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Gondolatok farsang idején
„Tedd er ssé, állítsd talpra a falu népét, és így ország er södik

meg, egy egész nemzet emelkedik fel.” (Tamási Áron)
Február a tél utolsó hónapjának
számít. A régi néphagyomány sze-
rint Jégbontó hava, … Halak hava,
… Böjtel  hava. E mellett nem el-
hanyagolva, hogy a farsang, a vi-
gasság ideje is. Mégis úgy vesszük
észre, illetve tapaszaljuk, mintha
minden megváltozott volna körü-
löttünk. Vajon a természet,
„bolondult-e” meg, vagy az ember
tevékenységének következtében
vált kiszámíthatatlanná az id járás.
Ezt tanulmányozhatják tudósok, le-
hetnek feltételezések, de ezekkel
szemben nekünk az igazi tavaszra
kell készülnünk.
 A régi parasztvilágban is igye-
keztek kihasználni az emberek a
téli hónapokat olyan hasznos tenni-
valókkal és ismeretszerzéssel, hogy
a korai tavasz ne érje váratlanul
ket. Megvolt a teend  a gazdaság-

ban, szerszámok javításában és ké-
szítésében, no meg a pincei teen-

k ellátásában is. Ahogy még ma
is érvényesül, míg a szakkönyvek,
szakmai lapok els sorban a nagy-
gazdaságok szakembereihez jutnak
el, a kis gazdálkodók els dleges
szakmai információs bázisa a száj-
hagyomány, a spontán ismeretter-
jesztés, heti újság. Ezért fontos,
hogy a gondos szakmai igénnyel
készült írások nemcsak a legfris-
sebb technológiai ismereteket,a
kórokozók elleni védekezési és
megel zési módokat adják közre,
de hónapról hónapra fel is hívják a
gazda figyelmét az id szer  tenni-
valókra.
 A mez gazdaság átalakulásának
átmeneti id szaka nem tudjuk
meddig fog tartani, de eddig is ten-
ni kell minden földtulajdonosnak
azért, hogy födünk, - amely nem-
zeti kincs – ne csak a kórót és par-
lagfüvet teremje. Tudjuk mindany-
nyian, ellentmondásban vagyunk
ezzel az agrárfelfogással, mert mi-
ért termelünk bármilyen gyümöl-
csöt, vagy tartunk állatot, ha a ter-
melési költség sem térül meg.
 A falusi embernek mégis termel-
ni kell, ha azt akarjuk, ne a túl-
vegyszerezett, vagy a lejárt szava-
tosságú élelmiszer kerüljön az asz-
talunkra. Míg nem vagyunk
„vészhelyzetben”, lehet, hogy csak
célt tévesztettünk, még is le kell ül-
nünk és meditáljunk, elt djünk a
dolgokon, és nem utolsósorban

imádkozzunk a szebb jöv ért, fa-
lunk felemelkedéséért.. Keressük a
„miértek”-re a választ, ami meg-
fejthetetlen számunkra. A legna-
gyobb kérdésre is sokan milyen vá-
laszt adnának: Miért csak akkor
kezdjük Istent keresni, amikor élet-
veszélyben vagyunk?
 Most a megválaszolatlan kérdés
helyett térjünk vissza a napi, heti
teend inkhez.
 Ha nem is volt tél, a tavasz még-
is közeledik. Lássuk mi a teend nk
a gyümölcsfák körül, a vetemé-
nyeskertben.
 Mivel nincs két egyforma ter-
mesztési év, nincs azonos károsító
fert zöttségi mérték sem, amely
meghatározó a lemosó készítmé-
nyek kiválasztásában. Fontos felis-
merni az újdonsült problémát (pl.

zelhalás) és a szerint válasszunk,
majd a már meglév  tapasztalata-
inkra építve, permetezzünk. Való-
szín  várható a rovarkártev k na-
gyobb megjelenése az enyhe tél
miatt, ezért a lemosó permetezés
nem helyettesíti a célirányos be-
avatkozásokat. A mész, valamint a
réztartalmú készítmények évtize-
dek óta megállták a helyüket, emel-
lett a felszívódó és kombinált ható-
anyagú készítmények is, melyek 2-
3 kórokozóval szemben is védel-
met nyújtanak.
 Egyre nagyobb méretet ölt a
pajzstet , az atka, a körtelevél-
bolha, a lombvágó-fert zöttség, fo-
kozódó a baktériumos vagy gom-
bás ágelhalás, mely ugyancsak a
réz jelenlétét sürgeti. A metszés
utáni sebkezelés hiánya rákos meg-
betegedés el retörése lehet.
 A korai permetezés, valamint
kerti munka közvetlen haszna nem
mérhet , viszont jól fémjelzi a gaz-
da el relátását, a biztonságra, kár-
megel zésre való törekvését.
Néhány fontos feladat a kertészeti
munkáknál:

kertünk vetéstervének összeál-
lítása, vetésforgó betartása;
gyümölcsfa, bokor telepítése
az ésszer ség határain belül;
köztes termesztés-, növénytár-
sítással könnyebb a kertm ve-
lés;
minden sorban más növényfaj;
komposztálás el készítés;
gyógy- és f szernövények ül-

tetése;
vet mag kiválasztása;
agrotechnikai munkák id beni
elvégzése (talaj-el készítés,
vetési- és ültetési id pont
megválasztása, tápanyag után-
pótlás, stb.)
talajfert tlenítés;
a növények tenyészterület-
igényeinek betartása (s  nö-
vényállományban a károsítók
tömeges felszaporodására lehet
számítani);
jó szerszámok használata

 E néhány gyakorlati felvetés
nem a szakmai hiányosságokat pó-
tolja, mégis gondolatébreszt nek
szánva a b vebb ismeretek meg-
szerzése mellett jelent némi útba-
igazítást.
 Sok szép tavaszi napot és ered-
ményes munkát kívánva minden
olvasónknak.

Vasas M

Régi id k –
régi emberek
Egy-egy faluban minden korban
volt – és ma is van – olyan ember,
aki a falusi eseményeket, ünnepi
alkalmakat strófába szedte. Nevez-
ték ket falusi vagy paraszt költ -
nek, versfaragónak, rímfaragónak,
vagy éppen egyiket-másikat bohó-
kás kifejezése miatt lekicsinyl leg
rigmusmondó, versíró kubikusnak.
Irodalmi tudományuk a falusi isko-
lában megszerzett, hat elemit vég-
zett m veltség volt. Mégis emellett
az Isten olyan ésszel áldotta meg
ket, ami nem adatott meg minden-

kinek. Továbbtanulások szóba sem
kerülhetett, hiszen a falusi gyerek-
nek – bármilyen jó képesség  is
volt  az iskola befejezése után a
parasztgazdaságban kellett helyt
állni. Olvasmányuk a Biblia mel-
lett a kalendárium, vásári alkal-
makkor megszerzett egy-két pony-
va, vagy netán jelesebb költ ink
egy-egy verses-füzete jelentette.
Rádió sem volt még a XX. század
els  felében. Talán ezer jó képessé-

 falusi gyerek közül egynek ha
sikerült – valamilyen mecénás út-
ján – kikerülni a falusi élet úgy-
mond irodalmi, kulturális sivársá-
gából vagy talán jónak is mondha-
tó, hogy nem került ki több közü-
lük, mint Pet fi, Arany vagy a töb-
bi.
 Diósjen n ilyen parasztgyerek

volt Géczi András, aki szülei sze-
génysége, no meg az akkori társa-
dalom történelmi elvárásai miatt
maradt meg a fentiek közül kiemel-
ve falusi versfaragó. Életrajzát ta-
lán leírnunk sem kellene, a hatvan
éven felüli korosztály még ismer-
hette t, másrészt verseib l megis-
merhetjük életét, de emellett a falu-
si élet szépségeit, gyötrelmeit, fa-
lunk hegyek övezte szép tájait.
 A református egyház anyakönyvi
bejegyzése szerint 1890. január 8-
án született. Hagyatékából megma-
radt a harmadik osztályos olvasó-
könyv. Valószín , már iskolás ko-
rában elkezdte a rímfaragást, me-
lyet bizonyít a mellékelt kézírása
is, a datálással egyben.

Egyik verse:
Földmível  fia voltam,
Ökröt, lovat is hajtottam.
Módjában nem volt apámnak,
Hogy tanultam volna másnak.
Szerettem volna tanulni,
Az ekét l szabadulni.
Kapálástól, kaszálástól,
Meg a szecskagép-hajtástól.
Tanulni nem lett alkalom,
Parasztnak kellett maradnom.
Télen sokat kellett fáznom,
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Beszámoló a közelmúlt képvise-
testületi üléseir l.

