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1848. március 15.

huszárok csapra ütött hordó mellett táncoltak, ittak és énekeltek”.
Így hívogatták a legényeket a csatába.

2007. március 15.

Diósjen
A demokráciában nem kötelez
senkinek egy ünnepen való részvétel. Mindenki a saját érzése, hite
szerint ünnepelheti akár nemzeti
ünnepünket, akár egyházi ünnepeinket is.
Igaz, hogy z rzavarban és tanácstalanságban élünk, de ez mégsem ok arra, hogy ne ünnepeljük
méltóképpen azt a napot, amelyet a
márciusi ifjak írtak be a magyar
történelem lapjaiba. Azok a diákok
és fiatalok nem olyan körülmények
között tanultak és éltek, mint a
maiak, mégis megmutatták a világnak a szabadságért él hitüket és
elrendeltségüket.
E nap megünneplésére gy lt
össze falunk lakóinak egy része (a
többi vajon mit ünnepelhetett, nem
tudhatjuk) a református templom
el tti téren. Az oda vezet utakon
hosszú évek után ismét nemzeti
szín zászlók lengtek. A szavak
gyarlók arra, a toll is kevés, hogy a
szép ünnepi eseményt leírjam
azoknak, akik nem voltak jelen.

A Himnusz eléneklése után országgy lési képvisel nk, Balla
Mihály mondta el ünnepi beszédét.
Ahogy 1848-ban a 12 pontban
fejezte ki követelését a magyar
nemzet, úgy a mai napon is meg-

vannak a követeléseik a jelenlegi
hatalommal szemben.
Az általános iskola 5. osztályos
tanulói versben, prózában és táncban adták el a március 15-i eseményeket és a szabadságharc dics
napjainak történetét. E kedves
el adás közben felemel volt hallani az énekkar szolgálatát és a furulyajátékot is. A gyerekek m sora
nagyon szép volt, emelte az emlékezés ünnepélyességét.

VIII. évfolyam 3. szám

re van szükség egy gyülekezet, egy
falu és egy ország vezetésében is,
aki jó úton akarja vezetni a népet.
Elmondta továbbá Pet fi Sándor
Magyar vagyok cím versét.
A megemlékezés koszorúinak
elhelyezése közben az iskolások
azoknak a diósjen i honvédeknek
neveit sorolták, akik részt vettek az
1848/49-es harcokban.

Köszönet illeti mindazokat, akik
el segítették, megszervezték és
el adták ezt a nagyon szép ünnepi
sort.

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
2. oldal
Tóth János polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte a helyi
jelent ség 1848/49-es eseményeket. Pet fi barátja volt Nagy Gedeon református lelkész és Oroszy
Pál kántortanító, akik tisztként
vettek részt 37 honvéddel együtt a
harcokban Diósjen l. Kiemelte
Kossuth Lajos jelent ségét a nemzet életében és a szabadságharcban, ezért hálából a falu tiszteletbeli bírájának is választották, ahogy a
református templomban emléktábla
is hirdeti. A ma él embereknek is
legyen példa az összefogás egy cél
érdekében. Ez hit nélkül nem, csak

Isten segítségével lehetséges.
Lengyel László a református
egyház képviseletében mondta el
ünnepi szavait, kiemelve gondolatát, hogy pásztor nélkül a nyáj
szétszéled, tehát egy olyan vezet -

Az önkormányzat költségvetése
3. oldal
Kórház-átalakítás
4. oldal
A Szózat eléneklése után a helyi
szirt Néptáncegyüttes egy legényt huszár ruhába öltöztetve
mutatta be toborzótáncát. Ugyanis
– mint ahogy azt Szentgyörgyi
István, diósjen i színm vész viszszaemlékezéseib l megtudhatjuk –
a forradalom kitörése után az
„Öreg sz hegy végében a pincesorok aljában toborzó verbunkos

„… jelenné lett jövend ”
5. oldal
Elköszönni a szeretett pásztortól
6. oldal
Kulturális színtér Diósjen n
Régi id k – régi emlékek
7. oldal
Sporthírek
8. oldal

2. oldal
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a képvisel testületi ülésr l
A február havi Képvisel testületi
ülés megtartására 27-én került sor.
napirendi pontjai a közútkezel i
szabályzat megvitatása, helyi március 15-i ünnepség el készítése,
egyéni kérelmek, személyi kérdések megvitatása volt.
Tóth János polgármester az
el
és mostani testületi ülések
között eltelt id szakban történt
események közül a következ ket
emelte ki.
Február 15-én a hulladékgazdálkodás 2007. évi költségeir l tartott
tanácskozást az Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Gödöll n. Önrészek csökkennek a
BM öner mértékével, tagdíj 100ról 120e Ft-ra emelkedik.
Huszadikán a Vámosmikolai
Köztestületi T zoltóságnál tettünk
látogatást tapasztalatszerzési céllal.
A köztestületi t zoltóság létrehozása Diósjen nek is hasznos volna a
zvédelem meger sítésén túl azért
is, mert munkahelyet teremtene
néhány fiatal számára, lehet sség
nyílna nagyobb pályázatok és állami támogatás elnyerésére.
23-án Szabó János zoltó alezredest fogadtuk, aki kifejezte támogatási szándékát a diósjen i köztestületi t zoltóság megalakítása
esetében.
Zanati Lászlóval, az erdészet
vezet jével megállapodtunk, hogy
a falu virágosításához 132 db farönköt biztosítanak kedvezményes
áron. Ebb l virágládákat kívánunk
elkészíttetni, melyeket a f útvonalak mellett helyeznénk el. A virágosításhoz Kalocsai Attila és
Oszter Sándor 100-100 eFt-ot
ajánlottak fel. E célra egyéb felajánlásokat is szívesen fogadunk.
A közútkezel i szabályzat tárgyalása során szóba került a vasúti
gyalogosátkel hiánya. Tóth János
polgármester válaszában elmondta,
hogy a helyi vasútállomás vezet jével történt egyeztetése sajnos
nem vezetett eredményre, mert a
vasúttársaság bels
szabályzata
nem engedélyezi a síneken történ
átjárást. Az ügyben további lépések megtétele szükséges.
Nemzeti ünnepünk méltó megünnepléséhez a falu f utcáját fellobogózzuk. A megvásárolt szövetanyagból zászlók varrásának megszervezését, Kis Ibolya képvisel asszony vállalta magára.
A polgármester kezdeményezésére döntött a képvisel testület
faluszövetségben való részvételünkr l. A 189 települést összefogó

érdekközösségen keresztül remélhet en hatékonyabban tudjuk képviseltetni magunkat.
A futballpálya mellett ideiglenesen tárolt aszfalt megvásárlását a
képvisel testület elvetette, mert a
tervezett útépítésre beérkezett árajánlatot túlzottnak találta. A mart
aszfalt rzését hosszabb id re nem
tudja felvállalni az önkormányzat.
Március 13-án megtartott rendkívüli képvisel testületi ülésen
döntött a képvisel testület a Dózsa
György úton található önkormányzati ingatlan használatba adásáról,
civil szervezet javára. A CivilDió
Egyesület mozgókönyvtárt és civil
házat kíván m ködtetni az utcai
épületben.

tartott állatokat, az elhullott baromfit, a 3 hetesnél fiatalabb malacot,
szopósbárányt, kecskegidát, borjút,
évente legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékot
lehet, melynek szállítása jelent s
köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár.
A törvényi el írásoknak megfelelve a következ címen kérhetik
az állati tetemek elszállítását:
ATEV Fehérje feldolgozó Rt.
címe: 1097. Budapest, Illatos út 23.
Telefon szám: 0613485100.

