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Tisztelt Diósjen i Polgárok!
Ismét elbúcsúztattunk egy eszten-

t, mely sokunk számára hozott
jót s rosszat egyaránt. Azonban a
múltat vagy  meg kell riznünk
emlékeinkben, vagy felednünk
kell, attól függ en milyen érzést
kelt bennünk. A jöv  nem ismert
el ttünk, és ezáltal sok kihívást rej-
teget számunkra. Öröm, bánat, jó
és rossz érzések egyaránt várnak
még reánk. Lesz amir l tehetünk,
és lesz olyan is amir l nem.
  Azt azonban tudnunk kell,hogy
mit akarunk elérni, mely célokat

ztük ki magunk elé, s azt is, hogy
e célok elérése milyen er feszítése-
ket kíván meg t lünk. A távlati el-
képzeléseink melyek megvalósítá-
sán fáradozunk, azt a célt szolgál-
ják, hogy a jöv  generációi számá-
ra készítsenek el  egy élhet bb
környezetet. Ehhez azonban figye-
lembe kell venni a múlt hibáit és
okulni kell bel lük. Mindannyiunk
felel ssége, hogy természeti vagy
épített környezetünket megóvjuk,
és ha lehet szépítsük! A terveink
arra valók, hogy megvalósítsuk
ket. Az új esztend  elején tervez

az egyén boldogságot, érvényesü-
lést, társakat kívánva maga mellé.

Tervez a családf , s vele a család is
harmóniát, békét, egészséget, anya-
gi biztonságot. Tervez a község is,
vele a polgármester azon töpreng-
ve, hogy mit kell annak érdekében
tenni már most, hogy a jelen és a
felnövekv  új nemzedék valamint
minden ide látogató, a jöv ben is
jól érezze magát ezen a települé-
sen. A 2007-es év elején az elmúlt
évre ill. évekre visszatekintve
eszünkbe jut a köszönet is. Köszö-
net mindazért amit megtettek azok,
akiknek nem lett volna kötelessé-
gük. Köszönet a jó szóért, a baráti
segít  jobbért, a tettekért, az anya-
gi támogatásért. Köszönet minden-
kinek, aki segített, és hozzájárult
településünk szebbé tételéhez, fej-

déséhez, rendezvényeink sikeres
lebonyolításához.
 A jó szándékú ember sikert kí-
ván minden tervez nek, hogy cél-
jai megvalósuljanak.
 Így tehát én is kívánok sok si-
kert, egészséget, békességet min-
den diósjen i lakosnak, a képvise-

testület, a Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a magam nevében.

Tóth János
                                   polgármester

„Isten! népek és nemzetek atyja!
Tekints áldó és véd  szemetekkel
hazám földjére. Áldd meg ezt az
országot minden gazdagsággal, de
áldd meg lelki javakkal is, hogy
szellemben is felvirágozzék. Kicsi-
nyét és nagyját ruházd fel az össze-
tartás és a közérdek lelkével, hogy
szélesb vagy sz kebb körében se
vonakodjék megtenni, mit a Gond-
viselés reá bízott. Vezet inknek
add a bölcsesség lelkét, hogy min-
den munkásságukkal a köz boldog-
ságát, a nemzetet és hazát szolgál-
ják.”
 (Imádság nemzetért, hazáért
Szász Károly 1892)
 A világtörténelem órája ismét
egy évet el re lépett. Az id  kérlel-
hetetlenül halad el re, amit megál-
lítani nem lehet. A virágok újra és
újra kinyílnak, a télre tavasz jön,
majd nyár, mely szbe hajlik és vé-
gül télre fordul. Mostanság viszont
azt tapasztaljuk, hogy az évszakok
is megváltoznak, e téli hónapokban
is mintha már a tavaszt látnánk.
Egymást érik a kisebb-nagyobb,
néha tragikus változások, amelyek

ránk is hatással vannak. Emlékez-
hetünk azokra az eseményekre,
amik országunkban történtek az el-
múlt esztend ben, lehet, hogy eze-
ket itt a kisfaluban csak hírként él-
tünk meg, mégis elgondolkodha-
tunk egy-egy tragédia következté-
ben honfitársainknak mit kell átél-
ni. Jönnek olyan események, ame-
lyek felrázzák és megrendítik az
egész világot. Szinte felsorolni is
nehéz lenne ezeket, mert a világhí-
reken keresztül minden nap tudo-
mást szerzünk ezekr l.
 A harmadik évezred küszöbén
optimista elvárásaink voltak, az
emberiség egy biztos életet ígér
jöv l álmodott. Az ember – akár
magyar, spanyol, kínai, afrikai –
viszont nem változott. Ugyanúgy
gyarló, b nös, halandó, mint a XX.
század végén, vagy évszázadokkal
ezel tt. Az ember eltért Istent l.
Pedig nyugalmat, békességet  ad-
hat és vezethet a helyes úton. Va-
jon ebben az évben változik-e éle-
tünk, életfelfogásunk, változtatni
tudunk-e rossz szokásainkon.
 Országalapító Szent István kirá-

lyunk keresztény országot épített
Európa közepén. Egy évezred el-
teltével vajon hogyan tudnánk elé
állni és elmondani jelen állapotun-
kat?
 Nap mint nap szembesülünk ne-
hézségekkel – úgy egyénileg, mint
közösségi szempontból – tanácsta-
lanná válhatunk, megoldhatatlan-
nak látszó problémáink lehetnek,
de gondolkodó, cselekv  ember-
ként, keresztény bizakodással min-
den nehézségen túljutunk.
 Az emigrációban élt egyik leg-
nagyobb magyar író, Wass Albert
szavait idézve: „Fogjunk hozzá
végre az építéshez, az egymás
megbecsülésére, egymás tiszteleté-
re, egymás szeretetére alapuló egy-
ség megteremtéséhez, mert e nél-
kül nincs Nemzet, nincs Haza, még
csak élet sincs számunkra ezen a
Földön!”
 Gondolatainkkal visszatérve
mindennapjainkhoz, talán már
mindannyiunkban tudatosultak
azok a megszorító intézkedések
amelyek kihatnak éves terveinkre,
családunk életére, sz kebb közös-
ségünkre, falunkra is. Ha nem is
egészen, de fel tudjuk mérni mit je-
lent számunkra az adóemelés, az
egészségüggyel kapcsolatos plusz
kiadások, a különféle energia és
egyéb költségek emelkedése. Érzé-
kenyen érint mindannyiunkat.
 Kétségek merülnek fel távlati
döntéseinkkel kapcsolatban, de a
ma esedékes döntéseket nem ha-
laszthatjuk holnapra, sem az isme-
retlen jöv re. Mindig a mai nap
tennivalóiért vagyunk felel sek,
amit a nehezebb körülmények kö-
zött is meg kell oldanunk. Minden-
ki a saját életéb l is ismerheti a
sz kösebb helyzetet, esetleg a sze-
génységet. Az id sebbek ismerik
az 50-es, 60-as évek embertelensé-
geit, a kommunista zsarnokságot.
A fiatalabb korosztálynak is voltak
félelmeik, aggódásaik a jöv t ille-

en.
 Próbáljunk úgy neki indulni a
2007-es évnek, hogy legy zzük fé-
lelmeinket, hogy hittel és összefo-
gással le tudjuk gy zni a kormány-
program nehézségeit és mind emel-
lett építeni, szépíteni tudjuk falun-
kat.
 Néhány gondolatot kiemelek
ami fejl désünket szolgálná.
 A feszültség veszélyezteti jó
hangulatunkat. Amikor érzelmi fe-
szültség van bennünk és ingerléke-
nyek vagyunk, azzal megrontjuk
környezetünket lelki-szellemi at-

moszféráját is. Bels  nyugalmat
ápolnunk kell. A valóságos kikap-
csolódás titka egyformán lényeges
testi, lelki, szellemi egészségünk
számára. Ha körülményeinken nem
is tudunk változtatni, de magatartá-
sunkon igen.
 A régi, rossz emlékeket ne ássuk
ki, felejtsük el a kudarcokat, a csa-
lódásokat, a gondokat. A jóság, a
tisztesség, a becsület, az igazság, a
tiszta beszéd váljék erényünkké.
 Tudjuk, halljuk és tapasztaljuk
milyen a világ körülöttünk. Itt már
nem csak ember az embert csapja
be, hanem hálózati rendszerben le-
het embereket félrevezetni, meg-
mérgezni, zsarolni. Említhetnénk a
nagy botrányokat, amelyek orszá-
gunkban történtek. A több száz
tonna kétes eredet  élelmiszer, a
hazánkba ömlesztett nyugati sze-
mét példái annak, hogy máséképp
kellene élnünk. A magyar nép
megtermelt mindent, amire szüksé-
ge volt és mi diósjen iek is. Szo-
morú látvány az elhanyagolt, elga-
zosodott magyar föld, a kihaszná-
latlan kiskert, az üres ól, amikor
árasszák felénk a ki tudja milyen
élelmiszert, árucikket.
 A tennivalókat tehát meg tudjuk
találni. A magyar ember találé-
konyságával, munkájával, eszével
sok mindent le tudott gy zni.
 Az újévi jókívánság legyen szá-
munkra:
 Tegyük szebbé, boldogabbá a
gyermekek, a feln ttek, az id sek
életét, és örömmel, több szeretettel
forduljunk embertársainkhoz.

