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Tisztelt Olvasóink!
 Idén, az '56-os forradalom 60.
évfordulóján emlékeztünk meg
azokról a hősökről, akik annak
idején bátran szálltak szembe az
elnyomókkal. A bátor forradalmá-
rok számát a diósjenőiek is gyara-
pították. Itt, Diósjenőn is voltak,
akik vállalták a meghurcoltatást az
igazságért, egy jobb és szebb jövő-
ért. Az '56-os hősök a jövőért, a mi
jelenünkért, gyermekeink, unoká-
ink jövőjéért is vállalták a szenve-
dést, a megtorlással járó áldozattá
válást. Ők példát mutattak a világ-
nak hazaszeretetből, emberségből,
összefogásból. Éppen ezért mi, ma
élő fiatalabb nemzedékek, méltó-
sággal kell, hogy emlékezzünk hős
elődeink tetteire.
 Idézzünk az elhangzott ünnepi
gondolatok közül:
 ˗ Győri Fáy Csaba plébános úr
ünnepi gondolatai között kiemelte:
"Egyre nagyon kellene vigyáznunk
a mai világban: hogy szabadok
akarjunk maradni, és magyarok
akarjunk maradni! Szabadok a
pénztől az érdekektől, a mindenféle
befolyástól, jöjjön az bárhonnan,
és hogy magyarok akarjunk ma-
radni, hogy emberek akarjunk
maradni végre! - Nehogy azt higy-
gye bárki, hogy ma nem kell meg-
küzdeni a szabadságért és a ma-
gyarságért! Vajon van-e bennünk
lelkesedés és van-e bennünk tűz,
mint 1956 fiataljaiban?"
 – Balla Mihály országgyűlési
képviselő úr ünnepi beszédében
hangsúlyozta: "A forradalomban
résztvevők harminc egynehány %-a
értelmiségi, 47-48 % harcos forra-
dalmár, aki kétkezi munkás vagy
mezőgazdasági, vagy ipari mun-
kás, 20-22% az a réteg, aki közép-
osztálybeli, az alkalmazotti világ-
ból származott. Gerőék őket nevez-
ték csőcseléknek. – A 60. évfordu-
lón szeretnénk úgy ünnepelni,
ahogy az a Hősök és áldozatok
emlékéhez méltó. Tisztelettel, büsz-
keséggel és szeretettel." – Képvise-
lő úr megemlékezett beszédében a
hugyagi és a balassagyarmati áldo-
zatokról, a salgótarjáni sortűzről, a
hitében és hivatásában megalázott

Mindszenti bíboros hercegprímás-
ról és kiszabadítóiról. Párhuzamot
vont 1956. október 23-a és 2016.
október 2-a között. – "Akkor is és
most is idegen hatalmak akarják
megmondani nekünk és Európa
népeinek, hogy hogyan is éljünk.
Mi magyarok a szabadságunkat és
a hazánkat sosem kaptuk ajándék-
ba. Mi magyarok tudjuk azt, hogy
kikkel szeretnénk együtt élni és
tudjuk azt is, kikkel nem. Senki ne
várja el tőlünk, hogy most akár egy
brüsszeli döntésre hazánkat átad-
juk olyanoknak, akik nem tisztelik
a kultúránkat, vallásunkat, értéke-
inket és a törvényeinket." – Képvi-
selő úr méltatta beszédében a
2016. október 2-ai népszavazás
eredményeit, és az azon résztvevő-
ket. Emlékeztetett azon nemzeti
ügyekre, melyekben nincs helye a
pártpolitikának, és az önző szem-
pontoknak. Beszédének végén
éljenezte '56 dicsőségét és az akkor
kivívott szabadságot, valamint azt
az új egységet, amely ez év októ-
ber 2-án jött létre.
 – Gottfried Richárd református
tiszteletes úr gondolataiból idézve:
egy bibliai idézettel kezdte ünnepi
beszédét LK,13-ból. Az idézetben
egy idős asszonyról esett szó, aki
18 éven keresztül görnyedten járt,
és csak mások cipőjét látta, sosem
tudott azok szemébe nézni. Ezt az
állapotot már megszokta a család-
ja, szerettei, a közösség is ahová
járt, és ő maga is, csak egyedül
Jézus nem. Ő az értetlen emberek-
nek azt mondta, most kell meg-
gyógyulnia. Jézus vállalta a szen-
vedést a meggörnyedt asszony
helyett, aki felegyenesedve egy új
állapotba került, és elsőnek Jézus
szemébe nézett. Tiszteletes úr ezt a
példát kívánta elénk tárni, hogy
feltegyük magunknak ezt a kér-
dést:   –  "Maradjunk így tovább
lehajtott fejjel, meggörbült gerinc-
cel?" – Lehet ezt másképpen! '56
éppen azért fontos számunkra,
mert volt néhány ember, aki azt
mondta, nem élhetünk tovább meg-
hajlott derékkal!  – '56-nak az-az
üzenete felénk ma is, hogy nem
kell ennek mindig így maradnia. –