Virágos Diósjen ért

2007. március hó
Aki e rendeletben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat megsérti,
szabálysértést követ el és – ha
magasabb szint jogszabály másként nem rendelkezik – 1.000,- Fttól 30.000,- Ft-ig terjed pénzbírsággal, vagy 500,- Ft-tól 10.000,Ft-ig terjed helyszíni bírsággal
sújtható.
A helyszíni bírság kiszabására
Diósjen
Község Polgármesteri
Hivatala erre felhatalmazott ügyintéz i jogosultak.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
fenti rendelet betartatására fokozott
intézkedéseket fogunk megtenni.
Gyermekeink és környezetünk
biztonságát veszélyeztetik azok az
állampolgárok, akik ebüket nem
tartják saját telkük határain belül.
Felkérünk minden ebtulajdonost,
hogy saját és környezete biztonsága érdekében tartsa be a vonatkozó
el írásokat.

Diósjen község Önkormányzat
Képvisel -testülete Virágos Diósjen ért pályázatot hirdet.
A díjat utcánként az a polgár
kapja, akinek lakóháza, kertje,
A következ képvisel testületi udvara a falusi környezetnek megülésünket id pontja: 2007. március felel , és építési módtól függetle27-én tartjuk, melyre minden ér- nül a tisztaság, harmonikus, kultudekl t szeretettel várunk.
Eladó építési telkek
rált megjelenés jellemzi, és háza
el tt szép virágos környezetet teDiósjen önkormányzata eladásra
FELHÍVÁS
remt.
kínálja a Vasút- és a Hegyalja
utcában található építési telkeit.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
Pályázati felhívás
Érdekl dni a Polgármesteri Hihogy a diósjen i szeméttelepet
2005-ben az Önkormányzat bezár- Diósjen Községi Önkormányzat vatalban személyesen, vagy telefota. Az itt történ szemételhelyezés Képvisel -testülete bérbeadás útján non a 06 35 525 012 számon lehet.
illegális, melyet a törvény szigorú- kívánja hasznosítani a 854/2. hrszan büntet. Felszólítunk mindenkit, on, természetben a 2643 Diósjen ,
Füstrendelet
hogy a keletkezett szeméthulladé- Pet fi S. út 57. szám alatt található
kot kizárólag az erre a célra rend- 8753 m2 terület Strandfürd in- A kerti hulladék és avar elégetése –
szeresített kukákba szabad elhe- gatlanát.
az önkormányzat 9/2006. (XI. 27.)
lyezni! Nagyobb mennyiség esetén
számú rendelete alapján – október
A bérlet feltételei:
mindenki köteles saját maga gon1-je és május 1-je között, szerdai
Bérbeadás id tartama:
doskodni a szemét elszállíttatásáés szombati napokon – a leveg
2007. május 6.- 2012. április 30.
ról, konténer rendelésével. A polreggeli és esti inverziója miatt – 9gármesteri hivatal közösen a kör- A pályázat beadásának határideje:
l 17 óráig megengedett. Ünnep2007. április 10.
nyezetvédelmi hatóság és a rend rnap tilos az égetés!
ség képvisel jével fokozott ellen- Pályázati dokumentáció a PolgárAki az avar és kerti hulladékok
rzéseket hajt végre, a szabályok mesteri Hivatalban 1.000 Ft-ért nyílttéri égetésére vonatkozó szamegsért ivel szemben szigorú átvehet .
bályokat megszegi, szabálysértést
büntetéssel fog élni.
Pályázó csak az lehet, aki a pá- követ el és 100.000 forintig terjed
Amennyiben a heti 1 kukán felül lyázati dokumentációt átveszi.
pénzbírsággal sújtható.
keletkezik Önnél hulladék az alábbi szervezeteknél hivatalosan tudja
Gondoljon Diósjen re!
Ebtulajdonosok
annak elszállítását rendezni:
Gáspár János kommunális vállalkozó
Vállalkozás címe: 2639. Bernecebaráti, Széchényi út 66.
Telefonszám: 06 30 9756682
Uránusz Szolgáltató, Termel és
Kereskedelmi Kft.
Vállalkozás címe: 2651 Rétság,
Kossuth út 55.
Telefonszám: 06 35 350055.
*
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a törvény erejénél fogva
megsz nt 2005. decemberével az
állati hulladék elhelyezésének
lehet sége Diósjen dögkútjában.
2006. január 1. után elföldelni csak
az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömeg kedvtelésb l

figyelmébe
Felhívjuk a figyelmet az Önkormányzat állattartásról szóló 4/2006.
(II. 27.) számú rendeletének betartására.
Többek között kérjük fokozottan
tartsák be a következ szabályokat:
Az eb tulajdonosa köteles ebét úgy
tartani, hogy az
a környezete nyugalmát ne zavarja,
anyagi kárt ne okozzon,
testi épséget és egészséget ne
veszélyeztessen.
Ebet póráz nélkül közterületre
kivinni tilos! Ebet csak az vezethet, aki azt féken is tudja tartani. A
harapós, támadó természet , továbbá a nagytest (30 kg-tól, 60 cm
marmagasság felett) ebet szájkosárral is el kell látni.

Kérjük, 2006. évi adóbevallása
elkészítése során is támogassa
alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat!
Tehetséges Ifjúságért Alapítvány
adószáma: 19162850-1-12
Diósjen i Polgár r Egyesület
adószáma: 18638370-1-12
Diósjen i Önkéntes T zoltó
Egyesület
adószáma: 18639010-1-12
Diósjen i Sportegyesület
adószáma: 19929352-1-12
Katolikus egyház
technikai száma: 0011
Református egyház
technikai száma: 0066
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3. oldal

Diósjen község Önkormányzatának 2/2007. (II. 14. ) számú önkormányzati rendelete
szakfeladatok összesít je

1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2.§
Az önkormányzat 2007. évi költségvetése

Szakfeladat

Bevétel eFt
2006. évi
tényszám

Kiadás eFt

2007. évi
költségvets

2006. évi
tényszám

Tartalék eFt

2007évi
költségvetés

552312

Óvodai intézményi étkeztetés

2.223

3.254

7.524

8.946

552323

Iskolai intézményi étkeztetés

3.473

4.004

12.181

12.072

1.928

2.459

1.937

2.459

552411

Munkahelyi vendéglátás

1) Diósjen község Önkormányzat
képvisel -testülete 2007. évi
költségvetésének bevételi f öszszegét 342.201 e forintban állapítja meg.

631211

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése

8.756

2.160

452025

Helyi közutak létesítése, felújítása

7.932

1.348

751153

Önkormányzatok igazgatási tevékenys.

54.825

59.440

2) Diósjen község Önkormányzat
képvisel -testülete 2007. évi
költségvetésének kiadási f öszszegét 313.701 e forintban állapítja meg.