VsMy

Év eleji gondolatok
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Önkormányzati hírek
Közmeghallgatás

Diósjen  képvisel testülete 2006.
december 21-én közmeghallgatásra
invitálta a falu lakóit. Az esemé-
nyen mintegy 30-an vettek részt, és
kapcsolódtak be a beszélgetésbe.

Tóth János polgármester kö-
szönt je után összegezte az októ-
beri választások óta eltelt id szak
eseményeit, tájékoztatott a jöv be-
ni feladatokról.
 A hátralév  id ben kérdések és
válaszok következtek. Legtöbb
hozzászólás az utak, vízelvezet
árkok állapotával, parkosítással, a
falu szebbé, a Jen -nap színvonala-
sabbá tételével foglalkozott. A je-
lenlév k kérdéseket tettek fel a
szennyvízcsatorna beruházás kap-
csán felmerült problémákról, elma-
radt munkákról. Egyben megfogal-
mazódott, fontos a példamutatás
értékeink megóvása érdekében.
Szül knek, feln tteknek, mind-
annyiunknak, kötelessége észre-
venni és megszólni a vandál, nem-
tör döm magatartást!
 A feltett kérdések többségére a
polgármester és a jegyz  adott vá-
laszt, a jogos panaszok felülvizsgá-
latára ígéretet tettek.

Összefoglaló a képvisel -
testület november 21-i

ülésér l

Az októberi ülés óta eltelt id -
szak alatti események, intézkedé-
sek (polgármesteri beszámoló):

Az el  képvisel testületi ülé-
sen elfogadott adórendeletek ki-
hirdetése Jen i Naplóban,
Diósjen  honlapján megtörtént.
Mozgókönyvtár igényünket a
Rétság kistérségen keresztül be-
adtuk.
Tárgyalás útfelújításokról vállal-
kozókkal.

Részvétel polgármesterek to-
vábbképzésein.
Nyugat-Nógrád Vízm  Kft. köz-
gy lése.
Cigány kisebbségi fórum.
DINÓBER csatornaberuházó tár-
sulat elnökválasztó ülése.

Megbeszélés a strandfürd  üze-
meltet jével.
Háziorvosi rendel n ablakcserék
kapcsán történt intézkedések.
Vöröskereszt támogatása.
Illetékesek tájékoztatása az el
testületi ülésen megvitatott kérel-
mekkel kapcsolatos döntésekr l.

Az ülés témája:
2007. évi ivóvíz díj magállapítá-
sa.
2006. évi költségvetés módosítá-
sa a pénzügyi bizottság el ter-
jesztése alapján.
Egyebek napirendi pont alatt tár-
gyalta a képvisel testület a köz-
étkeztetési díjak emelésére irá-
nyuló vállalkozói beadványt, a
háziorvosi rendel  f tés felújítási
kérelmét, és újabb tó építési en-
gedélyezését.
Beszámoló a Nagyorosziban tar-
tott Nógrád Megyei Gyermekjó-
léti Tanács tisztújító ülésér l.
Ideiglenes bizottság beszámolója
a közösségi ház építésével kap-
csolatos el zetes munkákról, sza-
vazás eredményér l.
Zártkör  ülésen ápolási díjról és
szociális támogatásokról szület-
tek döntések.

A következ  képvisel testületi
ülés id pontja:

2007. február 2-án 17 órakor

Beszámoló a diósjen i Közösségi
Ház építésével kapcsolatos szava-

zás eredményér l

A 2006. október 1-jén megválasz-
tott képvisel testület egyhangúan

elfogadta a polgármesteri progra-
mot, mely célul t zte ki közösségi
ház építését.

A képvisel testület 2006. de-
cember 21-i ülésén ideiglenes bi-
zottságot hozott létre. A bizottság
feladatul kapta, hogy végezzen fel-
mérést a lakosság körében a kö-
zösségi ház építéséhez kapcsolódó
igényekr l. A bizottság december
28-án megtartott ülésén áttekintet-
te a m vel dési ház eladásából
származó kötelezettségeket, és
megvitatta az új közösségi ház lét-
rehozásával kapcsolatos teend ket.
 Az el  önkormányzati ciklus
eseményei:

Diósjen  önkormányzata a m ve-
dési ház eladásakor vállalta az

új közösségi ház megépítését. En-
nek érdekében, az eladásból
származó összeget bankban elkü-
lönített számlán helyezte el azzal
a megkötéssel, hogy az összeget
csak közösségi ház építésére le-
het felhasználni.
A Polgármester Úr tanulmány-
tervet készíttetett József Attila u.
helyszínre (Óvodakert) a salgó-
tarjáni Regionál Kft-vel.
A képvisel testület úgy döntött,
hogy a település lakossága vá-
lassza ki az építés helyszinét, a
létesítmény funkcióját, üzemelte-
tési feltételeit.
A M vel dési- Ifjúsági- és Sport
Bizottság ennek érdekében kér-

íven interjúvolta meg a lakos-
ságot, melyet kiértékelt, és az ak-
kori képvisel testülettel közölt. A
kérd íven Szabadság út – Kos-
suth út sarkán (VILLTESZ-szel
szemben) fekv  területet jelölték
be helyszínként legtöbben, ezért
ide megvalósíthatósági szakvéle-
ményt kért a képvisel testület a
NÓGRÁDTERV Kft-t l.

 A bizottságunk csekklistát kész-
tett, melynek lényegi tartalma meg-
egyezik a már korábban készített
kérd ívvel. Szavazást két csatornán
kezdeményeztünk. Interneten köz-
zétett szavazólapon november 30-
ától lehetett szavazni, az újságban
kézhez kapott lapokat december
14.-t l adhatták le a szavazók.
 Internetet Diósjen n a lakosság
10%-a használ, az újság reménye-
ink szerint minden háztartásba el-
jut.
 Összesen 210-en segítették véle-
ményükkel a bizottság munkáját,
fele-fele arányban n k és férfiak.
Legtöbb szavazat a 15-60 év közöt-
ti korosztályból érkezett, de a hat-
van év felettiek is többen szavaz-
tak.

A szavazás eredménye:

1. A település mely részén java-
solja megépíteni? Jelölje X-szel!

60% Szabadság út – Kossuth út

sarkán. (VILLTESZ-szel szem-
ben)
23%  Az általános iskola épületéhez
kapcsolva.
9% Volt m vel dési ház és az
egészségügyi objektum közötti te-
rületen.
5% Futballpálya és sportöltöz
melletti területen.
3% Dózsa György u-i ingatlan.
(Volt egészségháznál.)
1% Óvodakertben.

2. Milyen funkciók kielégítésére
tervezné? Sorszámmal jelölje

meg az 5 tegfontosabbat!

13% Nagytermi kulturális ren-
dezvények.
11% Feln tt klubélet, közösségi
összejövetelek.
10% Gyermek-, és ifjúsági
klub-foglalkozások.
10% Ismeretterjeszt  el adá-
sok, feln tt oktatás, képességfej-
lesztés, nyelvoktatás.
8% Zenés, táncos szórakoztató
rendezvények, bálok, diszkó
8% Számítástechnikai terem.
8% Állandó helytörténeti és id -
szakos kiállítás.
7% Moziel adások.
7% Kórus, néptánc, amat r szín-
játszás.
6% Könyvtár.
6% Sportolási igények kielégítése
3% Vendéglátás.
2% Önkormányzati feladatok vég-
zésére.
2% Szolgáltató irodák elhelyezése

3. Milyen formában javasolja a
közösségi ház m ködtetését? Je-

lölje X-szel!

67%  Vegyes formában
13%  Önálló intézményként, önálló
igazgatással.
12%  Integrált formában.
5% Alapítványi m ködtetéssel.
3% Vállalkozásban.

