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Új takarékszövetkezeti kirendeltség
épül Diósjen  községben

1999-ben a Drégelypalánk és Vidé-
ke Takarékszövetkezet, valamint a
Diósjen  és Vidéke Takarékszö-
vetkezet igazgatósága javaslatára, a
két szövetkezet tagsága a pénzinté-
zetek egyesülését határozta el. A
beolvadással létrejött takarékszö-
vetkezet t kéje jelenleg meghalad-
ja a 300 millió forintot. Betétállo-
mányuk a 2,6 Md forint. A lakos-
sági és vállalkozói hitelek állomá-
nya meghaladja az 1Md forint
összeget.
 2006. év várható eredménye
25millió forint lesz. Bankunknál
több mint 4300 ügyfél vezeti a
lakossági és vállalkozói számláját.
A szövetkezet által kibocsátott
bankkártyák száma meghaladja a
400 darabot. Az adatokból megál-
lapítható, hogy pénzintézetünk a
közepes, de jól m köd  takarék-
szövetkezetek közé tartozik.
 Az egyesülés el tti id ben a
Diósjen i Takarékszövetkezet
központja a Szabadság utcában két
lakásból lett kialakítva. Az épület
emeleti lakása volt a takarékszö-
vetkezet központja, míg az alsó
szinten egy 50m2-es üzlethelyiség
állt az ügyfelek rendelkezésére. Az
elmúlt id szakban  hatalmas fejl -
dés ment végbe a  pénzintézetek-
nél. Az informatika széleskör
elterjedése nagyban megkönnyíti
az ügyfelek ügyintézését. Pénzinté-
zetünk 2003-as évben új banki
szoftvert vezetett be, a Tak-Invest
Informatikai Kft EuroBank rend-
szerét. Az új rendszer beruházási
költsége meghaladta a 25millió Ft-
ot, melyb l 5 millió Ft összeget
pályázat útján, vissza nem téríten-

 támogatásként kaptunk.
 A diósjen i ügyfélkörünk b vü-
lése, és a forgalom növekedése
miatt az igazgatóság úgy döntött,
hogy a községben új, modern ki-
rendeltséget kell építeni, mivel a
meglév  épület b vítése sem tech-
nikailag, sem esztétikailag nem
megoldható. Az Önkormányzat
képvisel testületével felvettük a
kapcsolatot, és kértük, hogy térítés
ellenében biztosítson telket, az
épület elhelyezésére. A testület a
József A. és Kossuth út sarki telket
ajánlotta megvételre. Az itt lév

telek nagysága és fekvése alkal-
masnak t nt az épület megépítésé-
re. Az épület m szaki és kiviteli
tervét Tömösvári Sándorné épí-
tésztervez  készítette el, igen jó
színvonalon. Az épület megépíté-
séhez az engedélyt a Rétsági Ön-
kormányzat kiadta a 2006-os év-
ben. Az építkezést már az elmúlt
évben megkezdhettük volna, de a
beruházáshoz szerettünk volna
pályázati pénz igényelni, és vártuk
a 2007. évi pályázati kiírásokat.
Sajnos meg kellett állapítani, hogy
az ez évi pályázatok egyike sem
vonatkozik az ilyen fajta beruházá-
sokra.
 Az épület generálkivitelez i
munkáira meghívásos pályázatot
írtunk ki. A kiírást 6 környékbeli
pályázó vette át, és 4 árajánlat
érkezett be a megadott határid re
az igazgatósághoz. Az épület teljes
beruházási költsége komplett banki
berendezésekkel, ATM-mel, és az
el írt bankbiztonsági berendezé-
sekkel meg fogja haladni a 30
millió Ft összeget.
 A kivitelezésre kerül  kirendelt-
ségi épület 100-110 m2 alapterület
lesz, nagy ügyféltérrel zárt pénztár-
ral, 24 órán keresztül m köd
bankjegykiadó automatával.
 Az igazgatóság döntése alapján a
kiviteli munkálatokat a Fal-Épszer
Kft végzi. A munkák kezdési ha-
tárideje 2007. április 15., befejezé-
si határideje 2007. szeptember 30.
2007. október 30-ra tervezzük az
üzembe helyezést. Tóth János
polgármester úrral történt megbe-
szélésünk értelmében, a szomszé-
dos önkormányzati területen 6-8
beállós parkolót alakítunk ki, közö-
sen az Önkormányzattal, a terület
környéke parkosításra kerül. Véle-
ményem szerint, a megépítend
kirendeltségi épület jó környezet-
ben, megfelel  színvonalon fogja
kiszolgálni a községben lév  ügy-
feleinket, és kellemes színfoltja
lesz a fejl  településnek. A taka-
rékszövetkezet igazgatósága remé-
li, hogy az elkövetkezend  id ben
az új ügyfelei között üdvözölheti a
Polgármesteri Hivatalt is, és igaz
lesz a régi szlogen:

„Útba esik jövet menet
a Takarékszövetkezet!”

Mi 3000-en, akik itt élünk
Diósjen n, együtt alakítjuk a falu
arculatát, jöv jét. Ez az együtt
kifejezés egy-egy személy, család
vagy testület, szervezet tevékeny-
ségéb l, munkájából adódik össze.
 Alakítja az önkormányzat, a
képvisel testület hozott rendeletei-
vel, intézkedéseivel. Alakítja a falu
jöv jét az óvón , az óvodában
nevelési elveivel, a pedagógus, az
iskolában a tudományok megis-
mertetésével, a lelkész, a hitre
neveléssel, de els sorban a család,
ahol megtanulja a gyermek az els
szavakat, megismeri, megszereti –
avagy ki tudja? – a környezetét.
 Egy virágmagot, díszbokrot,
facsemetét nem csupán elültetni
kell, hanem azt tovább gondozni,
óvni, szeretni, hogy az virágozzon,
és termést hozzon. Így szépíti kör-
nyezetünket, így hasznosítja mun-
kánkat. Falunkban egy-egy park
rendbetétele, gondozása, a házunk
el tti terület, vagy patakrész virá-
gosítása, füvesítése mind-mind
jellemz vé teszi a falut. Ezzel a
tevékenységével tudja minden
ingatlantulajdonos a falu arculatát
szépíteni.
 Sajnos meg kell látnunk azokat
is, akik nem tör dve mások mun-
kájával, a falu értékeivel, tönkrete-
szik az elültetett virágot, vagy fa-
csemetét, és szomorú bizonyíték –
avagy bizonyítvány – a patakba
dobott, összetört beton virágtartó.
 Értékeinket, amelyet a falu pol-
gárainak befizetett forintjaiból
hozunk létre, meg rizni, megbe-
csülni kell mindannyiunknak, nem
pedig tönkretenni és nem elherdál-
ni.
 Mindez vonatkozik gyermekek-
re, fiatalokra és id sebbekre egy-
aránt. Hiszen a családokban a szü-

k az együttélés leghitelesebb

mintáit nyújthatják, és a gyerme-
kek úgy veszik át ezeket az együtt-
élési mintákat, hogy jó esetben k
is készek lesznek hasonló családi
közösséget kialakítani. De vajon –
és itt válik szorongatóvá a kérdés –
nem befolyásolják-e ket olyan
egyéb társadalmi minták – ezeket
nem is sorolom – amelyek a közös-
ségi, tehát falun belüli együttélés
íratlan szabályait veszik semmibe?
 Igaz, hogy különböz  válságok
közepette élünk, de mégis próbál-
juk meg, tegyünk annak érdekében,
hogy együtt, értékeinket védve és
megbecsülve, mi háromezren épít-
jük magyar hazánk e kis terület:
Diósjen t.

