÓC Vagyon-
kezel  Kft-ben lév  8.500 Ft
törzsbetét  üzletrészt kívánja
megvásárolni. A képvisel testü-
let javasolja az üzletrész értéke-
sítését, azzal, hogy az eladási ár
minimum a jelenlegi piaci érté-
ket képviselje.
Az Aranydió Óvoda alkalmazotti
létszámmal kapcsolatos kérésé-
nek megvitatása.
CivilDió – Fiatalok Diósjen ért
Egyesület tájékoztatója nyertes
pályázatukról. Az egyesület a
Norvég Civil Támogatási Alap-
hoz beadott pályázatát pozitívan
bírálták el, aminek köszönhet en
24.500 EUR értékben tudnak egy
egész éves programsorozatot
elindítani. Elmondásuk szerint
széles összefogásra lesz szükség
ahhoz, hogy a programsorozatot
végre lehessen hajtani.
Paróczy Csaba, Blaskó János és
Blaskóné Csontos Mária ingat-
lanvásárlási kérelmének megvi-
tatása.
Polgármesteri tájékoztató vállal-
kozók, gazdálkodók és önkor-
mányzat együttm ködésének
továbbfejlesztési lehet ségeir l.
Együttm ködés a Börzsöny Ter-
mészetbarát és Hagyomány rz
Egyesület a „Tematikus tájbejá-
ró, bemutató és természetjáró
gyalogtúra a Börzsöny-
hegységben” elnevezés  rendez-
vénysorozat el készítésében.
Önkormányzat ingatlanvásárlási
szándékának megvitatása, fel-
ajánlott földterület elfogadása.
Rétsági Ment állomás segítése
mentéstechnikai és orvostechni-
kai eszközök beszerzésében.

 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.

Polgármesterek
bográcsf z  versenye

2009. június 27-ére meghívást kaptam Zagyva
Ferencnét l Bükkszék polgármesterét l az
immár hatodik alkalommal megrendezett polgár-
mesterek bográcsf z  versenyére. Ez a meghívás
els  olvasatra nem volt csábító számomra,
hiszen nincs különösebb gyakorlatom f zés
terén, ráadásul ötven f re, ezt be kell vallanom

szintén. A meghívás akkor kezdett izgatni,
amikor jelezték, hogy segédet vihetünk magunk-
kal, és ezt a tisztet Gados György barátom
elvállalta. Megbeszéltük, hogy birkapörkölttel
indulunk a versenyen. Mivel tudtam, hogy Gyuri

jól f z,  így elvállaltam a részvételt a versenyen.
A meghívó levélben szerepelt az is, hogy ha a
versenyz  településen m ködik hagyomány rz
csoport, akkor szívesen látják ket is. Ezt jelez-
tem a K szirt Hagyomány rz  Néptánc Együttes
vezet jének, Szalay Antalnak, aki megbeszélte a
csoport tagjaival, és vállalták a fellépést.  Ett l
kezdve a kihívás nagy volt, hiszen a polgármes-
ternek a saját csoportja számára is f znie kellett,
melynek híre eljuthat a falujába. Tehát mindjárt
akadt helyi kritika is, amivel szembe kellett
nézni.
 Miután megérkeztünk gyorsan neki kellett
látnunk az el készítésnek, mert a legtöbb bog-
rácsban már forrt a sok finomság. Alig kezdtem
neki a segít m utasításainak, rövid id n belül
eleredt az es . Ez egy kicsit feszélyezett, de
mindent utasítás szerint igyekeztem végrehajtani.
Megpirítottam a szalonnát, összevagdaltam a
paprikát, majd ez után rákerült a tetemes meny-
nyiség  hagyma, melyet elég nehéz volt kell en
megpirítani. Azonban miután sikerült, jöhetett a
felvagdalt birkahús. Ismét nehéz helyzetbe
kerültem, mert a fagyos hús nehezen olvadt,
ráadásul leh tötte az egészet. Segít met folya-
matosan kérdezgettem, hogy mikor és hogyan
keverjem, a még egyenl re nehezen mozgó húst
a kondérban. A folyamatos tanácsok hatására
lassan levet engedett az egész, szétf ni kezdett a
hagyma. Jöhetett a f szer, só pirospaprika, bors
és a félbevágott paradicsom.
 Közben a K szirt Néptánc Együttes lépett fel
a színpadon, melyet megtekintettünk és a rossz
id  ellenére nagyon megtapsoltunk, a nagyon
szép produkcióért, melyet a polgármesterasszony
is megdicsért. Miután programjuk lezajlott
rohanás a bográcshoz, hogy folytassam az els
komolyabb f zésemet. Az id  lassan kiderült, a
vendégek kedve jobbra fordult és egyre többen

kezdtek érdekl dni, mi finomat f zünk. Miután
megtudták, hogy birkapörköltet, sokan jelentkez-
tek, hogy megkóstolják. Sajnos azonban a hús
nehezen puhult, így jóval kés bb lettünk készen,
mint a többiek. Ez nem is baj gondoltam magam-
ban, legalább b ségesen jut a tánccsoport tagjai-
nak. Nem igazán érdekelt a zs ri, akinek elnöke
Juhász Attila mesterszakács, többszörös ezüstér-
mes olimpiai bajnok, Dr. Kiss László alkotmány-
bíró, és Magyari Béla kiképzett rhajós voltak. A
bográcsban lév  birka, miután gyönyör  piros
lében f tt, elérte azt az állapotot, hogy már a
fakanállal történ  keverést el kellett hagyni, csak
a bográcsot lehetett mozgatni nehogy összetö-
r djön a hús. A néptánccsoportunk tagjai már
nagyon éhesek voltak, de míg nem f tt meg
eléggé a finomillatú birka elmentek és fürödtek
egyet a bükkszéki strandon. Közben, ahogy
közeledett a kész állapothoz az általam f zött
birka, egyre többen érkeztek kóstolni. Talán
szerencsénkre utoljára jött hozzánk a zs ri, hogy
néhány falattal meggy z djön az ízekr l, me-
lyeknek hasonlítania kellet egy birkapörköltre.
Jöttek, kóstoltak és elmentek. Mi már azon
fáradoztunk ezután, hogy megmentsük a néptán-
cosok részét. Közben eljött az eredményhirdetés
ideje. Nem volt mit izgulnom, hiszen nem
tartottam esélyesnek a sok érdekes és finom
falatok között a sajátomat annak ellenére, hogy
nekem is nagyon ízlett. A meglepetés akkor ért,
amikor a helyezettek közül harmadikként szólí-
tottak.
 Nagyon jól esett az elismerés, de tudtam,
hogy ez els sorban a segít mnek, Gados
Györgynek szól, hiszen az  tanácsai és segítsége
vezetett idáig. Mégis a legjobban az esett, ami-
kor táncosaink éhesen megérkezve jóllaktak és
megdicsérték a polgármester birkapörköltjét.