4. Szavazott:
58%  férfi 42%  n
1%  15 év alatt
24%  15-28
26%  29-40
36%  41-60
14%  60 év felett

 A választott helyszín és funkciók
megvizsgálása után a bizottság úgy
ítélte meg, hogy a véleményt nyil-
vánított lakosság igénye szakmai-
lag megvalósítható. Ezt alátámaszt-
ja a korábban NÓGRÁDTERV Kft
által elkészíttetett el zetes szakvé-
lemény is.
 A bizottság javasolta az önkor-
mányzatnak, hogy a VILLTESZ-
szel szemben lév  területre kérjen
látványterveket, majd készíttesse el
az engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentációt. Megfelel  pá-
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lyázat kiírása esetén ebben az eset-
ben lehet sség nyílhat a pályázati
anyagot a megadott határid n belül
elkészíteni, elbírálásra beadni.
 Javasolta továbbá pályázatfigye-

k kijelölését, esetleg szakirányú
cég bevonásával.
 Miután a képvisel testület egy-
hangú szavazattal elfogadta az ide-
iglenes bizottság beszámolóját, új
bizottságot hozott létre a Közössé-
gi Ház építésével kapcsolatos to-
vábbi feladatok ellátására.

Szalay Antal

Önkormányzati
rendeletek

Diósjen  község Önkormányzat
Képvisel testülete

10/2006. (XII. 21.) számú
rendelete

az ivóvízszolgáltatás díjáról

Diósjen  község Önkormányzat
képvisel testülete az árak megálla-
pításáról szóló módosított 1990.
évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdé-
sében biztosított jogkörében eljár-
va a következ  rendeletet alkotja:

1. §
Diósjen  község közigazgatási te-
rületén  a Nyugat-Nógrád Vízm
Kft. által végzett viziközm  szol-
gáltatás 2007. évi legmagasabb ha-
tósági ára:

Ivóvíz szolgáltatás: 336 Ft/m3 +
ÁFA változó díj és a bekötési mér
mérete szerinti meghatározott alap-
díj:

2. §
A lakossági fogyasztók részére a
szolgáltatás változó díja az orszá-
gosan megállapított támogatási ha-
tárérték figyelembe vételével ala-
kul.

3.§
Az 1.§-ban megállapított hatósági
ár 2007. január 1. napjától érvé-
nyes.

4. §
Ez a rendelet 2007. január 1. nap-
ján lép hatályba. Egyidej leg az
ivóvíz szolgáltatásáról szóló
11/2005. (XII. 19.) számú önkor-
mányzati rendelet hatályát veszti.

Tóth  János   Repiczki Zsuzsanna
 polgármester           jegyz

Méret Ft/hó/bekötés
+ ÁFA

13-20 250
25-30 380

40 630
50-65 1000

80 1300
100 1750
150 2200
200 2650

Diósjen  község Önkormányzat
Képvisel testülete

   11. /2006. (XII. 21.)
számú rendelete

a csatornaszolgáltatás díjáról

Diósjen  község Önkormányzat
képvisel  – testülete az árak meg-
állapításáról szóló módosított 1990.
évi LXXXVII. tv. 7. §.(1) bekezdé-
sében biztosított jogkörében eljárva
a következ  rendeletet alkotja:

1.§
Diósjen  község közigazgatási te-
rületén  a Nyugat-Nógrád Vízm
Kft. által végzett viziközm  szol-
gáltatás 2007. évi legmagasabb ha-
tósági díja:

Csatorna szolgáltatás változó díj:
260 Ft/m3 + ÁFA

2. §
Az 1.§-ban megállapított díjat a
szolgáltatónak a lakossági fogyasz-
tók esetében olyan mértékben kell
csökkenteni, amilyen mérték  köz-
ponti támogatást kap a lakossági
díj mérséklése céljából.

3. §
Az 1. §-ban megállapított hatósági
ár 2007. január 1. napjától érvé-
nyes.

4. §
Ez a rendelet 2007. január 1. nap-
ján lép hatályba.  Egyidej leg a
12/2005. (XII. 19.) számú önkor-
mányzati rendelet hatályát veszti.

Tóth  János      Repiczki Zsuzsanna
 polgármester              jegyz

Diósjen  Községi Önkormányzat
13/2006. (XII. 21.)
számú rendelete

a 2/2005. (I. 31.) és  a 20/2003.
(XII. 16.) számú önkormányzati

rendeletekkel  módosított -
az  élelmezési norma és térítési

díj megállapításáról szóló -
1/2003. (I. 28.) számú rendelet

módosításáról

1. §
A gyermekélelmezésben résztvev
intézmények nyersanyagnormáját a
Képvisel testület az alábbiak sze-
rint állapítja meg:

(1) a) Községi Óvodánál ellátottak:

b) Iskola Napközi ellátottak:

Nyersanyag-
norma

20 % ÁFA Össze-
sen

206 41 247

Nyersanyag-
norma

20% ÁFA Össze-
sen

278 56 334

c) Iskolai tanulók (Menza)

(2) Az óvodai és iskola napközis
étkeztetésnél az (1.) bekezdés a)
- b) pontjai napi háromszori ét-
kezés normáját tartalmazzák
(tízórai - ebéd - uzsonna). Az is-
kola menza étkeztetés csak az
ebéd nyersanyagnormáját tartal-
mazza.

2. §
(1) Az Önkormányzat a 6/1993.

(IV. 13.) számú rendelete alap-
ján szociális étkeztetést biztosí-
tottak részére a nyersanyagnor-
mát a következ  összegben álla-
pítja meg:

Szociális étkeztetés

(2) Az Id skorúak Klubjában ellá-
tottak részére napi háromszori
étkezés igénybevétele esetén a
nyersanyagnormát a következ -
képpen állapítja meg:

Id skorúak Klubja

3. §
(1) Alkalmazottak

Óvodai alkalmazottak

(2) A konyha szolgáltatásait igény-
bevev  küls  étkez k csak ebé-
deltetés esetében az ebéd nyers-
anyag-normáját a következ  ösz-
szegben állapítja meg:

Vendég étkeztetés

Térítési díjak
4. §

(1) A gyermekélelmeztetésben
résztvev k napi személyi térítési
díja

a)  Óvodai ellátottak napi térítési díj
összege

Nyersanyag-
norma

20% ÁFA Össze-
sen

170 34 204

Nyersanyag-
norma

20 % ÁFA Össze-
sen

215 43 258

Nyersanyag-
norma

20 % ÁFA Össze-
sen

355 71 426

Nyersanyag-
norma

20 % ÁFA Össze-
sen

215 43 258

Nyersanyag-
norma

20 % ÁFA Össze-
sen

119 24 143

Nyersanyag-
norma

20 % ÁFA Össze-
sen

215 43 258

Nettó
térítési díj

ÁFA
20%

Együtt

206 41 247

b) Napközi otthoni ellátottak napi
térítési díj összege

c) Menza étkezésben részesül k

(2) Az Id skorúak Klubjának ellá-
tottai részére megállapított téríté-
si díj (1993. évi III. tv. meghatá-
rozza, a térítési díj a nyugdíj
30%-ánál nem lehet több):

Id skorúak Klubja

5. §
(1) a) Közalkalmazottak, köztiszt-

visel k ebédtérítési díja
Alkalmazottak

Napköziotthonos Óvoda
(gyermek adag, csak ebéd)

Munkáltató által természetben
nyújtott étkezés értéke  9.000,-
Ft/hó.

2.) Vendégétkeztetés csak ebéd
igénybevételénél a térítési díj:

Vendég étkeztetés

6. §
Záró rendelkezés

(1) Jelen rendelet 2007. február 1-
jén lép hatályba, rendelkezéseit
el ször a 2007. február havi élel-
mezési térítési díjaknál kell al-
kalmazni. Hatálybalépésével
egyidej leg hatályát veszti a
2/2005. (I. 31.) számú rendelet 1.
§ (1), (2) bekezdése, a 2. § (1),
(2) bekezdése, a 3. § (1), (2) be-
kezdése, a 4. § (1), (2) bekezdé-
se, a 5. § (1), (2) bekezdése.

(2) A rendelet kihirdetésér l a
helyben szokásos módon a jegy-

 gondoskodik.

Tóth János     Repiczki Zsuzsanna
 polgármester           jegyz

Nettó
térítési díj

ÁFA
20%

Együtt

278 56 334

Nettó
térítési díj

ÁFA
20%

Együtt

170 34 204

Nettó
térítési díj

ÁFA
20%

Összesen

355 71 426

Nyersa-
nyagnor-

ma

90% re-
zsi költ-

ség

Össze-
sen

ÁFA
20%

Össze-
sen

215 193 408 82 490

Nyers-
anyag-
norma

90% re-
zsi költ-

ség

Össze-
sen

ÁFA
20%

Össze-
sen

119 107 226 45 271

Nyers-
anyag-
norma

90% re-
zsi költ-

ség

Össze-
sen

ÁFA
20%

Össze-
sen

215 193 408 82 490
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Betegtájékoztató
(Dr. Kenessey Albert Kórház-
rendel intézet tájékoztatója)

I. Kórházi beutalás rendje

 A beutalásra jogosultak köre
nem változott. Kiemelend , hogy a
foglalkozás egészségügyi alap- és
szakellátás orvosa nem jogosult be-
utalásra, tehát betegség gyanúja
esetén a beteget a háziorvoshoz
kell irányítania (kivéve, ha a szak-
ellátás igénybevételéhez nem szük-
séges beutaló).

