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Tisztelt Diósjenői Polgárok!
Karácsony szent ünnepe közeleg, s
ilyenkor mindannyiunkban egy
furcsa érzés támad, mintha valaki
megszólaltatná bennünk a szeretet
örök csengettyűjét. Ez a hang a
családot, szeretteinket, az otthon
melegét juttatja eszünkbe. Karácsony közeledtével ebben a hangulatban egyre inkább a másik emberre figyelünk, lelkünk mélyén arra vágyunk, hogy valami szépet
nyújtsunk azoknak akik fontosak
számunkra. Ez a mi legemberibb
értékünk. Önmagunk odaadása a
másik számára a legnagyobb ajándék. Nem drága holmik vagy tárgyak jelentik szeretetünket, mert az
lélekből fakad és semmilyen földi
értékkel nem hasonlítható össze.
Az a boldog ember, aki nem csak
saját magáért él, aki harmóniát tud

teremteni belső világában, saját lelkében és a maga környezetében,
mindenekelőtt családjában, s ez a
harmónia kisugárzik a barátok és
más emberek felé is. Ahol béke honol és szeretet van, ott meghitt
bensőséges kapcsolatokra épülő
családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget nyújt. Így
hát azt mondom, ha valakit szeretünk és jó vele együtt lenni,
akkor próbáljunk meg mindenkit
szeretni.
Ezen gondolatokkal kívánok
minden diósjenői polgárnak békés,
szent, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt!

„Jöjj el Urunk, áldott Üdvözítőnk!”

Karácsony, áldott
Karácsony!

Tóth János
polgármester

A címbeli idézett mondattal kiált A legszebb ünnep a világon. Miaz egyház, és általában mi magunk den ember vágyakozással vár egy
csodára, egy ajándékra. Igen, mert
is Istenhez.
ilyenkor még az ajándék is más.
Másként adjuk, és másként kapjuk.
Mindnyájan érezzük, hogy több
Valami pluszt tartalmaz minden
megértésre, törődésre, pihenésre,…
egyes meglepetésnek szánt dolog.
és egyáltalán nyugalomra, békére,
szeretetre vágyunk.
Szeretnénk
A gyerekek egész évben várt ünvégre egy kicsit – legalább néhány nepe, mindent felülmúló, gyertyanapra – a béke szigetére fényes, csillagszórós karácsony.
„költözni”. Oda, – arra a helyre – „Mert gyermek születik, fiú adatik
ahol megadatik nekünk, hogy nekünk, s az ő vállára kerül az uraőszinték, nyugodtan, biztonságban lom.” – olvassuk a Bibliában.
élhetünk örömben, szeretetben, békében. Ahol megfeledkezhetünk a
Jézus minden évben eljön hoznapi gondjainkról, az áremelések- zánk, és mi úgy készülünk a fogaről, a reklámokról, a hírekről, a tra- dására, hogy ajándékokat veszünk,
gédiákról. Ahol van időnk egymás- vagy készítünk egymásnak.
ra, magunkra, és legfőképpen az
A legszebb dolgot akarjuk a máÚrra.
sik javára odaszánni. Isten egyszüMi keresztények hisszük, hogy lött Fiát szánta oda nekünk, a csaezt az áhított békét egyedül Jézus ládjaink számára, mindannyiunk
üdvözülésére. Ő a gyertyafényes
képes az életünkbe, a szívünkbe oléjszaka legdrágább kincse, ő egy
tani. Ezért kiáltunk hozzá bizalomártatlan, védtelen gyermek. Jézus
mal. Aki Őt kéri, nem csalatkozik!
teszi mássá az ajándékokat, Jézus
érkezése köti össze a családokat,
Kívánom minden keresztény Jézus szeretete tartja meg szívünktestvéremnek, s minden jóakaratú ben az Atya iránti szeretetet.
embernek, hogy az ünnepek valóSzámomra a karácsony öröm és
ban az áhított békét és boldogságot
boldogság,
mert a szüleimmel
teremtsék meg mindannyiunk szíegyütt élhetem át karácsony titkát.
vében!
Győry Csaba
plébános

Győri Gréta
10 éves

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk
minden kedves olvasónknak.
Újra eljött a
Nagyszakállú!

Zsókának. A teli puttonyért a
COOP-boltnak, a CBA-boltnak, a
Mini ABC-nek és Tóth János polgármester úrnak. A Kámor Fogadó
Mikulás bácsi – mint minden évben segített, hogy a Mikulás és a kram– idén is belenézett varázslatos táv- puszok gyorsan, kényelmesen elcsövébe, amivel mindent, minden- jussanak mindenfelé!
kit lát. Biztos, hogy kedves községünkben is sok-sok jóravaló, szófoBízunk benne, hogy a gyermegadó, szorgalmas gyermeket látott kektől elhangzott sok-sok ígéret
a messzelátójával, mert gyönyörű valóban valóra válik, s ha egy eszhintóján járva sokakat megajándé- tendő elteltével újra belenéz a
kozott a faluban.
Nagyszakállú mindentudó messzelátójába, megint örömmel veszi a
A Mikulásnak nyújtott rengeteg puttonyát, s indul hozzánk
segítségéért köszönetet mondunk Diósjenőre!
Szarvas Zsoltnak, Králik Katalinnak, Tóth Katalinnak és Horváth
Pátyodi Csilla

Himnusz az Élethez
Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan
az Élet szépség - csodáld meg
az Élet boldogság - ízleld meg
az Élet álom - tedd valósággá
az Élet kihívás - fogadd el
az Élet kötelesség - teljesítsd
az Élet játék - játszd
az Élet érték - vigyázz rá
az Élet vagyon - használd fel
az Élet szeretet - add át magad
az Élet titok - fejtsd meg
az Élet ígéret - teljesítsd
az Élet szomorúság - győzd le
az Élet küzdelem - harcold meg
az Élet kaland - vállald
az Élet jutalom - érdemeld ki
az Élet élet - éljed!
(Kalkuttai Teréz anya)
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Önkormányzati hírek
Összefoglaló a képviselőtestület november 21-i
üléséről