Tóth János



Nemzeti zarándoklat
Kedves Olvasók! Néhány sorban tájékoztatni
kívánom Önöket a Nemzeti Zarándoklatról és
eredményeir l. El ször is azok számára néhány
sorban kívánok a zarándoklat céljairól tájékozta-
tást adni, akik nem hallottak róla, vagy kevés
információval rendelkeztek err l az eseményr l.
Hozzá kívánom tenni, hogy településünkön,
sokféle módon lett meghirdetve, ezért aki akarta,
minden információt megkaphatott.
 Tehát a Nemzeti Zarándoklat polgármesterek
kezdeményezése alapján lett meghirdetve. A
kezdeményezés indítéka azok a felgyorsult
negatív folyamatok, melyek hazánkban mennek
végbe, és els sorban a vidéki lakosságot érintik
hátrányosan.
 "A társadalmi rétegek egymással szembe
fordultak, a szegénység, a kilátástalanság és a
tehetetlenség egyre nagyobb feszültséget okoz,
elszaporodtak a brutális, er szakos támadások,
hétköznapi cselekedetté vált a megélhetési
b nözés. Gy lölet gy löletet, er szak er szakot
szül. A hatalmon lév  pártpolitikai elit nemzeti,
gazdasági, etnikai és vallási problémáink megol-
dására nem képes. Egymással való civódásuk
nem ad teret az alulról jöv  kezdeményezések-
nek, valós reformok helyett csak megszorítások
történnek. A felel sséget pedig a legvédtelenebb
csoportokra terelik és terhelik.”"
 Az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerül-
tek. Számtalan helyen megsz ntek településeink
alapvet  intézményei: az óvodák, iskolák,
postahivatalok, egészségügyi intézmények, a
vasúti vonalak, buszjáratok és ezek által a mun-
kahelyek is. A még meglév  intézményeinket
egyre nehezebben tudjuk m ködtetni, mert a
forráselvonások miatt a fenntartásukhoz szüksé-
ges fedezetekkel nem rendelkezünk. Legújabban
azon polgármesteri hivatalaink bezárását és
önkormányzataink megszüntetését tervezik,
amelyek a helyi végrehajtó szervek, a közössége-
inket összetartó, munkahelyeket biztosító és a
segélyeket kifizet  hivatalok. De tovább menve
veszélybe kerültek a vízm vek, újabban az
állami erd k, a term föld, és nem beszélve az
ingatlanok tulajdonosairól. Az ingatlanokra nem
luxusadót, hanem ingatlan adót kívánnak beve-
zetni. Azt is tudjuk, hogy jelenleg, csak harminc
millió feletti ingatlanok után kell fizetni a terve-
zet szerint. De korábban az alsó határ két millió-
tól indult volna. Mi a biztosíték arra, hogy jöv re
vagy még korábban nem szállítják lejjebb ezt az
értékhatárt? Akkor pedig nagyon sok ingatlantu-
lajdonost érinthet, és ró olyan terhet a rájuk,
melyet nem lesznek képesek elviselni.
 Ezért célja a kezdeményez  és ezzel egyetér-
t  polgármestereknek, elinduljunk az összefogás
útján, keressük közösen a kiutat a jelenlegi
helyzetb l. Hozzuk közelebb az egymástól
eltávolodott embereket. A városit a falusival, a
szegényt a gazdaggal, a magyart a nemzeti és

etnikai kisebbségekkel, a hív t a világival, a
jobboldalit a baloldalival, a politikust a választó-
ival, a munkaadót a munkavállalóval, az embert
az emberrel.
 Ennek okán indult el a Nemzeti Zarándoklat,
az ország négy égtája fel l polgármesterek
vezetésével. Az indulásról minden média érte-
sült, de senkinek nem volt érdeke, hogy tudósítá-
sokat adjon err l az eseményr l. Lehet azt is
mondani, agyonhallgatták. Az északi vonal
Somosk újfaluból indult június 15-án. 16-án
Endrefalváról, majd 17-én Rétságról, melyhez
csatlakozott Diósjen  is. A zarándokok a polgár-
mesteri hivatal el tt gyülekeztek, majd a helyi
mez gazdasági vállalkozók által hozott term föl-
det áldotta és szentelte meg Gottfried Richárd
református lelkész és Gy ry Csaba katolikus
plébános. Diósjen r l a zarándoklaton résztve-
v k különböz  távokat vállaltak fel. Volt, aki a
falu végéig kísérte el a zarándokokat, volt aki a 2
-es f út elágazójáig, ahol csatlakoztunk a Rét-
ságról, Tolmácsról, Bánkról érkez khöz, a
hivatal dolgozói, akik szabadságot vettek ki, és
magánemberként fejezték ki egyetértésüket a
kezdeményezéssel Szendehelyig kísérték a
zarándoklatot. A Vácig történ  gyalogutat
hárman jártuk végig. Nagy István, Fenyvesi
András és jómagam. Az utóbbi neveket azért
említem, mert minden tiszteletem az Övék. Az
igaz, hogy mindnyájan elfáradtunk a hétórás
úton, de mégis jó érzés volt találkozni az ország
sorsán változtatni akaró emberekkel és szimpati-
zánsokkal, akik a gépjárm vekb l üdvözöltek
bennünket. A legnagyobb tisztelet azokat a
polgármestereket illeti, akik több napon keresz-
tül, több száz kilométert tettek meg, és vérhólya-
gos lábakkal érkeztek meg a találkozó helyszíné-
re.
 A zarándoklat legszebb mozzanata a Buda-
pestre történ  megérkezése volt. A Szent István-
téren találkozott a négy égtáj fel l érkez  zarán-
dokcsoport. Magukkal hozták a bort keletr l, a
kenyeret délr l, a vizet északról és a hitet nyu-
gatról. A találkozás els  mozzanataként összeál-
lították a keresztet, melynek darabjai szintén a
négy égtáj fel l érkeztek. Ezt követ en bevonul-
tunk a Szent István Bazilikába ahol nemzetépít
gondolatok hangzottak el az ökumenikus Isten-
tiszteleten. Végül a Ötvenhatosok-terére vonul-
tunk, ahol felolvasásra került a zarándoklat
huszonhárom pontjában megfogalmazott nemzeti
kívánalom, és elhangzottak  nemzetünk sorsát
elemz  beszédek.
 Összességében elmondható, hogy a Nemzeti
Zarándoklat elérte célját, hiszen annak ellenére,
hogy a média elhallgatta, és létszámban sem
voltunk sokan, rengeteg település vezet je
kötötte fel szalagját a nemzeti szín  lobogóra
egyetértésük jeleként. Ami viszont a legfonto-
sabb, hogy a lezajlott esemény után egyre na-
gyobb az érdekl dés a civil szervezetek részér l,
és a kezdeményezés további folytatásáról.

Tóth János

újabb talajmozgatás a felszín közelébe hozza
ket, akkor növekedésnek indul a növény.

 A szél gondoskodik a virágok beporzásáról.
A virágpor szóródásának zöme július végén és
augusztus hónapban történik meg.
 A parlagf  által kiszórt virágpor mennyisége
többszöröse a következ  legnagyobb virágpor
tömeget adó f félék virágporának (az összes
f fajét együttesen számolva!). A mérések szerint
a virágpor szél útján akár több 100 km-es távol-
ságokra is képes tömegesen eljutni.
 A termés érése október közepe táján kezd -
dik. Egy közepes növény átlagban 3000-4000 db
csíraképes magot érlel, de minél kedvez bbek a
feltételek a termésszám kialakulásához annál
jobban fokozódik ez a mennyiség, mértek már 60
ezer darabos termésszámot is egyetlen tövön. A
magok ett l kezdve várják a tavaszi felmelege-
dést.

A parlagf  elleni védekezés
A mechanikai védekezés
A kézi gyomlálás el nye, hogy teljes mértékben
eltávolítja a növényt.
 Hasonlók mondhatók el a kapálásos eltávolí-
tásról is, amelynek el nye, hogy nem kell köz-
vetlenül érintkezni a növénnyel és nagyobb
területen is alkalmazható.
 A kaszálás nagyon hatékony megel z
módszer. Amennyiben a földhasználó a mechani-
kai védekezést választja, úgy az els  kaszálást a
virágbimbók megjelenése el tt 1-2 héttel kell
elvégezni. A parlagf  már kialakult állományai-
ban ugyanakkor az egyszeri kezelés nem okozza
a növény pusztulását, mert az alacsonyan elhe-
lyezked  oldalrügyeib l kihajt. Biztos eredményt
csak az évi háromszori, 2 cm magasságban
elvégzett kaszálás hoz.
 A gyeptelepítés az egyik leghatásosabb
védekezés.
 A mulcsréteggel (feny kéreg háncs) való
takarás 8-10 cm vastagságban szintén meggátolja
a parlagf  csírázását, de ez a technológia igen
költséges.