Nem elsősorban az ősöket kell
követni, hanem azt az eszmét, azt a
gondolkodást, azt a reménységet,
amit az őseink követtek. Ezt kell
tőlük megtanulni, a szívünkbe
rejteni. Azt, hogy ma is lehet föl-
emelnünk a fejünket, kihúzni ma-
gunkat és egyenes gerinccel tovább
menni és Istenre nézni! Ezek a
gondolatok segítsenek felemelni a
fejünket és tudjunk felnézni, mert
ebben van ma is a mi segítségünk,
a mi oltalmunk.
 Az ünnepségen elhangzott ünne-
pi gondolatok között iskolánk di-
ákjai mondtak az alkalomhoz illő,
szép verseket.
 Az ünnepség után, fáklyás felvo-
nulásra került sor. A felvonulók a
Szabadság úton haladva a COOP

ÁBC felé, majd a Dózsa György
úton értek a Tájházhoz, ahol a
közösségi teremben mintegy har-
minc fő számára Végh József hely-
történész tartott vetítéssel egybekö-
tött előadást 1956 eseményeiről. A
budapesti, majd az országos ese-
mények kifejtése után érkezett el
Diósjenőre, és mesélt az itt történt
eseményekről.
 Az előadás után, forró puncs és
hagymás zsíros kenyér fogyasztása
mellett kezdtek beszélgetésbe a
jelenlévők.
 Köszönöm mindenkinek, aki
részt vett ünnepségünkön és az azt
követő előadáson. Bízom abban,
hogy jól érezték magukat!

Tóth János

Az 1956-os forradalom 60. évfordulóját ünnepeltük október 23-án
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Önkormányzati hírek

A lakossági kéményseprést több
megyében átvette a katasztrófavé-
delem. Ez nem azt jelenti, hogy
tűzoltók ellenőrzik a kéményeket,
a sormunkát változatlanul kémény-
seprő szakemberek végzik. Az
újdonság csak az, hogy ahol a me-
gyei jogú városok nem vállalták a
feladatot, ott a katasztrófavédelem
szervezésében valósul meg a ké-
ményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs össze-

függésben a fűtési időszakkal.
 A kéményseprők ütemterv alap-
ján érintik az egyes települések
utcáit.
 Ez gázüzemű és zárt égésterű
tüzelő- és fűtőeszközök esetén
kétévente, minden egyéb fűtőbe-
rendezés esetében évente történik
meg.