 Biztosított csak az alábbi szak-
ellátásokat veheti igénybe beuta-
ló nélkül:

rgyógyászati
gyógyászati

Urológiai
Pszichiátriai és addiktológiai,
 valamint 12. 23-i rendelet
alapján
Fül-orr-gége
Szemészeti
Általános sebészeti és baleseti
sebészeti
Onkológiai szakellátást
Gondozó gondozásba vett be-
tegei (els  alkalommal kell be-
utaló): B r-nemibeteg gondo-
zó, onkológiai gondozó, tüd -
gondozó
Szakrendelés indokoltan ren-
delt kontrollja
Sürg s szükség esetén bármely
szakellátás

 Minden további esetben és szak-
ellátásokra vonatkozóan a beteget
érvényes, megfelel en kitöltött be-
utalóval kell ellátni.

II. Orvosi beutaló tartalmi köve-
telményei (2006. 06. 30-tól)

 2006. június 30-tól az alább fel-
sorolt adatokat kötelez en fel kell
tüntetni minden beutalón. Ennek
2007. január 01-t l a kórház szá-
mára kiemelt jelent sége van, mert
ezen adatok jelentésének hiányá-
ban a szakellátás után járó finanszí-
rozást nem fogja az intézet meg-
kapni az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztártól. Az új kötelez
adatok az alábbiak, amire Ön is fel-
hívhatja a beutalót kiállító kezel -
orvosa figyelmét:

Beutaló orvos azonosítója: 5
jegy  orvosi bélyegz  szám
Munkahelyi azonosító:

Finanszírozott: 9 jegy  OEP
finanszírozási kód
Nem finanszírozott: ÁNTSZ
engedély szerinti m ködési
engedély szerinti 9 jegy
azonosító kód

Ellátás tényét igazoló adat: 9
karakter

Háziorvos, járóbeteg: Napló
sorszám

Fekv beteg: törzsszám

Egyéb: beutalás napi dátuma
(020070108)

III. Területi ellátási kötelezettség

 A beteg lakóhelye szerinti terü-
leti ellátási kötelezettség továbbra
is érvényes a szakellátásra vonat-
kozóan. Kikerült az eredeti tör-
vényjavaslatból a kötelez en vá-
lasztható 1 + 2 intézmény szabálya.
A beteg számára így megmaradt a
szabad orvos- és intézményválasz-
tás lehet sége, amennyiben az erre
vonatkozó térítési és beutalási sza-
bályokat elfogadja.
 Intézményünk a területen kívüli
beteg ellátását két esetben tagad-
hatja meg:

A területi ellátási kötelezettsé-
 feladatok ellátását veszé-

lyezteti,
Eü. biztosító által szerz dött
szabad kapacitással nem ren-
delkezik az adott szolgáltató

 A jelenlegi, nem átlátható struk-
túra- és kapacitásátalakulási id -
szakban a kórházvezetés el bbiek
alapján szigorú szabályokat nem
léptet életbe, azaz a szakellátást
végz  kollégákra bízzuk, hogy el -
re egyeztetett esetekben kívánnak-e
adott szakmára vonatkozóan terüle-
ten kívüli beteget ellátni

IV. Nem az E. Alap terhére
igénybe vehet  térítéses ellátások

 Az eddigieken túl (lásd idevo-
natkozó rendelet) térítésre kötele-
zett új kitételek:

Extrém sportolás közben bekö-
vetkezett baleset miatti ellátás
Hivatásos sportolók sport-
egészségügyi ellátása
Nem gyógyító célú (pl. esztéti-
kai) egészségügyi szolgáltatás
Szakmailag nem bizonyítottan
hatásos, egészségi állapotot
pozitív irányba alapvet en
nem befolyásoló ellátás
El bbi ellátások miatti további
ellátások (elhárítás vagy visz-
szaállítás céljából)

 Külön meghatározza a rendelet,
milyen sport min sül extrém sport-
nak, így azon betegeket célszer
tájékoztatni a változásról, akir l is-
mert, hogy valamely extrém spor-
tot znek.
 Extrém sportnak min sül: Vízi-
sízés, Jet-ski, vadvízi evezés, hegy-
és sziklamászás V. fokozattól, ma-
gashegyi expedíció, barlangászat,
bázisugrás, mélybe ugrás (bungee
jumping), falmászás, roncsautó
sport, rally, h légballonozás, félke-
zes és nyílttengeri vitorlázás, sár-
kányrepülés, ejt erny zés, m re-
pülés.

V. Elszámolási nyilatkozat

Járóbeteg szakellátásban
csak 2008. 01. 01-t l kell al-

kalmazni
Fekv beteg szakellátás:
2007. 01. 01-t l kell alkal-
mazni

Kórházi elbocsátáskor kell
két példányban kiállítani
Beteg vagy cselekv képte-
lenség esetén a törvényes
képvisel je írja alá mindkét
példányt,
Egy a betegé, egy a kórlap-
ban tárolandó
Ha a biztosított nem akarja
aláírni a ténylegesen elvég-
zett ellátásról szóló elszá-
molási nyilatkozatot: bíró-
sághoz fordulhat az intézet

Mit tartalmaz a dokumen-
tum?

Betegség BNO-ja és a beso-
rolás szerinti HBCS
Az ellátásért OEP-t l igé-
nyelhet  legmagasabb finan-
szírozási összeg
Ellátási napok száma
Fizetend  kórházi napidíj
Külön (részleges) térítési
díj, ha az az ellátás igénybe-
vételének feltétele

Finanszírozási el kalkuláció:
2007. 01. 01-t l hatályát
vesztette, azaz más típusú be-
tegszámla kiadására nem köte-
lezett az intézmény.

 Az intézmény elkészítette a
megfelel  formanyomtatványokat,
melyek valamelyikét minden beteg
esetében kötelez en ki kell tölteni
és aláírni. Amennyiben a kórház
hibájából elmarad a nyilatkozat ki-
töltése és aláírása, az OEP az eset
után járó finanszírozási összeg
10% - át visszavonja.
 Három lehet ség áll fenn nyilat-
kozat kitöltésére:

1. Minden kötelez  adatot, fel-
teend  kérdést és eljárási ren-
det tartalmaz
2. Ha a beteg nem ért egyet az
elszámolási nyilatkozatban
foglaltakkal, nem írja alá

 helyette másik nyi-
latkozat ír alá a beteg
ugyanúgy 2 példányban
(egy a kórlapban, egy a
betegé)

3. Beteg id  el tti (önkéntes-
önkényes) távozása esetén: ke-
zel orvos 2 tanúval orvosi nyi-
latkozatot ír alá.

VI. Vizitdíj és kórházi napidíj

 Hatályba lépés id pontja: 2007.
február 15., azaz a megállapított dí-
jakat el ször 2007. február 15
(csütörtök) napra vonatkozóan
szedheti be a szakellátó munkahely
illetve intézmény. El bbiek alap-
ján: Pl. Beteg kórházban feküdt
2007. február 10-t l február 20-ig.
A rendelet szerint fizetend  kórhá-
zi napidíjat 15-ig nem kell fizetni,
15-20-ig 5 napra meg kell fizetni.
Vizitdíj: 300 Ft/nap – aznap 1

vagy több járó szakrendelést ve-
het igénybe (el jegyzés!)