Wass Albert szavait idézve:
„Fogjunk hozzá végre az építés-

hez, az egymás megbecsülésére,
egymás tiszteletére, egymás szere-
tetére alapuló egység megteremté-
séhez, mert e nélkül nincs Nemzet,
nincs  Haza,  még  csak  élet  sincsen
számunkra ezen a Földön!”

Vsmy

Gondolatok tavasz idején



Diósjen  utcáin járva április 13-án
és 14-én sokan láthatták, hogy
rengeteg szorgos kéz dolgozott a
falu útjain, terein. Községünk is
csatlakozott az országosan szerve-
zett KÖZÖD programhoz, melynek
célja a település arculatának szebbé
tétele volt.
 A tisztasági akció keretén belül
13-án, pénteken az általános isko-
lás gyermekek takarították ki az
utcákat. Döbbenetes az adat: 80
zsák szemetet szedtek össze tanu-
lóink!
 Mi, feln ttek hajlamosak va-
gyunk azt gondolni: els sorban
gyerekeink szemetelnek. A szomo-
rú  valóság  viszont  az,  hogy  az
összegy jtött hulladék dönt  több-
sége t lünk, feln ttekt l szárma-
zik. Ugye senki nem gondolja,
hogy a garmadával talált sörös
doboz, cigarettacsikk, gumiab-
roncs, üveg – és még folytathatnám
a sort – a kicsikt l származna?
Sokszor kellett pirulnom amiatt,

ami a gyerekek kezébe került!
Nem beszélve zavaromról, amikor
azt kérdezték: miért nem lehetett
ezeket rögtön a kukába dobni?
 Sajnos gyakran mi, feln ttek
vagyunk a rossz példák adói – csak
utánoznak bennünket csemetéink,
amikor k is eldobnak néhány
zacskót, zsebkend t.
 14-én, szombaton a feln tteké
volt a f szerep. A falu legkoszo-
sabb, legápolatlanabb területeit
hozta rendbe egy-egy csoport.
 Nagyon elszomorító látvány
évek  óta  a  Diósjen  –
Borsosberény útszakasz, a régi
szeméttelep körüli terület képe.
Egy csapat ennek rendbetételén
dolgozott.
 A patakmeder is igen elhanya-
golt állapotban volt. Közmunkások
egy csoportja ezt tisztította ki.
 A falu központjában kialakított
park tavaszi nagytakarítása, részbe-
ni virágosítása is most történt meg.
A vele szemközt lév , Kossuth út –
Szabadság út határolta terület rend-

behozatalát a K szirt Tánccsoport
tagjai vállalták magukra.
 A Rétság felé vezet  beköt út
megtisztítását a Szociális Intézet
gondozottjai vállalták fel.
 A CivilDió tagjai a Dózsa
György úti ingatlan, a leend
könyvtár kertjét hozták rendbe.
 Férfiak egy csoportja a közeljö-

ben kihelyezésre kerül  viráglá-
dákat készített farönkökb l.
 Egy-egy csapathoz csatlakozva
természetesen a képvisel testület
tagjai is kivették részüket a munká-
ból.
 A tisztasági akció két napján
több mint háromszáz gyermek és
feln tt dolgozott, hogy községünk
még ápoltabb, még szebb legyen.
Gondolom, azon lakóink száma
sem kevés, akik saját portájukat, az
azok el tt lév  területet, árkot
hozták rendbe.
 Aki most sétál végig a falun,
láthatja: tiszta, gondozott, ápolt a
község. Jó lenne, ha meg tudnánk

rizni mostani képét, ha megbe-
csülnénk embertársaink, gyerme-
keink munkáját!

 Szeretettel kérek mindenkit:
legyünk ebben partnerek!

Tisztasági akció

Tisztelt Diósjen i Lakosok!

Köszönetet mondunk mindenkinek,
aki április 13-án és 14-én részt vett
a társadalmi munkában. Közös
összefogással, sikerült egyszerre
több helyen rendet raknunk a falu-
ban, illetve elkezdeni olyan mun-
kákat, amelyeket folytatnunk kell.
Reményeink szerint május 5-én
folytatjuk a községünk szépítését.
Köszönjük a vállalkozók (Lukács
József, Vasas János, Kovács Gá-
bor, Csendes Gábor, Fritz János,

Marton András, Molnár István és
felesége MINI ABC, és a COOP
ABC) munkáját és anyagi támoga-
tásukat. Köszönjük az iskola taná-
rainak, a diákoknak, a K szirt
Tánccsoport tagjainak, a CivilDió
Egyesület tagjainak, a Cigány Ki-
sebbség tagjainak, a Göllesz Viktor
Szociális Intézet vezetésének, és a
lakosság minden résztvev  tagjá-
nak ezt a pozitív hozzáállást és a
munkáját.

Tóth János
                                    polgármester

Mint kövön a f

A cél, az mindig távoli?
és a küzdelem az örök…
gyéren n nek sok baj között
mint kövön f : az örömök.

És mégis, hogyha kérdezik:
vajon az élet szép-e hát?
- végignézve az életén
majd megvizsgálva önmagát

így szól az ember: szép bizony.
Csodálatos és nagyszer ,
hogy bár a k  oly rengeteg:
mégiscsak él és n  a f .

                  Hörömp  Gergely
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a képvisel testületi

ülésekr l

Március 27.-én tartotta soron kö-
vetkez  Képvisel testületi ülését a
diósjen i képvisel  testület. Az
ülés f  témái az SZMSZ módosítá-
sa, és a képvisel testület 2010.
évig szóló ciklusprogramja volt.
 Polgármesterünk az el  és
mostani testületi ülések között
eltelt id szak eseményeir l alábbi-
ak szerint tájékoztatta a testületet:
 Március 14. - találkozó Fazekas
János Balassagyarmati pályázatíró
cég vezet jével. A megbeszélésen
részt vett Kis Ibolya önkormányza-
ti képvisel  és a Szalay Antal al-
polgármester is, melynek témája
pályázati lehet sségek kiaknázása
és közrem ködés pályázatok be-
nyújtásában.
 Március 17. – Ott voltam Oszter
Sándor vészúr birtokán megépí-
tett Máltai Lovagrend kormányzó-
termének felavatásán, melyen részt
vett a MÁV Vagyonkezel  Zrt.
vezérigazgató-helyettese, a Sulák
áruházlánc igazgatója, Pintér Jó-
zsef a Pintér M vek tulajdonosa a
Magyar T zoltó Szövetség elnöke
és még sok neves személy. A Kos-
suth rádió riportot készített, mely-
ben Diósjen  természeti szépségei-

l, fejlesztési terveir l, tájékoztat-
tam a hallgatókat.
 Március 18. – Hörömp  Ger-
gely tiszteletes úr búcsúztattuk a
református templomban.
 Március 23. – A t zoltó egyesü-
let közgy lésén felszólalásomban a
képvisel  testület elvi támogatásá-
ról tájékoztattam a megjelenteket,
Köztestületi t zoltóság megalakítá-
sa esetén.
 Március 26. – Egész napos
látogatáson voltunk Veresegyházán
Kis Ibolya képvisel vel, Szalay
Antal alpolgármesterrel, ifj. Vasas
Mihály Civildió elnökével. A város
alpolgármesterének, Kosik József
meghívásának tettünk eleget. Ve-
resegyháza közintézményeivel,
azok m ködésével ismerkedtünk.
Március 27. – Nyugat-Nógrád
Vízm  KFT ülése. Témája könyv-
vizsgáló, és felügyel  bizottság
választása, díjazása volt.
 Továbbá  - tervez ket kértünk
fel a közösségi ház látványtervei-
nek elkészítésére, kijavítottuk a
Véndió park el tt keletkezett bal-
esetveszélyes kátyút, és beérkeztek
a virágosításra felajánlott 100-100
ezer Ft támogatások.