tására zárt ülés keretében került
sor.
Köszönjük a testületi ülésen
megjelent meghívottak és vendégek részvételét és, hogy hasznos
Októberi ülés óta eltelt időszak hozzászólásukkal segítették munalatti események, intézkedések: kánkat. A jövőben is szeretettel
- Bizottságok megvitatták az várjuk a testület munkája iránt érdeklődőket!
SZMSZ változtatását.
- Üdülősoron helyreállították az
A következő képviselőtestületi
úthibát.
- Haladás u. bejárójához anyag vá- ülés időpontja: 2006. december
21. csütörtök 17 óra.
sárlás.
- Illegális szemétlerakó megszüntetése.
Adótájékoztató
- Kistérségi társulásban elnökválasztás.
Gépjárműadó változás
- Ravatalozó épület részleges javí- Röviden szeretnénk tájékoztatni
Önöket a 2007. évi helyi adó- és a
tása.
- Belsőellenőrzési társulás meg- gépjárműadó változásairól. A gépjárműadóról szóló
1991. évi
szüntetése.
- Polgármesterek tanácskozása LXXXII. törvény 2007. január 1
napjától több ponton is módosítja
DINOBER ügyben.
- Kábel TV kiépítéssel kapcsolatos a gépjárműadó fizetésének mértékét.
problémák kezelése.
Az adó alanya:
- Pályázat élelmiszercsomagok
(főszabály)
az a személy, aki a
igénylésére.
közúti közlekedési nyilvántartásról
- Adventi előkészítő munkák.
szóló törvény alapján vezetett jár- Hangosbemondó beszerzése.
műnyilvántartásban az év első nap- Tölgyfa u. átvételével kapcsolaján üzemben tartóként, ennek hiátos megbeszélések.
nyában tulajdonosként szerepel. Év
- Előző polgármester végkielégítéközben újonnan, vagy újra forgase.
lomba helyezett gépjármű utáni
adó alanya az, aki a forgalomba
Az ülés témája:
helyezés hónapjának utolsó napján
2007. évi költségvetési koncepciót
a hatósági nyilvántartásban tulaja képviselőtestület megtárgyalta,
donosként szerepel.
kiadás oldalon 48 MFt többlet mutatkozik, melyet a költségvetés kéAz adó alapja:
sőbbi tárgyalásán kíván korrigálni.
1) az autóbusz, a nyergesvontató, a
Helyi adórendeletek felülvizsgálata
lakókocsi adójának alapja és
során megállapítást nyert, hogy
mértéke nem változott, továbbra
gépjárműadó tervezett bevétele a
is az önsúlya az adó alapja, mérközponti nyilvántartás hiányossága
téke 1.200 Ft
miatt nem realizálható. A jövőben
2) Nem változott továbbá a teherezen a területen teljesítmény alapú
gépjármű adójának alapja sem a
adózást vezetnek be.
mértéke 2007 évben is az adó
Az építményadó és a vállalkozói
alapja a tehergépjármű hatósági
adó változatlan maradt, a kommunyilvántartásban feltüntetett saját
nális adó mértéke 2007. január 1tömege (önsúlya) növelve a tertől 3000 forinttal növekszik.
helhetősége (raksúly) 50%-ával.
Egyebek napirendi pont alatt önMértéke 1.200 Ft
kormányzati rendeletet fogadott el
3) Személyszállító gépjármű adóa képviselőtestület az avarégetéssel
alapja, - hatósági nyilvántartáskapcsolatban.
ban feltüntette teljesítménye, kiFoglalkozott továbbá építési telowattban kifejezve.
lekké átminősítésekkel, a strandfürdő üzemeltetője, a női focicsaAz adó mértéke:
pat és a háziorvos kérelmével. IdeA kilowattban kifejezett adóalap
iglenes bizottságok alakultak a Dóután a gépjármű
zsa György úti önkormányzati in- gyártási évében és az azt kövegatlan együttes hasznosításának
tő 3 naptári évben 300 Ft/
megvizsgálására, és közösségi ház
kilowatt
építésével kapcsolatos faluközössé- gyártási évet követő 4-7. naptági igények felmérésére. Döntés
ri évben 260 Ft/kilowatt
született mozgókönyvtár létesítésé- gyártási évet követő 8-11. napre, ezzel kapcsolatos pályázat betári évben 200 Ft/kilowatt
nyújtására.
gyártási évet követő 12-15.
Ápolási díj megállapításra, és
naptári évben 160 Ft/kilowatt
közgyógyellátási igazolvány kiállí-
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- gyártási évet követő 16. naptári csekkek. Kérem, hogy azok az
adózók akik ilyen csekket kapnak,
évtől 120 Ft/kilowatt.
minden további felszólítás nélkül
tegyenek eleget a fizetési köteleAdókedvezmény:
A környezetvédelmi besorolás zettségüknek. Az adópótlék végrealapján járó adókedvezmény 2007. hajtására ugyanazok a szabályok
január 1. napjától személyszállító vonatkoznak mint az adóbeszedésgépjárművek esetében megszűnt. re, így nem fizetés esetén a végreTovábbra is megmaradt az autó- hajtást meg kell indítani. Azok rébusz és a tehergépjárművek eseté- szére akik nem értenek egyet az
ben, éppen azért, mert ezek adó- adópótlék összegével, szívesen
adunk tájékoztatást. Nyilvántartáalapja és mértéke nem változott.
sunk öt évre visszamenőleg megmutatja miből származik a pótlékAdómentesség:
2007. január 1 napjától megválto- fizetési kötelezettség.
Itt szeretnénk tájékoztatni a
zott a súlyos mozgáskorlátozottak
adómentessége is. A törvényi meg- Tisztelt Lakosságot, hogy 2006. jahatározás értelmében adómentes nuár 1. napjától az ezer forintot el
csak az a gépjármű, amely a súlyos nem érő adót nem kell befizetni, de
mozgáskorlátozott személy vagy a a bevallási kötelezettség megmasúlyos mozgáskorlátozott kiskorú radt. A falusi turizmussal foglakoszemélyt szállító, vele közös ház- zók körében ez azt jelenti, hogy a
tartásban élő szülője (eltartója) tu- tárgyhóban beszedett idegenforgallajdonában lévő egy darab 100 ki- mi adót nem kell befizetni, ha nem
lowatt teljesítményt el nem érő sze- éri el az ezer forintot, viszont viszmélygépkocsi, a személytaxiként szafizetési kötelezettségük van a
üzemelő személygépkocsi kivételé- befizető felé. A bevallásnak mindig a tárgyhónapot kell tartalmazvel.
nia – (pl. 2007. január 1. és 31.
napja közötti időpontról), -– a beÉrtelmező rendelkezés:
személygépkocsi: a személyszállí- vallásnak, és a befizetésnek kell
tás céljára készült olyan gépkocsi, eleget tenni a tárgyhónapot követő
amelyben – a vezető ülést is bele- hó 15 napjáig.
értve – legfeljebb kilenc állandó
Diósjenő Község Képviselőülőhely van, ide nem értve az autótestületének
buszt, valamint a motorkerékpárt.
Tisztelt Adózók!
A gépjárműadóról szóló törvény
módosulása a fizetendő adó összegében változást jelent, ezért mint
eddig is, minden változást követően az adóalanyok határozattal értesülnek az adó összegéről. A határozatban elrendeltek ellen fellebbezéssel lehet élni. A 2007. évi adófizetési kötelezettségről szóló határozatok megküldésére február végén, március elején kerül sor. A határozatokkal egy időben adónemenként két darab befizetési csekket küldünk az első, és a második
félévi befizetéshez. Nagyon fontos, hogy az adóhatóság által előállított csekken történjen mind a két
félévi adó befizetése. Ezeken a
csekkeken szerepel az adóalany 11jegyű azonosító száma. A számítógépes program az azonosító szám
alapján könyveli le az adóalanyra a
befizetett adót.
Megváltozott a magánszemélyek
kommunális adójának mértéke is
2007. január 1 napjától. Az adó
mértéke 10.000 Ft/adótárgyanként.
A változást szintén határozattal közöljük minden adóalany részére
szintén 2007 február végén, március elején.
Az éves zárást követően kiküldésre kerülnek a 2006. december
31 napjáig nyilvántartott adópótlékokról a befizetéshez szükséges

9/2006. (XI. 27.) számú
rendelete
az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetéséről

A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§-ában, a
környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. év LIII.
törvény 48.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás
alapján
Diósjenő
Község
Képviselőtestülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről – a helyi
körülmények megfelelő szabályozása érdekében – rendeletet alkot.
Ebben az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet célja és hatálya
(1) A rendelet célja az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények
között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Diósjenő
község közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező
szervezetre kiterjed.
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2.§
A rendelet alkalmazása szempontjából:
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erős szél esetén.
(8) A kerti hulladékkal együtt
kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt
és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