751164

Helyi kisebbségi önkormányzat

640

640

751670

Polgár rség tevékenysége

256

219

751757

Önkorm. és többc. kistérs. társ. kis. szolg

751834

Vízkárelhárítás

70

122

751845

Város és községgazdálkodási szolg.

8.652

11.434

751856

Települési vízell. és vízmin ség védelem

748

748

3.§
A köztisztvisel i illetményalapot
2007. január 01. napjától 36.800
forintban állapítja meg.

751878

Közvilágítási feladatok

6.451

7.000

751922

Önkorm. és többc. kistérs. társ. eisz.

1.156

141

751966

Önk. és többc. kist. tár. fel nem tervezhet elsz.

Ez a rendelet kihirdetés napján lép
hatályba, de rendelkezéseit 2007.
január 01. napjától kell alkalmazni.

801115

Óvodai nevelés iskolai el készítés

58.395

56.054

801214

Nappali rendszer ált. m veltséget megalapozó
iskolai oktatás

3.383

97.048

93.859

805113

Napköziotthoni és tanulószobai ellátás

1.106

8.955

10.067

851253

Foglalkozás egészségügyi ellátás

240

240

851297

Véd

5.702

6.140

851967

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

1.337

2.351

852018

Állategészségügyi tevékenység

1.210

1.080

853255

Szociális étkeztetés

1.188

1.358

1.181

1.358

853266

Nappali szociális ellátás

1.691

1.704

7.274

6.988

853311

Rendszeres szoc. pénzbeni ellátások

15.114

2.518

853344

Eseti szoc. pénzbeni ellátás

4.069

2.890

853355

Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellátás

917

1.355

902113

Települési hulladékok kez. köztiszt. tev.

9.609

18.940

923127

Közm vel dési könyvtári tev.

140

150

924014

Sportint. és sportlét. m ködtetése

691

400

930316

Temetkezés és ehhez kapcs. szolg.

122

1.152

930910

Fürd és strand szolgáltatás

84

84

930921

Családi ünnepek szervezése

817

1.346

3) Diósjen község Önkormányzat
képvisel -testülete 2007. évi
költségvetésének tartalékját
28.500 e forintban állapítja meg.

Kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.
Tóth János Repiczki Zsuzsanna
polgármester
jegyz

Tisztelt Adózók!
Községünkben 1996. évt l bevezetésre került a magánszemélyek
kommunális adója.
Az adó mértéke 2007. január 1.
napjától 10.000 Ft/adóalap. Ez azt
jelenti, ahány ingatlana vagy bérlete van az adóalanynak, annyiszor
10.000 Ft-ot kell fizetnie.
Aki nem kapott adójának befizetéséhez szükséges csekket, szíveskedjék azt jelezni az adóhatóság felé!
Aki adóköteles ingatlannal rendelkezik és adóbevallásti kötelezettségének nem tett még eleget,
szíveskedjék azt haladéktalanul
pótolni – akik ezt elmulasztják,
100.000 Ft-ig terjedhet bírsággal
sújthatók.

i szolgálat

2005. évi pénzmaradvány
A gépjárm adó alapja és mértéke is megváltozott. A központi
nyilvántartás hiányos (kilowatt
nincs feltüntetve), ezért csak a
pótlás után kerülhet sor az adóztatásra. Aki e miatt nem kapott határozatot, annál kitolódik az adó
befizetésének határideje is.

11.348

714

4.830

665

2.766

615
276.167

266.262

462

3.632

1.550

3.632

650

225

2007. évi
költségvetés

1.000

54.780

2006. december 31-i számla egyenleg

39.339

2007. évi tartalék
ÖSSZESEN:
ködési célú hitel

28.500
366.351

330.057

324.033

313.701

12.144
342.201

342.201

28.500

4. oldal
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Kimondták a végs szót a kórházakról(?)
Molnár Lajos egészségügyi miniszter hivatalosan is bejelentette a
kórházi ágyszámok átalakításáról
és új felosztásáról szóló javaslatot.
A területi ellátási kötelezettséggel rendelkez kórháznak kötelez
ellátni azt a beteget, aki az adott
területen lakik és beutalóval érkezik.
Honnan lehet megtudni, hogy kit
milyen betegséggel hol látnak el?
A legfontosabb: a háziorvos
dönti el azt, hogy kit hol látnak el a
betegségével.
írja a beutalót,
amely szükséges a kórházi ellátás
igénybevételéhez. Ezért a háziorvosok tudnak minden szükséges
információt az új ellátórendszerr l
és a területi ellátási kötelezettségekr l.
Ezeket az alapvet információkat
mindenki megtudhatja a háziorvosától, a Dr. Info telefonszámán (06
-40-374636)vagy
a
www.terapia2007.hu honlapon.
A közzétett listákban rendkívül
sok a hiba, ezért annak felülvizsgálata után, csak 2007. május 1-jén
lépnek életbe a változások. A végl e g e s l i s t á t h o n l a p u n k on
(www.diosjeno.hu) és a Jen i Naplóban is közzétesszük majd.
Diósjen önkormányzata a kiadott ellátási rendelkezést elfogadni nem tudja, ezért a rétsági kistérség elnökével egyeztetve, a miniszter intézkedését kifogásoló levelet
küldött 25 kistérségi polgármester
egyetértésével az egészségügyi
miniszter és az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi
Tanács elnöke részére az alábbi
tartalommal:
„Rétság Kistérség Többcélú
Társulás Elnökeként azzal a kéréssel fordulok T. Címhez, hogy Nógrád megyén belül Rétsági Kistérségre vonatkozóan az alább felsorolt 11 szakmai csoport esetében a
jelenleg megjelölt Salgótarján,
Szent Lázár Kórház fekv beteg
ellátó intézmény helyett Vác
Jávorszky Ödön Kórházat szíveskedjenek kijelölni súlyponti korházként.
Szakmai csoport:
Fül-orr gége-gyógyászat
Szemészet
r- és nemibeteg-gyógyászat
Ortopédia
Urológia
Onkológia
Reumatológia
Gasztroenterológia
Érsebészet
Stroke
Sürg sségi betegellátás, oxyológia
Rétság Kistérséget alkotó 25