Ett l eltér :
600 Ft, ha

A járóbeteg szakellátást
nem a beutalás szerinti in-
tézetben veszi igénybe,
hanem más szolgáltatónál
Beutalóval igénybe vehe-

 ellátást a biztosított be-
utaló nélkül veszi igénybe

1000 Ft
Ügyeleti ellátás, amennyi-
ben igénybevételt nem in-
dokolja a sürg s szükség
(Eütv. 3.§-ának i) pontja
szerint)

 (Sürg sség: ellátás hiányában
életveszély alakulhatna ki, vagy
maradandó egészségkárosodás kö-
vetkezhetne be. Sürg sségi állapot
fennállásáról az ellátó orvos külön
rendelet alapján dönt)

Vizitdíjat nem kell a betegnek fi-
zetni az alábbi esetekben:

Tartós orvosi kezelés részét
képez  ellátásért – EüM. ren-
delet még nem jelent meg a
részletesen felsorolt betegség-
csoportokra vonatkozóan
Ellátás kötelez  járványügyi
intézkedés része
Katasztrófa-egészségügyi ellá-
tás
Külön jogszabályban meghatá-
rozott népegészségügyi célú,
célzott sz vizsgálat [67/2005
(XII. 27.) EüM r.]
Terhesgondozás, szülés, gyer-
mekágyas anya gondozása
Biztosított 18. életévét még
nem töltötte be
Sürg s szükség miatt nyújtott
ellátás (vizsgálat alapján!)
Pszichiátriai sürg sségi vagy
kötelez  gyógykezelés
Bírói döntés alapján történ  el-
látás
Ellátás során biztosított elhalá-
lozott

Kórházi napidíj ( 2007. február
15-t l ):

Naponként: 300 Ft
Aktív és krónikus finanszíro-
zású ellátásokért egyaránt kell
fizetni
Nem kell fizetni: ha adott nap-
tári évben a beteg igazoltan
már 20 napnyi díjat befizetett
Nem kell fizetni: vizitdíj fize-
tés alóli mentességet jelent
valamennyi ellátás (l. el bb –
„Vizitdíjat nem kell a betegnek
fizetni az alábbi esetekben”),
kivétel:

Tartós orvosi kezelés részét
képez  fekv beteg ellátásért
is kell napidíjat fizetni nap-
tári évben 20 napig

következ  számunkban folytatjuk
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Szeretettel köszöntjük a kedves ol-
vasókat!
 Ezúton szeretnénk bemutatni az
id sek klubjában folyó életet. Cé-
lunk, a községünkben él  id s em-
berek támogatása, az egyedül él
emberek megóvása az elmagányo-
sodástól, különféle segítséget biz-
tosítva számukra.
 Az intézmény reggel hét órától
várja a nyugdíjasokat. Naponta há-
romszori étkezést biztosítunk, mely
igen változatos reggelib l, ebédb l
és uzsonnából áll. Az étlapon meg-
található a mindennapi kenyér mel-
lett a gyümölcs, zöldség, szalámi
és tejtermékek, amikkel az id sek
ásványianyag- és vitaminforrását
igyekszünk támogatni. Ebben a
községi konyha van segítségünkre.
Az intézményben lehet ség van
tisztálkodásra, fürdésre, hajmosás-
ra. Az igazán rászorulók ruháit is
tisztán tartjuk. A pihenést egy kü-
lön helyiségben oldjuk meg, aki
szeretne, nyugodtan lefeküdhet
napközben is. Lehet ség van TV,
videó, DVD nézésére, újság olva-
sásra. Intézményünkbe jár a Nóg-
rád Megyei Hírlap, N k Lapja,
Hírhozó (a nyugdíjasok hetilapja),
Családi Lap.
 A társalgóban nyílik alkalom a
beszélgetésre, kézimunkázásra,
rejtvényfejtésre.
 A napközbeni elintézni valókat
mindenki saját igénye szerint meg-
oldhatja, de segítünk is a bevásár-
lásban, számlák feladásában, egyéb

ügyek intézésében, például a most
aktuális gázártámogatási adatlap
kitöltésében.
 A körzeti orvosi szolgálattal na-
gyon jó a kapcsolatunk. Segítsé-
günkre vannak gyógyszerek felírá-
sában, szükség szerint bármilyen
ellátásban. Azokat a tagjainkat,
akik hosszabb ideig kórházi tartóz-
kodásra kényszerülnek, rendszere-
sen látogatjuk. Az ünnepeket, szü-
letésnapok, névnapok, karácsony,
húsvét, anyák napja, halottak nap-
ja, az alkalomhoz ill en megtart-
juk. Az otthonban folyamatos lelki-
gondozás folyik, melyet eddig
Hörömp  Gergely tiszteletes úr lá-
tott el (ez úton is köszönjük áldoza-
tos munkáját, minden héten jött és
hirdette az igét), reméljük lehet -
ség szerint ez majd folytatódni fog.
A másik lelki gondozónk Gy ry
Csaba plébános úr, aki minden els
pénteken, és szükség szerint bármi-
kor meglátogat minket. Ilyenkor le-
het ség van gyónásra, szentáldo-
zásra is.
 Reményeink szerint ezen sorokat
olvasva néhány nyugdíjas kedvet
érez ahhoz, hogy közénk tartozzon.
Szívesen fogadunk bárkit, aki
egyedül él, de házaspárokat is szí-
vesen látunk.
 Szeretném még emlékeztetni,
hogy minden héten szerdán 17 órá-
tól az id sek klubjában klubdél-
utánt tartunk, melyre minden nyug-
díjast szeretettel várunk!

Friczné Déri Ágnes

Az Id sek Klubja mindennapjaiból

A diósjen i Általános Iskolában a
2006/2007. tanévben 5 alsó tagoza-
tos osztályban 104 tanuló sajátítja
el az alapismereteket, 6 fels  tago-
zatos osztályban 111 tanuló szerez
tantárgyi ismereteket, készül fel a
továbbtanulásra. A tanulók munká-
ját, tanulását-nevelését 22 f s ne-
vel testület biztosítja. Az intéz-
mény zavartalan m ködését 5 tech-
nikai dolgozó segíti. Iskolánkban
biztosítva vannak a tárgyi és sze-
mélyi feltételek, amelyek az ered-
ményes munkát lehet vé teszik.
Épületegyüttesünk /tantermek-
foglalkoztató,- tornaterem, nyelvi
labor, informatikaterem, ebédl / és
a küls  terek /zárt udvar, szabadtéri
pályák, füves területek/ megfelel
elhelyezést, széles lehet séget ad-
nak az iskolai foglalkozásokhoz.
Rendelkezünk korszer  berendezé-
sekkel, ismerethordozókkal /
számítógép, internet, DVD, CD,
videók, videomagnó/, az egyes tan-
tárgyak oktatását segít  szemlélte-

 eszközökkel, melyek jól segítik
az oktatást.
Osztálylétszámaink viszonylag
kedvez ek ahhoz, hogy differenci-
ált tanórai munka - a nehezen hala-
dókat segít  felzárkóztatás, a jó ké-
pesség eket segít  fejleszt  tehet-
séggondozás - valósulhasson meg.
Emellett biztosítjuk az alsó tagoza-
ton és a napköziben a rendszeres
korrepetálást, a tanulási problémá-
val küzd k számára a fejleszt  fog-
lalkozásokat.
Tehetséges, érdekl  tanulóink
ingyenes szakköri foglalkozásokon
(matematika, angol, biológia, ön-
képz kör, ügyes kezek, játékos tor-
na, mese, KRESZ, jóga) b víthetik
ismereteiket, illetve a M vészeti
Iskola tagozatain /zene, képz -
vészet, dráma/, melyeken tandíjat
kell fizetni, szerezhetnek új isme-
reteket, fejleszthetik képességeiket.
A továbbhaladás, továbbtanulás ér-
dekében – a szül kkel egyeztetve –
differenciált csoportbontásban ta-
nítjuk a 6. osztályban a matemati-
ka, a magyar, az angol, történelem
és természetismeret tantárgyakat –
hogy segíteni tudjuk a problémás, a
tananyagot nehezen elsajátító tanu-
lóknak a minimális tantárgyi köve-
telmények teljesítését éppúgy, mint
a könnyebben teljesít k fejleszté-
sét, a tehetséggondozást.
A 7. és 8. osztályban ezt úgy bizto-
sítjuk, hogy a kötelez  tanórákon
túl /amit osztálykeretben tartunk/ a
hatodik órákon mindkét csoport ré-
szére tartunk felzárkóztató, illetve
fejleszt  foglalkozásokat differen-
ciált bontásban. Így minden tanulót
segíteni tudunk, hiszen a fejl dé-
sükhöz igazodó feladatokat, tan-
anyagot gyakorolnak.
Kiemelt feladatunk a sajátos neve-
lési igény  tanulókkal való fogla-
kozás, velük az osztálytanítók, a
fejleszt  pedagógus és a logopédus

tanár foglalkozik heti rendszeres-
séggel.
Sokszín  tevékenységrendszerünk
része a tehetséges tanulókkal való
rendszeres foglalkozás, amit a
szakköri foglalkozásokon és a ta-
nulmányi versenyekre való felké-
szítésen biztosítunk. Kitartó, szor-
galmas tanulóink – évek óta – igen
eredményesen szerepelnek területi,
megyei, s t országos versenyeken
is.
A tananyag elsajátítása mellett igen

 lehet séget biztosítunk a testne-
velés, a sport, a labdajátékok gya-
korlására a DSE keretein belül, az
arra rászoruló tanulók részére biz-
tosítjuk a gyógytestnevelés ellátást.
Iskolai munkánk szerves része, a
napközi, a gyermekek délutáni fog-
lalkoztatása, tanulása. Országosan
is egyedüli ezen ellátás aránya, hi-
szen az étkezést, a napközit igény-