a.) Avar és kerti hulladék: falomb,
gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék (továbbiakban kerti hulladék)
b.) Hasznosítása: kerti hulladék
komposztálása.
c.) Tároló edény: hulladékgyűjtő
6. §
tartály
Közterületen avar és kerti hulladék
3.§
égetése tilos.
Az egészséges, kórokozóktól és
kártevőktől mentes kerti hulladékot
7.§
elsősorban hasznosítani szükséges. A hatóságilag elrendelt általános
tűzgyújtási tilalom alól a rendelet
4.§
nem ad felmentést.
(1) A szervezett háztartási hulladékgyűjtésbe és szállításba bekap8.§
csolt területeken kisebb mennyisé- Lábon állónövényzet, tarló égetése
gű kerti hulladék a tárolóedények- tilos.
be gyűjthető úgy, hogy azok min9. §
den külső beavatkozás nélkül ürít- Védett természeti területen avar
hetők legyenek. Az ingatlanon ke- égetése tilos, indokolt esetben csak
letkező nagyobb mennyiségű kerti a jegyző engedélyével végezhető.
hulladék kezeléséről a tulajdonos,
illetve a használó köteles gondos10. §
kodni.
A települési önkormányzat jegyző5.§
je a 21/2001. (II. 14.) Korm. számú
Az égetés szabályai
rendelet 23.§ (4) g) pontja lapján
ellenőrzi az avar és kerti hulladék
(1) A kerti hulladék és avar elége- égetésére vonatkozó levegővédeltése október 1-je és május 1-je kö- mi követelmények betartását.
zött, szerdai és szombati napokon
11.§
- a levegő reggeli és esti inverziója
miatt - 9-től 17 óráig megengedett. Aki az avar és kerti hulladékok
Ünnepnap tilos a kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést
égetése!
(2) Égetni csak megfelelően kiala- követ el és 100.000 forintig terjedő
kított tűzrakóhelyen, vagyoni és pénzbírsággal sújtható
személyi biztonságot nem veszé- .
12.§
lyeztető módon, nagykorú cselekZáró rendelkezés
vőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető
legkisebb zavarása mellett szabad. Az önkormányzati rendelet a kihir(3) Tilos az égetés szociális intéz- detése napján lép hatályba. Kihirmények (rendelő, gyermek-, ifjúsá- detéséről az SZMSZ-ben szabályogi-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 zott módon a jegyző gondoskodik.
méteres körzetében azok működési
Tóth János Repiczki Zsuzsanna
ideje alatt.
polgármester
jegyző
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt:
tulajdonos) az égetés során köteles
KÖZLEMÉNYEK
gondoskodni a szükséges tűzoltási
feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok
(5) A füstképződés csökkentése ér- figyelmét arra, hogy az ingatlanaik
dekében az avart és a kerti hulladé- előtti közterület, vízelvezető árkot előzetesen szikkasztani, szárí- kok, és járdák tisztántartása, vatani kell, és az eltüzelés csak folya- lamint a járdák szükséges téli
matosan kis adagokban történhet.
síkosságmentesítése kötelező fel(6) A tulajdonos egyszerre na- adatuk.
gyobb mennyiségű avar- és kerti
Közterületen mindennemű tűzhulladék elégetési szándéka esetén gyújtás, falevél, szemét égetése tia szomszédokat tájékoztatni köte- los!
les az égetés várható időpontjáról.
*
Az égetés egy alkalommal maxiKérjük az ingatlantulajdonosomum 2 óráig tarthat.
(7) Tilos az avar és kerti hulladék kat, hogy a járdákon a közlekedést
égetése az (1) bekezdésben enge- gátló faágakat, sövényeket, egyéb
délyezett időszakon kívül, valamint növényzetet szíveskedjenek megpárás, ködös, esős időben illetőleg metszeni, eltávolítani.
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Faluvégen vár a szégyen

Október 1-jén Diósjenő lakossága a
változásra voksolt. Tette ezt azért,
mert szebb és jobb körülmények
között szeretne élni. A képviselőtestület elhivatott és segítők támogatásával tesz is azért, hogy életkörülményeink javuljanak.
Mindez sajnos nem sokat ér akkor, ha a közösség munkáját, elért
sikereit egyesek semmibe veszik.
Emberhez méltatlan módon piszku-

kat közszemlére, közterületre hányják, gondolva, hogy terhüktől megszabadulván további felelősségük
nincs. Az élet nekik csak saját életüket jelenti, gyermekeik, unokáik,
rokonaik, Diósjenő lakóinak jelene
és jövője számukra érdektelen.

dő eredményeink értékét ezek a
szemétkupacok jelentősen rontják,
ezért mindannyiunk kötelessége,
észrevenni a szemetelőt, s ha észrevettük, tegyük szóvá, különben betemet bennünket a mocsok!
A szemétkupacok mindig tartalmaznak árulkodó jeleket egykori
tulajdonosaikról. Fenti területen,
neveket tartalmazó füzeteket, írásokat, csekkeket találtunk. Felhí-

vom az elkövetők figyelmét, hogy
az önkormányzat a jövőben nem
szedi össze más szemetét, élni fog
törvény adta jogával! Ellenőrzés,
büntetés.

Diósjenőnek van múltja, jelene,
de jövője csak akkor lesz, ha nem
November 18-án települési kép- pusztítjuk el!
viselők, más diósjenőiekkel együtt
a Jókai utcában található vízelvezető árokban felhalmozódott, egy kukásautónyi szemetet, szennyet
gyűjtött össze, és szállíttatta el jelentős önkormányzati költségen.
Kedves Diósjenőiek! Nem állíthatunk mindenki mellé őrt, és ez
nem is lehet cél. Elért, vagy eléren-
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A legkisebbek Mikulása…
Örömmel tudatjuk, hogy 2006. december 5-én a legkisebbek Mikulása-buliján, a védőnői tanácsadóban
35 gyermek (6 hónapostól 2 éves
korig), 34 édesanya, 4 fő édesapa,
1 nagymama, 3 fő vendég, 2 fő önkormányzati dolgozó, 2 egészségügyi dolgozó, valamint kedves télapónk (télanyó) részvételével sikerült egy kis ünnepséget „összehoznunk.”
Néhány szülő kedves kérésére
november hónap végén elkezdtük a
szervezést, – a legkisebbeknek –
akik még nem járnak közösségbe.
A szülők ötlete volt, hogy egysége-

vel hozzájárult az öröm perceihez.
Remélem, reméljük, hogy velük
és a többiekkel jövőre is, talán kicsit tágasabb helyen ismét találkozhatunk.
Segítők a teljesség igénye nélkül: Drajkóné G. Manuéla, Gubóné
Laki Lívia, Sztregovai Zsuzsa,
Kucsera-Kiss Veronika, Kucsera
Balázs, Marton Melinda, Marton
István, Rási Judit, Hustyava Zoltán
(fotó) és a Mikulás – Germányné
Nagymihály Enikő
Mocsári Sándorné
eü. védőnő

Adventi készülődés óvodánkban

sen ugyanaz, lehetőleg „gyermekbarát” dolgok kerüljenek a csomagba, ugyanolyan értékben, mini
mikulás, gyümölcs stb. Az összeget 3 szülő szedte be, a csomag elkészítése is közösen történt.
Advent 1. vasárnapját követő
keddi tanácsadásunk befejező 1
óráját szántuk a Mikulással való találkozásra.
Ezúton is köszönetet mondok
mindenkinek, aki aktív részvételével, munkájával, (dekoráció, csomagkészítést, stb.) és a hozott gyümölccsel, sütivel, zenével, éneké-

Olvasói levél
Az előző lapban egy képet láttam,
amelyen a testület tagjai a református templom hídjának széttört korlátját vizsgálják. Itt kérem nagyon
szépen azt, aki ezt a kárt okozta a
falunak, vállalja azt is, hogy saját
költségén azt kijavítja. Egyébként
tudomásomra jutott ki volt. Az a
becsületes, ha nem az önkormányzatra hárítjuk a költséget. Így jutna
a falu egyről a kettőre.
Köszönöm, hogy helyet adtak a
véleményemnek.

Az adventi időszak egyházi eredetű
szokásokat ölel fel, de az idők folyamán népi szokásformák is kapcsolódtak hozzá. A karácsonyi előkészület négyhetes időszaka András napjához legközelebb eső vasárnap kezdődik, és december 24ig tart. Ezt az időszakot átszövi Jézus eljövetelére várakozás áhítata,
így advent a várakozás, az öröm és
az örömszerzés ideje Jézus születésének emléknapja, egyben a szeretet, az ajándékozás ünnepe.
Óvodánk részére is a készülődés,
a várakozás időszaka ez. Készítettünk adventi koszorút, melyre 4
gyertya hetenkénti megnyújtásával
az idő múlásán kívül a rövidülő napok, a növekvő sötétséggel szemben a növekvő fényt szimbolizáljuk. A közös koszorú készítése
közben mindenki elmesélheti karácsonyi élményeit, kívánságait, az
első gyertyagyújtás növeli az ünnepi készülődés hangulatát.
Ezt az időszakot úgy szervezzük
az óvodában, hogy mindenre maradjon idő, ne zsúfoljuk túl az ünnepi készülődést. Adventi naptárat
is készítettünk. Kis kincseket rejtünk el, minden nap kinyitunk
egyet, a kincs a gyerekeké lehet.
Mindenkire sor kerül, így minden
nap örömmel telik.
Rövid betlehemes játékot is tanulunk a nagyobbakkal, s előadjuk
a kisebbeknek, az ÖNO lakóinak.
Minden évben csinálunk egyszerű süteményt a gyermekekkel és
meghívjuk a szülőket csoportunkba
egy teára, sütire, és közben megnézik a készülődés alatt tanult kis
műsorunkat. Nagyon fontos közös
tennivalónk a csoportszoba díszítése, és az ajándékkészítés, hiszen
nagy öröm ajándékot kapni, de
még nagyobb adni. Ez a tevékenység az egész adventi időszakra folyamatos tevékenységi lehetőséget
kínál. A teremdíszek az elkészülés
sorrendjében kerülnek helyükre:

füzérek, hajtogatások, hópelyhek
stb…
Különböző ajándékokkal kedveskednek a gyerekek szüleiknek,
nagyszüleiknek,
testvéreiknek:
gipszkiöntéssel,
gyertyatartókat,
üvegfestést, színes dobozokat készítettek a gyerekek csoportonként
mást-mást.