Mennyibe kerül a
kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes.
Nem csak ott, ahol a katasztrófavé-

Diósjenő község Önkormányzata
szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támo-
gatás címen pályázatot nyújtott be.
A pályázat alapján a Belügymi-
nisztérium 48 erdei köbméter ke-
ménylombos tűzifát nyert el, ame-
lyet a rászoruló kérelmezők között
tud szétosztani.
 A kérelmeket a települési támo-
gatáshoz rendszeresített kérelem-
nyomtatványon 2016. november
30. napjáig nyújthatják be, kérjük
ügyeljenek a nyomtatvány vala-
mennyi adatának kitöltésére, vala-
mint szükséges valamennyi ˗ a
nyomtatványon feltüntetett ˗ mel-
léklet (igazolás) csatolása.
 A kérelmeket a Szociális, oktatá-
si, művelődési, értéktár bizottság
bírálja el, és dönt a támogatás mér-
tékéről.
 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
szociális célú tűzifajuttatásban
háztartásonként, vagy ingatlanon-
ként csak egy személy részesülhet.

 A 3/2015. (II. 25.) számú rende-
letünk vonatkozó része:
 A szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. rendelkezései, a Gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezései szerint nyújtandó
egyes ellátási formák megállapítá-
sának helyi szabályiról szóló ön-
kormányzati rendelet

19.§
(1) A helyi önkormányzatok szociá-

lis célú tűzifavásárláshoz kapcso-
lódó kiegészítő  támogatásáról

szóló BM rendelet alapján juttatott
szociális célú tűzifára jogosult az
az aktív  korúak ellátásában, idős-
korúak járadékában, lakhatást
elősegítő támogatásban részesülő,
a rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, és a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyer-
meket nevelő család, akinek laká-
sában tűzifával történő fűtés van.
A jogosultak közül előnyt élvez,
aki a  háztartásában három vagy
több kiskorú gyermek neveléséről
gondoskodik, valamint aki a tűzifa
vásárlásról anyagi okok miatt
önmaga nem tud gondoskodni, és
a tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli
otthoni melegedés lehetőségét.

(2) A szociális célú tűzifa a telepü-
lési támogatáshoz rendszeresített
kérelem nyomtatványon benyúj-
tott kérelemmel igényelhető. A
Szociális, oktatási, művelődési,
értéktár bizottság kérelem be-
nyújtása nélkül, polgármesteri
vagy képviselői javaslatra, a
helyi társadalmi és szociális
viszonyok ismerete alapján is
juttathat szociális célú tűzifát a
jogosultak részére.

(3) A szociális célú tűzifára jogo-
sultak közül a támogatásban
részesülőkről és a támogatás
mértékéről a Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság
határozattal dönt, úgy, hogy
háztartásonként legfeljebb 5
m3 tűzifa juttatható

(4) Szociális célú tűzifajuttatásban
háztartásonként vagy ingatlanon-
ként csak egy személy részesül-
het.

A tói üdülőövezet útjait 2016. no-
vember 1-jétől csak engedéllyel
rendelkező mezőgazdasági gépek,
és teherautók vehetik igénybe!

A népszavazás diósjenői végeredménye
Részvételi adatok Diósjenő községben

Névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 2243 fő

07:00 óráig 1,16% 1,16%
09:00 óráig 7,98% 7,25%
11:00 óráig 16,99% 16,37%
13:00 óráig 26,88% 23,56%
15:00 óráig 34,06% 30,66%
17:30 óráig 42,26% 39,88%
19:00 órakor 47,48% 43,91%

Diósjenő országos adat

Szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása

Ki sepri a kéményt?

delem végzi, hanem mindenhol. A
kéményseprő 15 nappal a sormun-
ka előtt a postaládába dob egy
értesítőt. Ha a a megadott időpont-
ban nem találja otthon a kéménytu-
lajdonost, újabb időpontról hagy
értesítést. Ha a sormunkát a ké-
ményseprő a második időpontban
sem tudja elvégezni, akkor a ké-
ménytulajdonosnak 30 napon belül
egyeztetnie kell egy új, közös idő-
pontot, amikor elvégezhető a sor-
munka. A harmadik, közösen
egyeztetett időpontban elvégzett
munkáért már ki kell fizetni a ki-
szállási díjat (körülbelül 500 fo-
rint), de nem készpénzben, hanem
csekken, vagy átutalással. Soha ne
adjon készpénzt a katasztrófavéde-
lem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes
sormunkába?