település közül - közúti közlekedési
szempontjából - Vác városhoz
legközelebb es települések 5-15
kilométer távolságra vannak (pl.
Keszeg, Szendehely-Katalinpuszta), míg a legtávolabb es települések 40-45 kilométerre találhatók
(pl. Szente, Kisecset, Szátok, Tereske). A Salgótarjáni Szent Lázár
Kórházhoz Rétság kistérség települései közül a legközelebb es 68 km
-re (pl. Tereske) a legtávolabb es
92 km-re található (pl. Nézsa).
A földrajzi adottság, illetve a
fekv beteg intézmény megközelítése, a sürg sségi betegellátásra
szoruló páciens beszállítása esetén
minden logikus tény amellett szól,
hogy a kistérség minden települése
esetén a súlyponti kórházként kijelölt intézmény Vác Jávorszky Ödön
Kórház legyen.
A jelenleg kijelölt megyei kórház
(Salgótarján) esetében a kistérségben él 25 ezer f érdekei figyelembevételével – utazási költség,
id és utazási körülmény tekintetében – éves viszonylatban ez nem
kevés többletköltséget jelent, nem
is szólva arról, hogy a kistérség
legtöbb településre jellemz elöregedett, id s emberek részér l ez
egy lehetetlen helyzetet jelent.
Fenti indokok alapján kérjük
területi kórházként a Balassagyarmati dr. Kenessey Albert kórházat
szíveskedjenek kijelölni.
Kérésem támogatásában bízva
várom szíves intézkedésüket.
Rétság, 2007. március 19.
Tisztelettel:
/: Mez fi Zoltán sk.:/
társulás elnöke”
A CivilDió Egyesület hasonló
tartalmú tiltakozó levelet küldött
az egészségügyi miniszternek.
Az eredményr l és az esetleges
további intézkedésekr l a továbbiakban tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.
Tóth János
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Diósjen önkormányzata
nevében köszönetet mondok
Hán Zsuzsannának
(Diósjen , Kossuth L. út 20. sz.)
aki a Jen i Napló
márciusi számának
nyomdaköltségeit
magára vállalta
Tóth János
polgármester
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Gondolatok tavasz elején
Elmúlt a február, és talán már
mondhatjuk azt, hogy az idei tél
elmaradt. Azonban mégsem mehetünk el a tény mellett, mert a globális felmelegedés már évek óta fontos téma, igazából most vesszünk
róla tudomást. Els sorban a mez gazdaságra várható ez kihatással,
de mi emberek is „megkeveredünk” t le. Tudnunk kell azt, hogy
ez a globális éghajlatváltozás az
ember kitartó környezetszennyezésének immár kézzel fogható eredménye. Ezt már csak mérsékelni
tudjuk, hiszen olyan technikai korban élünk, hogy nem állíthatjuk le
az autókat, repül ket, gyárakat,
nem szüntethetünk meg környezetkárosító ipari technológiát.
Emellett viszont gondoljunk arra
a tényre, járva mindenfelé, micsoda
szeméthegyeket, mennyi bomló
hulladékot találunk az erd ben,
vasutak mentén, hidak alatt, a falu
határában. Ez a nemtör dömség
vezet ahhoz, hogy kockára tesszük
a magunk és utódaink életlehet ségeit, egészségét, jöv jét. Ha pusztulni hagyjuk, vagyis pusztítjuk a
teremtés csodáit – erd t, mez t,
folyót, az állat és növényvilágot,
istent l kapott gazdagságunkat
tékozoljuk el, ehhez pedig nem
lenne jogunk.
Mindezt próbáljuk saját környezetünkre is lefordítani. Öröm hallani, olvasni, hogy az óvodásokat
megtanítják környezetünk megismerésére, védelmére. Ezzel szemben valószín nem a gyermekek,
hanem feln ttek (vagy netán más
bolygóról érkezett ismeretlenek?) a
járdák mentén elszórják a különböjelleg szemetet. Nézzük meg
azt is mi van a beszüntetett szeméttelep környékén, az út mellett:
kidobott háztartási hulladék, ócskavas, elhasznált technikai tárgyak,
mind-mind emberek (jeneik? vagy
vidékiek?) nemtör dömségének,
felel tlenségének hagyatékai.
Már több helyen kell szigorral
lépnek fel a környezetszennyezés
miatt. Hallhatunk a nemzetközi
szervezetben m köd környezetvék tevékenységér l. M ködni fog
a Zöld-kommandó, amely több
szervezet összefogásával harcol a
környezetszennyezés ellen. Hallani
lehet olyanról is, ahol a cigarettacsikk eldobóját nyakon csípik és
megbüntetik. El re eláruljuk minden diósjen i lakosnak, hogy az
önkormányzat képvisel testülete itt
is rendeletet fog hozni, melyben a
szemetel ket, illegális szemét lerakókat a legszigorúbban büntetni
fogja.
A tiszta környezet mindannyiunk
érdeke. Kérünk mindenkit, aki
meglát idegen személyt, hogy gépkocsiról szemetet rak le falunk
területén bárhol, jelezze azt az

önkormányzat felé, felírva a gépkocsi rendszámát.
Az idegenforgalomnak is egyik
alapvet tényez je a tiszta, virágos,
rendezett falu, amelyhez hozzátartozik az emberek vendégszeretete,
a sok egyéb mellett.
Már írtam err l lapunkban, a
panziótulajdonosnak – egyébként
más ingatlantulajdonosnak sem –
csupán az az érdeke, hogy a kerítésen belül legyen rend és tisztaság.
Sok városi, vagy egyéb helyr l
érkez ember szereti ezt a falut,
mert gyönyör a természeti adottsága, a sok kirándulási lehet ség,
mégis hallani többekt l negatív
megjegyzést is, vagy összehasonlítást más faluval.
Legyen szép, virágos, tiszta a mi
falunk is, tegyünk ezért mindanynyian!
Mindemellett néhány aktuális
tavaszi munkáról szeretném a kedves olvasókat tájékoztatni.
Fontos kertészeti, gazdasági
teend ink:
- talaj-el készítés,
- Rügypattanás id szakában kezdjük el a tavaszi rezes lemosó permetezéseket. Ezt egészítsük ki
lisztharmat elleni kéntartalmú készítménnyel. (almafáknál, köszméte, ribiszkebokornál)
Ültetvények telepítése, kipusztult
fák, cserjék pótlása.
Gyümölcsösben: törzstakarítás,
metszés, trágyázás
Konyhakertben vetés melegágyba, szabadba (borsó, petrezselyem, sárgarépa, mák, saláta,
hagyma, sóska)
A pincében végezzük el a bor
második fejtését.
A biogazdálkodás alapelvei:
Egészségesebb és tisztább környezet és életmód kialakítása.
Környezetszennyez technológiák mell zése.
A talaj termékenységének fenntartása.
Változatos termelési szerkezet
létrehozása.
Géntechnológia elutasítása.
Min ségi termékek el állítása, a
gazdálkodás jövedelmez ségének javítása.
Nagyon rövid címszavakban
írtam le a biogazdálkodás legfontosabb teend it, amit a szakirodalomban elolvashatunk, vagy el adáson hallhatunk, de így is összehasonlítást tehetünk az el ekben
leírt környezetkárosítás és a biogazdálkodás hatása között.
Befejezve Adolf Kolping gondolatával: „Tevékenységünk minden
percében látnunk kell a jöv t és a
célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.”
Vasas M.
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ban kimondatta a Habsburg-ház
trónfosztását és Magyarország
függetlenségét. A végs gy zelem
a legtöbb magyar politikai és katonai vezet számára valószín nek
nt.
A Habsburg-ház látva, hogy
egyedül nem képes a magyar szabadságharc leverésére, I. Miklós
orosz cárhoz fordult segítségért.
Június elején megindult az osztrák
császári orosz cári hadsereg együttes támadása Magyarország ellen.
A 170 000, részben még kiképzés
el tt álló magyar honvéd 360 000
nyi jól képzett és felszerelt sorkatonával állt szemben. A másfél
évig tartó gigászi er feszítések
ellenére a honvédsereg a katonai
túler nek nem tudott ellenállni.
1849. augusztus 13-án – nem a
császári! – az orosz csapatok el tt
Világosnál, feltétel nélkül letette a
fegyvert.
A fegyverletétel után Bécs boszszúhadjáratot indított a szabadságharc részvev i ellen. Október 13án kivégeztek 13 honvéd f tisztet.
Pesten agyonl tték Batthyány grófot. Több mint száz kormányhivatalnokot, tisztet, tisztvisel t, lelkészt kivégeztek. A „kegyelemb l”
várfogságra ítélek száma megközelítette a négyszázat. Százak kényszerültek bujdosni az ország határain belül. Sokaknak – köztük Kossuthnak – emigrálniuk kellett. Pefi a segesvári csatatéren vesztette
fiatal életét. Széchenyi bele rült a
veszteségbe, amit az országnak el
kellett szenvednie.
„Kijelentem, és szeretném, ha e
szószékr l egész Európa meghallaná, amit mondok, hogy a túlkapások, a kisajátítások, a f belövések,
a tömeges kivégzések, a h s férfiaknak szánt bitó, a megbotozott
asszonyok miatt az osztrák kormány Európa pellengérére kerül!”
– tolmácsolta a világ közvéleményét Victor Hugónak a francia törvényhozó gy lésben elhangzott
beszéde.