k száma igen magas (133 tanuló),
aránya 62%. Központi rendelkezés
szerint a szociálisan rászoruló tanu-
lók részére az étkezést az alsó tago-
zaton ingyenesen, a fels  tagozaton
50%-os támogatással biztosítjuk,
ezen túlmen en az Önkormányzat
Szociális Bizottsága is nyújt ked-
vezményeket. Ilyen címeken 75 ta-
nulónk részesül valamilyen arányú
támogatásban.
Ugyancsak bizonyos szempontok
alapján központi tankönyvtámoga-
tásban részesül az iskola (ebben a
tanévben ez 1070e Ft). Ezt az ösz-
szeget mintegy 500e Ft-tal egészíti
ki az Önkormányzat. A tankönyve-
ket minden évben visszagy jtjük,
így tudjuk biztosítani, hogy
Diósjen n – immár 15 éve – ingye-
nes minden tanuló számára a tan-
könyv.
A fenntartó Önkormányzat költség-
vetése minden évben fedezte az is-
kola zavartalan m ködését, a felté-
telek jó színvonalú biztosítását. Ez
az összeg 2006-ban 107 millió Ft
volt, melynek mintegy 2/3-ad ré-
szét az állami normatíva fedezte, a
többi részt helyi pénzeszközökb l
kellett pótolni.
Intézményünkben a tanulás mellett
fontos feladat a közösségi, a haza-
fias nevelés. Fontosnak tartjuk a
nemzeti ünnepek (március 15., ok-
tóber 6., október 23.) méltó megün-
neplését, tanulóink adják a m sort
a falusi ünnepségeken is.
Sajátos iskolai rendezvényeink a
Farsang, a Ki Mit Tud, a Télapó, az
iskolakarácsony, a M vészeti Isko-
la hangversenyei, az Iskolagaléria
kiállításai. Mindezekkel a település
számára is kínálunk kulturális
programokat.
Részben pótolni tudjuk a m vel -
dési ház hiányát azzal, hogy Ön-
kormányzati rendezvényeknek
(gy lések, szavazás, stb.) és civil
kezdeményezéseknek (bál, próbák,
vásárok, stb.) is helyet adunk.
Tornatermünket használják a judó-
sok, a n i és férfi labdarúgók, a n i
tornások – egyeztetett id keretben.

Nyilvános, a középiskolás tanulók
és a feln ttek számára is igénybe
vehet  az iskolai számítógépterem,
az INTERNET szolgáltatás – mini-
mális díjért.
Aktuális iskolai feladatunk a tanu-
lók félévi értékelése, mely az 1-3.
évfolyamokon szövegesen, a többi
évfolyamon osztályzatokkal törté-
nik. Az els  félévet január 19-én
zárjuk, a szül ket január 26-ig tájé-
koztatjuk gyermekük félévi tanul-
mányi eredményér l.
Közeleg a továbbtanulási jelentke-
zések határideje is. A 8. osztályos

szül k részére november végén tar-
tottunk pályaválasztási szül i érte-
kezletet, január végén lesznek a
központi írásbeli felvételik, s feb-
ruár 16. a középiskolai jelentkezési
lapok és tanulói adatlapok beküldé-
sének határideje.
S hogy a szórakozás se maradjon
el, február 17-én (szombaton) dél-
után tartjuk hagyományos iskolai
farsangi bálunkat, melyre szeretet-
tel várjuk az iskola volt tanulóit, a
szül ket, az érdekl ket is.

Mocsári Gergely

Iskolánkról



hív. Krisztusi ez, és nemcsak a
diósjen i ihletettség  versek és a
zsoltár átiratok miatt. Pedig nagy-
szer ek azok is, hiszen pont arról
beszélnek, hogy a szentírás nem
egy halott könyv, hanem él , ben-
nünk megszólaló valóság.
 És még egy fontos fejezet a
„Határon innen és túl”. Az igaz-
ság kimondása csak azokat sértheti
meg, akik nem ezen az úton járnak.
Volt számos múltunkban, és sajnos
van jelenünkben is b ven. Ezért és
így lett az üzenet a nagypapának
hitvallássá, a leírt gondolat kimon-
dott igazsággá: mert van úgy, hogy
muszáj! – kereszt(y)én(y) magyar-
nak lenni bármilyen körülöttünk a
világ.
 „Pillanat” a kötet címe, s való-
ban mi nem tudhatjuk az id  teljes-
ségében meddig tart az Úrnál egy
pillanat. Hörömp  Gergely járja
golgotáját, s mi most egy pillanatra
betekinthettünk az  létébe. Remél-
jük, hogy élete ennek az id nek ki-
teljesedésére még sok pillanattal
van feljegyezve az élet uránál.
Most nem beszélhet, de reméljük,
hogy ír, sokat ír még.
 Mert mi szeretjük olvasni, s ha
olvassuk szeretjük!

Dovák B. József

Hörömp  Gergely „Pillanat” cím  kötetéhez
„Hogyha beszélsz, mindig az igazat kell mondani.

De nem muszáj mindig kimondani az igazat.”

Talán ezzel a pócsmegyeri, sámán
szem  nagyapától való egyszer  és
mégis nagyszer  mondattal élve
közelíthetjük meg azt a lelki-
szellemi világot, mely Hörömp
Gergely nagytisztelet  úr írásait,
verseit – s ezen keresztül egész
emberi valóságát – jelenti.
 Amikor beszél(t) szószékr l, kö-
zösségben, vagy a templomsarkon
délután megállva, mindig ugyanaz
az egyszer , tiszta szeretet árad(t)
bel le, mint e könyvb l. A gyer-
mekkor kisváci élményeit elénk tá-
ró személyes hang észrevételen fi-
nomsággal fonódik egybe az írói
fantázia világával „a kisváci to-
rony”-tól a „vietnámi lány”-ig.
 Az a legjobb ezekben a felvilla-
nó képekhez hasonlatos gondolat-
füzérekben, hogy olvasás közben
saját gyerekkorom fényeit, ízeit, il-
latait juttatja eszembe. Dédanyá-
mat látom a sparhelt mellett méláz-
ni, hallom a nagyóra bimm-
bammját és érzem borotválkozó
nagyapám langyos, szappanos vi-
zének illatát keveredni a tejeskávé
fanyarával. Pedig máskor, máshol,
mások történnek „tiszi bácsi” sorai
közt. Ez az  szeretet teológiájának
része. Magához vonz, azonosságra
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Közlemények
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok
figyelmét arra, hogy az ingatlanaik
el tti közterület, vízelvezet  ár-
kok, és járdák tisztántartása, va-
lamint a járdák szükséges téli
síkosságmentesítése kötelez  fel-
adatuk.
 Hóesés esetén a gépjárm veikkel
úgy parkoljanak, hogy azok ne
akadályozzák a hókotrást.

 Közterületen mindennem z-
gyújtás, falevél, szemét égetése ti-
los!

Sziporkák
Figyelj, mert:
El bb, utóbb kidobhatod,
ha csepegni hagyod
a vízcsapod.
A bukszád is
látja a kárát,
mikor megkapod
a havi víz- és csatorna
számlát.

Tanács
Hogyha szeretsz kerekezni,
nem fog hasad kerekedni.