A sormunka magában foglalja a
kémény és az összekötő elem el-
lenőrzését, tisztítását, a levegő-
utánpótlás ellenőrzését és az ezt
befolyásoló műszaki berendezések
okozta hatások vizsgálatát, továbbá
az égéstermék paramétereinek
ellenőrzését, illetve ahol elő van

írva, ott a szén-monoxid-érzékelő
működőképességének ellenőrzését
is. A sormunkába nem tartozó
munkákért, valamint a két sormun-
ka között megrendelt kéményellen-
őrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást
megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki
kéményseprést rendeljen a kötele-
ző és ingyenes sormunkán túl is.
Az ügyfélszolgálat elérhető a
1818-as telefonszámon, azon belül
a 9-es, majd az 1-es menüpontot
kell választani. Hétfőnként 8.00-
20.00 óráig, a többi hétköznapon
pedig 8.00-14.00 óráig érhető el.

Kint járt a kéményseprő,
de nem tisztította ki a kéményt

Előfordulhat, hogy a kémény álla-
pota nem indokol tisztítást, olyan
viszont nem történhet meg, hogy a
kéményseprő semmilyen mérést
nem végez a kémény ellenőrzése
során. Ha valaki ilyet tapasztalna,
kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgála-
tunkon.
 Ugyancsak jelezzék, ha a ké-
ményseprő készpénzt fogad el.

Diósjenő, hétfő 14.00-19.00
a Polgármesteri Hivatalban
Felhívjuk figyelmüket, hogy a

JOGpont iroda nyitva tartása min-
den hónap első négy hetére vonat-
kozik.

Dr. Szabó Sándor
Ügyvédként 1995. évtől dolgozom.
Megbízási szerződéssel számos
cégnél dolgoztam, így pl. a Vám-
és Pénzügyőrség Országos Pa-
rancsnoksága munkaügyi peres
ügyeit intéztem 10 éven keresztül,
de tartós megbízás keretében dol-
goztam igen sok vállalkozásnál,
szövetkezetnél, önkormányzatok-
nál. A folyamatosan végzett klasz-
szikus ügyvédi munka mellett
(perek, szerződések) nagyszámú
céget alapítottam, átalakítottam.
 Gyakorlatilag minden jogterüle-
ten jártas vagyok, különösen a
munkajog, polgári jog, a társasági -
és cégjog, a büntetőjog, a társada-
lombiztosítási jog és a gazdasági
jog területén.
 Jogsegélyszolgálati tevékenysé-
get 1974-től végzek.

JOGpont Diósjenőn Forgalmi rend változás

A képviselő-testület a lakosság
nevében köszönetét fejezi ki a
tóparton élő Hoffman Sándornak és
feleségének, hogy a képen látható
kereszt emlékművet évek óta rend-
szeresen gondozzák, friss virágot
helyeznek el és gondoskodnak
arról,  hogy ne lepje el  a gaz a kör-
nyékét.
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Felvonulás
"Eljött a szüret
itt van
Jó pohár mustot ittam
Lepényt is ettem
édeset,
igazi túrót
béleset…"
(részlet Kányádi Sándor, 'Eljött a
szüret' című verséből)
 Ismét eltelt egy év és megrende-
zésre került az idei szüreti felvonu-
lás. Mindenki nagy örömmel fo-
gadta a hagyomány felelevenítését.
A díszes fogatok, lovasok, trakto-
rok, teherautók körbejárták a tele-
pülés utcáit, több helyen megven-
dégelték és táncoltatták a felvonu-
lókat. A falu apraja-nagyja zenekar
kíséretével vonult végéi a község
utcáin.
 A szüret a különböző történelmi
korokban mindig többet jelentett
egyszerű munkánál. Ünnepnek
számított és számít ma is, hiszen
egy egész évi munka gyümölcsével
szembesül a szőlőművelő.
 Ragyogó napsütésben indult
útjára a szüreti felvonulás, 2016.
október 17-én, szombaton. Bár a
hűvös levegő dacára megizzasztot-