Az idén is nagy örömmel készülünk karácsonyra. Az óvodai élet
legszebb időszaka ez. Reméljük
előkészületeink, változatos tevékenységeink közben minden gyermekben felcsillantattuk, hogy a karácsony a szeretet, a béke és az
öröm ünnepe. – Mit jelent szeretni?
Mivel a karácsonyt mindenki családjával ünnepli, az óvodai közös
várakozás és pici ünneplés után december 24-re mindenkinek békés,
boldog, szeretetteljes ünnepeket kívánok:
Gálcsik Istvánné
és az óvoda dolgozói
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Egyházi hírek
Jót tenni jó!
Karitász munkánk tizenöt év
távlatában…
Községünkben aligha kell bemutatkoznunk, hiszen mint a cím is utal
rá, már 15. éve működik a Katolikus Egyházközségben Szt. Antalról
elnevezett KARITÁSZ csoport.
Csoportunknak 25 fő aktív tagja
van, ehhez jönnek még az ifjúsági
segítőink az Egyházközségünk
képviselő tagjai, református testvéreink, és nem utolsó sorban azon
segítőink, akik megszólításunkra
szívesen jönnek segíteni.
Jó együttműködő kapcsolatot
alakítottunk ki a faluban működő
intézményekkel, akik segítségünkre vannak munkánkban, hogy hová
tudunk fordulni a szociális problémák megoldásával, vagy éppen ők
maguk segítenek megoldani a felmerült gondokat. Nagyon jó kapcsolatunk van a polgármesteri hivatal minden dolgozójával, sokat
segítenek, és kölcsönösen jelezzük
és oldjuk meg a problémás helyzeteket. Az egyedül lévőket, betegeket a szociálisan rászorulókat csoportunk közvetlen, illetve közvetett
úton ismeri meg. Sok segítséget
kapunk a háziorvostól, védőnőtől,
óvónőktől és a pedagógusoktól is.
Mivel csoportunk fő elve az,
hogy ne pénzzel segítsünk, hanem
próbáljunk megoldást keresni a felmerült gondokra, problémákra. Ezt
legtöbb esetben sikerül is megoldani. Mint azt már említettem nagyon
jó a kapcsolatunk a polgármesteri
hivatallal, és ha már egyedül nem
tudunk segíteni, akkor a megoldásra a szociális bizottságnál teszünk
javaslatot.
A katolikus plébánián működik
ruharaktárunk, ahol lehetőség szerint mindenkit kiszolgálunk. Szükség esetén még bútort is szerzünk
az arra rászorultaknak. Tudunk
biztosítani – igaz ezek is használtak – a központi raktárunkból tolókocsit, járókeretet és kerekes járókeretet. Ezt a gondoskodást megszerették, és a falu lakói is szívesen
hozzák be a raktárba a jó állapotban lévő használt ruhákat, szépen,
tisztán, melyért ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek. Anyagilag támogattuk a helyi általános
iskolában a rászorult gyermekek
színházlátogatását.
Támogatjuk az ipolytölgyesi Szt.
Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthont.
Korábban kárpátaljai gyermekeket fogadtunk pihenésre, családoknál elhelyezve.
Gyűjtést szerveztünk a hazai- és
erdélyi árvízkárosultak részére,
élelmiszer, ruha és pénzbeli ado-

mányokat. E gyűjtésünket az idén
is megszerveztük, pénzbeli gyűjtéssel, egyházközségünkkel közösen.
Részt veszünk használt bélyeggyűjtésben, melyet központunk felé elküldünk.
Kimeszeltük egy család lakását,
és így tettük emberileg lakhatóvá.
Már tizenötödik éve minden nyáron két turnusban fogadjuk a plébániánkon a hátrányos helyzetű
gyermekeket táborozásra.
Jótékonysági bálokat és koncerteket szervezünk a segítőinkkel, és
reményeink szerint még továbbiakat is fogunk szervezni. Nagyon
nagy sikerű rendezvények voltak
igényesek, jó hangulatúak. Megrendeztük egyházközségünkben a
Családi Napot, melyen a falu lakói
is igen szép számmal részt vettek.
Segítjük a községben élő kisebbséget, jó együttműködés van közöttünk. Segítünk azoknak, akik nem
tudnak a hivatalos papírok útvesztőjében kiigazodni, segítünk kitölteni az okmányokat és különböző
kérelmek megírását.
Tagjaink napi kapcsolatban vannak a pártfogoltjaikkal, így tudnak
segíteni azonnal, betegeket látogatunk. Itt mondom el, hogy plébánosunk Győry Csaba atya minden első pénteken meglátogatja az ágyban fekvőket, valamint rendszeresen látogatja az Öregek Napközi
Otthonát.
Együttműködési kapcsolatot tartunk a Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesületével, és még
a máshol működő KARITÁSZ csoportokkal is. Tevékenységünkről a
teljesség igénye nélkül írtam pár
gondolatot, így a legvégére hagytam a legbensőségesebb ünnepünk
megtartását a karácsonyi közös
gyertyagyújtást, melyet az idén tizenötödik alkalommal tartunk
2006. december 16-án délután 2
órakor az általános iskolában,
melyre ezúton is szeretettel hívunk
mindenki, hogy ismét szerezzünk
egymásnak közösen örömöt.
Csoportunk tagjai ugyanezen
időszakban egy kis szeretetcsomaggal meglátogatják a beteg, idős
egyedül lévőket, hátrányos helyzetűeket (110 csomag).
Köszönettel tartozunk minden
vállalkozónak, egyénileg adományozóknak és intézményeknek,
akik nem csak karácsonykor halják
meg kérésünket, hanem az év minden napján szívesen segítenek.
Szeretném név szerint megköszönni mindegyiküknek, de félek, hogy
valakit kifelejtek, így csak annyit
mondok mindnyájuknak csupa
nagy betűvel HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK!

Továbbra is végezzük munkánkat szeretetben, próbáljunk közösen megoldást keresni a mindennapok kihívásaira.
Végezetül kívánok községünk
minden lakójának kegyelemteljes
boldog karácsonyi ünnepeket és áldásokban gazdag, eredmények boldog újévet!
Poszpisel Gyuláné
KARITÁSZ csoportvezető

A Katolikus Egyház
hírei
Idén a felnőttek és a gyerekek eddig
még nem tapasztalt lelkesedéssel
készülnek Karácsony ünnepére.
Minden szombaton szorgos kezek készítenek ajándékot, adventi
koszorút, sőt mézeskalácssütésre is
sor került. Az elkészült mézeskalácsok díszítik majd templomunk
fenyőfáit. A fákat idén is az Erdészet biztosítja, az elmúlt évekhez
hasonlóan. Köszönet érte! Mindannyiunk örömére a karácsonyi
pásztorjátékot az ifjúsági hittanosok fogják előadni a templomban.
Már folynak a próbák és, hogy még
emelkedettebb legyen ez a titokzatos éj, az énekkar is tevékeny résztvevője a készülődésnek.
Végül, de nem utolsó sorban, a
Karitász is készülődik, a tőle már
megszokott magas színvonalon és
lelkülettel.
Ünnepi szentmisék rendje:
Karácsony:
december 24. vasárnap 11:30
(Ádám, Éva)
24:00 (Éjféli mise)
december 25. hétfő 11:30
(Karácsony)
december 26. kedd 11:30
(Karácsony)
Újév:
december 31. vasárnap 11:30
(Éves)
január 01. hétfő 11:30 (Újév)
Áldott, kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Porubszki Zoltán

A Református Egyház
életéből
Immár második alkalommal rendezte meg a presbitérium az idősek
adventi vasárnapját.
A meghívottak a 75 éven felüliek voltak december 3-án. Mintegy
ötvenen vettek részt a meghitt egyházi alkalmon a református énekkarral és a presbiterekkel. A nehezen közlekedő időseket hozzátartozóik segítették, hogy eljussanak erre az ünnepélyes alkalomra.