 Az SzMSz módosítását Alaksa
Mihály bizottsági elnök terjesztette
a képvisel testület elé. A bizottság
által már két alkalommal is tárgyalt
témával els sorban az októberi

választásokkal kapcsolatos válto-
zások miatt kellett foglalkoznunk.
További változás, hogy a szociális
bizottságra átruházott ügyekben
hozott határozatokat, ezentúl a
jegyz  írja alá.
 Diósjen  községi Önkormányzat
Képvisel -testületének 2010. évig
szóló ciklusprogramját Tóth János
polgármester terjesztette el . A
korábbi ciklusprogramokat figye-
lembe véve készült a program,
melyet a képvisel testület több
hasznos, és a jöv re nézve fontos
javaslatával egészített ki.
 Diósjen  külterületi útjainak
helyzete sok problémát okoz ön-
kormányzat, és földtulajdonosok-
nak egyaránt. Az utak mentén
elhelyezett építmények miatt lehe-
tetlenné vált egyes földterületek
mez gazdasági gépekkel, t zoltó-
járm vel való megközelítése. A
helyzet megoldása érdekében a
helyi építési szabályzat átgondolá-
sa vált szükségessé. Módosított
építési szabályzatunk alapján tilos
az út képzeletbeli tengelyét l szá-
mított 5 m-en belül minden épít-
mény elhelyezése. A korábban
létesített kerítést, villanypásztort,
stb., el kell bontani!
 Április 12-én rendkívüli testületi
ülésen a következ kr l döntöttünk:

rendezési terv módosítása, hogy
a közösségi ház építése Kossuth
L. és Szabadság utcák által köz-
rezárt saroktelken valósulhasson
meg;
a közösségi ház engedélyezési és
kivitelezési terveinek elkészíté-
séhez pályázatot nyújtunk be;
A község belterületi átereszek
felújításához ugyancsak pályáza-
tot adunk be.

 A következ  képvisel testületi
ülésünket id pontja: 2007. április
24-én 18 órakor tartjuk, melyre
minden érdekl t szeretettel vá-
runk.

2007.március. 31-én községünkben
lomtalanítást szerveztünk. Az ön-
kormányzat igyekezett a lakossá-
got id ben tájékoztatni - interne-
ten, a helyi újságban és hangosbe-
mondón keresztül. A lomtalanítás
eredményeként 21. 200 kg hulladé-
kot gy jtöttünk össze, s ezért  190
800 Ft-ot fizetett ki az önkormány-
zat. Az Önök által külön gy jtött
veszélyes hulladék Diósjen l
történ  elszállítására egy budapesti
veszélyes hulladékmegsemmisít
vállalkozással vettük fel a kapcso-
latot, aki err l megállapodásunk
alapján gondoskodott. A gy jtés
során 5000 kg autógumi, valamint
10 m3 elektronikai berendezés

gy lt össze, és került elszállításra.
 A programmal kapcsolatban
köszönöm a lakosság együttm kö-
dését, külön köszönöm a Göllesz
Viktor Szociális Intézet vezetésé-
nek, els sorban Kondriczné Pon-
tyos Ildikó igazgató asszonynak, az
ott lakóknak, és Molnár István
alkalmazottnak. További köszönet
illeti Repiczki Zsuzsanna jegyz -
asszonyt, Gy ri Sándort, és Tóth
Gábort, akik ugyancsak részt vet-
tek a munkában.

 Ugyanezen a napon állítottuk fel
az iskola udvarán Mikus Sándor
olvasó n  cím  szobrát, mely ko-
rábban a Szentgyörgyi István M -
vel dési Ház el tt állt. A korábban
elkészített talapzatra, Genzelman
István vállalkozó, Králik József
vállalkozó, Kabai Lajos, Csurja
László, Varga Lajos, Megyeri And-
rás, és Tóth Gergely segítségével
sikerült felállítani.  Munkájukat
köszönjük.

Tóth János
                                    polgármester

Kivonat

Diósjen  Községi Önkormányzat
képvisel testületének

2007. március 27-én tartott ülésé-
nek jegyz könyvéb l

Diósjen  község Önkormányza-
tának

5/2007. (III. 27.) számú rendelete
a 2005. (IV. 25.) számú rendelet

módosításáról

1. §
A rendelet 27.§ (5) bekezdése he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:
A külterületi földutak minimális
szabályozási szélessége 4,0 m kell,
hogy legyen. Az utak tengelyét l
számított 5 méteres sávban semmi-
lyen építményt – beleértve a kerí-
tést, karámot, villanypásztort is –
nem szabad elhelyezni.

2. §
Jelen rendelet 2007. év április hó
01. napján lép hatályba.

Diósjen  községi Önkormányzat
Képvisel -testületének

2010. évig szóló
ciklusprogramja

A Diósjen  községi Önkormányzat Képvisel -
testülete m ködésének 2007-2010. éves id szak-
ára áttekintve az elmúlt években végzett tevé-
kenységeket, feladatokat, megvizsgálva a község
jelenlegi helyzetét, adottságait és mérlegelve a
lehetséges fejlesztési irányokat - a következ
alapelveket, prioritásokat és konkrét feladatokat
határozza meg:

I.
Az Önkormányzat m ködésének f bb alapelvei:

Tevékenységének alapja a törvényesség, m kö-
dése a közvetlenül érdekeltek és a széles nyilvá-
nosság számára egyaránt nyitott, áttekinthet ,
megismerhet .
 Az önkormányzat olyan helyi önkormányzat,
amelynek alapvet , általános feladata - az
önkormányzati törvényb l és más jogszabályok-
ból adódó feladatokon túl - a község társadalmi,
gazdasági fejl désének el segítése. E munkájá-
ban a község polgáraival, a társadalmi, gazdasá-
gi és civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal
és azok térségi szervez déseivel partneri vi-
szonyban kíván együttm ködni.
 A községi önkormányzat - els sorban szol-
gáltató jelleg  tevékenységével -részt vállal a
község elismertségének emelésében.
 Kiemelten kezeli közigazgatási feladatainak
ellátása és szolgáltatásainak biztosítása során az
információs esélyegyenl ség, az Információs
Társadalom feltételeinek megteremtését.
 A Képvisel -testület folytatja mindazon
kezdeményezéseket, programokat amelyek az
elmúlt id szakban elindultak és a községben él
polgárok javát szolgálják.

A községi önkormányzat - támaszkodva a
megyei, társadalmi, gazdasági és civilszerveze-
tekre, a községben m köd  pártokra, egyházak-
ra, állami szervekre -partnerkapcsolataiban az
alábbiakra törekszik:
 Együtt kíván m ködni a megyei célok meg-
valósulásában, közrem ködése során vállalja a
községi érdekek képviseletét és érvényesítését.
 A térségben, m köd  állami-, államigazgatá-
si szervekkel jó szakmai együttm ködést és
folyamatos, kölcsönös információcserét kíván
kialakítani.
 Folytatni kívánja a térségben m köd  fegy-
veres er kkel és rendvédelmi szervekkel való
operatív kapcsolattartási a közbiztonság javítása,
a b nmegel zés és az áldozatvédelem érdeké-
ben.
 Javaslattev , kezdeményez  szerepl ként
kíván részt venni az önkormányzati reformban, a
feladat- és hatásköröket, a gazdálkodási és
finanszírozási szabályozókat érint  korszer síté-
si folyamatokban.
 A pártokkal, az érdekvédelmi és érdekképvi-
seleti szervezetekkel, a civil szervez désekkel
való kapcsolattartásban az érintett szervezetek
elképzeléseinek megismerésével, a térség egé-
szének érdekében törekszik a közös álláspontok
képviseletére.