ta a fellépőket a lerótt menettáv és
pár pohárka ízletes borocska elfo-
gyasztása után. A tájháztól délután
egy órakor indult el a több, mint
száz fős menet. A vidám felvonu-
lás végére a fáradt csapatot a me-
leg halászlé, melyet a Diósjenői
Sporthorgász Egyesület a híres
"Bier babos vadpörkölt" és a Mák-
virág Nyugdíjas Klub hamuban
sült pogácsája fogadta. A borról
Diósjenő Község Önkormányzata
gondoskodott. Munkájukat kö-
szönjük és a jövőben is számítunk.
 Döcögősen indult az aznap,
lovak betegedtek le, hintók hibá-
sodtak meg, és végül még egy
másik rendezvény is elszólította a
Bíró-Bíróné szekerét. Nem adtuk
fel, az akadályokat átugrottuk,
megkerültük a siker reményében.
Az időjárás  kegyes volt hozzánk.
Köszönjük a felvonulóknak, akik
fontosnak tartották a hagyomány-
őrzést. Köszönetet mondunk a
szervezőknek, Diósjenő Község
Önkormányzatának, dolgozóinak
és képviselő testületének, a bíró-
nak, Kovács Gábornak, bírónénak,
Méreg Natáliának, kisbírónak,
Varga Zoltánnak, akik fiatal koruk
ellenére bátran vállalták a szerep-

Az októberi hónap igazán ese-
ménydúsan alakult óvodás gyerme-
keink számára. Október elején
óvodánkba látogatott a Batyu szín-
ház Budapestről, amely egy egy-
személyes előadóval, izgalmas
díszletekkel, különböző méretű
bábokkal adta elő a Jancsi és Julis-
ka klasszikus  mesét.  Kicsik  és  na-
gyok szájtátva figyelték az elő-
adást, mely teljesen magával ragad-
ta a gyerekeket.
 Minden évben most már hagyo-
mányként megrendezzük óvodánk-
ban a Tök Jó Napokat. A szülőknek
köszönhetően az óvoda egy hét alatt
megtelt minden fajta, -méretű, -
minden színű tökökkel. Az őszi
kincsek, a gyümölcsök, zöldségek

és különböző termények nagyon
sok lehetőséget biztosítanak a válto-
zatos tevékenységekre, többek kö-
zött a jó játékra is. Tök jó Napon a
nagyobb csoportosok szüleit szere-
tettel vártuk a csoportokba, hogy
gyermekeikkel együtt készítsék el
az ijesztő, vagy éppen kedves kifa-
ragott tököket. Míg a szülők gyer-
mekeikkel dolgoztak az idő alatt a
dadusnénik sütőtököt sütöttek,
melynek illata az egész óvodát
átjárta, majd a szülőkkel közösen
kóstolhattuk meg az elkészült fi-
nomságokat. A faragott remekmű-
veket este az óvoda előtt sorra meg-
gyújtottuk, így az alkotók, kis segí-
tőik és minden érdeklődő megcso-
dálhatta a kivilágított alkotásokat.

Szüreti mulatság

Óvodai hírek

lést. Vidáman jó hangulatban telt
el a felvonulás, melynek méltó
záró eseménye az esti szüreti bál
volt, mely szervezését az SZMK
tagjai vállalták magukra.