Diósjen  képvisel i 2007. február
9-én tartották meg januárra terve-
zett testületi üléséküket, mivel a
2007 évi költségvetési tervezet el -
készítése elhúzódott.
 Köszönt  és a napirendi pontok
elfogadása után polgármester úr tá-
jékoztatott az el  testületi ülés
óta eltelt id szak alatt történt ese-
ményekr l.
 A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége Salgótarján-
ban megtartott tájékoztatóján el-
hangzott, hogy Nógrád megye
veszteségek elé néz, mivel me-
gyénkre vonatkozóan 800MFt el-
vonás várható. Ugyanakkor régi-
ónk az elkövetkez  hét év alatt 250
milliárd forint pályázati pénzre te-
het szert.
 A pályázatokhoz megfelel en
el készített programok kellenek,
melyek sok helyen nincsenek. A
pályázatok el készítése érdekében
polgármester úr tárgyalásokat foly-
tatott több pályázatíró céggel és
bankkal.
 Tenken a falusi iskolák helyzeté-
vel foglalkozó konferencián,
Romhányban a Rákóczi-csata em-
lékére rendezett ünnepségen vett
részt polgármesterünk, ahol dísz-
polgárt is avattak Lampert Mónika
személyében.
 A váci Volánnal közösen tett be-
járáson kiderült, hogy a Börzsönyi
út autóbusz járattal érintése jelen-

s anyagi terhet róna önkormány-
zatunkra. A Volán körforgalom
megépítéséhez, (vagy a Csokonai
utca aszfaltozásához) köti a járat
kiterjesztését, és a megnövekedett
útvonallal járó pluszköltségeket az
önkormányzattal kívánná megtérí-
teni.
 Az önkormányzat ifjúsággal fog-
lalkozó bizottsága és az iskola ne-
vel testületének képvisel i közös
fórumot tartott a problémás gyere-
kek megjelent szüleivel, ahol kö-
zös felel sséget fogalmaztunk meg
gyermekein érdekében.

 A testületi ülés további részében
a 2007. évi üléstervet és rendez-
vénytervet vitatta meg a képvisel -
testület.
 Döntött a civil szervezetek támo-
gatásáról, és éjszakába nyúló ta-
nácskozást folytatott a 2007. évi
költségvetésr l.
 Egyebek napirendi pont alatt
egyéni kérelmeket, segélykérelme-
ket bírált el, és jelölte Dr. Nagy
Anna képvisel t a Nyugat-Nógrád
Vízm  felügyel  bizottságába. A
strandfürd t, az elkövetkez  évek-

ben bérleményként hasznosítja.

 2007. február 14-én megtartott
képvisel testületi ülés f  témája a
költségvetés elfogadása volt.
 Döntés született a kötelez  bels
ellen rzés ellátásáról. Ezt a felada-
tot Rétság kistérségi társulással kö-
zösen kívánjuk megoldani.
 Megállapodást kötünk a salgó-
tarjáni Balassi Bálint Könyvtárral,
mozgókönyvtár m ködtetésér l.

Gondoljon Diósjen re!

A diósjen i alapítványok nevében
köszönjük a 2005. évi 1%-os sze-
mélyi jövedelemadó felajánlásokat.
Ezen összegb l jutott az alapítvá-
nyoknak m ködésre, fejlesztésre,
támogatásra.
 Ebben az évben is tisztelettel
kérjük a falu lakosságát, hogy a
2006. évi adóbevallásuk elkészíté-
se során is támogassák adószázalé-
kaikkal alapítványainkat. Az így
helyben maradó felajánlások, azok-
nak nyújtanak segítséget, akik
Diósjen  biztonságáért, egészsé-
günkért, tehetséges fiataljainkért
vállalnak feladatokat. Hiszen ki
mástól várhatnak segítséget, mint

lünk, diósjen iekt l?
 Köszönjük a megtisztel  bizal-
mat, és támogatását. Bízunk abban,
hogy közösen szolgálhatjuk
Diósjen t a jöv ben is.

Diósjen i T zoltó Egyesület
adószáma: 18639010-1-12

Diósjen  Polgár r Egyesület
adószáma: 18638370-1-12

Tehetséges Ifjúságért Alapítvány
adószáma: 19162850-1-12

Köszönettel:
Diósjen  Önkormányzata

Önkormányzati hírek
Sokat izzadnom nyáron.

rni a nagy melegeket,
Rettegni a fellegeket.
Le se tudnám írni hányszor
Nagyon kimosott a zápor.
Ijeszt  mennydörgések
Számtalanszor meggyötrének.
Akik mez kbe dolgoztunk,
Ilyent sokszor megkóstoltunk.
Voltak földjeim messzi,
Óráig kellett odamenni.
Akkor nem lehetett buszon,
Csak úgy kelletett lábbuszon.
Fárasztóbb volt a gyaloglás,
Mint a kapálás, vagy kaszálás.
Ez okozta sokszor a bajt,
Ha az es  hazazavart.
Dolgozni akkor nagyszer ,
Amikor van fény és der .
Ugy nem voltam boldogtalan,
Ha estélig dolgozhattam.
Az id  sokszor megtréfált,
Hiába tettem nagy sétát.
Tudom hirdetni, verselni,
Nem jó földmívesnek lenni.
Korán kelni és sietni,
Aludni csak kés n menni.
Enni is sietni kellett,
Amikor borulni kezdett.
Mégis kedves volt énnekem
Kinn a dics  természetben.
Az eke után ballagni,
Pacsirtazenét hallgatni,
Finom, friss leveg n lenni,
Ilyennek tudtam örvendni.
Ezzel rekesztem be versem
Sohse kelletett énnekem,
Dohányárt se pénzt kiadni,
Ílyen alak volt Géczi Andri.

 Mint sok diósjen i embert, t is
lekötötte a természet, a hegyek-
völgyek harmóniás szépsége, amit
több versében kifejezett. Részt vett
az els  világháborúban, ahol szani-
técként is ténykedett. Falusi életét
ugyanúgy élte,  szerény feleségé-
vel és munkatehetetlen, beteg fiá-
val – mint a többi szegény paraszt
ember. Hat hold földjét megm vel-
ni, nem volt még gépi er , sem fej-
lett gazdasági technológia.
 A háború viharai elültek, a nagy
politikai változások sem hoztak
semmi jót a paraszt emberek életé-
ben. Az 50-es évek a gúzsbakötött
szegénységet jelentették. Így teltek
az évek, még az 56-os forradalom

után is Géczi Andráséknál is.
„Nélkülöz bb alig lakja ezt a falut,
Így kell nyilatkoznom, hogy énne-
kem kaput.”
 Id s korára már a tsz-esítés sem
hozott számára semmilyen lehet -
séget, mégcsak öregségi segélyt
sem.
 Az akkori tanácselnök közbenjá-
rására 1966-ban itt kellett hagynia
családjával együtt szeretett faluját,
és a Ludányhalászi Szociális Ott-
honba kerültek. Egy-két rokonának
onnan is küldte verses leveleit. Ha
egy kis üres cetli a kezébe került,
arra apró bet kkel rótta a rímeket.
Búcsúzása falujától:
„Sajnálni fogom, míg élek Diósjen t,…
Távolestem t le, mint az a falevél,
Melyet fájától messze visz a szél.
A sors szele, honnan engem is elsodort,
Míg élek sajnálni fogom a templomot.
Nem fogok már benne éneklést vezetni,
Nehezemre esett e helyr l elmenni…
 Felesége, majd fia után, 98 éves
korában  is a diósjen i református
temet ben lelte nyughelyét.
„Mindenek elmúltak, és bevégeztettek,
Rám már a faluba csak emlékezhetnek”
 E rövid írás legyen számára nyu-
galom, hogy a diósjen iek nem fe-
lejtették el a versel Géczi Andrást.
2007. farsang idején

VsMy

Csoóri Sándor:
Farsang napi kutyabál

De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
s farsang napján
minden kutya
bálba kutyagolna.
Nagy kutya is,
kis kutya is,
kit csíp még a bolha is.
Komondor kényelmes,
lassú táncot ropta,
Puli Pali csárdást,
ahogy meg van írva;
sötét sz re, bozontja
a szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,
a foxi bokázna,
a többi vén kutya meg
leülne a hóba.

Régi gazdanaptár ajánlása
február havára

Ültesd ki, ha nap jár, a magról a fákat,
Metszegesd le jókor a sarjadzó ágat.
Murok, paradicsom, zeller, kel, ugorka,
Petrezselyem, spenót – most vetend  sorba,
Teregesd a trágyát rendben ki a sz n,
Metszegesd, ha meg nem metszetted az szön.
Jól etesd a marhát, úgy is nem sokára,
Megéje kerülsz majd, az eke szarvára.