A községi önkormányzat testületi m ködése
során a község egészének érdekeit el segít
együttes cselekvést és képviseletet az alábbiak
figyelembevételével kívánja megvalósítani:
 Fokozatosan növelni kívánja a képvisel -
testület bizottságainak szakmai, ágazati felel s-
ségét, b víteni mozgásterüket a véleményezés,
az ellen rzés, az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sának területén.
 Támaszkodni kíván a bizottságok érdemi
döntéseket el készít  szerepére, probléma-
feltáró tevékenységük fokozására.



4. oldal4. oldal4. oldal 2007. április hó2007. április hó2007. április hó                              a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja                              a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja                              a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja
 Kiemelten kezeli a testületi döntéseket
el készít  hivatali munkát, az el terjesztések
szakmai színvonalának folyamatos javítását, a
döntések végrehajtásának mind eredményesebb
szervezését, az intézmények m köd képességé-
nek javítását.
 Az intézményi struktúra korszer sítésének
folytatása mellett folyamatosan törekszik az
ágazati minimum követelmények fokozatos
teljesítésére.
 Döntéseinél figyelembe veszi a szakmai
igényeket, a lehet ségeket összehangoló költség-
vetési gazdálkodást, a pénzügyi egyensúly
megtartását, a megfelel  finanszírozási rendszer
kialakítását.
 Hatékonyabb marketing tevékenységgel
kívánja növelni Diósjen  község ismertségét és
tekintélyét, népszer sítve a természeti és törté-
nelmi értékeket.

Az Önkormányzat az európai uniós pályázatok
terén:

 Lehet ségeihez mérten a pályázatokon való
részvétel.
 Kiemelten fontosnak tartja az „Intelligens
régió" információs program kimunkálását és
megvalósulásának el segítését.
 Feladatának   tartja   az   önkormányzat
hatályos   rendeleteit   érint en  a jogharmonizá-
ciós feladatok végrehajtását, a köztisztvisel k és
közalkalmazottak ezirányú - EU integrációs
képzését.
 Az Európai Uniós csatlakozásra felkészít
fórumok szervezése, konkrét el adások tartása,
pályázati lehet ségek megismertetése és kiakná-
zása.

II.
A Diósjen  községi Önkormányzat pénzügypoli-

tikájában:

A kit zött célok és feladatok megvalósítását úgy
kívánja biztosítani, hogy a mindenkori költség-
vetés helyzetében ez ne okozzon túlzott feszült-
séget.
 Az intézmények m ködési feltételeiben
történ  el relépés biztosítását els dlegesen
kezeli azzal, hogy az egyéb, önként vállalt
feladatok pénzügyi finanszírozására is lehet ség
nyíljon.
 Kiemelt hangsúlyt kell helyezni a szükséges
felújítási, fejlesztési feladatokra, melyek megva-
lósítását dönt en küls  források megszerzésével
indokolt és lehetséges biztosítani. A vagyongaz-
dálkodás keretén belül legfontosabb célként az
intézmények használatában lév  vagyon racioná-
lis hasznosítását és egyéb célú vagyontárgyak,
vagyonérték  jogok leghatékonyabb m ködteté-
sét jelöli meg.

III.
A Diósjen  községi Önkormányzat kiemelt

feladatai a lakossági ellátás területén

Diósjen  község Önkormányzata a jogszabály-
okban el írt, illetve önként vállalt feladatait els
sorban az e célokra alapított intézményei révén
látja el.
 A községi szolgáltatások megfelel  színvona-
lú biztosításának meghatározó er forrásai össz-
pontosulnak az önkormányzat intézményrend-
szerében.
 Alapvet  fontosságú kérdés tehát az intéz-
ményrendszer m ködési feltételeinek biztosítása,
a m ködési, pénzügy-politikai alapelvek érvény-
re juttatása, a lehet ségek és igények megfelel
egyensúlyi állapotának megteremtése.
 Az egyes szakterületeket érint  célok, konk-
rét feladatok meghatározása ennek megfelel en
alakulhat ki.

1. Közoktatás
A ciklusban a közoktatás minden területén

kiemelt figyelmet kell fordítani mind az intézmé-
nyek tanulóinak, mind dolgozóinak Európai
színvonalú felkészülésére, felkészítésére.
 Fontos feladat a második Nemzeti Fejlesztési
Terv megismerése, a feladatok meghatározása,
végrehajtásának tervezése az oktatás területén.
 Folyamatosan végre kell hajtania 2006  -
2010. évekre vonatkozó „Közoktatási feladat-
eltátási, intézményhálózat-m ködtetési és fej-
lesztési ütemterv"-ben foglaltakat. A ciklus során
a közoktatásról szóló törvény el írásának megfe-
lel en át kell tekinteni a fejlesztési tervet.
 Az oktatás tárgyi és személyi feltételrendsze-
rét - a pályázati lehet ségek jobb kihasználásával
- javítani szükséges.
 Ezen belül kiemelt figyelmet kell fordítani a
közoktatási intézmény épületeinek állagmegóvá-
sára, a m ködési költségek biztosítására és a
szakemberellátás javítására.
 Fel kell készülni az intézményi társulási
lehet ségekre, azoknak Diósjen  községbe való
integrálására, az ehhez szükséges tervek kidolgo-
zására.
 Az információs társadalom követelményeire
tekintettel az oktatás minden területére vonatko-
zóan kiemelten kell kezelni az informatikai
infrastruktúra, az informatikai oktatás, az idegen
nyelvi képzés fejlesztését.
 Kiemelt figyelmet kell fordítani a nevelés
színvonalának emelésére. Ennek érdekében
szoros együttm ködés szükséges az oktatási
intézet, az önkormányzat és a szül k között.
Rendszeres információ cserét kell biztosítani az
érdekeltek körében. Hatékonnyá és ellen rizhe-
t vé kell tenni a nevelés folyamatát. Szellemi
nevelés mellett megfelel  rangra kell emelni a
tanulók etikai és erkölcsi nevelését.
 Fontos a tanulók neveltségi szintjének emelé-
se.
 Kell  figyelmet kell fordítani a tanulók
anyanyelvi nevelésére.
 Külön hangsúlyt kell kapnia a hátrányos
helyzet  tanulókkal való foglalkozásnak, ezen
tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésének.
 A hátrányos helyzet  gyerekek felzárkóztatá-
sára gyógypedagógusok és gyógytestnevel
mellett pedagógiai asszisztenst alkalmaz az
önkormányzat.