A kémiai védekezés
 A fert zött területek túlnyomó részén a
parlagf  gazdaságos irtása mechanikai és kémiai
védekezés együttes alkalmazásával, gyomirtó
szerek felhasználásával oldható meg legkönnyeb-
ben.
Gyomirtó szerek alkalmazásánál használhatunk
talajon keresztül ható készítményeket, amelyek a
csírázó kis növényt már korán elpusztítják, vagy
a már kikelt növények ellen alkalmazhatunk
levélen keresztül ható vegyszereket.
 Talajon keresztül ható készítmények közül
els sorban a Casoron G (diklobenil) javasolt,
100-150 kg/ha-os dózisban. A könnyen kezelhet
granulátum a III. forgalmi kategóriába (szabadon
vásárolható) tartozik, így felhasználása növény-
védelmi szakképesítéshez nem kötött és a parlag-
f  mellett a legtöbb magról kel  egy- és kétszik
gyomnövény ellen is hatékony.
 A diklobenil hatóanyag a talaj fels  rétegéb l
csapadék hatására sem mozdul el, a mélyen
gyökerez  kultúrnövényekre nincs káros hatás-
sal. Hatását azonban csak a csírázó növényekre
fejti ki, így a kikelt gyomok pusztítására nem
alkalmas.
 A már kikelt gyomnövények ellen els sorban
a glifozát, valamint a glifozinát-ammónium
hatóanyagú gyomirtó szerek alkalmazása célsze-
r . Ezek a készítmények szintén III. forgalmi
kategóriába tartoznak. A glifozát hatóanyagú
készítmények felszívódó tulajdonságúak, dózis-
tól függ en mind a magról kel , mind az ével
egy- és kétszik  gyomnövények ellen hatéko-
nyak. A glifozinát-ammónium hatóanyag a
perzsel  hatással rendelkezik, csak magról kel
gyomnövények ellen használható eredményesen.
Kérem valamennyi diósjen i lakost, és Diósje-
n n ingatlannal rendelkez t, hogy a parlagf -

A parlagf  elleni védekezés
A parlagf  irtása els sorban egészségügyi és
gazdasági szempontok miatt indokolt hazánkban.

Kérjük, segítsenek nekünk és minden ötödik
emberen aki a településünkön lakik.

Az Alkotmány 18. §-a a következ képpen
rendelkezik:
"A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti
mindenki jogát az egészséges környezethez."
A teljesítend  kötelezettséget az Éltv. 17. §-a írja
le az alábbiak szerint:
17. § (1) A termel , illetve a földhasználó
köteles… c) az a) pont alá nem tartozó egyéb
károsítók ellen védekezni, ha azok más, különö-
sen a szomszédos termel k növénytermelési,
növényvédelmi biztonságát vagy az emberi
egészséget bármely módon veszélyeztetik,
valamint figyelembe venni az integrált növény-
termesztés alapelveit, továbbá a környezet és a
természet védelmét."
"(4) A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagf  virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, és ezt
követ en ezt az állapotot a vegetációs id szak
végéig folyamatosan fenntartani."

A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyz
június 30-át követ en, a parlagf  virágbimbó
kialakulásától függetlenül köteles hatósági
eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben,
akik elmulasztották a parlagf  elleni védekezési
kötelezettségüket teljesíteni.
 Mulasztás állapítható meg, ha a területen
június 30-át követ en nem észlelhet  olyan
emberi beavatkozás, amely a parlagf  fejl désé-
ben kizárja a virágbimbó kialakulását. Az a
körülmény, hogy a parlagfüvön a virágbimbó
megjelent-e, teljességgel közömbös a mulasztás
megítélése és a hatósági intézkedés szempontjá-
ból.
 A jogszabály érdemi védekezési kötelezettsé-
get ír el  a földhasználó terhére.
 Az eljárás során az lehet ügyfél, aki az „…
egyéb növényi vegetáció számára alkalmas
területtel rendelkezik, illetve azt használja …”.
Tehát nem feltétlenül az ingatlan tulajdonosa a
kötelezett.
 Az eljárás hivatalból, más hatóság megkere-
sésére, vagy bejelentésre indulhat.
 Az ellen rzés és a közérdek  védekezési
munka folytatása során a hatóság és a védekezést
végz  vállalkozó a lezárt területre is beléphet,
illetve az ott tartózkodó személyek akarata
ellenére is foganatosítható a hatósági cselek-
mény.

A parlagf  jellemz i
 A parlagfüvet az I. világháború alatt hozták át
Észak-Amerikából. Hazánk mai területén már a
20-as években megtalálható volt a dél-somogyi
részeken. Ekkor els sorban nagy uradalmakban
jelent meg, ahonnan az áruszállítási útvonalak
mentén szétterjedt kezdetben csak a déli része-
ken, majd tovább észak felé.
 Nem sok id  telt el, megszokta az éghajlatot
és mára az egyik legigénytelenebb és legagresz-
szívebb gyomnövényünk. A parlagf  leggyako-
ribb felszaporodási helye, a megbolygatott talajú
elhanyagolt parlagterületek, mint például a
nagyberuházások, ipartelepek, utak, lakótelepek,
kertek stb. területei.

A parlagf  magról kel  kétszik  növény. A
magvak csírázása 10-20 C fokos h mérsékleten
indul meg. Fény hatására gyorsabb a csírázása és
a kelése, de fény nélkül is képes csirázni akár
teljes sötétségben is. A kikel  növények túlnyo-
mó többsége a fels  2,5-3 cm-es talajrétegb l kel
ki, de nem ritka a 6-7 cm-es mélységb l növeke-
d  növény sem. A mélyebb rétegekbe lekerült,
leszántott magok a talajtakaró védelmében akár
30-40 évig is csíraképesek maradnak, és ha egy



Régi id k
- régi emlékek

Az 1950-es években a régi paraszt-
házakban még a falunkban is a
szabadkéményes pitvar volt a jel-
lemz . A falon virágos tányérok,
edényzet, a sarokban a kenyérsü-
tésre használatos kemence. Ez már
csak a falumúzeumokban látható
és a néprajzi leírások, lexikonok
mutatják be. Az id sek emlékeze-
tében él a parasztház és a gazdaság
is.
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A való világot, mindennapjainkat
sokszor és sokan máskép értékelik,
vagyis más néz pontból próbálják
az igazságot megközelíteni és azt
megmagyarázni. Az is egy néz -
pont, hogy nem kell félni az élet-