5. oldal
A gondnok köszöntője után –
Hörömpő Gergely tiszteletes úr betegsége miatt – Koncz Zoltán az esperes úr segédlelkésze prédikált az
időskor szépségeiről, örömeiről,
nehézségeiről és annak elviseléseiről. Ezután úrvacsora osztás következett. Kedves énekkel szolgált
egyházunk énekkara. Az idős testvéreik is örömmel énekeltek a közös éneklésben, mint fiatalabb korukban a templomban tették.
Ezután szeretetvendégség következett és néhány emlékezés, együtt
beszélgetés, melynek a fő mondanivalója: olyan jó együtt lenni testvéri közösségben.
Megállapításunk, hogy évente
több alkalommal kellene idősek
délutánját rendeznünk.
Ezúton is áldást, békességet, jó
egészséget kívánunk szeretettel falunk minden idős lakójának.

A diósjenői Református
Kórus
Szinte hihetetlen, hogy ennyi év
után még mindig együtt van, és
rendszeresen összejönnek tagjai.
Mi ennek a magyarázata? Talán a
hit, talán az éneklés szeretete, vagy
mindkettő. Amikor kimarad egyegy hét, akkor már hiányzik mindenkinek. Jó találkozni és együtt
énekelni. Ebben a mai világban a
rengeteg rohanás, a sok feladat között egy kis megpihenés, feltöltődés. Itt rendszeres igeolvasás, igemagyarázás mellett még sokat énekelünk és tanulunk is. Aki eljön, az
igazán szívből énekel. Sokszor nagyon nehéz elindulni, odaérni a
rendszeres heti alkalmakra. Aztán
minden fáradság, gond szinte elszáll. Feltöltődve, tele dallamokkal
indulunk haza. Csak az tudja magát
a hétköznapok és az ünnepnapok
rohanásából kiszakítani, akinek a
hit mellett a zene is jelent valamit.
A kórus létszáma tizennyolc –
hol kibővül, hol kevesebb – ki
hogy ér rá. Az ünnepeken és egyéb
rendezvényeken rendszeresen szolgálunk. Megpróbálunk mindig valami újjal készülni, de a régebbi
dallamokat is rendszeresen elővesszük. Nagy már a repertoár, az
idén volt tizenhárom éve, hogy
együtt vagyunk. Nagyon szeretnénk, ha bővülne a kórus, jó lenne,
ha a férfiak közül is beállnának egy
páran énekelni! Teljesen másként
hangzik egy kórus éneke, ha férfihangok is szólnak benne.
Akár, most így adventi időben,
karácsonyt várva szeretettel látunk
mindenki, aki rászánja magát és eljön énekelni! Szeretettel teli adventi készülődést kívánunk minden
kedves olvasónak!
Bánné S. Ágnes
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Év végi gondolatok

CivilDió kirándulás

Karácsony tájékán, az ünnepi hangulat mellett az év zárásával járó
feladatok közepette készülődnünk
kell a 2007-es év új kihívásaira is.
Egy falu szempontjából is értékelni
tudjuk az elmúlt esztendőt és latolgathatjuk mit várhatunk az eljövendő évtől. Engedjék meg, hogy most
ezt tegyem.
Minden esztendő sok-sok kérdőjellel indul számunkra úgy családi,
gazdasági, közösségi viszonylatban. Készültünk az országos választásra, amelynek eredménye
gondolom nem mindannyiunknak
hozott osztatlan győzelmet, na de
ez mindenkinek saját politikai, hovatartozási lelkiismeretétől függ. A
gazdasági viszonyokra számítva
vártuk a jó időjárást, a jó termést és
nem utolsó sorban a megfelelő átvételi árakat. Vártuk, hogy országunkban ezen belül kisfalunkban
elinduljon az európai fejlődés. A
várakozás közben pedig nem tudjuk eldönteni, hogy mi a jó, és mi a
mi feladatunk, a munkánk. Talán el
is tékozoljuk az időnket, talán nem
is rosszat tesszünk, csak éppen
nem ott, és nem akkor kell azzal
foglalkozni. Mindenkivel előfordul, hogy néha belefeledkezik valamibe: egy jó könyv, egy jó beszélgetés igazi kikapcsolódást jelentenek a hétköznapi megszokott
ritmusból. Viszont baj, ha valaki
úgy él, hogy mindig mindenbe belefeledkezik (munkába, szórakozásba) és már az ünnepnap is sivár
és egyhangú. Az időnk pedig fogy,

és nehogy későn jöjjünk rá mennyit
nem jól használtunk ki belőle.
Mai világunk különösen felpörgetett iramban követel tőlünk mindent. Felgyorsult az élettempónk.
Felgyorsítottuk azt a gépeinkkel,
amelyek segítik a munkákat, de
egyben újabb és újabb követelményeket állítanak elénk. Ami időnk
felszabadul a gépek használatával
azt újabb programokkal, teljesítményekkel akarjuk kihasználni. De
vajon meddig folytathatjuk mindezt? Amíg meg nem állít valami:
betegség, baleset és a halál.
Mi a megoldás? Mi is volt az
eredeti cél és feladat, amire Isten
rendelt engem? Ezek a kérdések
késztetnek gondolkozásra, hogy a
sok lehetőség közül a legjobbat keressük meg. Mindenki életében
megvan a lehetőség, a közösség, a
falu életében, hogy mi a feladat,
amit jól kell végeznünk. Ez a feladata a képviselőtestületnek is, jól
tudjon élni a lehetőséggel, hogy falunk minden lakója elégedettséggel
nyugtázhassa az eljövendő évet.
Gondolataink a jövőbe szállnak,
de karácsonyra készülve ne elégedjünk meg a felszínes ajándékozásokkal, vagy ajándék várásával. Elanyagiasodott világunkban el ne feledkezzünk karácsonykor is a lényegről, a legnagyobb és legdrágább ajándékról: Jézus Krisztusról.
Adja az Úr, hogy legyen nekünk
áldott karácsonyunk!

A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat hírei

Mezőgazdasági
információ

A Romalehop tánccsoport ismételten teljesített, a Balassagyarmati X.
Fesztiválon I. helyezést ért el.
Ezért továbbjutott a döntőbe, ami
Bátonyterenyén kerül megrendezésre, december 12-én.
Szeretnénk köszönetet mondani
az ádventi fa készítésében résztvevő tűzoltó és polgárőrség és különösen a roma résztvevőknek, id.
Oláh Simonnak, Farkas Károlynak, ifj. Virág Sándornak.
Szeretném, ha a közeljövőben
Diósjenő még összefogottabb lenne, hiszen rajtunk múlik Diósjenő
szépsége és környezete.
Ezúton szeretnék kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévek
kívánni minden diósjenői lakosnak.
Virág Sándor
CKÖ elnöke
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Földterület fejlesztésre, meliorációra igényelhető vissza nem térítendő támogatás (AVOP 3.2.3.). A támogatott tevékenységek közé tartozik a több termelő összefogásával megvalósítandó, művenként
több gazdálkodó területét érintő
meliorációs földhálózat, út menti
árkok és műtárgyaik, talajcsövezés
és létesítményei, felesleges utak,
árkok megszüntetése, teraszolás és
csak a teljes projekt részeként mezővédő erdősávok telepítése.
A támogatás legalacsonyabb
összege 500 ezer forint, legnagyobb összege pályázatonként 80
millió forint.
Támogatás mértéke: közcélú fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 75%-a, hátrányos
helyzetű kistérségi önkormányzat
esetén 85%.
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. december 31.