2. Közm vel dés

A képvisel -testület a közm vel dési és köz-
gy jteményi feladatait alapvet en az Általános
Iskola intézmény útján látja el. Ennek kib vítését
a mozgókönyvtári feladatokkal meg kell szervez-
ni.
 A meglév  értékek meg rzése mellett kiemelt
figyelmet  kell  fordítani     a     szolgáltatások
színvonalának     további     emelésére,     a
gyorsan    változó körülményekhez történ
igazítására.
 Kiemelt cél közösségi ház létrehozása.
 Ehhez    feladatának    látja    a    Közösségi
Ház létrehozására pályázat    benyújtását, lehet -
ségek megkeresését.
A közm vel dés színtereinek - könyvtár, klub-
élet, néptánc, kórus, zenekar, színjátszás, ifjúsági
klub,   közösségi   programok,   kiállítások,
ismeretterjesztés,   „teleház",   stb.   - megszerve-
zése a képvisel -testület által prioritásként
meghatározott.
 A képvisel -testület megoldási javaslatokat
kíván tenni a Könyvtár gazdaságosabb m ködte-
tésére, az intézmény racionális - szakmailag
kielégít , az alapfeladatokat jó színvonalon
biztosító - üzemeltetésére. Az érintett szerveze-
tekkel együttm ködve megvizsgáljuk a könyvtár
további m ködésének lehet ségét és el készítjük
a jelenlegit l eltér  formában történ  m ködteté-
sét.
 Jelent sebb el bbre lépés szükséges a község

idegenforgalmi, turisztikai lehet ségeinek
kihasználásban, a programok kínálatában, a
falusi turizmus fejlesztésében, a szállás lehet sé-
gek b vítésében.

3. Egészségügyi ellátás

A községi önkormányzat kötelez   feladatát
képezi az egészségügyi ellátás biztosítása.
Diósjen  község Önkormányzata ezen kötelez
feladatát egészségügyi vállalkozókkal kötött
megállapodás keretében biztosítja, illetve saját
szakfeladatán belül látja el a körzeti véd n i
szolgálat m ködtetését.
Az intézmények a következ k:

körzeti orvosi
fogászati
gyermekorvosi
véd n i

 Valamennyi egészségügyi szolgáltatás az
Önkormányzat épületein belül folyik, melyek
állapota részben leromlott. Ezek rekonstrukciójá-
hoz a feltételeket meg kell keresni, lehet ségeket
kell teremteni, a kínálkozó pályázati forrásokat
kiaknázni.
 Az egészségügyi ellátás területén folyamato-
san jelennek meg azok a szakmai programok,
jogszabályok, amelyek hosszú távon meghatá-
rozzák az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásá-
nak általános feltételeit, az egészségügyi intéz-
mények m ködésének kereteit.
 Mindezek ismeretében az érdekeltek bevoná-
sával olyan döntési alternatívákat kell kidolgoz-
ni, amelyek az intézmények leghatékonyabb
m ködtetését úgy biztosítják, hogy azok megfe-
leljenek a lakossági elvárásoknak és a szakmai
követelményeknek is.
 Az egészségügyi ellátás keretén belül m kö-
dik az Állategészségügyi szolgálat is, melyet
vállalkozó állatorvossal lát el a Diósjen  községi
Önkormányzat szerz dés alapján.
 Ezen a területen els sorban az egészségügy,
az önkormányzati intézmények, továbbá a civil
szféra hatékony együttm ködésére van szükség.

4. Szociális ellátás

Az elmúlt években lezajlott társadalmi, gazdasá-
gi, demográfiai változások nyomán megn tt az
igény a min ségi, átfogó, emberközeli ellátás
iránt, amelyek a következ  években meghatároz-
zák tevékenységünk irányát.
 A községi önkormányzat kötelez  feladatát
képezi az alapvet  szociális ellátási formák
biztosítása, házi szociális gondozás, id sek
ápolása-gondozása.
 Az id skorúak bentlakásos elhelyezésének
megoldására történ  törekvés.
 A folyamatosan megjelen  jogszabályok és
átalakuló szükségletek figyelembe vételével kell
kialakítani a legmegfelel bb - már meglév  és új
- szervezeti struktúrákat.
 A   szociális   intézmények   m ködése
engedélyhez   kötött,   melynek   alapja   az
egyéb jogszabályokban rögzített személyi és
tárgyi feltételek biztosítása.
 Rászorult családok támogatása, ingyenes
tankönyvellátás fenntartása, étkezési térítési
díjak részbeni átvállalása, iskola tej akció,
továbbtanuló tehetséges gyermekek támogatása.
 Tör dés a velünk együtt él  roma kisebbség
gondjaival, képzésük, beillesztésük segítése.
 A Cigány kisebbségi Önkormányzattal
történ  folyamatos együttm ködés.
 Ezen a területen els sorban az egészségügy,
az önkormányzati intézmények, továbbá a civil
szféra hatékony együttm ködésére van szükség.

5. Gyermekvédelem

A települési önkormányzat kötelez  feladatát
képezi a gyermekvédelmi szakellátáson belül az
a gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése.

 Ezen a területen is folyamatosan jelennek
meg azok a jogszabályok, amelyek mentén - a
szükségletek ismeretében - dönteni kell, hogy
mely szervezeti forma biztosítja az ellátottak
részére a leghatékonyabb ellátást.
 Kiemelt figyelmet kell fordítani ennek kap-
csán a differenciált ellátásra.
 Az utógondozói ellátás esetében is célunk,
hogy a rendszerb l kikerül  fiatalok adaptív
módon készüljenek fel a társadalmi integrációra,
ezért az igényeket figyelembe véve az ellátást
különböz  mélységekig, differenciáltan szüksé-
ges megoldani.
 A gyermekvédelem területén dolgozók szoros
együttm ködése szükséges. Ehhez meg kell
teremteni a folyamatos párbeszédet a szül k,
pedagógusok, gyermekvédelem, gyámügy
között. Fontos hangsúlyt kell fektetni a lelki
fejlesztés, a higiéniai fejlesztés, etikai és erkölcsi
fejlesztés kialakítására. Ennek érdekében szoros
együttm ködés szükséges az oktatási intézet, az
önkormányzat, egészségügyi ellátók és a szül k
között. Rendszeres információ cserét kell bizto-
sítani az érdekeltek körében.
 A gyermekvédelmi intézmények m ködése is
hatósági engedélyekhez kötött, a végleges
m ködési engedélyekhez szükséges szakmai
feltételeket biztosítani kell.
 Jelenleg társulási formában biztosított az
ellátás.

5. Ifjúsági feladatok, sport

Az éves cselekvési programokban a tervezéskor
célszer  alkalmazkodni a kormány aktuális
ifjúsági koncepciójához, a regionális szint
szolgáltatási rendszerhez és programhoz, vala-
mint a központi pályázatokban megjelenített
célokhoz.
 A önkormányzat kezdeményez , koordináló
szerepének er sítésével jelent s er feszítéseket
szükséges tenni annak érdekében, hogy a fiatalok
elvándorlása lelassuljon, er södjön a község
fiatalokat megtartó képessége.
 A fiatalok speciális egészségügyi problémái
közül kiemelkedik a drog-, az alkohol- és nikotin
függés megel zése, valamint a szexualitással
kapcsolatos problémák. Ezen a területen els sor-
ban az egészségügy, az önkormányzati intézmé-
nyek, továbbá a civil szféra hatékony együttm -
ködésére van szükség.
 A testnevelés és sport területén továbbra is
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az
iskolai- és diáksportra, valamint a versenysport
utánpótlásának nevelésére. A község sporthagyo-
mányai is indokolják a kiemelked  eredménye-
ket elér  sportolók és csapatok megfelel  mérté-
k  támogatását. Ennek érdekében törekedni
szükséges a szponzori kör b vítésére, mind több
küls  forrás bevonására, a versenysport egyes
területeinek fokozatos, üzleti alapon történ
újraszervezésére.
 Diósjen  községben él k sportolását továbbra
is támogatva, új sporttevékenységek m velésé-
hez kívánja az önkormányzat a feltételeket
biztosítani.