l, bármit is rejt az ember számá-
ra, hiszen ki lehet kerülni az akadá-
lyokat, mindent le lehet küzdeni.
 A keresztyén életszemlélet sze-
rint: „A valódi életbölcsesség ab-
ban van, hogy a mindennapokban
észrevegyük azt, ami csodálatos.”
 A történelmi eseményeket is
másképp értékelik a politikusok, az
ellenfelek, s t más szempontból
nézték a katonák és az állampol-
gárok is, különösen ha a legy zött
ország polgárai azok. Két történel-
mi évfordulóra emlékezhettünk.
Az els  amely a legtragikusabb
magyar népünk életében az els
világháborút követ  trianoni béke-
kötésnek nevezett magyar ország-
darabolás. Június 4-én ennek a
gyászos eseménynek az emlékére
szólaltak meg a templomok ha-
rangjai. Vajon akkor a nagy embe-
rek akik meghozták ezt a döntést,
hogyan értékelték az igazságot?
Egy népet, családokat, tájegysége-
ket miért kellett szétszaggatni?
Kérdések, melyre igaz választ nem
tudnak adni.
 Az évtizedek és a történelmi
események peregtek azóta, még-
sem igyekeztek Európa urai hely-
rehozni a súlyos ítéletet. Családi és
politikai dilemmák, kényszerpá-
lyák, magyar ellenesség, nemzeti-
ségi problémák, sok konfliktus
országok között amelyek a követ-
kezményei többek között a gyászos
békekötésnek. Tanulmányok,
elemzések, viták születtek azóta,
de az eredmény nem változott.
 Második történelmi esemény
hazánk életében 1989. június 16-a,
az ’56-os mártírok újratemetése,
majd ennek következménye a poli-
tikai – gazdasági rendszerváltás.
Az elmúlt húsz év eseményeit már
elemeztük. A magyar nép nagyobb
része jobbat, igazságosabbat,
korrupciómentesebb – és sorolhat-
nám kívánságok szerint – országot
szeretett volna megvalósítani. Az
elhibázott lépések ezt nem tudták
megoldani. Mindez nem jelenti azt,
hogy egyszer en csak az id re kell
bízni a változást, egyébként min-
denki passzívan figyelheti a körü-
löttünk burjánzó tisztességtelensé-
get és az embereket nyomasztó
bizalmatlanságot. A feladatok a
neveléssel és oktatással kezd dnek
a családban, az iskolában. Minden
közszerepl  saját szavával és cse-
lekedetével formálja az állampol-
gárok tudatát.
 Akaratunk szerint így lehetünk
mi is pozitív, rossz esetben negatív
szerepl i jelen világunknak, benne
falunk életének, jöv jének.
 Mindkét emlékezéshez idézem

Wass Albert szavait:
„Jó szándékú magyarok! Vi-

gyázzatok igazságunk hitelére! Ez
az egyetlen kincsünk ezen a földön,
hazánk jövend jének alapt kéje.
Ha ezt könnyelm en eljátsszuk
továbbra is, mint ahogy eljátszot-
tuk eddig, akkor menthetetlenül
összecsapnak fölöttünk a hullámok.
Minden kimondott magyar szó és
minden leírt magyar írás úgy gaz-
dálkodjék az igazsággal, hogy
annak tisztaságához kétség ne
férhessen. Értsük meg végre, hogy
épít  munkát csak az a magyar
végez ma, aki a magyarság súlyán
és hitelén dolgozik.”
 Más téma falunk mindennapjai-
ból:
 Az elmúlt hét valamelyik napján
falunk egy fiatalját a volt felszaba-
dulási emlékm nek titulált romhal-
mazánál egy id sebb férfi és n  –
valahonnét turistaként – erre járva
és fényképezve megkérdezte: Mi-
nek az emléke ez a maradvány?
Sajnos választ nem kaphattak, mert
sok helyi fiatal nem tudhatja minek
is építették. A történelmi esemé-
nyek közepette erre is emlékezhe-
tünk, hogy immár 18 éve hagyták
itt országunkat örökre az ideiglene-
sen itt tartózkodó szovjet csapatok.
A falazaton egy dátum volt kit z-
ve, mely jelentette a falunkba érke-
zésüket, 1944. december 6-át. E
mellé került egy új dátum: 1991.
június 18. Rövidesen mindkett t
eltávolította valaki. Már többször,
több jen i lakostól felvet dött a
kérdés: szükség van-e falunkban
erre a jelent ségét vesztett múltbe-
li, emlékm nek egyáltalán nem
nevezhet  maradványra? Az Ön-
kormányzat ennek a nevesincs
parknak is szeretné pályázat útján a
felújítását megvalósítani. Mindet-

l függetlenül a szóban forgó
maradványt el lehetne bontani.
 Mai világunkban falunk egyik
nagy eseménye a helységünk nevét
szolgáltató Jen  nap. A visszaem-
lékezések szerint a paraszti értékek
(népszokás, népdal, népm vészet,
falusi hagyományok) meg rzése
érdekében 1930. június 29-én jöt-
tek össze a környez  falvak lakói
és mutatták be népi értékeiket itt
Diósjen n. Az id sebbeknél még
található fénykép is, ahogy az ak-
kori gyerekek mutatták be a falusi
lakodalmat, ezenkívül sok szép
kulturális programot láthattak. A
tudósítás szerint ez volt az ország-
ban az ELS  FALUNAP, melyet a
filmhíradó is bemutatott.
 Az '50-es években járási kultúr-
versenynek nevezték, amit szintét
itt rendeztek, mivel itt volt a legna-
gyobb kultúrotthon.
 Az emlékekb l talán ennyi ada-
lék elég, reméljük az idei Jen  nap
is meghozza a szép és maradandó
élményeket.
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Tolljegyzetekmentesítést fokozott odafigyeléssel hajtsák
végre, szóljanak szomszédjuknak is. Ha a szó
kevés jelezzék a hivatal felé.
 „Hogyha er m megcsal, maga az, hogy
akartam, erény már: nagy dolgokban elég érdem
a puszta merés.”    (Propertius)

Köszönjük elhivatott, segít  együttm ködésüket!

Repiczki Zsuzsanna
jegyz

Megalakult a Magyarok
Szövetségének szervezete Diósjen n
2009. 06. 17-én, Nemzeti Zarándokút el tti
napon, megalakult az ország egyik kardinális
civilszervezetének, a Magyarok Szövetségének
helyi csoportja, az induló napon 9 f  belépésé-
vel, valamint három másik település képvisel jé-
nek részvételével.
    Az els  összejövetelen megjelentek Salgótar-
jánból a megyei MSz képviseletében, az egész-
ségügyi tagozat önkéntesei. Rendhagyó el adást
és si szertartást tartottak a résztvev knek,
mellyel a Nemzet Szellemiségén keresztüli
közös kapcsolódásunkat er sítették bennünk.
Amiért és amib l létrejött és m ködik, fejl dik
az MSz, nem más, mint az élet legf bb értéke, a
feltétel nélküli Szeretet. Legnagyobb ínségünk e
hazában éppen, hogy ebben van, minden gazda-
sági és politikai, egészségügyi, igazságügyi
válság, csak ennek a hiánynak következménye.
    Az MSz az én olvasatom szerint a legújabb
gyógyszer, mely nem azt a világrendet kívánja
orvosolni, mely menthetetlen. Er it nem harcok-
ra, hanem épít  cselekedetekre mozgósítja. A
bennünk szunnyadó Életet szólítja meg és táplál-
ja azt. Hat, mint lelki Béres-csepp.
 Gyarapodjon az egységlátás, vegyük észre,
hogy egyénenként egyedi sejtek vagyunk, az
országunk testében. Aki helyén van, sejt-
társaival könnyedén tevékenykedik, testszövetet
alkot, boldog és ésszer en gyarapodik. A Nagy
Egész szintén gyarapszik általuk, visszafelé
ellátja ket a szervezet minden jótéteményével.
Legközelebbi példa erre, éppen az Ön teste,
kedves olvasó. Nézzen ujjaira, négy hasonló, egy
sorban, de ott egy szemben álló, a hüvelykujj.
Melyik a haszontalan? Önben m ködnek a jó
szomszédok, barátok, értékes szövetet és testré-
szeket létrehozva. Valamint az immun-katonák,
mely természet szerint gátolják a tumort, amely
mindent felfal, minden szabályt megszeg. Fél-
millió ráksejt mohó tudatlansága a saját végnap-
jait is elhozza. De mi, a 9,5 millió élni vágyó er
vagyunk.
    A Szeretet egyedül az, mely még ellenük sem
fordul, nem harcol, csupán elvonja t lük a
figyelem és a szolgálat er it. Ennek itt a rendelé-
si ideje.
Hatalma nem helyez mások fölé, hanem, a lent
lév ket hivatott maga mellé emelni!