Öreg gazda szerint:
Gyertyaszentel  melege
sok hó a jégnek el jele
Gyertyaszentel  hidege
Koratavasznak hírnöke.
Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál
S ha nem talál, akkor bizony csinál.
Ha der s a Román napja
Ég áldását b ven adja.
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Betegtájékoztató
(Dr. Kenessey Albert Kórház-
rendel intézet tájékoztatója)

II. rész
Vizitdíj és kórházi napidíj fizeté-
sével kapcsolatos szabályok:

Ellátás jogcíme: Az ellátó or-
vos a vizsgálatot megel en
köteles a beteget tájékoztatni
az ellátást követ en esedékessé
váló díj(ak)ról, ha a vizsgálat
eredménye szerint sürg sség
nem áll fenn, vagy nem OEP
finanszírozású eset, illetve ren-
delet szerinti díj ( vizitdíj, kór-
házi napidíj ) fizetésére kötele-
zett
Jelenleg nemcsak akkor kell fi-
zetni vizitdíjat, ha olyan szak-
rendelésre megy a páciens,
ahol orvosi ellátás történik, ha-
nem akkor is kell fizetni, ha or-
vost nem igényl  ellátást vesz
igénybe (pl. EKG, fizikoterá-
pia, laboratórium, röntgen)
Vizitdíj és kórházi napidíj ösz-
szege teljes egészében az intéz-
ménynél marad
Nyugta adása kötelez , illetve
kizárólag a beteg kérésére
számla adása
Kötelez  adatok a nyugtán, il-
letve számlán:
Biztosított neve, TAJ, összeg,
kiállítás dátuma, intézeti pecsét
Díjfizetési kötelezettségr l a
beteget az ellátás igénybevétele
el tt tájékoztatni kell
Személyesen vagy
betegbeleegyez  nyilatkozaton
Járóbeteg szakellátás: vizitdíjat
mindig fizet a beteg (ha kell),
utólag visszaigényelheti az ille-
tékes jegyz l
Fekv beteg szakellátás: igazol-
tan 20 napnyi fizetés után a 21.
naptól már nem kell fizetni
(beteg mutassa be a tárgyévi
nyugtá(i)t, vagy a kórlapban el-
len rizhet ek az elszámolási
nyilatkozatok)
Amennyiben az intézmény
nem szedi be az el írt vizitdí-
jat, vagy kórházi napidíjat, an-
nak OEP ellen rzés során meg-
állapított összegét a kórháznak
meg kell fizetnie az OEP részé-
re
Kórházvezetés célja, hogy a le-
het  legegyszer bb, a betegek-
nek legkevésbé kényelmetlen
módját alakítsuk ki a díjak be-
szedésére (pl. intézeti pénztár,
központi beszed  munkahely,
ahol munkatársak ismerik a
kórházi napidíj és vizitdíj be-
szedésének szabályait)

Fentiekre tekintettel széleskör  tá-
jékoztatásra van szükség, melynek
alapján kérünk tisztelettel minden
beteget az együttm ködésre. A be-
teg számára célszer  és fontos,
hogy tárgyévben kapott, vizitdíjról
és kórházi napidíjról szóló nyugtá-
it, valamint az Elszámolási nyilat-
kozatait gy jtse össze, s minden to-
vábbi ellátásra vigye magával,
hogy be tudja mutatni bármely
szakellátó intézetben.

VII. Részleges vagy teljes
térítési díj

Az alábbi esetekben az OEP finan-
szírozás kiegészítéseként, vagy at-
tól függetlenül a betegeknek rész-
leges vagy teljes térítési díjat kell
fizetniük ellátásuk után.
Részleges térítési díj:

Kezel orvos helyett másik or-
vost kíván választani a beteg
(kivéve: ha a sürg sség, illetve
a beteg állapota miatt indokolt
speciális szakmai ellátás nem
zárja ki). Ebben az esetben
meg kell felelni a formai köve-
telményeknek, melyek az inté-
zet dokumentációs rendjében
rögzít
Beutaló nélkül igénybe vett
fekv beteg ellátás (kivétel a
sürg s szükség körébe tartozó
ellátások – külön rendelet!)
Fizetend  részleges térítési díj:
OEP finanszírozási összeg 30
% - a, de max. 100.000 Ft,
Küls dleges nemi jellegek
megváltoztatása: ebben az eset-
ben kivételként az OEP finan-
szírozási összeg 90 % - át fizeti
a beteg
Beutalási rendt l eltér  igény-
bevétel, kivétel az Eütv. 3.§. i)
pont szerinti sürg sségi ellátás
(beteg máshova megy, mint
ahová a területi ellátási elv sze-
rint a beutaló szól):

Fekv beteg felvételre je-
lentkezés napja: 4.000 Ft
Ellátás id tartamára: Aktív-
napi 800 Ft, krónikus-napi
500 Ft
31. naptól: egységesen 400
Ft/nap

Ápolási osztály részleges + ki-
egészít  térítési díja együtte-
sen: 1.300 Ft/nap

Teljes térítési díj:
Véralkohol-vizsgálat vérvétele:
4.000 Ft
Kábítószer szintjének kimuta-
tása vérvétellel: 4.000 Ft
Látlelet kiadása: 3.000 Ft
Részeg személy detoxikálás:
6.000 Ft
Kábítószer hatás alatt álló sze-
mély akut ellátás: 6.000 Ft
Hivatásos sportolók sporteü.
szakvizsgálata: 8.000 Ft

VIII. Sürg s szükség körébe
tartozó ellátások, illetve

betegségek
Az 52/2006 (XII. 28.) EüM. Ren-
delet határozza meg azt a 31 beteg-
ségcsoportot, ami a sürg s szükség
körébe tartozó ellátásokat jelent
(het)i. Ezen betegségek és ellátások
esetén az állapot stabilizálásáig
(járóbeteg, vagy fekv beteg aktív
ellátás) a betegnek nem kell fizetni
vizitdíjat, kórházi napidíjat, illetve
részleges térítési díjat sem, illetve
beutaló sem szükséges a kezelés
igénybe vételéhez.

IX. Utazási költségtérítés
2007. január 01 – t l érvényte-
len a „Hitelezett utazási utal-
vány” formanyomtatvány

Utazási költségtérítés mértéke
= helyközi járatokon érvényes
viteldíj ára
Kiállításra való orvosi jogo-
sultság változatlan
Csak akkor jár a megtérítés, ha
az ellátó orvos azt igazolja
Érvényes: „Utazási utalvány”,
melyen max. 4 megjelenés iga-
zolható
Utazási költségtérítés igénybe-
vétele: OEP utólag téríti vissza

Ellátást igazoló aláírást tar-
talmazó utazási utalvány
Plusz menetjegy mellé csa-
tolva

Kísér  utazási költségtérítésre
jogosult, ha

16 éven aluli gyermek kísé-
je

16 éven felüli beteg egészsé-
gi állapota miatt indokolt

Utólagos kiállításra nincs lehe-
ség

Utazási utalványon feltünteti a
kiállító orvos annak tényét és
indokát (BNO is), ha a beteg
csak személygépkocsival tud
utazni (ilyenkor menetjegy
nem kell)

Mikor kell kiállítani az Utazási
utalványt az intézmény szakor-
vosának?

Fekv beteg gyógyintézetb l
való elbocsátáskor
Adaptációs szabadságra való
elbocsátáskor
Ismételt kezelés elrendelésekor
– ha még nincs a betegnek ki-
töltött utazási utalványa, vagy
a 4 lehet ség betelt
Más szakellátó intézetbe törté-

 beutaláskor
Szanatóriumi, rehabilitációs
kezelésre jogosult orvos a be-
utaláskor
Gyógyászati segédeszköz ellá-
tás igénybevételéhez, annak el-
rendelésekor
Átmenetileg: hazafelé – aláírás
+ pecsét kétszer – amíg az új
utazási utalvány kiadásra kerül

X. Várólista
Intézményünk fekv beteg osztá-
lyain a betegfelvétel történhet sür-

sséggel, el jegyzés alapján, vagy
meghatározott ellátásokra (pl. spe-
ciális m tét) vonatkozóan várólista
alapján. Az intézeti várólista kiala-
kításának és kezelésének szabályait
kötelez en alkalmazni kell 2007.
január 01 – t l.
Intézeti várólista

Kezel orvos kezdeményezi a
várólistára való felkerülést
Egyedi azonosítót kap a beteg
Kezel orvos tájékoztatja a be-
teget a várólistáról
Intézeti várólistát kezel  sze-
mély tájékoztatja a kezel or-
vost az egyedi azonosítóról és
a várólistán sorrendben elfog-
lalt helyr l (sorszám)
Egyedi azonosítót a várólista
kezel  személy vagy a kezel -
orvos adja át a betegnek zárt
borítékban
Intézeti honlap: nyilvános vá-
rólista – nem alkalmas sze-

mélyazonosításra, a beteg
egyedi azonosítója segítségével
a kórházi honlapon megnézheti
saját adatait
Intézeti honlapon megjelen
adat: egyedi azonosító + sor-
szám + beavatkozás várható
id pontja
Honlap karbantartása folyama-
tos, de változást követ en leg-
kés bb 3 napon belül frissíten-

 a várólista kezel  intézeti
személy által
Kezel orvos 5 napon belül tá-
jékoztatja a beteget a változás-
ról
Honlap szerkesztés adatvédel-
mi szabályai
Számítógép: t zfalas, jelszavas
védelem
Csak arra kijelölt személyek
férhetnek hozzá a központhoz

XI. Közgyógyellátás
Közgyógyellátási igazolvány tar-
talmazza

Személyes adatok
Tartósan fennálló betegségek
BNO kódja
Gyógyító ellátások, gyógysze-
rek megnevezése azonosító
adatokkal, kiszerelés, mennyi-
ség, adagolás
Csak szakorvos által vagy
szakorvosi javaslatra felírható
gyógyszernél: szakorvos neve,
pecsétszáma ( szakorvos a ke-
zelésr l a háziorvost tájékoz-
tatja )
Dobozonként fizetend  300 Ft-
os díjat nem kell fizetni a
közgyógyellátásban részesül
betegnek
Jogosultság id pontja 1 év
(megújítandó)
Egyéni gyógyszerkeret

Gyógyszerköltség: egyhavi
mennyiségre számított leg-
alacsonyabb napi terápiás
költség , els ként választan-
dó szer
Benne a gyógyszerért dobo-
zonként fizetend  díj

XII. Gyógyszerellátás,
gyógyszer felírás szabályai

Nagyon fontos, hogy betegeink
tisztában legyenek azzal, hogy a
biztonságos és gazdaságos gyógy-
szer- és gyógyászati segédeszköz
ellátás, valamint a gyógyszerfor-
galmazás általános szabályairól
szóló 2006. évi XCVIII. törvény
alapján 2007. január 01 – t l, illet-
ve január 15 – t l jelent s változá-
sok léptek életbe, amelyek a
gyógyszerköltségek lényeges növe-
kedését okozhatják nem kell  is-
meret hiányában. Az alábbiakban
összefoglalóan szeretnénk Önt
megfelel  ismeretekhez juttatni,
hogy döntési helyzetben lehessen
gyógyszeres kezelése során.