IV.
Célkit zések a település fejlesztésben

1. Területfejlesztés

A területfejlesztés vonatkozásában a Ciklusprog-
ram alapelveib l kiindulva azt a tervezési meto-
dikát célszer  követnünk, hogy bár a második
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II) a 2007-2013
közötti id szakot fedi le, de tartalmazza az EU
tervezési periódus fejlesztési irányait is. Telepü-
lésünkön ez a cél- és feladatrendszer, amely
többek között a hosszú távú gondolkodást, a
folyamatos területi tervezést, a folyamatok
ellen rzését és elemzését tartalmazza, csak akkor
lesz végrehajtható, ha a prognózisok megalapo-
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Református
Egyház életéb l

Április 1-jén, virágvasárnap tartott
bemutatkozó istentiszteletet, majd
beszélgetett az érdekl kkel
Gottfrid Richárd lelkipásztor és
felesége.
 A lelkészválasztó szavazásra
április 22-én kerül sor.
 A nagyheti el készít  istentisz-
teleti alkalmakat Lengyel László
presbiter tartotta.
 „Bátran nézz el re, az Isten
mindig gondoskodik rólad! Mi
emberek túlságosan sokat aggó-
dunk jöv nk miatt, rengeteget pa-
naszkodunk a múltra, éppen a
jelenre nem figyelünk kell kép-
pen.” (Kolping)
 A húsvéti ünnepi istentiszteletet
Koncz Zoltán lelkipásztor végezte,
Sz cs Tamara teológus segítségé-
vel.
 Befejez dtek a lelkészlakás
bels  felújítási munkái.

zottak, szakszer ek és folyamatosan ellen rzöt-
tek, ugyanakkor érdekazonosságra és együttm -
ködésre alapoznak.
 Igény szerint segítséget kell nyújtani a vállal-
kozóknak fejlesztési elképzeléseik megfogalma-
zásában, továbbá érdekazonosság alapján, a
lehet ségek függvényében együtt kell m ködni a
végrehajtásban.

2. Az intézményeket érint
rekonstrukciós programok

Folytatni kell az el z  ciklusban megkezdett, az
önkormányzat intézményeire vonatkozó és a
komplex rekonstrukciós programot, mégpedig a
feladatokat évente aktualizálva és az önkormány-
zat pénzügyi lehet ségeihez igazítva.
 Meghatározó cél a beruházásokhoz igénybe
vehet  támogatások megszerzése mind a megyei,
mind az egyéb központi vagy decentralizált
alapoktól, valamint az EU alapokból.
 A ciklus során felmerül  feladatok forrásai-
nak elnyeréséhez szükséges pályázatok elkészí-
tése és az elnyert támogatásokkal kapcsolatos
megvalósítási tevékenység a ciklusprogramban
foglalt célok megvalósulásának kulcsfontosságú
kérdése.

3. További fejlesztési feladatok, környezetvéde-
lem

A községi önkormányzat gondoskodik a telepü-
lés egészséges ivóvíz ellátásáról, a szemét
elhelyezésr l, a szennyvízberuházás teljes
befejezésér l.
 A közlekedési feltételek javítása érdekében
kiemelt cél, hogy a község úthálózatát fejleszteni
javítani lehessen, ehhez szükséges a lehetséges
pénzügyi fedezet megteremtése, pályázati
lehet ségek kihasználása.
 A tömegközlekedés színvonalának növelésére
történ  ösztönzés, a lakosság megfelel  színvo-
nalon történ  ellátásának biztosítása, fedett
buszvárók létrehozása Diósjen  község Önkor-
mányzat Képvisel -testületének fontos program-
ja.
 Az   utak,    a  járdák,    árkok,    közterületek
helyreállítása,   virágosítás,   fásítás,   parkosítás,
közterületek széppé tétele, sétáló utca kialakítá-
sa, rendezett piac tér kialakítása, mindezzel a
település képének szebbé tételén túl, egy lakha-
tóbb, pihenésre csábítóbb környezet megteremté-
se.
 A vasúti biztonságos gyalogosátkelést lehet -
ségének megvalósítására a képvisel - testület
folyamatos egyeztetéseket folytat a MÁV illeté-
kes szakembereivel.
 A közvilágítás korszer sítése, a hiányok
folyamatos pótlása kiemelt feladata az Önkor-
mányzat Képvisel -testületének. Templomaink
díszkivilágításának fenntartása.
 A fiatalok otthonteremtését telekkialakítással
kívánja segíteni az önkormányzat.
 A környezetvédelem szabályairól szóló
törvény és a megyei környezetvédelmi koncep-
ció és program által szabályozottan a települési
önkormányzatunk feladata az abban foglaltak
megvalósítása a településünkre nézve kötelez .
A környezet állapotának az EU követelmények-
nek megfelel  szintre emelése.
 A lakosság ösztönzése a kerti komposztáló
berendezések létrehozására, használatára, hogy a
környezet szennyezés a község területén mini-
málisra redukálódjon.
 A fanyesedékek ipari célra történ  hasznosí-
tásának ösztönzése, a helyi vállalkozóval történ
együttm ködés megszervezése, a lakosság széles
körének bevonásával.
 A település természeti értékekben rendkívül
gazdag, amelyek meg rzése, megmentése,
különösen a helyi jelent ség  természeti értékek
tekintetében - rendkívül nehéz, de fontos feladat,
amely munkában a települési önkormányzat is
felel sséget vállal.

 Fontosnak tartjuk a település épületállomá-
nyának, védett értékeinek felújítását, megfelel
funkcióval történ  üzemeltetését. Az önkor-
mányzat tanácsaival segíti az épített környezet
meg rzésével, m emléki értékek megóvásával,
felújításával, hasznosításával és bemutatásával
kapcsolatos feladatok megoldását.
 A katolikus és református egyházakkal
kialakított jó együttm ködés jegyében a fiatalok
erkölcsi nevelését, a hagyományok meg rzését,
az id sek iránti tiszteletet szeretné az önkor-
mányzat képvisel -testülete er síteni.
 Kedvez  idegenforgalmi lehet ségeink jobb
kihasználása, falusi vendégfogadás feltételeinek
javítása, helytörténeti múzeum, tájház létrehozá-
sa, Jen -napok további színvonalas megrendezé-
se, igényes m vészeti programok, kiállítások,
orgonahangversenyek stb. szervezése.
 M emlékeink helyi természeti és kulturális
értékeink védelme, rendbetétele, megóvása.
 A rétsági ipari parkban és a környez  város-
okban munkalehet ségek felkutatása, propagálá-
sa, közmunkaprogram, szociális foglalkoztatás,
pályázati lehet ségeinek minél szélesebb kör
igénybevétele.
 A tó és a strand melletti üdül k tulajdonosai-
nak bekapcsolása a falu életébe, részvételük
ösztönzése közös céljaink megoldására.
 Vállalkozni kívánók letelepedésének ösztön-
zése, új helyi vállalkozók mikrohitelhez és
pályázati támogatáshoz jutásának el segítése.
 A mez gazdasági termel k, kisállattenyész-
t k segítése - informáltságuk javításával, pályá-
zati lehet ségeik igénybevételével, az állatorvos
és falugazdász közrem ködésével.
 Fontos feladat a lakosság folyamatos tájékoz-
tatása, az eddiginél túl nyilvános testületi ülések,
közmeghallgatás,  falu gy lés, „Jen i-Napló",
hirdet  tábla, hangos beszél , egyéb fórumok -
olyan új technikai lehet ségek igénybevétele,
mint a kábel TV.
 Jöv ben   több    energiát    fordítunk
nemzeti     ünnepeink     színvonalas     élményt
nyújtó megrendezésére.
 Biztonságunk és értékeink védelme, meg r-
zése érdekében továbbra is célirányos támogatást
nyújtunk a polgár rségnek, nagy múltú Önkéntes
T zoltó Egyesületünknek, törekszünk a köztestü-
leti T zoltóság létrehozására.
 Természetszer leg ez a program az elkövet-
kezend  négy év tennivalóit tartalmazza.
 A program megvalósítása sok esetben kín-
keserves munkát, értetlenséget von maga után,
mivel az emberek gondolkodás módja, igényei
különböz ek, toleranciájuk és t r  képességük,
belátásuk sem minden esetben egyforma. De
bízom és hiszek abban, hogy a kit zött célok
megvalósíthatók, de ehhez feltétlenül szükséges
a képvisel -testület tagjainak, bizottságainak a
programmal történ  azonosulása.
 A  ciklusprogram  Diósjen    község   Önkor-
mányzatának  az  elkövetkezend   négy évben
érvényesíteni kívánt céljait és feladatait foglalja
össze.
 E program megvalósítása során alapvet
szempont, hogy a községi önkormányzat tevé-
kenységét, m ködésének kereteit törvények és
egyéb jogszabályok, illetve a rendelkezésre álló
pénzügyi források határozzák meg. Az els sor-
ban pénzügyi korlátok által kirajzolt - olykor
igen korlátozott - mozgástér abban az esetben
b víthet , ha a települési önkormányzat képes az
együttm ködési lehet ségek, modellek kiterjesz-
tésére, a meglév  küls  és bels  humán-, vala-
mint anyagi er források mind nagyobb mérték
bevonására. E munka elemi feltétele a nyilvános-
ság, az információk gyors és hatékony áramlása,
az itt él k minden részletre kiterjed  tájékoztatá-
sa, valamint a településen él k támogató, a
program céljait segít  együttm ködése.