Csak annak ad jogot, ki megteszi választott
kötelességeit!

    Mindennapi fogalmakból szemléltetve, mi is a
Szövetség?
    Aki felügyelte olykor gyermekeimet az 
szabadidejéb l örömmel áldozva, annak szólok,
ha autóval bevásárolni indulok, kell-e neki is
onnan valami. Leszedte és eltette a fölösleg
gyümölcsöt a fámról, majd lekaszálta a füvemet,
ahol én nem tudtam. Festeni tanítja a lányomat,
meglocsolom a virágját, etetem állatait, hogyha
távol van. Csoda az, ami úgy segít, és oszt meg,
hogy gyarapodjon minden résztvev . seink így
is éltek.
 Ugyanaz az elv, melyre a Magyarok Szövet-
sége létrejött.
 A jó gazda mindig is tudta, hogy el bb
gondozni és etetni kell a tehenet, utána fejni. Így
Monok és Rozsály polgárai, és más öko-
közösségek is, kik átlátták a változás értékeit.
 Találjuk meg valódi és örömteli helyünket a
kicsiny és a nagyobb közösségekben, figyeljünk
az életteli ötletekre, vagy akár mi magunk
találjunk és adjuk át azt, valamennyiünk haszná-
ra. Ehhez beszélni és közeledni ajánlatos egy-
máshoz. Az MSz keretén belül, vagy kívül
egyaránt.
Következ  összejövetelen, a kedves
szomszédaim kölcsön székén ülve megtárgyal-
hatjuk, ki miként kíván tenni önmagáért, falujá-

folytatás az 5. oldalon

Diósjen  Önkéntes T zoltó Egyesület
Vezet sége 2009. évben célul t zte ki
egy  négykerékmeghajtású terepjá-
ró gépjárm  vásárlását – természetesen új
gépjárm  vásárlására az egyesületnek nincs
anyagi lehet sége. A tervezett, használt
gépjárm  árajánlatok szerint 1,8-2 millió Ft
összegb l megvásárolható. Ehhez az egye-
sület pályázaton 400 E Ft összeget nyert el,
továbbá a község vállalkozói, magánszemé-
lyei, gazdaságok, 800 E Ft összeggel támo-
gatták e cél megvalósítását. A jelenleg
összegy lt 1,2 millió Ft nem elegend  a már
említett gépjárm  megvásárlására, ezért
kérjük a lakosságot, aki bármilyen összeg-
gel is tudja és akarja támogatni céljaink
megvalósítását, felajánlását befizetheti az
egyesület Diósjen i Takarékszövetkezetnél
vezetett számlájára, vagy Kabai Lajos
parancsnoknál. Az újság hasábjain keresztül
is megköszönjük a már említett támogatók e
cél érdekében biztosított felajánlását.

 Az egyesület vezet sége nevében:

Valyó József
elnök

Felhívás
Köszönetnyilvánítás



Óvodai hírek

Ballagás és tanévzáró ünnepély a Szentgyörgyi István Általános Iskolában
2009. június 22-én kicsit borongós
id ben gyülekeztek a tanulók és a
vendégek.
 Búcsúztak a nyolcadik osztályo-
sok az iskolától. A meghatottság
könnyeivel küszködve, tarisznyá-
val az oldalukon, az elszakíthatat-
lanságot jelképez  vállfogással
indultak el a cseng szó után osztá-
lyaikból.
 A ballagási ünnepséget az iskola
udvarán tartottuk. A hetedikesek
nevében Németh Regina és Dávid
Violetta búcsúztatta a ballagókat, a
nyolcadikos búcsúzó m sorában
Kelemen Mercédesz, Kovács Ba-
lázs, Monostori Kinga, Petyánszki
Szabina, Szekán Rebeka, Varga
Zsófia, Velki Mária és Virág Rená-
ta szerepeltek.

Szalay Antal alpolgármester úr
az Önkormányzat nevében köszön-
tötte a ballagó diákokat. Továbbta-
nulásukhoz, az életre való felké-
szülésükhöz sok sikert kívánt.
 „A ballagás, búcsúzás egyben
eddigi életetekt l, bizonyos érte-
lemben önmagatoktól is. Visszate-
kintés korábbi életutatokra, szám-
adás, leltár az elmúltakról és el -
retekintés jövend k, céljaitok
felé…” ezekkel a szavakkal búcsú-
zott Kovács Lászlóné igazgató
asszony a tanulóktól. Hagyomány-
teremt  szándékkal az iskola zász-
laját a ballagó nyolcadikosok az
emlékszalag felkötése után
(melyen a ballagók és osztályf nö-

keik nevei olvashatók) ünnepélye-
sen adták át a hetedikesek számára
tisztelet és meg rzés céljából.
 Ezután került sor a tanévzáróra.
Az els  és második osztályos tanu-
lók versekkel, az énekkar egy ked-
ves dalocskával búcsúzott a tanév-

l. Sok kisdiák vehetett át juta-
lomkönyvet tehetsége, kitartása,
szorgalma elismeréseként. A köny-
veket a Szül i Munkaközösség
anyagi hozzájárulásából és az isko-
la költségvetéséb l vásároltuk
meg. A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat 5 tanulót jutalmazott ki-
emelked  munkájáért.
 Tanév végén a tanulók mellett a
pedagógusok is elismerést kaptak:

“Mert az ember – ezt egyre inkább
hiszem – csak annyit ér és csak
annyira ember, amennyire meg
tudja rizni lelke egy zugában az
örök gyermeket.”

(Márai Sándor: A b vész)

Akik elballagtak:
(ül  sor) Kovács Krisztián, Virág Renáta, Varga Zsófia, Monostori Kinga, Petyánszki Szabina, Szekán Rebeka,
Gere Fruzsina, Várkonyi Dömötör; (középs  sor) Horváth Krisztofer, Rózsa Ádám, Velki Mária, Jónás Mariet-
ta of., Józsa Csaba of., Kelemen Mercédesz, Mészáros István, Ajtai Dániel; (fels  sor) Kovács Balázs, Megyeri
Károly, Varga Dániel, Csendes Roland, Oláh Márió, Donkó Kristóf, Méreg Benjámin, Pálinkás Flórián, Tur-
csi Tamás

Józsa Csaba testnevel t Szalay
Antal alpolgármester úr és Hor-
nos Márton a DSE elnöke kö-
szöntötte. Elismerésüket fejezték
ki az egész éves munkájáért, az
óvodáskorú focistáinak az orszá-
gos bajnoki cím elnyeréséért.
A Magyar Köztársaság Oktatási
és Kulturális Minisztere Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérem kitün-
tetést adományozott Mocsári
Gergely úrnak, aki a diósjen i
iskolának 22 évig volt vezet je.
A kitüntetést Szalay Antal alpol-
gármester úr adta át.