Gyógyszerár támogatási rend-
szer 2007. 01. 15-t l változott,
jelent s költségtöbbletet ered-
ményezhet
Referencia gyógyszer és refe-
rencia gyógyászati segédesz-
köz: az a megállapított legala-
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Úgy gondoljuk, nem kell bizony-
gatnunk az itt él nek, hogy  az or-
szág egyik legcsodálatosabb termé-
szeti környezetében fekv  települé-
sének lakója. A Börzsöny hegység
a maga vadregényes hegy-
völgyeivel, változatos növény- és
állatvilágával, gazdag kultúrtörté-
neti értékeivel, tiszta leveg jével
nem csak a mi szívünket-lelkünket
üdíti és gyönyörködteti, de ide
vonzza a természet szerelmeseit
úgy a közeli f városból, mint az
ország távolabbi vidékeir l, s t, az
ország határain túlról is. Közsé-
günk természeti adottságai olyan
lehet ségeket tartogatnak a falu la-
kossága számára, melyekb l alig-
alig használ ki valamit. Napjaink-
ban számtalan példát látunk arra,
hogy egyes települések, jóval ked-
vez tlenebb adottságok mellett –de
ötletekkel, tör déssel, összefogás-
sal, szívós munkával, pályázatok
segítségével, stb., - látványos ered-
ményeket értek el életkörülménye-
ik javításában.
 Ez a lehet ség mindenkor, min-
den település el tt nyitva áll. Oly-
kor küls  segítség is kínálkozik,
mint most is. Err l szeretnénk nagy
vonalakban tájékoztatni a lakossá-
got. A természetes környezet
aggasztó méreteket ölt  pusztulása
és a globalizáció sokkoló hatása
szemléletváltást hozott létre, új
igényeket hozott felszínre a turiz-
mus területén is. Ez a fajta szemlé-
let azt t zte ki célul, hogy a turiz-
mus járuljon hozzá a természetes
környezet meg rzéséhez, megóvá-
sához, vagy helyreállításához, ne
terhelje a környezetet (pl. motoros
járm vek kizárása), segítse el  a
látogatott terület lakosainak jólétét.
Mindezt röviden  ÖKOTURIZ-
MUS-nak nevezték el. A világ fej-
lettebb országaiban egyre elterjed-
tebb és egyre támogatottabb az

ökoturizmus, így az Európai Unió-
ban is, amely erre a célra komoly
összeget fordít. Az elkövetkez
id kben hazánk is jelent s támoga-
tásra számíthat az ökotrizmus terü-
letén. Magyarországon néhány éve
indult a Zöldút program, amely az
ökoturizmus alapelveire épül és a
Börzsöny túloldalán, valamint a
Dunakanyarban már érezhet  ered-
ményekkel dicsekedhet. Lehet ség
van becsatlakozni a programba, az
önkormányzatokon (de természete-
sen a lakosokon is!) múlik, hogy
életmin ségünkön tudunk-e javíta-
ni az itt felkínált lehet ség révén.
 Röviden arról, mit is neveznek
zöldútnak:
 A Zöldút egy természeti
„folyosó”, sáv, amely lakott terüle-
teket kapcsol össze történelmi és
kulturális emlékekkel, parkokkal,
rezervátumokkal. Ezeket az útvo-
nalakat nem-motoros közlekedésre
hozták létre, leginkább gyalogos,
kerékpáros, lovas, lovas kocsis,
kerekesszékes, görkorcsolyás ér-
dekl k részére, a fenntartható
fejl dés, fenntartható közlekedés
jegyében. A Zöldutak gyakran
lesznek a terület további fejl désé-
nek alapjai, ezt számos ország pél-
dája mutatja.
 El nyei:
 Er sen növelik azon látogatók
számát, akik ezt a közlekedést vá-
lasztják, a könnyebb hozzáférhet -
ség a mindennapokban is növeli a
nem-motoros közleked k arányát.
Ahol ilyen épül, ott el bb-utóbb
használni fogják akkor is, ha annak
el tte nem örvendett nagy népsze-

ségnek.
 Bevételnövekedést eredményez-
het a szabadid  eltöltésével, üdü-
léssel, sporttal, turizmussal kapcso-
latos szolgáltatások terén. Gondol-
junk csak bele, hogy míg autóval
több száz km-t meg lehet tenni

A Zöldút program

csonyabb árú készítmény, ami-
vel legfeljebb azonos mérték
társadalombiztosítási támoga-
tást kaphat az azonos csoportba
tartozó készítmény illetve
gyógyászati segédeszköz
Kezel orvos és a gyógyszert
kiszolgáló gyógyszertár köteles
tájékoztatni a beteget a rendel-
kezésre álló, azonos hatóanya-
gú, illetve hasonló terápiás ha-
tású alacsonyabb árú gyógy-
szerr l, illetve a választható
azonos hatóanyag tartalmú
gyógyszerek térítési díjainak
különbségér l
Hatékony és gazdaságos
gyógyszerrendelés törvényi
feltétel – gyógyszerrendelést
el segít  számítógépes prog-
ram használata
Gyógyszerfelírás során: mind a
háziorvos, mind a szakellátást
végz  kórházi orvos köteles tá-
jékoztatni a beteget

a gyógyszeres kezelés alter-

natíváiról,
az azonos hatóanyag tartal-
mú és kiszerelési formájú
gyógyszerek térítési árainak
különbségér l
a helyettesíthet ség lehet -
ségeir l

Gyógyszerész – ha a vényen az
orvos a helyettesíthet séget
nem zárta ki – köteles a beteget
tájékoztatni a gyógyszerkiadás
el tt a helyettesíthet  gyógy-
szerek kedvez bb térítési díjá-
ról. Ha a beteg beleegyezik, ki-
adhatja az olcsóbb gyógyszert
Az orvosi dokumentációban a
beteg aláírásával igazolja a
megfelel  tájékoztatás megtör-
téntét
Beteg választhat a legolcsóbb
gyógyszeres kezelést l eltér
kezelést a megfelel  tájékozta-
tás után. Ebben az esetben az
eltérést a betegdokumentáció-
ban annak részletes indoklásá-
val együtt rögzíteni kell, s a be-

teg aláírásával igazolja
Járóbeteg ambuláns lapon és
kórházi zárójelentésben a
gyógyszerterápiás javaslatot
hatóanyag - szükség esetén ha-
táser sség és gyógyszerforma -
megjelölésével kell megadni
Egészségbiztosító ellen rzi a
hatékony és gazdaságos gyógy-
szerrendelés megfelel ségét és
eljárhat adott szolgáltatóval
szemben, ha szabálytalanságot
észlel
Gyógyszertáron kívüli gyógy-
szerforgalmazás feltételei:

Csak orvosi vény nélkül ki-
adható gyógyszerek
Öndiagnózis egyértelm en
felállítható, a tévedés nem
jár veszéllyel
Gyógyszer veszélyessége
túladagolás esetén sem nagy
Külön rendelet által megha-
tározott gyógyszercsoportok
Gyógyszer forgalmazásra a

kereskedelmi egység enge-
délyt kapott
Kereskedelmi egység meg-
felel  gyógyszer tárolást és
betegtájékoztatást végez

Normatív támogatási rendszer
2007. 01. 15-t l az alábbiak
szerint változott:

100%-os támogatás: 300 Ft-
os minimáldíj
Várható: 12 betegcsoport
esetében nem kell
minimáldíjat fizetni tovább-
ra sem
90%-os átlagon felüli nor-
matív támogatása 85%-ra
70%-os átlagos normatív tá-
mogatása 55%-ra
50%-os átlag alatti normatív
támogatás 25%-ra csökken

Emiatt várható a gyógyszerárak és
a beteg gyógyszerköltségeinek je-
lent s emelkedése, így minden be-
tegnek kezel orvosával együtt cél-
szer  átértékelni kezelését.