Szabó János

Új sorozatot készülünk indítani új-
ságunkban. Olyan községünkben
él  embereket szeretnénk bemutat-
ni, megszólaltatni, akik nagy befo-
lyással voltak a régebbi vagy mai
id kben falunk életére, emlékeznek
fontos dolgokra, esetleg „csak”
szorgalmas munkájukkal, emberi
értékeikkel hívták fel magukra a fi-
gyelmet.
 Talán senki nincs a faluban – a
legöregebbekt l a gyermekekig –
aki ne találkozott volna a Végh di-
nasztia valamelyik pedagógus vagy
népm vel  tagjának munkájával.
Községünk utóbbi száz évének ok-
tatását, m vel dését meghatározó
családnak ma már ötödik generáci-
ója folytatja sei nemes hivatását.
A pedagógusdinasztia meglapítója,
Végh Károly, aki 1907-ben lett a
diósjen i római katolikus iskola
kántortanítója, pedagógiai munká-
ságával, népm vel i tevékenységé-
vel, közéleti szereplésével, egész
személyiségével ma is példaérték
életutat járt be.
 Tanítói pályája kezdetén 110-
120 tanulós osztatlan iskolát veze-
tett, majd a III-IV. vegyes osztály
tanítója volt 70-100 f s növendék-
kel.
 A váci megyéspüspök igazgató-
tanítóvá, majd egyházkerületi tan-
ügyi el adóvá nevezte ki. t vá-
lasztották meg a Nógrádvármegyei
Általános Tanítóegyesület Nógrádi
Járáskörének elnökévé, kés bb a
körzet iskola-felügyel jévé nevez-
ték ki. 1939-ben elnyerte a legma-
gasabb szakmai kitüntetést, a
Wodianer-díjat. 1943-ban a tanító-
egyesület alelnökévé, s a Magyar
Tanítóegyesületek Egyetemes Szö-
vetségébe az országos propaganda
bizottság tagjává választották.
 Pedagógiai munkásságának
meghatározó alapelve volt, hogy az
oktatást a hétköznapi életb l vett
példákkal szemléltetve lehet ered-
ményessé tenni. Ennek szellemé-
ben a vegytani és természettani
órái voltak különösen emlékezete-
sek. Kiemelked  fontosságot tulaj-
donított a jellemfejlesztésnek. E té-
makörben is sokat kísérletezett.
Tankönyvírásba még pályája kez-
detén fogott. A római katolikus is-
kolák számára  írta a „Vegytan és
természettan” könyvet az elemi év-
folyamok számára.
 Népm vel ként is fáradhatatlan
munkát végzett a faluban. A feln tt
lakosság számára tanfolyamokat
szervezett: gazdasági, gyümölcsfa-
ápolási, háztartási, f zvessz -
fonási, varró- és f -, tánc- és nó-
tatanfolyamot stb.
 Szépen m köd  énekkart is szer-
vezett. Igen emlékezetesek az álta-
la írt és rendezett népszínm i el -
adások.
 Közéleti emberként is sokat tett

Diósjen ért. Tevékenyen közrem -
ködött a Hangya fogyasztási szö-
vetkezet, a tejszövetkezet, a gyü-
mölcsértékesít - és szeszf  szö-
vetkezet és a szarvasmarha-hizlaló
szövetkezet megalapításában. Az
id sebbek máig emlegetik az általa
létesített faiskolát, ahol 121 féle
gyümölcsfafajta volt kapható.
 1962. szeptember 1-jén hunyt el
79 éves korában. 1999-ben a falu
történetében els ként megkapta
posztumusz kitüntetésként a
Diósjen  Szolgálatáért díjat.
 Fia, Végh László már itt született
1917-ben. Tanítói diplomát és föld-
rajz-rajz szakos tanári oklevelet
szerzett. A tanítóképz  elvégzése
után hazakerülve édesapja mellett
másodtanítóként dolgozott.
 Fiatalon tagja lett a Magyar M -
vel dési Szövetségnek. A környez
falvakban adtak el  bábjátékokat.
Egy ízben még országos pályázatot
is sikerült megnyerniük.
 A falu emlékezetében els sorban
varázslatos személyiség , kifogy-
hatatlan fantáziájú mesemondóként
maradt meg. (Sokáig riztem egy

le kapott, igazi „Laci bácsis” le-
velet: csodálatos, színes virágok-
kal, madarakkal, lepkékkel körbe-
rajzolt verset. A legnagyobb nyári
kánikulában – hogy  lehessen az
els ! – boldog újévet kívánt.)
 Felesége, Szenttoronyi Erzsébet
évtizedeken át az els  osztályoso-
kat tanította. Tudom, e sorok olva-
sói között is sokan vannak, akiket 
tanított a bet vetés és olvasás tudo-
mányára.
 Népes családjukból – kilenc
gyermekünk született – hatan foly-
tatták szüleik pályáját. Erzsébet,
Margit, Károly, József, Terézia és
Ilona.
 Hosszú évekig dolgozott Margit
– Margó óvónéni – az itteni óvodá-
ban is. Emlékszem, mennyire örül-
tek a szül k, ha hozzá kerültek cse-
metéik! Neveltjei több nemzetközi
rajzversenyen szereztek el kel  he-
lyezést.
 József a nagypapa népm vel
nyomdokain halad. Diósjen n a
kultúrház igazgatójaként dolgozott.
Bár munkahelye már nem ide köti,
nem szakadt el a falutól: kutatja
községünk történetét, gy jti a tár-
gyi emlékeket, már eddig is több
kiadványt készített a falu kulturális
kincsib l.
 Leánya, Zsuzsanna ugyancsak
tanítón  lett. Nyáron született meg
els  gyermeke. Az anyatejjel
együtt – ki tudja? – talán  is a pe-
dagógusi, népm vel i hivatás sze-
retetét szívja magába, hogy a di-
nasztia történetének második száz
évében is legyen folytatója sei
munkásságának.

Pályodi Csilla

Életükkel neveltek
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A Református
Egyház életéb l

„Örülök, ha ezt mondják nekem:
Az Úr házába megyünk”

(Zsolt 122,1)
Az elmúlt évben:

házasságot kötött 7 pár (3 pár re-
formátus, 4 pár vegyes vallású);
konfirmált 10 fiatal és egy feln tt
(8 lány, 3 fiú);
keresztelés 7 (5 lány, 2 fiú);
elhalálozás 14 (5 n , 9 férfi).

Az elmúlt 25 év összesített adatai:
konfirmálás: 342
házasságkötés: 130
keresztelés: 363
elhalálozás: 461

 Sajnálatos, hogy a létszámadatok
az országos átlagot követik, az el-
halálozások száma magasabb a
születéseknél.

Régi gazdanaptár
ajánlása január havára

Szöll be - ugarra most hordd ki a trágyát.
Tisztogasd az eltett zöldség s krumpli ágyát.
Szorgalmasan irtsd a hernyót – s hangya fészket,
Jó melegen tartsad az érzékeny méhet.
Az oltógallyakat rakd nedves pincébe,
A melegágyakat szell ztesd ki délre.
Javítsd ki a holi elhasznált szerszámot,
Vethetsz már salátát, borsót, karalábot.

Öreg gazda szerint:
Pálnak fordulására
Fél tél elmúlására
Piroska napján ha fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fényül a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár.

A Katolikus Egyház
hírei

Év végén mindenki számadást vé-
gez, így tesz a Katolikus Egyház-
község is. Visszatekintve a 2006-os
évre, nagyon sok tennivalónk akadt.
Azonban Isten segítségével minden
sürg s feladatot sikerült megolda-
ni, a munkákat elvégezni. A teljes-
ség igénye nélkül próbálom felso-
rolni ezeket:
 Felújításra került a templom te-

zete, mellyel megakadályoztuk a
közelmúltban elvégzett bels  festés
beázását is. A tervezett drága gáz-

tést, talán a legolcsóbb elektro-
mos padf téssel sikerült helyettesí-
teni. Napjaink egyik talán legége-

bb problémájára, a szemétkérdés-
re igyekeztünk megoldást találni,
ezért konténert helyeztünk el a temp-
lomkert hátsó bejáratához. Ezúton
kérünk mindenkit, ide helyezze a
temet ben keletkezett szemetet.
 Mindezeken felül négy (4) eskü-

re került sor, huszonhárom (23)
keresztelés történt, tizenhárom (13)

 volt az els áldozók száma, és
sajnos tizenhat (16) embert kísér-
tünk utolsó útjára.
 Az elmúlt esztend ben több je-
lent s lelki esemény is történt:
 Június 22-én együtt imádkoztunk
papi és szerzetesi hivatásokért az
esperesi kerület híveivel és papsá-
gával.
 Nyáron ministránsaink és fiatal-
jaink együtt táboroztak Szentén, il-
letve augusztus végén az ifjúsági
hittanosok Bükfürd n kapcsolódtak
ki.
 Október 22-én került sor plébáni-
ánk 80 éves fennállásának megün-
neplésére. Az ünnep fényét emelte,
hogy egykori plébánosunk Ország
Tibor atya ebb l az alkalomból
mutatta be ezüstmiséjét templo-
munkban.
 Két lelkigyakorlat is volt. Nagy-
böjtben (Húsvét) és Adventben
(Karácsony) készültünk együtt az
Egyházi év legjelent sebb ünnepei-
re.
 Id s beteg testvéreink közösség-
ben is felvehették a betegek kene-
tét, illetve Gy ry Csaba atya rend-
szeresen látogatja a Katolikus Egy-
házközösség betegeit, akik nem
tudnak eljönni a templomba. Az
Adventi gyertyagyújtás a "falu fe-
ny fájánál" lett megrendezve.

 Az Úr segítségében bízva kezd-
jük el az újesztend t. Sok tervünk
és elképzelésünk van, de minde-
nekel tt Isten országát szeretnénk
építeni saját családunkban, a ke-
resztény közösségünkben, és ezen
keresztül az egész faluban is.

Porubszki Zoltán

Emlékek a múltból
A diósjen i református dalárda 1956-ban egy erdei felkészülés alkalmá-
val.