Református egyház
soron lév feladatai

„…jelenné lett a jövend ”
„Barátom, csudákat élünk […] Az
els felvonás gyönyör en sikerült!
Én teli vagyok a legnagyobb reményekkel” – írta Széchenyi István, a
Kossuth által legnagyobbnak nevezett magyar 1848. március 17-én
egy levelében.
Ekkor még meg is volt rá minden oka, hogy bizakodó legyen a
haza, a forradalom sorsát illet en.
1848. március 15-én a bécsi
forradalom hírére a „márciusi ifjak”: Pet fi Sándor, Vasvári Pál,
Irinyi József, Jókai Mór és barátaik
a „forradalomi csarnokból”, a Pilvax kávéházból kilépve legfeljebb
tizenöten voltak. Néhány óra múlva Pest utcáin addig soha nem
látott, húszezres tömeg hömpölygött. E napon Pet fi újra meg újra
elszavalta Nemzeti dal cím gyújtó
hangulatú versét. Megjelent a szabad sajtó els terméke, a Jókai által
fogalmazott 12 pont, melyben a
nemzet legfontosabb követelései
kaptak hangot. Este a tömeg a zuhogó es ben akadálytalanul vonult
át a hajóhídon föl a várba. „A
nagyméltóságú
helytartótanács
sápadt vala és reszketni méltóztatott”, és öt perc alatt elfogadott
minden követelést.
A forradalom törvényeit a király,
V. Ferdinánd ünnepélyes körülmények között április 11-én szentesítette. Ennek eredményeképp Magyarországon a polgári átalakulás
vérontás nélkül végbement. Lezajlott a törvényes forradalom. Megalakult az els független, a parlamentnek felel s magyar kormány
Batthyány Lajos gróf elnökletével.
A kormánynak a magyar nemzetállamot védelmez politikája
sebet ütött az országban él nemzetiségek – szlovákok, románok,
szerbek – érdekein, nemzeti érzésein. A nemzetiségi vezet k egyre
inkább a császári udvar felé fordultak. A magyar forradalom harcra
kényszerült
a
Habsburgdinasztiával szövetkezett nemzetiségekkel. A kormányra és az országgy lésre a honvédelem súlyos
gondja szakadt.
1848. július 11-én Kossuth az
országgy lésen élete leghíresebb
szónoklatát mondta el:
– Uraim! – kezdte beszédét a
betegségt l sápadt Kossuth. – Min a szószékre lépek, hogy önöket
felhívjam, mentsék meg e hazát! e
percnek irtózatos nagyszer sége
szorítva hat le keblemre.
Úgy érzem magamat, mintha
Isten kezembe adta volna tárogatót,
mely fölkiáltsa a halottakat, hogy
ha vétkesek vagy gyöngék, örök
halálba süllyedjenek; ha pedig van
bennük életer , örök életre ébredjenek […] Önök határozni fognak
[…] egyenesen, ünnepélyesen

kérem, hogy mid n azt mondom:
adja meg a képvisel ház a 200 000
nyi katonát, s az erre szükséges
pénzer nek el teremtését … - [itt
Nyári Pál, az ellenzék vezére fölugrott, és jobbját magasan esküre
emelve kiáltotta: „Megadjuk!” A
lelkesedés viharként tört ki. Kossuth szemében könny csillant meg,
és a meghatottságtól reszket hangon folytatta.] Ezt akartam kérni,
de önök fölállottak, s én leborulok
a nemzet nagysága el tt!”
Jellasics szeptember 11-én átlépte a Drávát, 35000 f nyi serege
élén. Kossuth toborzóútra indult az
Alföldre. Decemberre a magyar
sereg 84000 gyalogosból, 8000
huszárból és 3000 tüzérb l állt.
„Esküszöm az él Istenre, Magyarországnak s Magyarország
alkotmányának h ségét; esküszöm,
hogy az ország alkotmányát, s
annak törvényes és jogszer függetlenségét éltemmel s véremmel
megvédeni kész vagyok, nemzeti
zászlómat soha el nem hagyom, s a
magyar országgy lésnek, s általa
megbízandó kormánynak, és ennek
útján kinevezett törvényes elöljáróimnak engedelmeskedvén, kötelességemet mindenki ellen, kit az országgy lés a haza ellenségének
tekint, és általában véve mindig
pontosan, becsületesen is híven
teljesítendem.” – hangzott a honvédtisztek esküjében.
1848. december 2-án V. Ferdinándot lemondatták, helyette unokaöccsét, Ferenc Józsefet nyilvánították osztrák császárrá és magyar
királlyá. t az áprilisi törvények
nem „feszélyezték”. Néhány nap
múlva megindult Windischgrätz a
„rebellis” Magyarország megrendszabályozására.
A diadalmas tavaszi hadjárat és
Bem tábornok erdélyi hadm veletinek eredményeként 1849. május
közepre egy-két vártól eltekintve
hazánk egész területe felszabadult.
Kossuth a debreceni nagytemplom-

Az aradi vértanúk

Mint arról már mindnyájan tudunk
Hörömp tiszteletes úr nyugdíjba
vonult. Minden ilyen és hasonló
változás a gyülekezet életében
nagy kihívás. Új pásztort kell keresnünk és választanunk. Sajnos
hónapok telnek el, hogy helyi lelkész nélkül vagyunk. Most kell
nagyon összefogva kérni Isten
segítségét, hogy megtaláljuk azt a
pásztort, aki terelgetni fogja ezt a
diósjen i nyájat. Ez a változás
anyagiakban is jelent s. Új lelkészre várva fel kell újítani a lelkészlakást, majdani költöztetés költsége,
folyamatos helyettesítési költség. A
parókia környezetének rendbetétele, romos épületrészek elszállítatása.
A fenti feladatokat, Isten segítségét kérve tudjuk megoldani közösen. Hála Istennek a fenti feladatokhoz kapunk segítséget az egyháztagoktól, ezek a munkák folyamatban vannak. Minden segítséget
köszönettel fogadunk.
Presbitérium