anélkül, hogy hosszabb ideig meg-
pihennénk valahol, ennél a közle-
kedési formánál az utazók gyak-
rabban megállnak egy-egy
„állomáson”, és igénybe veszik az
adott hely szolgáltatásait, esetleg
megtekintik a helyi látványosságo-
kat.
 A Zöldút munkalehet ségeket
teremt kialakítása és fenntartása
során.
 Területe védett a káros kihaszná-
lással szemben, megóvhat a túlzott
beépítést l is. Új, környezetbarát
szemléletet mutat be a közlekedés
terén, egészséges életmódra nevel.
  A történelmi helyeket összeköt
utak növelik a lakosok tudatosságát
saját kulturális örökségükkel kap-
csolatban, az utak, a helyi különle-
gességek bemutatói lesznek.
 A Zöld utak jellemz en az egyé-
neknek vagy kisebb társaságoknak
teremtenek kirándulási lehet sége-
ket, nincs szükség nagy szállodák-
ra, nagy forgalmú közlekedési
utakra, nagy beruházásokra, inkább
sok kisvállalkozóra, néhány kivite-
lezhet  ötletre (pl.: kerékpárköl-
csönzés, lovasturizmus, fogatok
bérlésének lehet sége).
 A hangsúly az eredeti környeze-
ten van, az idelátogatók használják
a falusi szálláshelyeket, megkóstol-
ják a helyi ételeket, betekintést
nyerhetnek a helyi hagyományok-
ba.
 A Zöldút programot Magyaror-
szágon a Magosfa Alapítvány indí-
totta útjára a Duna-Ipoly Zöldút ki-
építésével, mely a Budapest-Szob
kerékpárút folytatásaként jött létre.
Kiegészülve Örökségeink útjával,
jelenleg Parassapusztáig tart.
 Az alapítvány összekapcsolta a
Zöldút programját a Helyi termék
programmal.
 Helyi termék minden, amit nem
importáltak, ami helyben készült,
amit 50 km-en belül adtak el, és
ami legalább 50 százalékban helyi
alapanyagból, saját munkával ké-

szült. Helyi termékek lehetnek me-
gazdasági, kézm vesipari, ipar-
vészeti termékek, szinte bármi,

amit emberi kéz el  tud állítani.
Néhány példa a környékbeli fal-
vakból: fafaragvány, csuhéból ké-
szült termékek, hímes tojás, méz,
kecskesajt, hímzések, pékáru, pá-
linka, kézzel kötött ruhadarabok.
Kemencén az eladhatatlan ribizli-

l készítettek szörpöt, bort, mely
igen nagy népszer ségnek örven-
dett a kirándulók körében.
  Miért jó a Helyi termék prog-
ram? Mert kivesz ben lév  haszná-
lati tárgyak, technológiák marad-
hatnak fenn. Mert a vásárló biztos
lehet abban, hogy jó min ség , ér-
tékes árut kap a pénzéért. Növeli a
vállalkozások bevételeit, ezáltal a
helyi adóbevételek is növekednek,
melyek a falu céljait szolgálják.
Nemcsak a vállalkozások, hanem a
lakosok számára is munkalehet sé-
get, kereseti lehet séget biztosít.
Kis pénz- és energia-befektetést
igényel. Növeli a település értékét,
egyszóval javítja az életmin séget.
 A falusi turizmus terén is igen
nagy el nyökkel jár, hiszen a ven-
déglátók helyi termékeket szolgál-
hatnak fel, és a turistát is be lehet
vonni a munkafolyamatokba, amire
egyre nagyobb az igény.
 A Zöldutak mentén mindenütt
táblák jelzik, hol lehet hozzájutni a
különféle helyi termékekhez.
 A Zöldút kialakításának legfon-
tosabb alapfeltétele a helyi lakosok
és környékbeli falvak összefogása.
Fest ien szép lakóhelyünk számára
úgy kell el segítenünk felemelke-
dését, hogy páratlan értékeit meg-
rizzük és kamatoztassuk.

 Természetesen, semmi sem hul-
lik az ölünkbe magától, de hiszünk
abban, hogy  az összefogás ereje
által adottságainkat jól tudjuk ka-
matoztatni községünk minden la-
kója számára.

CivilDió
                                    Egyesület
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   A katolikus ifjúsági hittant hatal-
mas lelkesedéssel és kitartó mun-
kával Varga András atya alapította
mintegy tíz évvel ezel tt a berke-
nyei, nógrádi és diósjen i fiatalok
részvételével. Célja a fiatalok ösz-
szefogása, keresztény lelkületük
kim velése és a falvak közötti kap-
csolatok építése volt. Munkáját
Gy ry Csaba atya folytatja szívvel-
lélekkel, fáradságot nem ismerve.
   Az  „ifit”  –  ahogy  mi  hívjuk  –
szombat esténként tartjuk, általá-
ban a diósjen i és a nógrádi plébá-
nián felváltva. De ha jön a jó id ,
szívesen megyünk a természetbe,
törzshelyeink a diósjen i és a nóg-
rádi kálváriadomb.
   Együttléteinkkor megvitatjuk a
hét történéseit – legyen szó akár
közéletr l vagy valamelyikünk
személyes élményeir l -, fiatalos,
keresztényi szemszögb l. Meg-
osztjuk egymással kérdéseinket, ta-
pasztalatainkat, gondolatainkat, így
er sítve egymást a keresztény élet
örömeiben és értékeiben – még ak-
kor is, ha a világ számára ezek az
értékek nagyrészt elt ntek, és hi-
tünk miatt gyakran nevetség tár-
gyává válunk is. Közös célunk,
hogy segítsük egymást józanul
gondolkodó, Istennek tetsz  bol-
dog életet él  érett feln ttekké vál-
ni, akik példával szolgálhatnak
mind leend  családjuknak, mind a
fiatalabb generációknak.
   Sokan gondolják úgy, hogy a ke-
resztény fiatalok csak savanyúak és
megkeseredettek, öröm nélküliek
lehetnek – erre cáfolunk rá mi kö-
zös programjainkkal: kirándulások,
túrák és hatalmas bulik is. Nem
múlhat el a farsang, mikulás, de
nyáron két hét sem egy fergeteges,
jókedv  „ifis buli” nélkül. Leg-
utóbbi táborunk nyáron volt, ami-
kor Bükfürd n töltöttünk el néhány
felejthetetlen napot. Kihagyhatat-
lan programok a biciklis túrák, me-
lyeken bejártuk már a Börzsönyt, a
Cserhát dimbes-dombos vidékeit,
de körbetekertük már Tata, Eszter-
gom környékét is, egy önfeledt
párkányi fürd zéssel tarkítva.
   A testi felüdülés mellett figyel-
met fordítunk lelkünk ápolására is,
így rendszeresen tartunk lelkigya-

korlatos hétvégéket, például
Szokolyán, Máriabesny n vagy
Márianosztrán, ahol baráti viszony
alakult ki a pálos szerzetesek és az
ifisek között; azóta is szívesen vár-
nak minket vissza.
   Nagyrészt a diósjen i ifisek lel-
kes munkájának köszönhet en jött
létre az Észak-Duna menti
Nagyboldogasszony Közösség,
amellyel a környék fiataljainak sze-
retnénk lehet séget biztosítani,
hogy megismerhessék egymást és
meger södjön a régió keresztény
fiataljainak összetartása és öntuda-
ta.
   Szeretettel várunk összejövetele-
inkre minden olyan keresztényt, le-
end  keresztényt, fiatalt, illetve lé-
lekben fiatalt, akinek kérdései,
gondolatai vannak a hitével, életé-
vel kapcsolatban, vagy csak egy
keresztény értékeket valló, moder-
nül gondolkodó, vidám társaság
tagja szeretne lenni! Találkozzunk
szombatonként a diósjen i (vagy
nógrádi) plébánián este hét órakor!

                          Pátyodi Szandra,
                              Altsák József

Az úr mondta

Én vagyok az élet kenyere –
és nem f szer, amely ízesíti ételeiteket!

Én vagyok a világ világossága –
és nem felvillanó fény az éjszakában!

Én vagyok az ajtó –
és nem ablak, amelyen csak benézni lehet

az újvilágba!
Én vagyok a jó pásztor –

nem pedig szolga, aki sz k akolba
tereli a nyájat!

Én vagyok a föltámadás –
és nem vigasztaló, aki csak enyhíti a halált!

Én vagyok az út –
és nem hátsó feljárat,

amelyen rejt zködve járnak!

Én vagyok az igazság –
s nem olyan bölcs, aki kérkedik tudásával!

Én vagyok az élet –
és nem orvos, aki gyógyszereket

ír fel a betegségekre!

Én vagyok a sz  –
nem pedig karó, amelyhez
a sz vesz ket kikötözik!

Az ökumenikus imahét keretében a
keresztény egyházak együtt imád-
koztak mindazokért, akik szenved-
nek, és együtt tanúskodnak Krisz-
tusról, aki a „süketeket hallókká, a
némákat beszél kké tette".
 Idén január 28-án vasárnap du. 3
órakor a katolikus templomban vett
részt istentiszteleten mindkét fele-
kezet hív  közössége. A szertartást
Koncz Zoltán református lelkipász-
tor, valamint Gy ry Csaba katoli-
kus plébános tartotta. Külön imád-
koztunk Hörömp  Gergely tiszte-