Álló sor: Csabuda József, Marton István (Simli), B gér András (Gróf),
Gere István (Szvatko), Dudás István, Csilling István, Juhász István, Mar-
ton Gergely, Vasas Mihály
Középen: Tövis István, Nagy Gyula, B gér János, Csurja Lajos
Ül  sor: Csomó József, Bányai István (egyh. gondnok), Lévai Pál
(lelkipásztor), Gere István (Figura), B gér Gergely, Gyöngyösi Gáspár
(kántor), Hornos István.

Felhívás hétvégi
gyerekfoglalkozásokra

Jóravaló gyerekek!

 Szombat délutánonként nagy
szeretettel hívunk és várunk benne-
teket a katolikus plébániára, ahol
barkácsolhattok a kézm ves foglal-
kozások keretében.
 Rophatjátok táncházak alkalmá-
val, jót mulathattok a játékdélutá-
nokon, ha lesz hó, elmegyünk
szánkózni is.
 Gyere el bátran, mulass, eszká-
bálj, vigadj velünk, és új barátok-
ra , barátn kre találsz.
 Foglalkozások kezdete: Szombat
délután 14 órakor.
 Erre az id re felejtsd el a TV-t,
számítógépet és a mobiltelefono-
dat!
 Hidd el, az élet ezeknél sokkal
szebb dolgokat tartogat számodra!

Kiscsikók

www.diosjeno.hu

FELHÍVÁS
Minden lakosra kiterjed a  Közsé-
günk Önkormányzata 4/2006. (II.
27.) számú  rendelete a  helyi állat-
tartásról. Ebb l idézünk néhány
részletet, mivel néhány állattartó
magatartása ezt szükségessé teszi.

 Az állattartó gondoskodni köte-
les az állat megfelel  és biztonsá-
gos elhelyezésér l, szakszer  gon-
dozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról.
 Az eb tulajdonosa köteles az
ebet úgy tartani, hogy az a

környezete nyugalmát ne zavarja
anyagi kárt ne okozzon
testi épséget és egészséget ne ve-
szélyeztessen.

 Minden állattartó köteles gon-
doskodni arról, hogy az állattartás
következtében mások jogos érde-
kei sérelmet ne szenvedjenek.
 A község belterületén a kertes
családi házaknál és üdül telken-
ként udvaronként legfeljebb 2 eb
tartható, valamint azok szaporulata
2 hónapos korig.
 Ebet póráz nélkül közterületre
kivinni tilos!
 Harapós vagy támadó természe-

 ebet biztonságos helyen megköt-
ve kell tartani. Szembet  helyen
kell elhelyezni a harapós kutyára
utaló figyelmeztet  táblát.

 Amennyiben az állattartó a ren-
delet szabályait megszegi, a pol-
gármester el zetes figyelmeztetés
után az állattartást megtilthatja,
korlátozhatja, illetve szabálysértési
eljárást kezdeményezhet.

CivilDió Egyesület
tervezett rendezvényei

2007-ben
Április 7. (szombat) Locsolóbál

Május 28. (vasárnap) Gyereknap
(Önkormányzat rendezvénye,
CivilDió szervezi)

Június 23. (szombat) Szent Iván
éj: néphagyomány felelevenítése,
utcabál

Július 21. CivilDió Vándorkupa

Október 13. (szombat): DióFesz-
tivál

December 31. (hétf ): Szaszovsz-
ky kupa

http://www.diosjeno.hu
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2006. december 31-én a CivilDió
Fiatalok Diósjen ért Egyesület
szervezésében ismét megrendezés-
re került a Szaszovszky Labdarúgó
Emléktorna.
 Az els  Emléktorna lebonyolítá-
sa sok-sok évvel ezel ttre tehet . A
hagyomány id vel ugyan megsza-
kadt, azonban mindig voltak, akik
december végén egy-egy mérk -
zéssel és koszorúzással megemlé-
keztek a tragikus körülmények közt
elhunyt sporttársra.
 A 2006. évi Emléktornára négy
férficsapat nevezett, ami mintegy
26 személyt jelentett, továbbá két
népes létszámú n i labdarúgó csa-
pat – a diósjen i és a kemencei – is
megtisztelte a tornát jelenlétével. A
résztvev k korosztályát tekintve a
tizenévest l egészen 51 évig ter-
jedt.

Józsa Csaba felajánlásának kö-
szönhet en egy vándorserleget in-
dítottunk útjára, mely reményeink
szerint még sok-sok évig fog ván-
dorolni csapatról-csapatra, így riz-
ve meg az emlékezést.
 A szabályok ismertetését követ -
en kezdetét vette a mérk zések so-
rozata. A körmérk zéses rendszer-
ben izgalmas összecsapásokat vív-
tak egymással a csapatok, a szüne-
tekben pedig az ideiglenesen kiala-

kított büfében enyhítették szomju-
kat, éhségüket meleg teával és
szendvicsekkel. A résztvev  együt-
tesek közül volt egy csapat, mely
sok esetben a többi fölé tudott ke-
rekedni, és így megérdemelten
nyerte meg a vándorserleget. A
végeredmény: 1. Jen  FC (9 p), 2.

zoltók (6 p), 3. Szasza’s Friends
(3 p), Pill&Go (0 p).
 A torna gólkirályi címét a Jen
FC csapatában játszó Pergel Csaba
szerezte meg 17 rúgott góllal.
 Kíváncsi várakozás el zte meg a

i mérk zést, ahol mind a két fél
nagy er feszítéseket tett meg a
gy zelem érdekében, azonban a
háromfordulós mérk zésen – ösz-
szesítésben – Diósjen  n i labdarú-
gó csapata diadalmaskodott.
 A torna mindvégig szabályos ke-
retek közt, sportszer en zajlott.
A díjak, oklevelek átadása után a
temet ben közös koszorúzással
emlékeztünk.
 Ezúton szeretném megköszönni
minden segít  ténykedését, és
egyúttal tolmácsolni minden részt-
vev nek a Szaszovszky család üze-
netét, mellyel megköszönik, hogy
méltóképp emlékeztek meg a sze-
retett édesapáról és férjr l,
Szaszovszky Csabáról.

Gyurkovics Zoltán

Szaszovszky emléktorna

2007. február 10-én
20 órától

az újjáalakult
Diósjen i Sportegyesület

bált szervez az
 Általános Iskolában
SOR – TÁNC – BÜFÉ

Éjfélkor TOMBOLA
ZENE:

Csabuda Péter billenty s h.
Szandai Nándor szaxofon

Gregor Zoltán basszusgitár

Belép díj: 1.000 Ft

Karitasz ruharaktár
a Római Katolikus

Plébánián
Adomány-ruhákat lehet adni
mindig Brodzan Ferencnének (Ili
néni) kell szólni, és  beteszi a rak-
tárba. Csak tiszta, mosott ruhákat
tudunk elfogadni!
 Ruhakiadást Kovács Györgyné
(Ujvári Margit) végzi, t kell meg-
keresni.

Kérjük, támogassa
Ön is adója 1%-ával a

Diósjen i Önkéntes
zoltó

Egyesületet!
Diósjen i

Önkéntes T zoltó Egyesület
www.diosote.hu

Adószám:18639010-1-12
Számlaszám:63800104-10001040
Drégelypalánk és vidéke Takarék-

szövetkezet

Sporthírek
Jó hírt közölhetek, megalakult a
Diósjen i Sport Egyesület elnöksé-
ge. Egyhangú döntés alapján Hor-
nos Márton lett a klubelnök, elnök-
ségi tagok pedig a következ k:
Horváth Attila, Józsa Csaba,
Hustyava Zoltán, Kaliczka Berna-
dett, Bálint Rita. Jó munkát kívá-
nunk nekik!
 Továbbá a pálya renoválását is
megkezdtük a  jó id nek köszönhe-

en, a kapuk el tti teret gyeptég-
láztuk ki.

 Következ  feladatok:
öltöz
korlátok
a pálya vasút fel li oldalának
edz pályává alakítása

 Ígéretet kaptunk a Polgármester
Úrtól, hogy segít az edz pálya
földmunkálataiban, amit el re is
köszönünk és megpróbálja a régi
selejt labdáinkat renováltatni.
 Csapattársaimnak és azoknak az
embereknek, akik a munkálatokban
részt vesznek el re is köszönöm az
elszánt segít készségüket.

Hajrá Diósjen !

Szabó Béla

FELHÍVÁS
Kérjük az ingatlantulajdonosokat,
hogy a járdákon a közlekedést
gátló faágakat, sövényeket, egyéb
növényzetet szíveskedjenek meg-
metszeni, eltávolítani.

http://www.diosote.hu