Tóth János
                                                         polgármester

Régi gazdanaptár
ajánlása április havára

Nyesd a barackfákat, irtsd a kerti férget,
Most ültesd, s akkor lesz szép s r  sövényed.
Sz ll t is bujtathatsz még; most legjobb karózni.
A palántát lehet szabadba kihozni.
Többet arat, ki most hengerel, azt mondják,
Az aprójószágnak buzgón viseld gondját.
A pulykafiakat csak napos id ben
Szabad sétáltatni az új legel ben.

Öreg gazda szerint
György-nap el tt, ha nem esik,
György-nap után sok is esik.
Hogyha Vitálisz didereg
Tizenötször lesz még hideg.
Áprilisnak szárazsága
Jó gazdának bosszúsága.
Áprilisnak nedvessége
Fáknak term képessége.

Népi id - és termésjóslatok
Húsvégi harmat, pünkösdi zápor:
jó termés. Száraz március, nedves
április, h vös május, a jó nevel
esztend .

Szent György napkor ha a varjú
elbújhatik a búzában, jó termés
lesz.

Szent Márk napján, napkelte
el tt kell elvetni az uborka magját,
hogy b ven teremjen. Ha a hold
tiszta, jó id  lesz, ha sárga a színe,
es  várható. A sz sgazda a tava-
szi els  villámot figyeli. Ha ebben
a piros rész nagyobb, sok bor lesz
abban az esztend ben.

Bérmálás a nógrádi
templomban

2007. április 14.-én (szombaton)
délután 4 órakor berkenyei, nógrá-
di és diósjen i fiatalok együtt ré-
szesültek a bérmálás szentségében.
 Az 58 fiatalnak Beer Miklós váci
püspök szolgáltatta ki a bérmálás
szentségét.
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A versíró tanár kálváriája
Békési Gyula
tanár urat
diósjen i ott-
honában ke-
restük  fel.  Az
1933-ban szü-
letett pedagó-
gus Nagyoro-
sziban, a falu
legszegényebb

családjainak egyikében látta meg a
napvilágot. Ám hányattatásai ezzel
még csak elkezd dtek.
 A munkával korán került kap-
csolatba. Apját az 1944-es mozgó-
sításkor elvitték. Két évig volt
hadifogoly Zaporozsje mellett. Az
akkor 11 éves fiú lett a családfenn-
tartó. Alkalmi munkával kereste a
kenyeret két kistestvére és tüd be-
teg anyja számára. Emellett a bé-
relt földön is helyt kellett állnia.
Iskolájában, a nagyoroszi Szent
Vince Konferenciában, annak meg-
sz ntéig, 1946-ig tanult is becsü-
lettel, majd családi okok miatt
négy évet kihagyott, s 1950-ben
egyszerre vizsgázott le az 5-8.
osztályos tananyagból.
 Budapesti, majd sárospataki
kitér vel Balassagyarmaton foly-
tatta tanulmányait. Humán beállí-
tottságú volt, f leg magyarból t nt
ki. Jeleneteket, majd verseket írt,
szavalt. Szellemi vezérré n tte ki
magát. S itt kezd dtek a bajok.
 Tizenhét évesen - a Központi
Bizottság engedélyével - tagja lett
a kommunista pártnak. Azért min-
denr l megvolt a véleménye! Egy-
szer a kötelez  sajtófélórán kiok-
tatta az el adót, amiért a kollégi-
umból is kizárták. Az 1953-as
érettségiéig volt még néhány ösz-
szet zése, amiket nem nagyon
néztek el neki, pedig egy darabig
Balassagyarmat DISZ-titkára is
volt. Kezdett kiábrándulni a prole-
tariátusból. Egyre gyakrabban
érezte: itt valami nem stimmel.
 Megn sült, de nem éltek valami
fényesen. 1955-ben letöltötte a
tartalékos tiszti tanfolyamot, ott két
lábára átmenetileg megbénult, s le
is szerelték. 1956-ban újra behív-
ták, majd ismét leszerelték. A f is-
kola elvégzése után Tereskén taní-
tott, s mint tanult ember, egyre
többet látott. Hiába a proletárhata-
lom, elvbarátai az éhhalál szélén
álltak, szinte koldulniuk kellett.
 1956. októberében Tereskén
forradalmi nagygy lést szerveztek,
s t le, mint a kultúrház vezet jét l
is kérték, hogy álljon közéjük.
Demokratikus Magyarországot
akartak.  nem bántott senkit,
másokat sem bújtatott ilyenre.
 November 19-én Rétságra ment
letelepedési segélyért. Mint a
Nemzet rség tagjának, volt gép-
pisztolya, azt magával is vitte,
hogy ha véletlenül nyulat lát útköz-
ben, megl ve azt, legyen mit enni-