November 25-én Ballószögön jártunk. A kiránduláson az önkormányzati képviselőkön és az egyesület tagjain kívül részt vehetett
minden érdeklődő. A falu Kecskeméttől 10km-re fekszik, lélekszáma nemrég haladta meg a 3000 főt.
A meghívást Krausz Gábortól
kaptuk, aki diósjenői származású,
jelenleg az ottani faluház vezetője
és önkormányzati képviselő. Látogatásunk legfőbb célja az volt,
hogy tapasztalatokat gyűjtsünk a
faluház felépítéséről, működéséről,
a megvalósuló programokról, az
önkormányzat és civil szerveződések együttműködéséről. Nem utolsó sorban közös szándékunk a testvérfalu-kapcsolat kialakítása, nyári
fafaragó
tábor
szervezése
Diósjenőn.
A hivatalos kapcsolatokat mindkét részről az alpolgármesterek

38 °C melegek. A medencék körül
és az egész épületben pálmák és
egyéb zöld növények keltenek varázslatos hangulatot, amihez lágy
halk zene társul. Ha az ember eltölt
itt akár csak 2-3 órát is, megnyugodva és felfrissülve távozik.
A medencéken kívül van még
szauna és gőzkabin, melyek használatát a belépő ára tartalmazza.
Ezeken kívül szolárium, masszázs,
bár és még néhány kényeztető
szolgáltatás várja az ott pihenőket
– természetesen ezek már plusz
költség fejében.
Az épület mellett hatalmas kert
tartozik a strandhoz, ahol tó, vízesés és szintén egy medence szolgálja a pihenni vágyókat. Persze a
kinti medence csak nyáron üzemel,
ilyenkor télen, rossz időben már
nem.

igyekeztek szorosabbra fűzni.
Ballószög fejlődés szempontjából kedvező adottságokkal rendelkezik, hiszen egy nagyváros szomszédságában fekszik és autópálya
is halad el mellette.
Kirándulásunk során rengeteg
érdekességgel találkoztunk. A falu
határában egy repülőtér található,
mellette pedig ultrakönnyű repülőgépeket készítenek. A gyártás folyamatát egészen a kezdetektől figyelemmel kísérhettük. A helyiek
méltán büszkék arra, hogy hosszú
idő óta először itt készül magyar
gyártmányú repülőgép.
Meglátogattuk a helyi sportlétesítményt is, melynek különlegessége a lőtér, ahol ki is próbálhattuk a
célba lövés cseppet sem könnyű
mesterségét.
Rövid sétát tettünk a falu központjában, ahol megtekintettük az
új katolikus templomot, az óvodát
és az általános iskolát, megcsodálhattuk a helyi fafaragó művész alkotásit is.
Vendéglátóink lehetőséget biztosítottak a helyi termálfürdő megismeréséhez is. A fürdő egyben szép
és varázslatos is. A fedett, zárt helyiségben két medence van 32 ill.

Ha valaki kedvet kapna egy hétvégi kikapcsolódásra, néhány adat
a fürdőről:
Elérhetőség: 76/573-595
Nyitva tartás: Hétfő szünnap
(hacsak nem ünnep, mert akkor általában nyitva); kedd-vasárnap: 921; pénteken: 9-24!!!!
Belépőjegy: 3 óra időtartamra:
2000 Ft; egész napra: 3000 Ft
Mindenkinek ajánljuk, aki szereti az efféle lazító kikapcsolódást!
A ballószögi látogatásunk alatt a
szép élmények mellett igazán szívélyes fogadtatásban volt részünk,
hosszas beszélgetéseink során pedig rengeteg hasznos tapasztalattal,
ötlettel lettünk gazdagabbak, melyeket reményeink szerint Diósjenő
fejlődésének szolgálatába állíthatunk.

CivilDió Egyesület
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Influenza
Az influenza napjaink egyik legjelentősebb heveny légúti vírusfertőzése. Jelentőségét világjárványt
okozó képessége és gyakori, esetenként magas halálozású szövődményei adják. Kisebb influenzajárványra minden évben számítani
kell, rendszerint az őszi-kora tavaszi hónapokban.
Az influenza cseppfertőzéssel
terjedő fertőző betegség. Zárt tér,
zsúfoltság, légkondicionáló berendezések kedvező feltételei a járvány kialakulásának. A fertőző forrás a beteg, vagy a lappangási idő
alatt vírushordozó ember. Az orron, vagy szájon át belélegzett vírusok lerakódnak a légutak nyálkahártyájában, majd onnan a vérkeringésbe és más szervekbe is eljuthatnak. A lappangási idő egyhárom nap.
Az influenza hirtelen kezdődik,
magas, 39-41 ˚C-os lázzal, erős torok- és fejfájással, ízületi- és végtagfájdalommal, gyengeséggel és
kaparó érzéssel a torokban. A
"náthás tünetek", az orrfolyás, orrdugulás, hörghurut más vírusfertőzésre utal, nem jellemző az influenzára. A betegség gyorsan, általában 5-10 nap alatt lezajlik.
A halálesetek túlnyomó többségéért felelős szövődmények főként
a gyengült védekezőképességű embereket, csecsemőket, terheseket,
időseket, krónikus betegségekben
szenvedőket fenyegetik. Az influenzavírus által gyengített immunrendszert kihasználó baktériumok
felülfertőzhetik a légzőszervet, így
középfül-, arcüreg-, légcső-, hörgő, vagy tüdőgyulladást okozhatnak.
A nem légzőszervi szövődmények
(agyhártya-, agyvelő-, vagy szívizomgyulladás) ritkábban, a lábadozási szakban alakulnak ki. A 16
évnél fiatalabb influenzás betegek
kezelése során az aszpirin adása
kerülendő.
Már az influenza gyanúja esetén
is orvoshoz kell fordulni, mert a
szövődmények rendkívül komolyak, sőt az életet is veszélyeztethetik.

Kezelése, megelőzés
A szövődménymentes influenza
kezelése tüneti. Ez főként ágynyugalmat, lázcsillapítást jelent, megfelelő folyadékpótlással. Az antibiotikumok a vírusok ellen hatástalanok, így ezekkel csak szövődmény fellépésekor javasolt kiegészíteni a kezelést. Kórházi elhelyezés a beteg állapotától függően, főként súlyos esetben indokol.
Az általános higiénés szabályok
betartásával, a beteg elkülönítésével, réteges öltözködéssel, a szer-

vezet ellenálló képességének fokozásával, vitamindús táplálkozással,
illetve a zsúfolt helyek, a tömegek
kerülésével csökkenthető a megfertőződés veszélye.
A vitaminoknál és a szimpla
óvatosságnál nagyobb garanciát jelentenek a gyógyszertárakban beszerezhető, influenza elleni oltóanyagok. A fertőződésnek a csecsemők, kisgyermekek, a 60 év feletti idősek, a fokozottan veszélyeztetett krónikus betegek, valamint a közösségben élők, valamint
dolgozó személyek, diákotthonok
lakói, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, a szoptató anyák és az
influenzaszezon idejét megelőzően
családalapítást tervező nők fokozottan ki vannak téve, így számukra javasolt az oltás.
Az oltást követően 6-12 órával
az injekció helyén enyhe, 48 órán
belül külön kezelés nélkül elmúló
bőrpír jelentkezhet. A legyengített
vírust tartalmazó oltóanyagok 2448 órán belül spontán megszűnő
hőemelkedést, mérsékelt influenzaszerű tüneteket okozhatnak.

A lázas gyermek
A lázat legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, hogy szervezetünkben
valaki felcsavarja a termosztátot.
Ez a „termosztát” a köztiagyban lévő központi hősszabályozó rendszer. A „felcsavarás” következtében összehangoltan növekszik a
hőtermelés és csökken a hőleadás,
következésképpen emelkedik a
testhőmérséklet. A láz kezdetén
normális hőmérséklet mellett növekedni kezd a hőtermelés (általában
didergéssel együtt) és gátlódik a
hőleadás. Ezt jelzi a kéz és láb bőrének elfehéredése, lehűlése, érszűkület alakul ki. A láz maximumán
új egyensúly alakul ki a hőtermelés
és hőleadás között, így a testhőmérséklet egy magasabb értékre áll
be. A láztalanodást fokozott melegérzés vezeti be, értágulás, a bőr
melegedése és verejtékezés alakul
ki. A hőmérséklet emelkedésének
mértéke szerint 37-38 Celsius fok
között hőemelkedésről, 38-39 között mérsékelt lázról, 39-40,5 között magas lázról, 40,5 felett orvosi
szóval hiperpirexiáról beszélünk.
Lázas betegség alatt lehetőleg a
szülő legyen a gyermekével. Ez a
kis betegnek is nagyon fontos,
másrészt, pedig a szülői megfigyelések jó támpontot adnak a későbbi
diagnózishoz is.
Ellenőrizze gyakran a gyermek
hőmérsékletét, és jegyezze le a
mért értékeket. Hőemelkedést nem
szükséges csillapítani, kivéve azokat a gyermekeket, akik már átes-