Testvéri közösségben
Rétságon

A m vel dési ház adott helyet és
szervezte meg az ökumenikus imadélutánt és találkozót március 3-án.
A m vel dési otthon nagytermében Balassagyarmattól Diósjen ig
voltak testvérek, katolikusok, evangélikusok, reformátusok. Ami felemel volt, ez nem volt érzékelhe. El adások hangzottak el, pl.:
Magyarország megítélése Európában. El adó volt Czíria János Pecsényben él nyugdíjas lelkész,
aki hosszú évekig Hollandiában
szolgált.
Közös énektanítás, közös imádság, énekkarok bemutatkozása,
szolgálata volt a további napirend.
Pátyodi Csilla Ott voltak a környez falvak gyülekezeteinek szolgái, Diósjen l
Csaba Atya.
Akik jelen voltunk, – és többen
voltunk Diósjen l – jó érzésekkel
tudtunk együtt imádkozni, énekelni.
Szünetben szeretetvendégséggel
kedveskedtek a rétsági testvérek.
Köszönet illeti meg a szervez ket els sorban Végh József kultúrotthon igazgatót és munkatársait,
valamint Molnár Zsigmond református lelkészt a kezdeményezésért,
azért a szolgálatért, amiben közösen részesültünk Isten kegyelmél. Testvéri szeretettel köszöntünk
el egymástól, azzal a reménységgel, hogy ez még csak a kezdet
volt.
gér József
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Elköszönni a szeretett pásztortól
„Nem akarok búcsúkönnyes, szentimentális szavakat mondani” – így
kezdte az ünnepl k felé intézett
szavait Hörömp Gergely lelkipásztor, aki életének, h séges szolgálatának jelent s részét – 26 teljes
évet itt Diósjen n, a református
gyülekezetben élte meg.

az Urat,… és el ne feledkezzél
semmi jótéteményér l,… meggyógyítja minden betegségedet,…
kegyelemmel és irgalmassággal
koronáz meg téged.”
Az istentisztelet ezután a köszönt k sorával folytatódott. A falu
polgármestere Tóth János méltatta,
és köszönte meg a sok munkát, ami
túlmutatott mindig a református
gyülekezet keretein túl. Ökumenikus szemlélete, felekezetre való
tekintet nélkül kezelt emberként a
faluban mindenkit. Írásain, prédikációin keresztül sokak épülhettek,
és fognak épülni még községünkben, és azok határain túl is. A Karitászban végzett segít szolgálatai,
nemzeti és egyéb ünnepeken elhangzott magvas gondolatai az
emberek emlékezetébe sokáig élni
fognak. A községi elöljárók magas
elismerésben részesítették (Diósjen ért emlékplakett), és jó néhány
ajándékot is adtak a lelkipásztornak.
Az mindenki számára egyértelvé vált, hogy nem búcsúzni
jöttünk a „tiszi bácsitól”, legfeljebb
elköszönni, de sokkal inkább megköszönni az életét.
A katolikus egyházközség nevében Gy ry Csaba atya beszélt a
lelkipásztorral való els találkozásról, amikor kicsit félve nyitott be
beköszönni, de egy igen kedves
„kollégával” ajándékozta meg
személyében Isten.
Balassagyarmati lelkipásztortársa – Molnár Zsigmond – baráti,
meleg
szavakkal
üdvözölte
Hörömp Gergelyt, egy verset
adva át ajándékul. A közös élmények – pl. kirándulás Závozról –
mélyen bevés dnek az ember emlékezetébe.
A kórus három szolgálata, vers
Sík Sándortól, és egy kedves vers

Hörömp Gergely lelkipásztor és a 20 évvel ezel tt konfirmáltak

Miklós Sándortól Csabuda Péter
el adásában, a gyerekek köszön ,
áldást kér éneke, mintha egy kicsit másképp hangzott volna, mint
általában, több átéléssel, több szeretettel. Mert különleges hangulata
volt a több száz ember együttlétének, és ezt a csendben, mindenki
átélhette.
Ajándékokat adtak sorra a katolikus testvérek, az énekkar, még egy
naiv festményt is a templomról,
hogy ez is emlékeztesse Diósjen re, a gyülekezet egy Leonardo
teljes életm vét bemutató hatalmas
könyvet, mintegy a lelkipásztori
életm re utalva. Az ünnep vége a
parókia udvarán és a gyülekezeti
teremben folytatódott, ahol a további személyes találkozások zajlottak a lelkipásztorunkkal. A Tiszteletes úr – más hangját segítségül
véve – megható beszédet intézett
gyülekezetéhez, amelyb l néhány
gondolatot az alábbiakban közlünk:
„Nem a díszes palástot vettem föl,
mint öreged , dísztelen dolgát
végzett szolga, de haláláig az él
Jézust szolgálva. Ebben a palástban kereszteltem sokakat, akik
közül már nem egy anya lett. Vigasztaltam a gyászolókat, hány jó
barátot, ismer st kísértünk ki utol-

Nem mindennapi Istentisztelet
részesei lehettünk március 18-án
délután Diósjen n. Már a parkoló
autók számából következtetni lehetett: valami egészen nagyszabású
rendezvény készül a református
templomban. A zsúfolásig megtelt
padsorokban a református gyülekezet tagjain kívül, a katolikus testvérek, más felekezet ek, diósjen iek,
távolabbi falvak lakóinak arcait
fedezhettük fel, hiszen mindnyájan
egy akarattal jöttek Hörömp Gergelynek megköszönni szolgálatát,
szeretetét, amit az emberek között,
de Istennek végzett.
Az ünnepi Istentisztelet szolgálatát Fónagy Miklós esperes végezte. Szolgálatában nem kis meghatottsággal emlékezett vissza szolgatársával, barátjával eltöltött diákéveire, a hivatásuk kezdeti pontjaira, a diósjen i lelkészválasztásra,
aminek együtt mentek neki, és arra
a különleges utak egybefonódására, aminek most a vége felé a nagytisztelet úrnak lett lelkipásztora az
esperes. Vácról Vácig nagy utat,
sok h séges szolgálatot tudhat
magáénak, de ez nem mindig azt
jelenti, hogy az aratója a nagy
munkáknak. Illés is megfáradt,
hiszen nem látja miért maradt el a
nép mögüle a nagy csodák után, de
Isten megelégíti és új szolgálatra
viszi, és azt is megláttatja, milyen
sokan vannak olyanok, akik nem
hajtottak térdet a Baálnak. Istennek
nagy gondja van mindig h séges
szolgájára. Amíg még volt a prédikáláshoz hangja, Isten már akkor
gondoskodott arról, hogy különös
érzékkel bánjon a tollal, és örvendeztessen meg mindenkit nyugállományban is versekkel, novellákkal,
igehirdetésekkel.
A hosszú szolgálat harcostársa
Berki András gondnok köszöntötte
áldást kérve további életére a 103. A kép egy 1968-as keresztel l készült a Református templomban. Ekkor
zsoltár igéivel: „Áldjad én lelkem
Hörömp Gergely legátus volt Diósjen n.