Hegedűs Barbara

Bál
Az  idén  is  megkapta  az  iskola  a
szüreti bál szervezésének a lehető-
ségét. Ezért köszönetünket fejez-
zük ki Diósjenő Önkormányzatá-
nak, polgármester úrnak és a kép-
viselő-testületnek. A bált a Szülői
Munkaközösség szervezte, a bál

bevétele a Szülői Munkaközösség
számláját gyarapította. A 880.000.-
Ft-os bevételből a számlák kifize-
tése után kb. 524.740.- Ft került az
SZMK-hoz.
 Köszönetem fejezem ki minden
SZMK-s és nem SZMK-s szülőtár-
samnak, akik nagyon sok időt,
energiát fektettek a bál sikeres
megrendezésébe, és ez meglátszott
a bál jó hangulatán, a vendégek
elégedettségén.

Szabóné Revák Mária
SZMK elnök

 Október 24-én a „Zöldhíd” Hul-
ladékgyűjtő meghívására Nógrád-
marcalba utazhattunk a nagycso-
portos óvodásokkal. Itt megfigyel-
hettük hogyan szelektálják a kör-
nyező települések hulladékait.
Nagy élmény volt minden gyerek
számára, hiszen egy kukásautó
volánja mögé is beülhettek a bát-
rabbak.
 Óvodánk ez évben csatlakozott
az „ Ovi zsaru” programhoz, amely
főként a nagycsoportos korosztály
számára kidolgozott bűn- és bal-
eset-megelőzési témájú négy napos
program, melynek célja a gyerme-
kek biztonságérzetének erősítése és
annak elősegítése, hogy tudjanak
és merjenek segítséget kérni szük-
ség esetén a rendőrtől. Ehhez a
programhoz két kesztyűbáb is se-
gítségünkre van, Rendőr Robi és

Rosszcsont Ricsi akik saját élmé-
nyeiket, tapasztalataikat mondják
el a gyerekeknek. Október 24-én
első alkalommal látogatott el hoz-
zánk a rétsági Rendőrkapitányság-
ról három rendőr. Segítőkészen
álltak a gyerekek által feltett kérdé-
sek elé. A foglalkozás után óvodá-
saink kézbe foghatták a rendőrök
által használt eszközöket, a bilin-
cset, a gumibotot és a jelvényt is.
Majd beülhettek a rendőrautóba,
melynek szirénáját, hangszóróját is
kipróbálhatták.
 Bízunk benne, hogy az elkövet-
kező hónapokban is élményekkel,
különböző programokkal tudjuk
színesíteni óvodás gyermekeink
mindennapjait.

Papp Kornélia
óvodapedagógus
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A TÁPLÁLÓ SZERETET progra-
mot Nyilas Kálmánné (Irénke),  a
nógrádi NAPRAFORGÓ Nyugdíjas
Klub vezetője indította útjára. Felis-
merte, hogy a rendszerváltozás leg-
nagyobb vesztesei a nagycsaládosok.
A munkahelyek megszűnésével sok
ember vált munkanélkülivé, és ko-
moly feladatot jelentett az otthonok
megtartása, a mindennapi kenyér
előteremtése, a megélhetés biztosítá-
sa.
 Így jött Irénkének az  ötlet,  hogy
fontossá vált a családok megsegíté-
se, támogatása. Kérte a körzet nyug-
díjas klubjainak segítségét is. Egyet-
értettünk az alapgondolattal és mi, a
Diósjenői MÁKVIRÁG Nyugdíjas
Klub is csatlakoztunk. Tagjaink
közül egyre többen vettünk részt
ebben a közös munkában, a nagy-
családosok megsegítésében. Évek
óta szeptemberben, októberben lek-
várt, befőttet főztünk, szörpöket
készítettünk a Tájház udvarán, eze-
ket kiegészítettük az otthonról hozott
sajátkészítésű termékeinkkel és
csomagoltunk.
 Boldogság önti el szívünket, hogy
mi is segíthetünk. Az adakozók
számának növekedésével egyre több
család részesülhet az adományokból.
Igyekeztünk, hogy a gyermekek,
idősek is minél nagyobb számban
hozzájussanak az általunk készített
finomságokhoz. Ez látványnak is
szép volt az átadás helyszínén, de