iskolavezetés

SEHOL SZIGET
élménypark

  A búcsúzó nagycsoportosok-már
hagyománnyá vált- év végi kirán-
dulását idén a N tincsen található
„Sehol sziget” élményparkba ter-
veztük. A kirándulás úti céljának
kiválasztásakor fontos szempon-
tunk volt, hogy az óvodánkhoz
közeli környezetünk szépségeivel
ismerkedjenek meg a gyerekek. Ez
jelent sen kisebb anyagi terhet
jelentett a családoknak.
  Az id járás szeszélyessége miatt
az indulás is b velkedett izgalmak-
ban, mert reggelre eleredt az es .
Bizakodva szálltunk fel a buszra.
Reményeink beigazolódtak és vé-
gül egy csodálatos, tartalmas, él-
ményekben gazdag napot tölthet-
tünk el N tincsen.
  A sok színes program közül a
kisvonatozás és a labirintus tetszett
legjobban a gyerekeknek.
 A kisvonattal jó hosszú utat
tettünk meg, gyönyörködve a falu
virágokkal dísztett (alsó részén)
utcáin. A faluból kiérve erd n-
mez n keresztül vezetett az út. Egy
meredek lejt n leereszkedve hul-
lámvasúton érezhettük magunkat.
Végig énekeltük, kacagtuk az utat,
emlékezetes élményben volt ré-
szünk. Ezen kívül simogattunk
állatokat, megismerkedtünk az
indiánok lakhelyével. A gyerekek
bemehettek egy igazi indián sátor-
ba, s t még a „törzsf nök” székét
is kipróbálhatták. Délután a csodá-
latos környezetben elterül  tóhoz
tettünk egy sétát. A leny göz
látvány megérte a fáradtságot. Egy
szörföz t is láttunk, aki nagyon
felkeltette a gyerekek érdekl dését,
és vidáman integettek neki. A táj-
ban gyönyörködve kipihenhettük
az izgalmas nap fáradalmait és
vidáman vártuk a buszt, hogy in-
duljunk haza.
  Kellemesen elfáradva, rengeteg új
élménnyel gazdagodva tértünk
haza.

Szaszovszki Magdolna
Lénártné Kiss Virág

ért, felnöv  nemzedékekért, hogy emberibb,
kiszámíthatóbb és örömtelibb országot hagyhas-
sunk magunk után.
    Közvetlen információt az érdekl d nek
ajánlatos az internetes oldalakról olvasni
(www.magyarokszovetsege.hu ltsd Bárka prog-
ram), mely az országos, a megyei, valamint a
tagozatok tevékenységér l értesít. Ne mások
véleményeib l ítéljünk, hanem hagyjunk teret a
saját kíváncsiságunknak! Továbbá, a helyi
szervez khöz is fordulhatnak az érdekl d k, így
a Vasút u. 44-ben, Borsiékhoz. Várunk!

...folytatás a 4. oldalról

http://www.magyarokszovetsege.hu/


Nagy volt az izgalom 2009. május
30-án délután. Az óvoda
minicsoportosai kirándulni készül-
tek. Lázban égett gyermek, s szül
egyaránt. Apró gyermekeink várták
a másnap reggelt, alig lehetett ket
elaltatni. Mi szül k azon gondol-
kodtunk, vajon hogyan bírják majd
a picik az erdei túrát. Az eredmény
meglep  volt. A hároméves kicsik
elöl, mi szül k valahol hátul. Lel-
kes kis csapat haladt az erdészet

udvara felé. Az éhes, fáradt kirán-
dulókat Králik Gábor látta vendé-
gül, nagyon finom bográcsossal,
melyet ezúton szeretnénk megkö-
szönni neki.
  Köszönettel tartozunk a két óvó
néninek is, hiszen szabadnapjukat
áldozták fel erre a kirándulásra.
Alkalmat adva nekünk szül knek a
csoport életébe való bepillantásra.
  Szeretném  megragadni az  alkal-

Gyermeknap az óvodában

Idén óvodánk kedves programmal
lepte meg kicsinyeinket a gyer-
meknap alkalmából.
 Péntek délutánra egy közös ve-
télkedésre, éneklésre és táncolásra
várták az óvó nénik nagy szeretet-
tel gyermekeinket.
 El ször az óvoda kertjében hat
állomáson tették próbára a picik
ügyességüket.
 Az els  állomáson egy memória
játékot kellett megoldani, majd
elveszett játékok felkutatására
indultunk a bokrok, fák alatt. Ez-
után következett a célba dobás,
majd gólyalábakra állva küzdöttek
ovisaink, s t még a nagyobb tesók
is, a terep nehézségeivel. Az utolsó
akadály, a homokozó megkerülése
zsákban ugrálva, sokszor okozott
vicces perceket.
 Az elfáradt pecsétgy jt k meg-
pihenhettek egy kis agyagozás,
rajzolás közben, aztán ha minden
pecsét összegy lt, zsákbamacska

ajándékok közül lehetett választani
a lelkes vetélked knek.
 Eközben szorgos arcfest k is
munkálkodtak legkisebbjeink ala-
komhoz ill  make up-ján, így mire
a vendég gitáros fiatalember dalba
kezdett, már sok kis pillangó, pók-
ember, tulipán és nyuszi arcú apró-
ság vette t körül. Velünk volt
Micimackó, Paff a b vös sárkány,
de mindeközben jutott id  kicsit
beszélgetni is egymással.
 A délutáni vidámságot népi tánc-
ház zárta, ahol az alapozó tánclépé-
seket, hamarosan mókás népi játé-
kok követték. Bújtunk kapu alatt,
menekültünk a sepr  el l, s közben
nagyon jól mulattunk mind, kicsi
és nagy, néz  és táncos lábú egy-
aránt.

 Köszönjük ezt a szép délutánt!
Kátai-Jakab Olga

és gyermekei

Apró lábak az erd ben

mat, és bemutatni néhány mondat-
tal, a gyermekeink által oly sokat
emlegetett Marika nénit. Óvodánk
rendkívüli személlyel gazdagodott.
Kedves, türelmes és mosolygós
óvó néni, aki gyermekeinket nagy

szeretettel segítette át az óvodakez-
dés nehézségein. Kívánjuk érezze
jól magát nálunk, és maradjon
továbbra is értékes tagja az óvodai
nevel közösségnek.

gérné Szabó Szilvia

Ahogyan én láttam…
ovis kirándulás egy kicsit másképpen

Be kell vallanom, hogy egy kissé
meglep dtem amikor a szomszéd-
asszonyom megkért arra, hogy
kísérjem el t és két gyermekét a
kis csoport kirándulására. Nagyob-
bacska fia járt a csoportba, a másik
kicsit pedig nem tudta volna kire
bízni,s mivel a négy éves Sanyika
mindenképen el akart menni, ezért
úgy döntöttem velük tartok akkor
is, ha rajtuk kívül nem ismerek
senki mást. Mivel az év nagy ré-
szében Frankfurtban élek és csak a
nyarat töltöm Magyarországon.
 A borongós id  ellenére jó pár
gyermek és szül  gyülekezett az
óvoda el tt a megbeszélt id pont-
ban. A gyerekeket többnyire az
édesanyák kísérték el, de volt két
édesapa is és egy nagyon el zé-
keny és vígkedély  nagypapa is. A
két óvó néni vezetésével elindul-
tunk és meglep dve láttam, hogy
az óvodások milyen rendezetten
tudtak együtt haladni, szüleik in-
kább a háttérb l figyelték ket.
Senki nem nyafogott, mindenki
örült az együttlétnek! Lassan ha-
ladtunk keresztül a falun, majd a
házakat magunk mögött hagyva az
erd  csendjét bolygatta meg a vi-
dám gyerekcsapat! Az óvodások

mindenhol megálltak és mindenre
rácsodálkoztak, amit a besz kült
feln tt szem szinte már észre sem
vesz! S azon túl, hogy megismer-
ték milyen a csalán, melyek a vé-
dett növények az erd ben, tehát, az
új ismeretek szerzésén túl, olyan
gyermeki öröm és lelkesedés töl-
tötte el ket, ami rám is nagy ha-
tással volt!
 Apró örömök az életben... újra
felismertem, amit már évekkel
ezel tt is. Hiába próbálta elnyomni
bennem a rám rakódó
"világválság" az áremelések, az
öregség és a betegség súlya azt az
örömet, amit csak akkor érez az
ember, ha minden nap képes olyan
nyitott szívvel és szemmel járni a
világban mint egy gyermek! Ott az
erd ben, a gyerekek örömének
örülve, bennem is megszületett újra
a  bizalom  és  az  életöröm!  Apró
örömök az életben... kell e több
annál a tudatnál, hogy fáradtságos
és hosszú utunk végén meleg étel
és kedves arcok várnak, olyan
szeretettel és elfogadással mintha
mindig is ismertek volna, mintha
hazaérkeznék!