tek lázgörcsön.
A lázat az orvos megérkezése
előtt is kell csillapítani, tehát kell
otthon tartanunk gyermekünknek
megfelelő lázcsillapítót! A gyakorlatban kétféle csoportba tartozó
lázcsillapító gyógyszert használunk, az egyik csoport a
paracetamol tartalmú, a másik, pedig az amidazofen, noramidazofen
tartalmú. Ugyanazon csoportba tartozó készítményt 6 óránként szabad ismételni. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy pl. ha reggel 8-kor
alkalmazunk paracetamol tartalmú
készítményt, akkor legközelebb
délután 2-kor adhatunk. Közben
azonban ismét felszökő lázra például 11-kor adhatunk amidazofen
tartalmú szert, amit délután 5-kor
ismételhetünk. Ezzel a módszerrel
elérhetjük, hogy 3 óránként tudunk
gyógyszert adni a nehezen csillapítható lázra is. Az alkalmazott készítmény kiszerelése, pedig attól
függ, mekkora gyermekünk, be
tudja-e venni a tablettát vagy kanalas orvosságot. Természetesen hányós gyermeknek szájon át értelmetlen bármit is beadni, míg hasmenés esetén a kúp hatástalan. A
lázcsillapítás sikere legalább fele
részben azon múlik, hogy kellő folyadékot itassunk a kis betegünkkel, bármilyen gyógyszer csak így
hatásos. A kínált ital ne legyen
szénsavas, leginkább a tea javasolható, vagy rostos gyümölcslevek,
ne legyen se túl meleg, se túl hideg. A beteg gyermek esetleges étvágytalansága miatt ne aggódjunk,
könnyen emészthető, diétás étel javasolható, és csak annyi amennyit
a beteg kíván. Nehezen csillapítható láz esetén a fizikális lázcsillapítás módszerei igen hasznosak.
Ezek a hőelvonás elvén alapulnak.
Hűtőborogatáskor (priznic) egy
langyosvizes lepedőbe kell a nyaktól lefelé a teljes testet becsavarni,
efölé pedig egy száraz réteget tegyünk. Negyedóránként, vagy a lepedő átmelegedésekor cserélni
kell. A csak csukló és homlok borogatása
semmit
sem
ér!
A legjobban bevált módszer a hűtőfürdő. A beteget kellemesen meleg vízbe ültetjük, majd fokozatosan hideg víz hozzáadásával hűtjük
a fürdővizet, amíg a testhőmérsékleténél hűvösebb, langyos nem
lesz, kb. 29-30 fokos. A fizikális
lázcsillapítás alatt ne nyissunk ablakot! Mindkét eljárást addig kell
alkalmazni, amíg a láz 38 fok alá
nem csökken!
A lázas beteg ne bújjon meleg
takaró alá, elég egy vékony pizsama, takaró. Így nem akadályozzuk
a bőrön keresztül történő hőleadást
sem. Ne adjunk antibiotikumot orvosi utasítás nélkül, hiszen az antibiotikum nem lázcsillapító, nem

7. oldal
kellő okkal, adagban illetve ideig
alkalmazva csak ártunk vele! A
gyógyszeres és fizikális lázcsillapítás módszereit kombinálva a legtöbb makacs lázat is csillapítani
tudjuk. Csillapíthatatlan magas láz
esetén, illetve ha gyermekünk igen
bágyadt, elesett, sokat hányt, erős
hasmenése van, esetleg idegrendszeri tünetei vannak, vegyük
igénybe az ügyeleti ellátást, egyéb
esetben érdemes kivárni a másnapot, és a gyermeket ismerő házi
gyermekorvost felkeresni. A lázat
azonban addig is feltétlenül csillapítsuk! Beteg gyermekünk több babusgatást, törődést érdemel, így is
segítsünk neki a betegséget átvészelni!
Mindig legyen otthon a gyermek
korának megfelelő lázcsillapító!
Gyógyszeres lázcsillapítás esetén
feltétlenül vegyük figyelembe a
gyermek súlyát, korát és eszerint
adagoljuk a megfelelő lázcsillapítót. Folyamatosan figyeljük a lázcsillapító gyógyszerek lejárati
idejét, lejárat előtt célszerű
újabb adagot beszerezni!
A következő esetekben forduljon
orvoshoz, ha gyermeke lázas:
· 6 hónapnál fiatalabb csecsemő
· erős fejfájás, vagy tarkómerevség, vagy ha a fény, zavaróvá válik
· légzési nehézség, fulladás
· nem iszik
· folyamatosan hány
· aluszékony, vagy zavart
· heves fájdalma van
· bőrén vörös-lila foltok, vérzések, vagy kiütések jelentkeznek
· nem javulnak a kezdeti enyhe tünetek 48 óra után sem.

Lázgörcs
Gyermekkora jellemző a testhőmérséklet emelkedésekor fellépő
fokozott görcskészség. Általában
fél éves kortól öt éves korig fordul
elő, a gyermekek 2-5 %-ánál.
A roham igen ijesztő, a gyermek
hirtelen elveszíti az eszméletét,
szeme felakad, oldalra, egy pontra
fixál. Végtagjai megfeszülnek, rángani kezdenek, néha a gyermek
nem is tud lélegezni, ezért arca is
elszürkül, ellilul. A rosszullét az
esetek többségében önmagától oldódik és elmúlik. Ezen, tünetek
észlelésekor azonnal mentőt kell
hívni, addig, pedig lázat kell csillapítani. Borogatást, fürdőt, vagy
gyógyszereket alkalmazhatunk, de
eszméletlen gyermek szájába ne tegyünk semmit, mert megfulladhat!
Dr. Laczkovszki Győző
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Gépjárművek téli felkészítése

Véget ért az őszi szezon

A téli idő beköszöntével ajánlatos
tos kicserélni.
gépjárműveinken az alábbiakat el- 5) Ellenőrizzük az ablaktörlő lapálenőrizni, illetve ha szükséges, kitok állapotát, mert az elöregedett
cserélni:
gumik nem képesek a szélvédőről a havat letakarítani, ami a lá1) Nyári gumiabroncsokat téli abtásunkat nagymértékben rontja.
roncsokra kell kicserélni, mert a
nyári abroncsok 7 Celsius fok 6) Amennyiben gépjárművünkkel
külföldre készülünk, ajánlatos
alatt elveszítik rugalmasságukat,
hóláncot beszerezni, mert sok orígy nem követik az út egyenetlenszágba ennek hiányában megtaségeit, nem tapadnak az úthoz,
gadhatják a belépést!
ezért a gépjármű megcsúszhat.
Ajánlatos tehát a jó minőségű téli 7) Ellenőrizzük meleg motor mellett az utastérbe a fűtőrendszeren
abroncs használata. Ajánlatos abkeresztül
beáramló levegő menyroncs csere után a futóművet elnyiségét
és
hőmérsékletét.
lenőriztetni, mert a rosszul beálAmennyiben
a
levegő
hőmérséklított, illetve elállítódott futómű
lete alacsony, a fűtőradiátorunk
pár száz kilométer alatt tönkre temeghibásodott! Ha nem megfeleheti a téli gumikat.
lő mennyiségű a beáramló leve2) Ellenőriztetni kell a gépjármű
gő mennyisége bekapcsolt szelhűtőrendszerében lévő hűtőfolőzőventillátor mellett, akkor a
lyadék (fagyálló) fagyáspontját,
pollenszűrőnket kell kicserélni.
mert a hidegben a nem megfelelő
Eltömődött pollenszűrő miatt abhűtőfolyadék megfagyhat, a jég
lakaink belülről párásodhatnak!
térfogata nagyobb, minta folyadéké, ezért a megfagyott hűtőfo- 8) Ellenőrizzük autónk lengéscsillapítóinak állapotát autónk elejélyadék szétrepesztheti hűtőnket,
nek és hátuljának hirtelen, lökésde rosszabb esetben még a motorszerű lenyomásával. Amennyiben
blokkot is. Amennyiben a hűtőfoelengedés után autónk „libeg",
lyadék szintje nem éri el a maxiakkor a lengéscsillapítók cseréje
mumot, tehát utána kell tölteesedékes. Több esetben előfornünk, télen minden esetben kondult már a gyakorlatban, hogy a
centrált fagyálló folyadékkal pórossz lengéscsillapítóból elfolyt
toljuk a hiányzó mennyiséget!
az olaj, helyére víz jutott, ami a
3) Ellenőriztetni kell az ablakmosó
téli hidegben megfagyott, emiatt
folyadék fagyáspontját is, mert
a lengéscsillapító nem működött
az ablakmosó rendszer befagyés jelentősen növelte a baleseti
hat, vagy az ablakra spriccelt,
kockázatot.
nem megfelelő ablakmosó folyaA fentieket megszívlelve és elvédék ráfagyhat a szélvédőre, ami
gez(tet)ve,
- a sebességet helyesen
komoly balesetforrás.
4) Ellenőriztetni kell az akkumulá- megválasztva - ugyanúgy autózhator állapotát, hiszen télen a hideg tunk, mint nem téli időben.
Balesetmentes közlekedést és
miatt sokkal nagyobb erő szükséges a motor beindításához, amire kellemes ünnepeket kíván:
a rossz, gyenge akkumulátor nem
képes. Általában a három évnél
Horváth Attila
öregebb akkumulátorokat ajánlaFutómű-szerviz és autósbolt