összegyűjtött szeretetnek gyönyörű-
séges.
 Mi már több éve részt veszünk
ebben a nagycsaládosokat segítő
programban. Szeretettel és örömmel
végezzük karitatív munkánkat. Új-
ságcikkünkkel arra szeretnénk fel-
hívni mindenki figyelmét, hogy
szívesen fogadjuk mások csatlakozá-
sát is a szeretettevékenységhez.
 Összefogásunkkal csökkenteni
tudjuk a gondokat, segítünk a nehéz-
sorsú embereken, akik több gyerme-
ket nevelnek, vagy időskorúakat
gondoznak.
 A program fő védnöke: Áder
Jánosné (Herceg Anita), a köztársa-
sági elnök felesége. Az átadó, átvevő
rendezvényen részt vesz a Nagycsa-
ládosok Országos Szövetségének
elnöke is, aki gondoskodik az élel-
miszerajándékok szétosztásáról.
 Tervünk szerint jövőre is részt
veszünk e nemes programban.

Lénárt Jánosné
Diósjenői Nyugdíjas Klub vezetője

A Diósjenői Állat-és Természetvé-
dő Egyesület faültetést szervezett
október 29-én szombaton.
 A két méter magasságú, kis
területen egymás mellett sűrűn
kinövő kőrisfacsemetéket a
REFISZ ház udvarában fedezte fel
BORSI ISTVÁN, aki engedéllyel
kiásta a 10 db csemetét, amelyeket
az önkormányzat leszállított az
ültetés helyszínére.
 A Mély-ároktól az üdülőterületre
vezető út mellé kerültek ezek a
kicsi fák. Az ültetés végeztével
karókat is tettek melléjük a széljá-
rás és az időjárás viszontagságai
miatt.
 A munkában részt vettek: Blas-
kóné Csontos Mária egyesületi
elnök, Borsi István az egyesület
vezetőségi tagja Hegedűs József
képviselő és felesége Hegedűs
Barbara, Kincses Zoltánné egyesü-
leti tag, valamint Kincses Zoltán.
 A kivitelezési munkálatok zök-
kenőmentes lebonyolítása  érdeké-
ben Borsi Pista által sütött nagyon
ízletes meleg almás pitét ettek a
dolgozók, majd házi készítésű
Borsi birsalmaüdítőt fogyasztottak.
 Rendkívül büszkék arra, hogy
adhatnak a jövő nemzedékének

valamit. Az általuk ültetett fák
nyújtotta kényelmet.  A  fákat,
melyek otthont adnak oly sok élő-
lénynek, többek között a mindenki
által imádott csivitelő kismadarak-
nak. Ezek az élőlények életet és
vidámságot költöztetnek a terület-
re, mely képes fokozni a lakosság
életösztönét és nélkülözhetetlen
pozitív élet szemléletét, amit ők is
tovább adnak majd utódaiknak.

DÁTE
(Diósjenői Állat-és Természetvédő

Egyesület)

Természetvédők faültetése

A TÁPLÁLÓ SZERETET hava Diósjenőn

Ismét részt vettünk Csehországban,
Zlin városában a Cseh Speciális
Olimpia Szövetség által szervezett
nemzetközi futballtornán. Nagy
érdeklődés vette körül a jeles ese-
ményt, mivel 10 éves évfordulóját
ünnepeltük a sportrendezvénynek. A
tornára 14 nagyon jól felkészített
csapat érkezett. Résztvevő csapatok
érkeztek Csehországból, Szlovákiá-
ból, Magyarországról. Magyaror-
szágról, Diósjenő a Kastély SE, majd
Dunakeszi és Zsirával együtt képvi-
seltük hazánkat.
 Az első nap divizionálás
(csoportbeosztás teljesítmény és
tudás alapján) következett. Itt felmé-
rik a csapatok tudását s e szerint
csoportosítják a résztvevőket. A
Kastély SE az "A divizó" legerősebb
csoportjába került a házigazda Zlin,
Dunakeszi, Osztrava, Nagybiccse
csapataival együtt.
 Rendkívül szoros és kiegyenlített
mérkőzések zajlottak, aminek na-
gyon szoros végkimenetele lett.
Izzadságos és kemény munka ered-
ménye lett a megérdemelt III. hely.
Csapatunk két gólerős egyénisége
Lengyel Zoltán, aki 10 gólig jutott,