só e földi útjára… Szerettem volna
még nyugdíjasan is prédikálni,
sokfelé hívtak, de hát ember tervez
Isten végez,
tudja mi a célja
velem. Hálát adok neki, hogy minden gyarlóságom és b nöm ellenére megajándékozott a beszéd és
írás képességével… hol van az
ember otthon? – ahol szeretik.
Hátha szerették a családomat,
akkor itt mindig otthon fogjuk érezni magunkat… Azt a Krisztust hirdettem néktek, akit a tágkegyelm ,
mindeneket szeret , a tékozló fiút
és lányokat magához ölel , a gyerekeket ölébe ültet Atyaisten küldött nekünk. Történeti-kálvinista,
bibliás magyar módra. Ahogy így
végig nézek ezen a dupla portán,
hát arra gondolok, csináltunk egy
pár dolgot, az már biztos. További
áldott életet kívánok, jó munkát és
egészséget, testileg-lelkileg mindnyájunknak. Legyen még sokszor
szerencsénk egymáshoz. Egyszer
meg mindörökre odafent. Így búcsúzom: Tudom, kinek hittem.”
Lengyel László

Húsvét a tavaszban
Els szerelem melegével
ragyogott föl a nap az égen
és mintha mindig itt lett volna
- tavasz jött. Virágba borulva
szirmot nyitottak bokrok, ágak,
oly törékenyek, mint a vágyak,
olyan könny ek, mint a lelkem
mikor az élet tágul bennem.
A lucerna már zöldell szépen.
Templom mellett (ajándékképpen)
tulipán nyílik, lepke szálldos,
lenéz a torony, a vén táltos,
mögötte áll már a vasárnap
és a szószékek engem várnak,
s ha majd a h vös templomokban
felzúg a zsoltár tavaszt hozva
a szívem egész melegével
állok ki húsvét igéjével
s ha reszketek, ha er m sincsen:
ott lesz els szerelmem, Isten.
Hörömp Gergely (1985)

2007. március hó

a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Kulturális színtér Diósjen n
A március 13-án megtartott önkormányzati ülés egyik témája az
Önkormányzat tulajdonában lév
Dózsa György út 81. szám alatti
ingatlan hasznosítása volt.

segítségét, hogy társadalmi munkával (illetve annak szervezésével) a
lehet ségekhez mérten felújítja az
ingatlan egyik épületét, valamint
rendbe teszi a kertet, hogy ott további szabadtéri események megrendezhet ek legyenek, illetve
ködteti az ingatlant. Az épület
felújításának költségét az önkormányzat és az Egyesület a Rétság
Kistérség által folyósított mozgókönyvtári szolgáltatásra szánt öszszegb l kívánja fedezni, valamint
ebb l az összegb l kívánjuk a havi
költségeket is kiegyenlíteni.
A mozgókönyvtári szolgáltatás
biztosítására 900.000 forint áll
rendelkezésre. Tehát ebb l az öszszegb l kell kigazdálkodni a legszükségesebb felújításokat és a
fenntartási költségeket. Aki már
részt vett felújítási munkákban
tudhatja, hogy kilencszázezer forintból nem lehet csodákat m velni
egy olyan épületen ami már hosszú
évek óta lakatlan, gondozatlan volt
ezért minden anyagi, tárgyi és
él munkás felajánlást nagyon szívesen veszünk. A mozgókönyvtári
szolgáltatás személyi feltételeit az
Egyesület tagjai társadalmi munkában biztosítják.
Fontos kihangsúlyozni, hogy az
ingatlant az önkormányzat és a
CivilDió Egyesület közösen fogja
ködtetni és a m ködtetés során
örömmel fogad más helyi civil- és
egyházi szervezeteket is, hogy
megtarthassák
összejöveteleiket
illetve hogy használhassák az ingatlant.
Az önkormányzat és a CivilDió
Egyesület között egy Együttm ködési megállapodás jön létre a fenti
feladatok ellátására.
Ezzel az új közösségi színtér
kialakulásának lehet ségével szeretnénk megalapozni a helyi kulturális élet újbóli fellendülését.

A CivilDió Egyesület még 2006.
szén javaslatot tett az ingatlan
hasznosítására, majd idén február
végén egy újabb javaslatot készítettünk, melyet átadtunk a polgármester úrnak és a képvisel knek
(mindkét dokumentum olvasható
az egyesületünk honlapján –
www.civildio.hu).
Javaslatainkban szerettünk volna
felhívni a figyelmet arra, hogy
Diósjen lakosainak szüksége van
egy olyan helyre, ahol kulturált
körülmények között találkozhatnak, beszélgethetnek, ahol könyvtári szolgáltatást érhetnek el, fénymásolhatnak, faxolhatnak és internetezhetnek. Ezeket a szolgáltatásokat az önkormányzat nem, vagy
csak nagyon sz k keretek között
tudja biztosítani.
Diósjen
önkormányzatának
képvisel testülete a költségvetés
tárgyalásának során határozatot „Egy gödör ásását leszámítva
hozott, mely szerint az ingatlant kevés dolog van, amit rögtön legfenem értékesítik.
lül lehet kezdeni.”
A fent említett dokumentumok(Harry Lorayne)
ban, az Egyesület felajánlotta a

Régi id k – régi emlékek

„Isten áldotta boldog ember az,
kiben Istenhez való kegyességnek
és Hazájához való szeretetinek
fáklyái lobognak.”
(Speculum Frinitatis Debrecen,
1622.)

A múlt emlékeit kutatva mindig
felvillan el ttünk a gondolat, hogyan is éltek el deink, elöljáróink a
múlt században. Falunkról nem
írtak történetet, mégis egy-egy
kisebb írásban, helytörténetben,
néprajzi lexikonban, régi levelekben id s jeneiek, szüleink, nagyszüleink emlékezésében megelevenedik el ttünk Diósjen a XX.
század els felében.
Id sebbek emlékében még él,
fiatalok is általában hallottak Kuthy
Géza kántor-tanító úrról, akit mindenki szeretett a faluban.
Most nem az életrajzát szeretném papírra vetni, hanem a református egyház jegyz könyve alapján idézem azt az eseményt, amit a
szocialista rendszerváltozás hozott
életében.