. Azt kell mondanom, igen szép
Góllövőink: Pergel Cs. (21),
eredményt ért el futballcsapatunk. Horváth A. (5), Tóth J. (3), Józsa
Főleg úgy, hogy az utolsó pillanat- Cs. (2), Valkó K. (2), Hanzel J. (2),
ban állt össze egy ütőképes gárda. Wisinger T. (2), Hornos Á. (1),
A tabellán mutatkozó eredmény azt Szabó B. (1), Mezei A. (1),
tükrözi, hogy kedvező pozícióból Szaszovszky T. (1), és két öngól, az
vághatunk neki a tavasznak.
ellenfelektől kapott ajándék gólok
Meg kell jegyezni azt is, hogy száma (2). Összesen 43 db hálórekiknek az érdeme ez a tabellán el- zegtető bombagólt rúgtunk s csak
foglalt helyezés.
9-et kaptunk.
Csapattagok: Kovács Gergely,
Remélem, a tavasz még jobban
Hustyava Péter, Matolcsi Balázs, fog sikerülni és egy osztályt felPergel Csaba, Hornos Ádám, Sza- jebb tudunk lépni. Nyugodtan
bó Béla, Józsa Csaba (játékos- mondhatom a társaim nevében,
edző), Tóth János, Valkó Kornél, ezért meg is teszünk minden tőlünk
Horváth Attila, Hanzel János, Me- telhetőt.
zei András, Wisinger Tamás,
Mindenkinek Kellemes ÜnnepeSzaszovszky Tamás,Gyurkovics
ket kíván a Diósjenői Futball
Zoltán, Bircsák Tibor, Tóth Attila,
Egyesület.
Lakatos Ernő, Tomek Róbert.
Az őszi végeredmény
1.
13
11
1
1
67-15
34
Nógrád
2.
13
11
1
1
45-13
34
Drégelypalánk
3.
13
10
1
2
43-9
31
Diósjenő
4.
13
8
2
3
33-19
26
Bernecebaráti
5.
13
8
1
4
52-19
25
Ősagárd
6.
13
6
5
2
36-15
23
Rétság II.
7.
13
7
2
4
31-18
23
Szátok
8.
13
5
4
4
28-31
19
Vámosmikola
9.
13
6
0
7
45-33
18
Borsosberény
10. Legénd
13
4
0
9
22-38
12
11. Felsőpetény
13
3
1
9
19-31
10
12. Tereske
13
2
0
11
22-47
6
13. Hont
13
0
1
12
9-74
1
14. Tolmács
13
0
1
12
9-99
1

Köszönet
Köszönet a falu mikulásainak, se- · ifj. Varga Sándor (József A. út),
gítőinek, a falu karácsonyfájának
Varga Ferenc (Piktor), Kabai
díszítőinek és az ünnepek adomáLajos, Virág Sándor és fia,
nyozóinak:
Kulisják Tibor, Pobori Ferenc,
Farkas Károly, Dudás Gergely,
· Szabó Miklós és Andrásik
ifj. Szaszovszky János faluközIstvánné díszítő anyagok felajánponti fenyőfa díszítésénél nyújlása,
tottak nagy segítséget,
· Horváth János, István László
· Marton István és
felesége
díszvilágítás,
(CBA), Abay Nemes Gyula
· Pátyodi Csilla, Koplányiné Mar(COOP), Molnár István és feleton Margit, Boros Szilárdné,
sége (Mini ABC) szaloncukor és
Dovák B. József, Vasasné
csokoládé felajánlása.
Mártaszéki Judit és 21 lelkes
diósjenői lakos a díszek elkészíÖnkormányzati
tése,
Képviselőtestület
Jenői Napló havilap. Kiadja: Diósjenő Önkormányzati Képviselőtestület
* 2643 Diósjenő, Szabadság u. 31. sz. Főszerkesztő Szalay Antal alpolgármester ' 35/525-012 7 35/525-13
Szerkesztőbizottság tagjai: Pátyodi Csilla, Szabó Béla és Vasas Mihály . Nyomdai előkészítés: Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán
Készült: 1.000 példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felelős vezető: Pál György * 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

Tisztelt Diósjenőiek!
A képviselőtestület napirendre tűzte az új közöségi ház megépítését. Egy megfelelő pályázat kiírásakor általában rövid határidő áll a
pályázók rendelkezésére, ezért a pályázati anyag elkészítésében bizonyos szintü felkészültségre van szükség. Ennek első lépése,
hogy meghatározzok mit és hol akarunk megvalósítani. A kérdés megválaszolásában Önök a legelhivatottabbak.
Kérjük szavazataikkal - véleményükkel - segítsék a képviselőtestületet, hogy a legmegfelelőbb döntés szülessen!

1.

A település mely részén javasolja megépíteni? Jelölje X-szel!
q Dózsa György u-i ingatlan. (Volt egészségháznál.)
q Az általános iskola épületéhez kapcsolva.
q Óvoda kertben.
q Szabadság út – Kossuth út sarkán. (VILLTESZ-szel szemben)
q Volt művelődési ház és az egészségügyi objektum közötti területen.
q Futballpálya és sportöltöző melletti területen.
q Egyéb helyen: …………………………………………………………………..………………………

2.

Milyen funkciók kielégítésére tervezné? Sorszámmal jelölje meg az 5 legfontosabbat!
q Önkormányzati feladatok végzésére.
q Nagytermi kulturális rendezvények. (színházi előadások, pódium rendezvények)
q Mozi előadások.
q Felnőtt klubélet, közösségi összejövetelek.
q Zenés, táncos szórakoztató rendezvények, bálok, diszkó.
q Számítástechnikai terem. (Internet, e-mail, fénymásolás, fax)
q Gyermek-, és ifjúsági klubfoglalkozások.
q Kórus, néptánc, amatőr színjátszás.
q Állandó helytörténeti és időszakos kiállítás.
q Könyvtár.
q Vendéglátás. (kávézó, presszó, cukrászda, büfé)
q Ismeretterjesztő előadások, felnőtt oktatás, képességfejlesztés, nyelvoktatás.
q Sportolási igények kielégítése (tornacsarnok, teremfoci, kézilabda, bowling, asztalitenisz, stb.)
q Szolgáltató irodák elhelyezése (pénzintézeti, biztosítási tevékenység, szaktanácsadás, egyéb)
q Egyéb funkciók: …………………………………………………..………………………………

3.

Milyen formában javasolja a közösségi ház működtetését? Jelölje X-szel.
q Önálló intézményként, önálló igazgatással.
q Integrált formában. (iskolához, óvodához kapcsoltan)
q Vállalkozásban.
q Alapítványi működtetéssel.
q Vegyes formában (önkormányzati fenntartásban, bizonyos szolgáltatások vállalkozásban)
q Egyéb formában: …………………………………………………………….………………..

A közösségi házzal kapcsolatos további javaslatait a túloldalon fogalmazza meg.
STATISZTIKA

(Jelölje X-szel a megfelelő választ!)
Neme: q
Kora: q

férfi q nő
15 év alatt q

15-28 éves q

29-40 éves q 40-60 éves q 60 év felett

A kitöltött kérdőíveket beküldhetik az iskolába, óvodába, vagy leadhatják a polgármesteri hivatal dolgozóinak