szintén kiváló teljesítményt mutatott
be Szabó Attila "Hobo", aki 7 gólig
jutott. Boldogan és nagyon fáradtan
tértünk haza, s máris készülünk Ta-
polcára, ahol szintén nemzetközi
tornán veszünk részt 2016. novem-
ber 18-án.
 Ezúton köszönöm munkatársaim-
nak, Bobor Péter tanár úrnak, aki a
tolmácsolásban segítette munkánkat,
Kaliczka Bernadettnek a Kastély SE
elnökének s egyben a tornán partner-
játékosként jeleskedő munkatársnak,
Bőgér Ákos partnerjátékosnak, aki
rendkívül odaadó sportemberként
küzdött.
 Szeretném köszönetem kifejezni
Nagyné Barna Orsolya Rétsági Tan-
kerületi Igazgató Asszonynak, hogy
felkészülés révén a Szentgyörgyi
István Általános Iskola tornatermét
rendelkezésünkre bocsátotta. Köszö-
netem fejezem ki Nagy László igaz-
gató úrnak, aki a tornaterem beosztá-
sát megszervezve lehetőséget bizto-
sított a felkészülésre.
 Köszönettel

Szabó Béla
igazgató

Zlin ˗ Nemzetközi futballtorna

Lomtalanítás

Szeretném felhívni azon vállalko-
zók figyelmét, akik az Ovi-Foci
projektet szeretnék támogatni,
megtehetik úgy, hogy vállalkozá-
suk révén TAO támogatásról írásos
meghatalmazást, hozzájárulási
nyilatkozatot adnak a Diósjenői
Önkormányzat részére, csak és
kizárólagosan az Ovi-Foci projekt

felhasználására (részletesen a pro-
jektről tájékozódhatnak ˗ http://
www.ovi-foci.hu). Kapcsolattartó
személy: Szabó Béla 06 30 364-
0466, igazgatogollesz@gmail.com
 Előre is köszönettel

Szabó Béla
önkormányzati képviselő

Ovi-Foci Diósjenő

Tisztelt Lakosság!
 Az október 8-án végrehajtott
lomtalanítással kapcsolatban a
következő információkat kívánom
Önökkel megosztani:
- Szombaton 8 tehergépkocsi lom

lett elszállítva településünkről.
- A hivatali gépjárművekkel ˗

közmunkásainkkal, valamint a
Szociális Gondozó Otthon trak-
tora és lakói segítségével ˗ mint-
egy 60 m3 autógumit, és 40
m3 elektronikai berendezést sike-
rült összegyűjteni.

-  A lomtalanítást sajnos egy nap
alatt a vállalkozó nem tudta befe-
jezni, mert hatalmas mennyiségű
lom gyűlt össze, de később a
hátramaradt lomot folyamatosan
elvitték mindenhonnan.

 Köszönjük minden lakosnak, aki
beszállította az elektronikai eszkö-
zöket és az autógumikat a volt
VILLTESZ területére.
 Köszönjük pozitív hozzáállásu-
kat, és türelmüket!

Tóth János
polgármester

2016. december 1-jén 17 -18 óráig
a Polgármesteri Hivatal

emeletén, a nagyteremben
egyéni fogadóórát tart

Blaskóné Csontos Mária
képviselőasszony