Helga Ternes



Az év folyamán többször nyílt
lehet ségünk arra, hogy belekuk-
kantsunk a feln ttek munkájába.
 A tél folyamán a varrodába láto-
gattunk el, ahol a szabás-varrás
fortélyaival ismerkedhettünk meg.
 Anyák napja el tt a Marton pék-
ségben „dolgozhattunk”, ahol a
gyerekek nagy lelkesedéssel készí-
tették a csiga-bigákat, pipiskéket,
fonták a kalácsot. Így délután a
saját készítés  kalácsunkkal kínál-
hattuk meg az anyák napi köszön-
tésre érkez  vendégeinket.
 Május közepén Vácra utaztunk,
ahol a t zoltók munkájával ismer-
kedtünk meg.
 „Vezettünk” t zoltóautót, mász-
tunk létrán, fölpróbáltuk sisakot,
gázálarcot. Amikor megkérdeztem,
miért viselnek gázálarcot a t zol-
tók, Vilmos boldogan kivágta:
„Hogy tudjanak szuszogálni a

füstben.” Nagy élmény volt, ami-
kor kipróbálhatták a „t zoltást” is.
 Büszkén tartották a töml t, ver-
senyezve, ki tud messzebbre lo-
csolni. Végezetül a t zoltók bemu-
tatták, milyen gyorsan tudnak a
riasztás után autóra ülni, s milyen
hangos a sziréna.
 Sok élménnyel telve sétáltunk
aztán le a Duna partra. Utunk a
Zeneiskola mellett vitt el, ahol az
egyik teremben épp beéneklés
folyt. Ábi csillogó szemmel fordult
a barátaihoz: „Halljátok! Megint
bekapcsolták a szirénákat!”
 Köszönjük mindenkinek - Kis
Ibolyának, Varga Erzsikének, Mar-
ton Szilárdnak, Mózes Jánosnak-,
akik segítettek abban, hogy gyer-
mekeink ilyen élményekkel gazda-
godhassanak.

 Patkós Klára

2009. június 5-én rendeztük meg
hagyományos óvodai évzáró ünne-
pélyünket. Ennek keretében bú-
csúztattuk el iskolába készül ,
nagycsoportos gyermekeinket. Az
id járás szeszélyessége miatt nem
az óvoda udvarán került megrende-
zésre. Köszönjük az iskola vezeté-
sének, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta az iskola épületét. Így
biztosak lehettünk abban, hogy a
gyermekek szereplését nem mossa
el az es . Örömmel láttuk, hogy a
szül k és hozzátartozók megtöltöt-
ték az iskola folyosóját.
 Gyermekeink nagy szeretettel és
izgalommal készültek, hogy bemu-
tassák egy kis szeletét annak, amit
egész évben tanultak. A félénk
kiscsoportostól a magabiztos nagy-
csoportosig mindenki a tudása
legjavát igyekezett nyújtani. A
legkisebbek els , mégis lelkes
szereplése megmosolyogatta a
néz ket. Ez után a sokkal rutino-
sabb kis-középs  és nagycsoporto-
sok következtek, hogy bemutassák

sorukat. Mi óvodapedagógusok

és a munkánkat segít  dadusok a
tanév folyamán azon munkálkod-
tunk, hogy gyermekeink biztonsá-
gos, nyugodt légkörben minél töb-
bet fejl djenek, okosodjanak. 26
nagycsoportostól vettünk búcsút.

k szeptembert l már iskolások
lesznek. Mindannyian kívánunk
nekik sikeres iskolakezdést, jó
tanulást.
 Köszönjük a szül knek az
együttm ködést, a sok segítséget
amit a tanév folyamán a nevel -
munkánkhoz t lük kaptunk. Min-
den gyermeknek, feln ttnek egy-
aránt kellemes pihenést, jó nyara-
lást kívánunk.
 Név szerint szeretnénk megkö-
szönni néhány embernek a kiemel-
ked en sok segítséget, amit az
óvoda m ködéséért tettek:

Hoffman Sándornak és feleségé-
nek a sok-sok rajzpapírt, gyur-
mát, zsírkrétákat, filctollakat,
füzeteket, amivel óvodásaink
ábrázolás tevékenységét segítet-
ték

Hosszú Józsefnének az óvodása-
inknak hozott cseresznyét
Czerman Tamásnak a  kis  kerti
kuckót, amelyhez a faanyagot is
a család biztosította
Kiss Mónikának a falfestéket és
tapétát

 Köszönjük, hogy mindig vannak
akik gondolnak ránk!

A nevel testület nevében:
Martonné Csurja Márta

vez. helyettes
Patkós Klára

            Munkaközösség vezet

Meglestük a feln tteket!

Billegünk, ballagunk

Budapesten, a Ferencváros Népli-
geti edz központjában rendezte a
Magyar Gyermek Labdarúgó Szö-
vetség az országos tanévzáró fesz-
tiválját, melyre településünk csapa-
ta is hivatalos volt. De hogy is
kerültünk mi oda? Úgy, hogy el tte
megnyertük Balassagyarmat körze-
tének bajnokságát, majd ezután 1.
helyen végeztünk a megyei dönt -
ben is. Már ez önmagában is na-
gyon szép teljesítmény volt, de
szerencsére ez csak a kezdet volt.
 Ebben a korosztályban minden
megyéb l csak a bajnokcsapat
vehetett részt az országos dönt n,
tehát a 19 megyei gy ztes és Buda-
pest legjobb csapata. A 20 résztve-

 csapatot 5 darab négyes cso-
portba osztották. Innen minden
csoportgy ztes és a három legjobb
2. helyezett csapat jutott a legjobb
nyolc közé, csak k játszhattak
tovább a helyezésekért. A csopor-
tunkban a következ  eredményeket
értük el:
 1. Diósjen  – Siklós  7-1
Gl: Pálinkás Martin (6), Varga
Zoltán
 2. Diósjen  – Tét (Gy r- Sopron
- Moson megye)  3- 0
Gl: Pálinkás Martin (2), Szaszovsz-
ki Kevin
 3. Nagykanizsa – Diósjen 4-2
Gl: Pálinkás Martin (2)
 A csoporton belül a 2. helyezést
értük el, de mint legjobb csoport-
második, továbbjutottunk a legjobb
nyolc csapat közé. Ezután követke-
zett a torna legfontosabb mérk zé-
se a legjobb 4 közé jutásért. A
vereség azt jelentette volna, hogy
kiesünk a további küzdelmekb l, a
gy zelem pedig további 2 mérk -
zést jelentett az érmes helyezése-