7. oldal

szavaiba kapaszkodva, hosszú,
nyomott esztend kön át. Míg év
évre szállt el a fejünk fölött. Szelíden és gyönge-védtelenül, de a
szelíd védtelenség ember feletti
erejével álltunk a helyünkön, míg
az idegen trombitaszó jött belerikoltott zsoltárainkba, és aztán
„Elnök tudomására hozza pres- elvonult megint. Mi pedig álltunk a
bitériumnak, hogy az egyház és az zsoltár árnyéka alatt… és magyaállam között létrejött egyezmény rok maradtunk.”
értelmében az egyházak volt kánVsMy
tortanítói 2 évig végezhetik a kántori teend ket. Ez a határid 1950.
június 30-án lejár. Erre való tekinRégi gazdanaptár
tettel, de azért is mivel Kuthy Géza
ajánlása március havára
az egyház eddigi kántora az államosított iskola igazgatója lett és ez
Tisztogasd giz-gaztól a faiskolákat,
a beosztás nagy munkatöbbletet
jelent neki, bejelentette, hogy 1950.
Párosítsd, nemesítsd az ép gyümölcsfákat.
július 1-vel kántori állásáról leGereblyézd, kapálgasd a zöldséges ágyat,
mond.” (Jkv. 1950. ápr. 29.)
Szell ztesd ki, ha nap süt a melegházat.
„Lelkészelnök mélyen megindulSzánts, vess, boronálj. A köles, len, kender
va jelenti be presbitériumnak, hogy
Alá jól trágyázd meg földjeidet ember!
Kuthy Géza ig. tanító egyházunk 21
Nyithatod a sz t, a magasabb részen,
éven át volt buzgó és érdemes kánVigyázz, hogy a méhed el ne vesszen éhen!
tor tisztségér l lemondott. szintén
fájlalja, hogy még az sem adatott
Öreg gazda szerint
meg, miszerint szíve szerint vehetett volna búcsút a gyülekezet attól
Gergely-napi szél
az elöljárójától, aki több, mint két
Szent György-napig él
évtizeden keresztül áldott szolgálaJózsef kezessége
tot végzett híveink között az Isten
Jó év kedvessége.
országa javára. Keze alatt többé
Fehér Nagycsütörtök
nem zeng az orgona, de zengjék a
Indán szül meg a tök.
szívek azokat a zsoltárokat és dicséreteket, amelyeket adott át és
Márciusi por f nek jó
énekelt a gyülekezet lelkébe. Nehéz
Neki fáj márciusi hó.
szívvel ugyan, de a kényszerít
körülmények miatt meghajolva, Diósjen i Önkéntes T zoltó
presbitérium Kuthy Géza ig. kántor
Egyesület felhívása
tanító tisztér l való lemondását
veszi, s volt kántora élete további
Éves közgy lésünket
részére Isten áldásával teljes bol2007. március 23-án tartjuk.
dogulást kíván.” (Jkv. 1950. aug.
Az egyesületbe belépni
6.)
szándékozók személyesen
A politikai hatalomnak úgy látKabai Lajosnál, vagy a
szik ennyi sem volt elég. Az 195506 70 244 2157
ös tanév végéig lehetett a diósjen i
telefonszámon
általános iskola igazgatója, az új
jelentkezzenek!
iskolát 1956. szeptember 1-jén már
nem vehette át. Ennek okát valószívalamilyen pártjegyz könyvben
www.diosjeno.hu
lehetne megtalálni. Ver cére került
feleségével, ott élte nyugdíjas éveit
is, ott nyugszanak a temet kertben.
Emléke megmarad a diósjen i
reformátusok szívében. Akik minden körülmények között megmaradtak magyarnak, azokról írta
Wass Albert, az amerikai emigrációban élt nagy erdélyi írónk:
„Állottunk mozdulatlanul a zsoltár

8. oldal
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Benke Zsófia
C 24 kg 2.
Gál Regina
B 49 kg
1.
Benedek Vivien
S 63 kg
1.
“Jó tanuló - jó sportoló” megyei Csordás Máté
S 66 kg
1.
díjakat vehették át február 15-én Benke Áron
A 34 kg 2.
Salgótarjánban a Cserhát – L. Judo
S 33 kg
3.
Klub szügyi, Gál Regina,
C-97’, B-96’, A-95’, S-93’
Cservenák Rita és diósjen i verszületés ek
senyz i Fricz Orsolya, valamint
Az
eredmények
alapján öt
edz jük rincz Dezs .
diósjen i ezzel az eredménnyel
2007. február 24. Miskolc, regio- máris megszerezte a jogot az szi
nális judo verseny eredményei:
Magyar Bajnokságon való részvételre.
diósjen iek:
A képen Csendes Réka és Kovács
Klinger Gábor
C 36 kg 5. Dorottya küzd a régió els helye
Rózsa Dávid
C 55 kg
3. címért, mely az utóbbi javára d lt
Mezei Péter
C 36 kg
3. el.
Berki Georgina
S 40 kg
3.
Legközelebb március 17-én veCsendes Réka
A 56 kg 2. szünk részt a serdül országos
Kovács Dorottya
A 56 kg 1. Diákolimpia dönt n, ahol a Diósjeszügyiek:
i Általános Iskolát Berki GeorgiCservenák Mihály C 38 kg 3.
na képviseli.
Cservenák Rita
B 36 kg
3.
rincz Dezs

Judo

Locsolóbál
2007. április 7-én
21 órától
Locsolóbál
a diósjen i
Általános Iskolában.
Zenélnek:
Csabuda Péter
és
Gregor Zoltán
A bált rendezi a
CivilDió Egyesület.

Labdarúgás

LOMTALANÍTÁS

KÖZÖD

Értesítjük a község lakosságát,
hogy
2007. március 31-én
lomtalanítás lesz.

Diósjen Önkormányzata csatlakozott az országosan meghirdetett KÖZÖD programhoz, mely
április 14-én kerül megrendezésre. Ennek keretében kívánunk
környezetünkért minél többet
tenni társadalmi munkában.
Kérjük a lakosságot, minél
nagyobb létszámmal vegyenek
részt a munkákban. A részletekl hirdetményben tájékoztatjuk
önöket.

Egyben felhívjuk a figyelmét mindenkinek, hogy a veszélyes hulladékot (autógumik, elektronikai
berendezések, stb.) külön választva helyezzék el, mivel ezek
elszállítása más módon történik!
Megértésüket és együttm ködésüket el re is köszönjük!
Tóth János
polgármester

2007. március hó

2007. 03. 18-án megkezd dik a
tavaszi idény. Igen kedvez helyr l
várhatja a csapat a nyitányt. Célunk
nem titkolt, a feljutás a megyei II.
osztályba. Er inket ennek megfeleen mozgósítjuk.
De most essen szó más dolgokról, ami nem más mint az öltöz
felújítása. Szintén sok segít kéz
munkálkodott azon, hogy minél
szebb legyen az öltöz nk. Munkálatok közé sorolhatom a festést,
tapétázást, k
ves munkálatokat,
hegesztési munkákat, pálya körüli
tevékenységeket.
Megkezd dtek a földmunkák,
réti boronálás, f mag és m trágya
szórása, a pálya hengerelése. Sok
munka van még hátra de a munka
és tenni akarás nem csökken.
Tavaszi mérk zéseink
március 18. 15.00
Vámosmikola - Diósjen 0:5 (0:2)
március 25. 15.00
Tolmács - Diósjen
április 01. 15.30
Tereske - Diósjen

április 08. 15.30
Diósjen - Drégelypalánk
április 15. 15.30
Szátok - Diósjen
április 22. 16.00
Diósjen - Rétság II
április 29. 16.00
sagárd - Diósjen
május 06. 17.00
Diósjen - Nógrád
május 13. 17.00
Legénd - Diósjen
május 20. 17.00
Diósjen - Hont
május 27. 17.00
Fels petény - Diósjen
június 03. 17.00
Borsosberény - Diósjen
június 10. 17.00
Diósjen - Bernecebaráti
Mindenkit sok szeretettel vár a
Diósjen i Sport Egyesület a tavaszi
fordulókra, mert Önök egy plusz
játékost tehetnek ki.
Szabó Béla

Hajrá Jen !
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