1998. december 19-én alakult meg
34 f vel a diósjen i polgár r egye-
sület, a létszámunk változó. A múlt
évi sikeres toborzómunkának kö-
szönhet en a tagságunk létszáma
44 f re emelkedett. Tagságunk ja-
va része fiatal, de az id sebb lako-
soknak, nyugdíjasoknak sem kö-
zömbös a polgár r munka. Ha már
a toborzásról volt szó, itt ragadnám
meg az alkalmat, hogy szóljak a la-
kossághoz. Akik falunk lakosai kö-
zül úgy érzik nemre tekintet nélkül
18 éves korhatár felett, hogy a pol-
gár rség tagjai szeretnének lenni és
a feladatokat, szolgálatot szabad-
idejükben térítésmentesen vállalni
tudnák, mindazokat szeretettel vár-
ja a polgár rségünk tagsága. Visz-
szatérve a bemutatásra, a közsé-
günk vezetése a tevékenységünk-
kel meg van elégedve, a rendezvé-
nyeken, azok biztosításán megta-
lálhatóak vagyunk. Nagyon fontos-
nak tartjuk falunk közbiztonságát,
lakosságunk biztonságérzetét, java-
inak biztonságát, meglétét. Jelenlé-
tünk visszatartó er , a b nmegel -
zés terén kivesszük a részünket,
tagjaink sok mindent látnak, infor-
mációkat gy jtenek, rendellenes-
ség észlelése esetén jelzik az illeté-
kes hatóságok felé. A Rétsági Vá-
rosi Rend r-kapitánysággal, a ha-
tár rséggel, a Vám- és Pénzügy r-
séggel, a katasztrófa-elhárítással, a
postával együttm ködési megálla-
podásunk van. Ennek kapcsán kö-
zös jár rszolgálatokat látunk el a
rend rséggel és a határrendészettel.
2006-os évben a polgár rségünk
tagsága közel 2600 óra szolgálatot
teljesített, rendezvény-biztosítás,
jár rszolgálatban, figyel  szolgá-
latban. A helyi Önkéntes T zoltó
Egyesülettel a kapcsolatuk jó kö-
zös tagjaink is vannak, állandó és
folyamatos jelzésadási kapcsolatot
tartunk. A Polgár r Egyesületünk
tagságának itt szeretném megkö-
szönni a 2006-os évben kifejtett ál-
dozatos munkáját, az idei évben jó
munkát és minden tagunknak hoz-
zá jó egészséget kívánok.

                          Pobori Ferenc
              Polgár r Egyesület elnöke

Polgár rségünk
bemutatása

Azért mi sem vagyunk szentek…

A Katolikus Egyház hírei
letesért, aki ezekben az id kben
nehéz megpróbáltatásokon megy
keresztül. Az Úr adjon neki lelki-
er t ezek leküzdésében!
 Az áldásosztás után a himnusz
eléneklésével ért véget az istentisz-
telet. A rendezvény szerény
agapéval folytatódott a plébánián,
mely kötetlen beszélgetésekre adott
alkalmat a falunkban él  emberek
számára. Mert hiszen így a keresz-
tény egység nagyban el segíti, er -
síti falunk el rejutását is.
 Másik nagyon fontos lelki-

esemény a betegek szentségének
kiszolgáltatása is, melyet február
11-én a 11:30-kor kezd  szent-
mise keretében Gy ry Csaba atya
szolgáltatott ki. Ezt a szentséget a
súlyos betegek, valamint a 65. élet-
évüket betöltött id s hívek vehetik
fel.

 Végül, de nem utolsó sorban,
szeretném megragadni az alkalmat,
ne feledjék keresztény testvéreim,
hogy adójuk 1%-át a katolikus egy-
háznak a 0011-es technikai számon
ajánlhatják fel!

Porubszki Zoltán

Református
gyermekfoglalkozá-

sok rendje
Hittanok:
kedd:
1.- 2. osztályosoknak
5.- 6. osztályosoknak
péntek:
3.- 4. osztályosoknak
7. osztályosoknak

Konfirmációs óra:
vasárnap 10 órától minden idén
konfirmációt tenni kívánó fiatal-
nak.

Adójuk 1%-át a református egy-
háznak a 0066-os technikai szá-
mon ajánlhatják fel!

Tájékoztató adatok
községünk népességér l

a 2006. évi
nyilvántartás szerint:

állandó lakosok száma: 3001 f
nemenkénti megoszlása:

férfi – 1488 f , n  – 1513 f
házasságkötések száma: 22

születések száma: 31

Középen Marton György (1923),
le balra feleségének testvére Sza-

bó János (1922), a háborúban ve-
szett el 1943-ban. Jobb oldalon
Szabó János, aki 1941-ben halt
meg a kertjükben ég  szénapajta
oltása közben?

Jenei legények
anno 1940.

www.diosjeno.hu

http://www.diosjeno.hu


www.diosjeno.hu
„A faluból sajnos igen sok minden
hiányzik, de nekem legfelt bb
egy kedves hölgy hiánya. Sokáig
állt a m vház el tt k vé meredve is
kecsesen tartva a könyvét és nézte
Diósjen  híres színészének emlék-
tábláját. Majd elt nt mindkett .
Olyan jó volna ha felbukkanna a
Kossuth és Szabadság út sarkán
egy frissen ültetett diófa el tt és
onnan nézhetné a híres Jeneiek em-
léktábláit.
 u.i. hátha megtalálná t a

vház is.”
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Amikor a nevét kapta, csak arra
gondoltam, ez kifejezi „fajkutyát-
lanságát.” Az erdélyi kopó mama
olthatatlan szerelme a kerten túli
német vizsla iránt, hét kedves kis
fekete jószágot eredményezett,
akik génjeikben hordozták e szere-
lemb l fakadóan is, az akadály-
mentes világ iránt érzett olthatatlan
vágyat. A legkisebb, aki az enyém
lett és Tréfli névre hallgatott (ha
akart), talán nagyobb adagot örö-
költ a kerítéstelenség ideológiájá-
ból, mert életének valamennyi má-
sodpercében a szabadság utáni
vágy hajtotta.
  Múlt az id , s mint minden él ,
az én kutyám is feln tt és hogy ne-
vének még inkább igazolást adjon,
határozott anatómiai érdekl dést
kezdett tanúsítani szomszédaim lá-
basjószágai iránt. Nem gasztronó-
miait, mert nem ette meg azokat,
csak rövid játék után, bontott csir-
kévé vált valamennyi. Imádta a ko-
pasznyakúakat, de a hagyományos
tollazatú öregebb tyúkokat sem ve-
tette meg. Álmában azonban a fe-
hértollúak elejtését dédelgette, s
mint minden igaz mély vágyako-
zás, hiába a tiltás, a fenyítés, ez is
bekövetkezett. Fizettem liba – ka-
csa után is, mint egy katonatiszt.
 Közben persze átéltünk nagy,
embert-kutyát próbáló más kalan-
dokat. Egy alacsonyra sikeredett
kerítésugrás után az állatorvosnál
kötöttünk ki, sose gondoltam vol-
na, hogy térdremegés nélkül képes
vagyok egy operációnál asszisztál-
ni: Tampon! Szike! Tampon! Cér-
na! Az altatásból ébred  kutya
(joggal) nevetségesnek érezte a
nyakát övez  tányért, mindent meg
is tett elvesztése érdekében, de
meggyógyult.
 Máskor valaki csontig ható ásó-
ütéssel fejezte ki nemtetszését ku-
tyám hívatlan látogatása alkalmá-
val. Egy kisebb fajta fejét veszítet-
te volna, míg mi, saját kezelésben
túléltük.

Bánatomban írtam az alábbiakat:

Egy kutya...
 Én, ha kertembe idegen kutya
kerül, (mert kerül, ezek jönnek-
mennek) ha úgy tetszik, szóval-
gesztussal riasztom el.

Tréfliért mind az öt unokám ra-
jongott, mert békés és szeretetre
méltó állat volt. Lehetett nyúzni,
rajta lovagolni, vele kerget zni,
futkározni, versenyezni, birkózni.
A két legkisebbre úgy vigyázott,
mint ha saját kölykei volnának. Ez
utóbbi érvényes az azóta már kan-
dúrrá serdült kismacskára is, akivel
kés bb jókedv  pofozkodásokat
rendeztek a konyhai kályha mellett.
Embert, gyereket sosem bántott.

 Aztán valaki megsokallta ezt a
széls séges liberalizmust, mert az
lyukat feszít kerítésén, átgázol ve-
teményes kertjén, belekotor szeme-
tes vödrébe és engedélye nélkül
hancúrozik kutyájával. Elképze-
lem: micsoda farkcsóválással, a vi-
lág iránti szinte szeretettel vette
el, falta föl azt a finom csemegét.
Vajon elégedett ez a XXI. századi
méregkever , ha hallja, hogy a
„rohadt dög” bevérz  szemmel,
megnyíló erekkel, saját hányadéká-
ban, görcsben fetrengett és gazdája
nem tudott rajta segíteni? (A Jen i-
patak partján macskák tetemei fek-
szenek.)

Tréflit elte-
mettem, de éj-
szakánként el -
jön, térdemhez
dörgöli fejét és
arról mesél,
hogy micsoda
nagyszer  do-
log a szabad-

ság, az emberek iránti bizalom és
elmondja még, hogy odafönt meg-
er sítették hitében: mindegy, hogy
valaki az 5. vagy a 6. parancsolat
szerint tanulta, mindenkire vonat-

kozik: NE ÖLJ!
H. A.