Magyar bajnok lett az ovis focicsapat

kért. Az ellenfél a rendkívül er s
Kisk rös csapata volt, amely úgy
nyerte megyéje bajnokságát, hogy
mindenkit legy zött és még gólt
sem kaptak, valamint itt minden
ellenfelüket legy zve, ugyancsak
kapott gól nélkül jutottak tovább.
Az eredmény pedig:
 Diósjen -Kisk rös 4 – 1
Gl: Pálinkás Martin (4 )
 A következ  mérk zésnek már a
dönt be jutás volt a tétje, ezen:
 Diósjen -Dunaszentgyörgy 3-0
Gl: Pálinkás Martin (2), Szaszovsz-
ki Kevin
 Következhetett a dönt  az ellen a
Nagykanizsa ellen, akik már a
csoportmérk zések során legy z-
tek bennünket. Erre a mérk zésre
úgy álltunk ki, hogy már 100 per-
cet játszottak a gyerekek a leját-
szott 5 mérk zés során a közel 30
fokos h ségben. A helyi m sorköz-

 odaállt a pálya szélére, kezében
a mikrofonnal, és leközvetítette a
dönt  minden mozzanatát! A dön-

ben:
 Diósjen  – Nagykanizsa 3 – 3
Gl: Pálinkás Martin, Szaszovszki
Kevin, Varga Zoltán
 Mivel a mérk zés döntetlen
eredménnyel ért véget, büntet kkel
kellett eldönteni a gy ztes kilétét.
Ez  azt  jelentette,  hogy  15  m-r l
kellet a 2x1 m-es üres kapuba rúg-
niuk a gyerekeknek a labdát. (Ugye
láttunk már olyat, hogy feln tt
játékosok 11 m-r l a 7 m-es kaput
sem találják el!) 3-3 játékos rúgha-
tott  az  els  körben,  és  2-2  lett  az
eredmény. Ezután egyesével követ-
keztek, hiba esetén már nem volt
javítási lehet ség. A következ
párban mindkét játékos hibázott,
így folytatni kellett a párbajt. Ne-
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III. "Börzsöny"
N i Kispályás Labdarúgó

Kupa

Immár véget ért a nagy menetelés.
Befejez dött a 2008/2009. évi
megyei férfi labdarúgó bajnokság.
Sportolóink tisztességgel helyt
álltak. Az egész éves kitartó mun-
kának és játékkedvnek megfelel
eredmények születtek.

A feln ttek a középmez nyben,
a 8. helyen végeztek.

Ifjúsági csapatunk hozta a
tavalyi formáját. Idén is második
helyezést ért el.
 Kissé bánjuk, hogy nem kon-
centráltak ifjaink még jobban, talán
jobban fénylene az az érem!
 De csak gratulálni tudunk! Na-
gyon szép eredménnyel örvendez-
tették meg saját magukat és a kicsi,
de lelkes szurkoló táborukat! El
kell mondani, hogy voltak olyan
idegenbeli mérk zések, ahol a
jenei szurkolók voltak többségben.
Említsük meg név szerint, hogy kik
járultak hozzá az elért eredmé-
nyekhez.

Férfi feln tt: Kovács Gergely,
Szabó Béla, Tóth János, Monostori
László, Gyurkovics Zoltán,
Wisinger Tamás, Valkó Kornél,
Hanzel János, Mezei András, Ga-

rai Gábor, Pergel Csaba, Hornos
Ádám, Szaszovszky Tamás, Pákozdi
Gábor, Ocsenász József, Nagy
Zoltán, Bogdán László, Horváth
Attila, Nagy Ákos, Borod Dávid,
Filip Dániel, Sikora Gábor

Férfi ifjúsági: Csurja Nándor,

künk kellett el ször rúgni és Tóth
Jázmin következett – bel tte a
büntet t. Az ellenfél lövése a kapu-
fát találta el (Örökkévalóságnak

nt, amíg eljutott odáig a labda),
ez azt jelentette, hogy a mi csapa-
tunk nyerte a 20 csapatos dönt t!

 Az eredményhirdetésnél Kistele-
ki István, az MLSZ elnöke akasz-
totta a játékosok nyakába az arany-
érmet,  és  adta  át  a  2  kupát.  (Az
egyik vándorkupa, melyre fel kell
vésni a DIÓSJEN  nevet, és egy
év múlva vissza kell adni, a másik
trófea örökre nálunk marad.) A
torna legf bb tanulsága:

Azon a napon, amikor kellett,
ezek a gyerekek felülmúlták
önmagukat! (Hányszor éltük már
át ennek az ellenkez jét!)
A torna 3. mérk zése után úgy

nt, hogy fizikailag elfáradtunk,
ráadásul a vereség lelkileg is
megviselt bennünket. Mindezek
ellenére úgy folytatták a hátralé-

 mérk zéseket, mintha az éle-
tük múlna rajta, hatalmas lelki-
er l téve bizonyságot. Fantasz-
tikus volt! A léleknek engedel-
meskedett a test, minden gyerek
a szívét – lelkét adta a gy zele-
mért.
Mint tudjuk, sírni csak a gy ztes-
nek szabad, – a játék hevében
többször is kicsordult játékosa-
inknak a könny a szeméb l !

 Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani a szül knek és az óvó-

knek, az egész évben nyújtott
segítségükért, támogatásukért!
Végezetül szeretném felsorolni
azokat a játékosokat, akik ezt a
nagyszer  sikert elérték, dics séget
szerezve önmaguknak, családjuk-
nak valamint településünknek:
Lengyel Katalin, Tóth Jázmin,
Tuskó Judit, Szaszovszki Kevin,
Varga Zoltán, Pálinkás Martin,
Csabuda Tibor. A torna gólkirálya
Pálinkás Martin lett, 17 góllal.

Józsa Csaba
                                      testnevel

Álló sor (balról jobbra): Csurja Nándor, Kondricz Máté, Fuchs Péter,
Monostori László, Csabuda Árpád, Bogdán Ádám, Lantai Tamás, Surin
Zsolt, Filip Dániel (edz ), lenti sor(balról jobbra): Kovács Zsolt, Garai
Máté, B gér Ákos, Sztupák Dávid, Szakmári Attila, Pálinkás Flórián,
Kiss Dániel (kapus).

Az „ ezüst” csapat

Kondricz Máté, Fuchs Péter, Mo-
nostori László, Csabuda Árpád,
Bogdán Ádám, Lantai Tamás,
Surin Zsolt, Filip Dániel (edz ),
Kovács Zsolt, Garai Máté, B gér
Ákos, Sztupák Dávid, Szakmári
Attila, Pálinkás Flórián, Kiss Dá-
niel (kapus).

Hornos Márton

Kartal   - rbottyán 4-0
Vác      - Erd kertes 4-1
Kartal   - Erd kertes 2-1
Erd kertes - rbottyán 6-1
Vác      - Kartal   1-1
Erd kertes - Diósjen 0-1
Diósjen - Kartal 0-4

rbottyán - Vác      0-2
Diósjen - Vác 0-1

rbottyán - Diósjen 2-2

Eredmények

1. Kartal        13 pont 14 : 2
2. Vác 13 pont 11 : 2

3. Diósjen 7 pont 6 : 7
4. Erd kertes 6 pont 11 : 7
5. rbottyán 4 pont 6 : 14
6. Kemence  0 pont 0 : 15

A 4. forduló végeredménye

1. Kartal        53 pont 59 : 11
2. Vác      42 pont 33 : 14
3. Diósjen 27 pont 26 : 21
4. Erd kertes 27 pont 29 : 29
5. rbottyán 14 pont 15 : 44
6. Kemence 10 pont 7 : 48

Állás a 4. forduló után

Örbottyánban folytatódott a sorozat. A tornára
nevezett csapatok közül a kemencei lányok ismét
nem tudtak megjelenni, így az  mérk zéseik 0:3
–as gólaránnyal, 0 ponttal lettek elkönyvelve
minden résztvev  csapattal szemben.