A CivilDió Egyesület – az alapsza-
bályában leírtakhoz híven – meg-
kezdte a régi diósjen i fotók gy j-
tését. A cél az olyan helyi képek
felkutatása, bemutatása melyekb l
minden érdekl  megismerheti a
régi falusi életet.
 Nagyon örülnénk annak, ha leg-
alább ízelít t kaphatnánk abból,
hogy éltek itt az el deink, mit, mi-
vel dolgoztak, milyen beceneveket
adtak egymásnak (és miért), hol és
hogyan jártak… Ezért leginkább
olyan fotókat keresünk, ahol utca-
részletek, a népviselet illetve a régi
mindennapok láthatóak. Szeret-
nénk gy jteni továbbá a régi helyi
meséket, mondákat, hiedelmeket,
szeretnénk megismerni Diósjen
fejl dését, változását. Nagyon szí-
vesen megismernénk a régi társas-
játékokat, babákat azok alapanya-
gát. Tudni szeretnénk, hogy milyen
növényekkel dolgoztak a gazdák,
hogy szaporították azokat, hogy
gondozták ket, milyen fortélyo-
kat, fogásokat ismertek az iparo-
sok…
 Idén, január végén elmentünk a
nyugdíjas klubba. A már addig
gy jtött fotókból vetítettünk az ott
lév knek és a segítségüket kértük,
hogy akit felismernek, mutassák be
nekünk is. Voltak, akik hoztak to-
vábbi fotókat. Ezúton is köszönjük

A CivilDió fotógy jt
akciója

azokat és a segítséget. Tervezünk a
fentihez hasonló alkalmat február
28-án, ugyancsak az Öregek Nap-
közi Otthonába, a nyugdíjas klub-
ba. Nagyon örülnénk annak, hogy
ha eljönnének oda olyanok, akik a
januári alkalomkor nem voltak, és
annak is nagyon örülnénk, ha hoz-
nának régi képeket és meséket ma-
gukkal.
 Minden fotóról digitális másola-
tot készítünk, így az eredeti képek
megmaradnak a tulajdonosnál. Az
így készült másolatokat összegy jt-
jük, katalogizáljuk és valamilyen
formában mindenki számára elér-
het vé tesszük. A már összegy lt
fotókból ízelít  látható az önkor-
mányzat honlapjának fórumán
(www.diosjeno.hu).
 A februári találkozóra mindenkit
nagy szeretettel és kíváncsisággal
várunk, és el re is megköszönjük
azok segítségét, akik régi, családi
fotóikat hozzák el hozzánk, hogy
azzal is gazdagítsuk a Diósjen l
szóló fotógy jteményt.

Részletek a honlap vendégkönyvéb l
„Én is csak gratulálni tudok a hon-
laphoz. Mióta felfedeztem, több-
ször belenézek.
 Valamikor úgy közel hatvan éve
nem csak virtuálisan voltam ven-
dég a Községházán, hanem tényle-
gesen is.
 Gyakran ellen riztem az alkal-
mazottak zsebeit, hogy van-e ben-
nük cukorka. Tudniillik édesapám
volt az utolsó rendszerváltás el tti
jegyz ! Mikor 1949-ben el kellett
mennünk, három éves voltam.”

*

http://www.diosjeno.hu
http://www.diosjeno.hu).
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2006. évi munkánkról
 Az éppen megalapításának 10.
évét ünnepl  sportegyesület
Diósjen n harmadik éve m ködik.
A diósjen ieknek a 2006-os év volt
az els  versenyzéssel „f szerezett"
év.
 Azért kell kihangsúlyozni, hogy
Diósjen , mert tudni kell, hogy a
klub két lábon áll, a másik „lába"
Szügyben dolgozik. Így válik a
klub képessé az országos (és nem-
zetközi) szintekre való betörésre.
 Klubunk székhelye Diósjen ,
ezért a klub eredményeit országo-
san Diósjen höz kötik! Eredménye-
inket tehát a szügyiek és
diósjen iek közösen érik el, azon-
ban a lap helyi jellege miatt a to-
vábbiakban a helyi sportolókat kí-
vánom jobban kiemelni.
 Mivel most kaptunk el ször az
újságban lehet séget, ezért szüksé-
ges röviden a klubot bemutatni:

A 10 év alatt 342 helyezést ér-
tünk el megyei, regionális, or-
szágos és nemzetközi verse-
nyeken, ebb l 231 db érmes
helyezés.
Diákolimpiai országos dönt k-

l 12 db, Országos Bajnoksá-
gokról 16 helyezést hoztunk el.
44 tagja van a klubnak jelen-
leg.
Edzéseit Szügyben és
Diósjen n (kedd és csütörtök

17. 30-tól 19. 00-ig) végzi.
Edz k: Szügy - Benke Csaba 1.
Kyu, itt rincz Dezs 2. Dan,
aki egyben a klub elnöke és a
Nógrád Megyei Judo Szövet-
ség elnöke is 9 éve.
A Debrecenig húzódó Észak -
Kelet Magyarország régióhoz
tartozunk, általában itt verseny-
zünk.

 A leány B 1995-ös születés ek
helyezését a helybéli Kovács Do-
rottya és Csendes Réka teljesítették
(Diákolimpiai és OB helyezések.).
 Legjobb versenyz ink még Berki
Georgina, Fricz Orsolya volt, de
országos versenyr l (Budaörs, 12.
10.) Rózsa Dávid és Klinger Gábor
is, kezd ként elhoztak egy-egy ötö-
dik helyet.
 Áprilisban az általános iskolában
versenyt is rendeztünk, ahol Rétság,
Pápa, Rimaszombat és Losonc kép-
viseltette magát. (Képek a verseny-

l a CivilDió honlapján megte-
kinthet k.)
 Külföldre is eljutottunk: Rima-
szombat (1. és 2. helyezések), Graz
(3. hely).
 Jelenleg a február 10-ei meghívá-
sos versenyre készülünk 20 f vel (8
helyi: Fricz Eszter, Kovács Doroty-
tya, Csendes Réka, Rózsa Dávid,
Berki Georgina, Mezei Péter,
Fogarasi Zsombor és József) Pápá-
ra, mely bevezet je a 2007-es év
hivatalos versenyeinek.

 A versenyen rincz Dezs Pápa
város tiszteletdíját vehette át, mivel
az összes versenyz , kb. 70 f  gya-
korlatilag a sportág pápai meghono-
sításának eredménye, hiszen a saját
versenyz k ellenfelei mind az egy-
kori (1983-tól 1997-ig) tanítványok
versenyz i voltak. (A Pápai Sport-
egyesület az országos rangsorban
29. helyen, a Bakony Judo klub a
70. helyen végzett 2006-ban.)
 Összességében véve az évkezdé-
sünk jól sikerült, és nyugodtan in-
dulhatunk Miskolcra február 24-én,
az Észak-Kelet Magyarország regi-
onális versenyére. (Annál is inkább,

mivel a szügyi szárnyunk 8! els
helyezést vitt haza.)
Eredmények:

rincz Dezs

A Cserhát - L. Judo Klub

I II III IV V VII
Megyei 3 8 4 4 19
Regionális 5 6 8 1 1 21
Országos 3 4 3 3 5 2 20
Nemzetközi 1 1 1 3
Összesen 12 19 16 7 6 3 63

Diákolimpia 1 1 1 1 1 5
 Orsz. b. 1 1 2 4

Ebb l országos dönt :

Az elmúlt évben az alábbi táblázat szerinti eredményt teljesítettünk:

Nemzeti Bajnokság egyesületi pont-
verseny

leány B CSLJK 19.
hely

Nemzeti Bajnokság egyesületi pont-
verseny

leány C CSLJK 11.
hely

Nemzeti Bajnokság egyesületi rang-
sor

CSLJK  n k: 59.
hely

Nemzeti Bajnokság egyesületi rang-
sor

CSLJK ffi-n k ö.  76.
hely

Az országban 156 klub van regisztrálva

2007.
A Cserhát - L. Judo Klub február
tizedikén a 2007-es év hivatalos
versenyeinek el készítéseként részt
vett Pápa város meghívásos verse-
nyén. A 19 versenyz nk közül
nyolcan képviselték a diósjen i
csoportot. Fricz Eszter versenyzése
különlegesre sikerült, mert lezajlot-
tak a mérk zései már, mikor kide-
rült, hogy egy versenyz  kimaradt
a mérk zésekb l a súlycsoportjá-
ban. Ebben a fordulóban egy vere-
séggel második lett, azonban újra

indították a mérk zéseket. Ekkor
Eszti már az t legy  hihetetle-
nül er s kislányt vehemensen le-
szorítva a dobogó fels  fokáról,
vette át az els  helyezett díját négy
gy zelmével!
 Ezen is avattunk egy els  verse-
nyes diósjen it. Mezei Péter szor-
galmas edzésmunkáját igazolva,
nagyszer  versenyzéssel lett els .
 Kovács Dorottya magabiztos els
helyének díja mellé elhozta a leg-
technikásabb Cserhátos-nak járó
Pápa város díját is.

Fogarasi József D 27 kg 3.
rincz Kurszán J 60 kg 2.

Berki Georgina S 40 kg 2.
Csendes Réka A 56 kg 2.
Rózsa Dávid C 52 kg 2.
Fricz Eszter D 24 kg 2.

D 24 kg 1.
Kovács Dorottya A 56 kg 1.
Mezei Péter C 45 kg 1.

2 4 6 8 10 12 14
Diósjen , vá. 4 30 7 30 9 30 12 30 16 30 18 48 21 30
Diósjen , f.szöv. 4 32 7 32 9 32 12 32 16 32 18 50 21 32
Diósjen , újtelep 4 33 7 33 9 33 12 33 16 33 18 51 21 33
Diósjen , elág. 4 34 7 34 9 34 12 34 16 34 18 52 21 34
Hantai d 4 37 7 37 9 37 12 37 16 37 18 55 21 37
Tolmácsi elág. 4 41 7 41 9 41 12 41 16 41 18 59 21 41
Tolmács, sz.bolt 4 43 7 43 9 43 12 43 16 43 19 01 21 43
Tolmács, vá. bej. út 4 44 7 44 9 44 12 44 16 44 19 02 21 44
Tolmács, vá. bej. út 4 45 7 45 9 45 12 45 16 45 19 03 21 45
Tolmács, sz.bolt 4 46 7 46 9 46 12 46 16 46 19 04 21 46
Tolmácsi elág. 4 47 7 47 9 47 12 47 16 47 19 05 21 47
Pusztaszántói elág. (TDK) 4 48 7 48 9 48 12 48 16 48 19 06 21 48
Rétság rend rség 4 49 7 49 9 49 12 49 16 49 19 07 21 49
Rétság, Börzsöny vendégl  4 50 7 50 9 51 12 50 16 50 19 08 21 50
Rétság, Börzsöny vendégl  5 00 8 00 10 00 13 00 17 00 19 09 21 51
Romhányi elág. 5 03 8 03 10 03 13 03 17 03 19 12 21 54
Bánk, újtelep 5 06 8 06 10 06 13 06 17 06 19 15 21 57
Bánk, strandfürd  5 08 8 08 10 08 13 08 17 08 19 17 21 59
Bánk, vá. bej út 5 09 8 09 10 09 13 09 17 09 19 18 22 00
Világospuszta bej. út 5 13 8 13 10 13 13 13 17 13 19 22 22 04
Romhány, sz.bolt 5 17 8 17 10 17 13 17 17 17 19 26 22 08
Romhány, vá. bej. út 5 18 8 18 10 18 13 18 17 18 19 27 22 09
Romhány, vá. 5 19 8 19 10 19 13 19 17 19 19 28 22 10

1 3 5 7 9 11 13
Romhány, vá. 6 20 8 20 11 20 14 20 17 20 19 30 22 20
Romhány, vá. bej. út 6 21 8 21 11 21 14 21 17 21 19 31 22 21
Romhány, sz.bolt 6 22 8 22 11 22 14 22 17 22 19 32 22 22
Világospuszta bej. út 6 26 8 26 11 26 14 26 17 26 19 36 22 26
Bánk, vá. bej út 6 30 8 30 11 30 14 30 17 30 19 40 22 30
Bánk, strandfürd  6 31 8 31 11 31 14 31 17 31 19 41 22 31
Bánk, újtelep 6 33 8 33 11 33 14 33 17 33 19 43 22 33
Romhányi elág. 6 36 8 36 11 36 14 36 17 36 19 46 22 36
Rétság, Börzsöny vendégl  6 39 8 39 11 39 14 39 17 39 19 49 22 39
Rétság, Börzsöny vendégl  6 40 8 40 11 40 14 40 17 40 19 50 22 40
40Rétság rend rség 6 41 8 41 11 41 14 41 17 41 19 51 22 41
Pusztaszántói elág. (TDK) 6 42 8 42 11 42 14 42 17 42 19 52 22 42
Tolmácsi elág. 6 43 8 43 11 43 14 43 17 43 19 53 22 43
Tolmács, sz.bolt 6 44 8 44 11 44 14 44 17 44 19 54 22 44
Tolmács, vá. bej. út 6 45 8 45 11 45 14 45 17 45 19 55 22 45
Tolmács, vá. bej. út 6 46 8 46 11 46 14 46 17 46 19 56 22 46
Tolmács, sz.bolt 6 47 8 47 11 47 14 47 17 47 19 57 22 47
Tolmácsi elág. 6 49 8 49 11 49 14 49 17 49 19 59 22 49
Hantai d 6 53 8 53 11 53 14 53 17 53 20 03 22 53
Diósjen , elág. 6 56 8 56 11 56 14 56 17 56 20 06 22 56
Diósjen , újtelep 6 57 8 57 11 57 14 57 17 57 20 07 22 57
Diósjen , f.szöv. 6 58 8 58 11 58 14 58 17 58 20 08 22 58
Diósjen , vá. 7 00 9 00 12 00 15 00 18 00 20 10 23 00

Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy 2007. március 4-én 0:00 órától Diósjen  –
Romhány vasútvonalon a vasúti személyszállítás szünetel. Az utasok szállítását a Nógrád
Volán Zrt. járatai veszi át.

A 2007. február havi vasúti bérletek és az el vételben megváltott vonaljegyek az autóbuszjáratokon
2007. március 5-én 24:00 óráig érvényesek.

3270 Diósjen , vá. - Rétság - Romhány, vá.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2007. március 4-én üzemkezdett l
a Diósjen  – Romhány vasútvonal vonatai helyett új autóbuszjáratokat közlekedtet

a Nógrád Volán Zrt Romhány, vá – Diósjen  vá. állomások között, az alábbi menetrend szerint.
3270 Rétság - Romhány, vá. - Diósjen , vá.
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Célja a sporttelepen található öltö-
 felújítása a bálon befolyó pénz-

összegb l.
 Nagy készül dés el zte meg a
február 10-ei sportbált. Már el ze-
tesen, mikor megalakult az új el-
nökségi kar, az elnök úr jelezte,
hogy megrendezésre kerül majd a
sportbál. Nagyon sok munkát igé-
nyelt, melynek folyamata b  két
hétre tehet . Konkrét szervez  te-
am jött létre, akik a koordinálásért
feleltek. Név szerint: Pappné
Freistág Melinda, Hornos Márton,
Horváth Attila, Szabó Béla. De
mint oly sokszor, most is szüksé-
günk volt az összefogásra. A né-
gyes szervez  team felosztotta, ki
miért lesz felel s. Melinda a lá-
nyokkal elvállalta a szendvicsek
készítését, a belép  jegyek árusítá-
sát, tombola árusítását és a lebo-
nyolításában is  jeleskedtek, és
nem utolsó sorban a díszítésben és
a bált követ  takarításban is jelen-

s mértékig kivették a részüket.
Engedjék meg, hogy név szerint is

bemutassam ket: Haljárszki
Mihályné, Haljárszki Dóra,
Harsányiné Bálint Rita, B gér
Jánosné, Újhelyi Tiborné, Újhelyi
Ildikó, Megyeri Károlyné, Hanzliné
Kaliczka Bernadett. Az elnök úr
szintén sokat vállalt, a beléptet
karszalagok vásárlása, tánckar
meghívása, fénymásolás, stb. Atti-
lával a tombolaajándékok beszer-
zését és a támogatók felkeresését
vállaltuk el. Itt kell megjegyeznem,
hogy lehetetlen mindent felsorolni
mivel sokrét  munkát igényel egy
ilyen szervezési munka. De meg
kell azt is jegyeznem nem csak a
felsorolt hölgyek és a szervez  né-
gyesnek az érdeme az, hogy febru-
ár 10-én megrendezésre került a

Sportbál
sportbál. Szintén szeretném felso-
rolni azok nevét akik hihetetlenül
sokat segíttetek: Varga Sándor,
Pergel Csaba, Tóth János,
Gyurkovics Zoltán Mezei András,
Wisinger Tamás, Józsa Csaba,
Bircsák Tibor, Kucsera Balázs és
köszönet a CivilDió tagjainak, akik

részt vettek a díszítésben.
 Elérkezetnek érzem, hogy meg-
említsem azokat a támogatókat,
akik nélkül  nem tudtunk volna
ilyen sikeres bált szervezni:

Horváth Attila Futóm  szerviz
Tóth János polgármester
Freistág János
Genzelmann István
István László
Csendes Gábor
Sebes József
Haljárszki Mihály
Makrai Györgyi
Szabó Miklós
Káosz Bolt
Mini ABC
Gazdabolt
Kámor Presszó
Kámor Fogadó

Mona Liza Pizzéria
Csorba Jánosné
Lestyán Gábor
Szalay Antal
Szabó Béláné
Pál Gyula
Horváth Attiláné
Bagó&Bagó
Diósjen  Önkormányzat
Bozsó Kálmán
Meteor Autósbolt
Generali Biztosító
Általános Iskola
Sasiker Kft.
Szegedi Gábor
Varga Sándorné és családja
Pergel István
Hornos Márton
Kucsera Balázs és Kiss Gergely
CivilDió

Pásztor Katalin Kozmetika
Wisinger család

 Tehát a felsorolt támogatók se-
gítségével, és a sportkör munkáját
egybe számítva, az összbevételb l
a kiadásokat, és a szervez ket ter-
hel  költségeket is levonva az öltö-

 felújítására befolyó pénzösszeg
310.000 Ft.
 Nem tudjuk elégszer megkö-
szönni azoknak, akik jóvoltából az
öltöz nket a pénzösszeghez mérten
felújíthatjuk majd.
 Befejezésképp szeretnék a szer-
vez k nevében köszönetet mondani
azoknak, akik a  szervezésben bár-
milyen segítséggel is hozzájárultak
a bál lebonyolításához, a támoga-
tóknak pedig nagyon szépen kö-
szönjük mind a tárgyi, mind a
pénzbeli segítséget.
 Els  lépésként beszámolhatok
arról, hogy megvételre került a
csempeburkoló Romhányban, és
ajándékba kaptuk Balla Lajostól a
csempe fugázót. Ennek összege:
26.700 Ft.

Közlemény

Aki a munkájával segíteni tud az
öltöz  tet - és födém javításában,
kérem segítsen és jelentkezzen (az
anyagot mi megvásároljuk) a kö-
vetkez  telefonszámokon:

Horváth Attila 06 30 634-45 90
Szabó Béla 06 70 324-1118