ük. Ez lett a veszte... Megfordult a
bankban, a járási hivatalban, így
sokan látták t. A decemberi ese-
mények után válaszolt a Nógrád-
ban megjelent cikkre, mely a
„Vádirat helyett" címet viselte.
Ezért kiállították ki ellenforradal-
márnak, s házkutatást is tartottak
nála. Korábban írt versei sem szá-
mítottak  jó  pontnak.  Nem  érte  t
mindezért váratlanul, amikor 1957.
februárjában a forradalmi karhatal-
mi parancsnokhelyettes letartóztat-
ta  és  el  is  vitte.  Télvíz  idején  egy
szál felölt ben feküdt a fapriccsen
a rétsági laktanya fogdájában. A f
vádak: az államhatalom fegyveres
szétzúzására tett kísérlet, tünteté-
sek szervezése, kommunisták üldö-
zése, oroszok elleni hangulatkeltés.
Míg veréssel nem fenyegették,
nem írta  alá.  Mikor  végül  is  meg-
tette, elhurcolták.
 Rabomobillal vitték Kistarcsára,
hol a táborban nem volt könny  az
élet. A kétszemélyes cellában ti-
zennégy embert zsúfoltak össze.
Naponta egyszer sós babf zeléket
ettek, víz nem volt. Vécére sem
mehettek napokig. Aztán oda még-
is elengedték a hétszáz embert -
egyszerre. Az utána eltöm dött
vécét a papokkal, orvosokkal és
tanárokkal, puszta kézzel takaríttat-
ták ki...
 Külön balszerencséjére a kony-
hán dolgoztatták, s amikor az étel-
mérgezést l hullottak az emberek -
még az Amerika Hangja is be-
mondta az esetet - t okolták érte.
Azonnal készen volt  a vád:  mér-
gezte meg a táborlakókat! Kínjá-
ban éhségsztrájkot is folytatott, de
ezt is túlélte.
 Augusztusban Tökölre került.
Ott már valamivel jobb volt, egyet-
len éjszaka kivételével, amikor
augusztus 20-án az udvarra terelték
ket. Reflektorok pásztázták az

udvart, fegyverek kattogtak, s az
embereket négy órán keresztül
ijesztgették a frissen megásott
gödrök mellett.
 A szemétválogatás szinte elit
munka volt számukra. Nem sokkal
a rettenetes éjszaka után azonban
szabadon engedték ket.

 Ma már csak rossz emlék számá-
ra mindez, de talán felesleges is
mondani, hogy 1958-as pedagógusi
állásba való visszahelyezését köve-

en még mennyi hátránya szárma-
zott „ellenforradalmi múltjából".
Bárhol, bármi történt, t vették el
évekig. Rehabilitációban a mai
napig nem volt része. Némi kárpót-
lást csak az elmúlt év szilveszter
napján kapott, mikor eljutott hozzá
az értesítés, hogy nemzeti helytál-
lásáért nyugdíj-kiegészítést kap.

Diósjen  2000. évi millenniumi
évkönyvéb l.

Békési Gyula versei

Börzsöny Te Hazám
Nekem is hazám e táj

t, mi több az otthonom.
Itt élt, halt minden söm
Itt mindenki rokonom.
Járom meredek lankáit
Gyönyörködöm benne mily szép.
A lelkem mélyéig hatol
Ez az érzés, mint emlék.
Itt vidám madarak csivitelnek
Itt egy h s forrás halkan csobog.
Csendesen beszélgetnek a fák,
Rajtuk egy szorgos harkály kopog.
Minden-minden, a szívemhez n tt:
Apám-anyám, gyermekkorom emléke,
A sok szépség e tájhoz köt dik!
S bennem így lesz valódi béke,
Fájából készült kopjafa
Díszítse sírom, ha meghalok
Hirdesse fennen örökké:
Hazám, h séges fiad vagyok!
Fogadd t lem ajándékul
E lelkemb l fakadt verset.
Hazám, Te csodálatos világ
Köszönöm Neked éltemet!

Még nem…
Ne hívjatok, nem megyek még!
Itt az én világom:
Unokáim csillogó szemében
Boldogságom látom.

Testem megtört, lelkem kiégett
Mégis itt akarok még élni:
Nevetni, kacagni akarok még
Nem remegve haláltól félni.
Most vagyok el ször gyáva,
Itthagyni létem minden örömét.
Jaj, ne menjek még el!
Ne jöjjön még a szörny , fájó vég!
Diósjen , 2005. december

Kései dal
Miért hallgatok még most is,
Mikor lelkemben égnek a dalok?
Kiáltanom kéne a világnak:
Tudják meg, rülten szerelemes
vagyok!
Ami szép volt a lelkemben,
Most eláraszt mindent, mindent.
Szell k szárnyán boldogságot,
Gyönyör  szerelemet hirdet.
Állj, hóbortos költ ! Vége!
Már nem tied e szép érzés.
Elszálltak az ifjú évek régen,
Itt az Ítélet, a végzés:

Nem jön már több tavasz,
Csak a sír ád végül majd enyhet.
Ne kergess csalóka álmokat,
Csak rizd a szép emlékeket!

Anyám…
Anyám hol vagy?
Mindenütt kereslek,
Most jöttem rá,
Mennyire szeretlek
Fognám megfáradt kezed,
Mit régen gyakran nem tettem.
Kísérnélek a templomba is.
Ha itt lennél most velem.

Csak titokban sírok,

Csendesen könnyezem.
Újra meg újra emléked
Titkon felidézem.

Gyere, most fogd a kezem!
Félek a végs  úttól.
Ölelj gyengéden át,
Lelkem ne fájjon bútól!
Reszketve hívlak most is,
Talán meg is jelensz:
Várom hát esti álmaim,
Hogy eljössz vagy üzensz!
Diósjen , 2005. április 8.

Egy múzsához
Most tudom, mi az a gyönyör ,
Minden elsöpr  szerelem.
Valami fájó, édes gyönyör ség
Száguld át letört lelkemen.
A testem már er tlen,
Csak belül izzik a varázslat.
S minden olyan más lesz,
Tündérmese, szelíd kábulat.
A szemed tette ezt velem,
Vagy arcod örömteli fénye?
Ki tudja? Te lettél énem
Csendes varázskékje, a béke.

Légy irgalmas…!
Add meg Krisztusom nekem,
Mint a bibliai tékozló fiúnak.
A visszatérés boldog örömét.
Az örök kétkedés magvát
Nyíló értelmemmel kaptam én.
Mindenben mást-mást keresek,
Pedig csak benned igaz a fény.
Krisztusom, segíts újra hinnem!
Ne éljek b nben a mának,
Megtaláljam lényed boldog örömét.
Keresve mindig a jót, a szépet:
A vigaszt, jóságot, menedéket.
Add meg nekem Krisztusom!
Dicsérjen téged az elme,
Légy velem is mindörökre!
Ha majd egyszer megbékélve
Örök nyugovóra térek,
Tele mindig kétkedéssel,
Légy velem, ha nem is élek!
Akkor is, ha szörnyen félek.
Nyújtsd segít  jobbod,
Hogy hozzád végre hazatérjek!
Oldozz fel b neim alól:
Légy irgalmas velem, kérlek!
Diósjen , 2004. december
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Május els  vasárnapján ünnepeljük
édesanyánkat, nagymamáinkat.
Ilyenkor egy szép csokor virággal
szoktuk ket köszönteni. Virágok
helyett néhány gyermekünk gondo-
latait szedtük csokorba – ezzel
köszönjük meg községünkben él
minden édesanyának, nagymamá-
nak azt a rengeteg gondoskodást,
szeretet, amit gyermekieknek nyúj-
tottak.
 Kívánunk további feladataikhoz
sok er t, türelmet, jó egészséget és
azt, hogy mindig örömüket lelhes-
sék gyermekeikben!

„Az én anyukám kedves, szép és
nem lehetne t pótolni. Nagyon
hasonlít az arcom rá. Mindent
megtesz értem. Nagyon szeret en-
gem. Keményen dolgozik, hogy
meglegyen mindenem. Nem cserél-
ném el senkivel!”

Borbíró Klaudia

„Anyukám kedves és aranyos. So-
kat segít, ha valami baj ér. Renge-
teg közös élményünk van. Nagyon
szeretem t. Sok jó tanácsot ad,
amit illend  megfogadnom.”

Heged s Anna

„Életemben a legfontosabb sze-
mély: az anyukám. Mindig ott volt
velem, ha bajban voltam, vagy
valami jó dolog történt velem.
Mindig segített. Ha rosszat csinál-
tam,  kihúzott a bajból. Ha otthon
még le is szidott, csak azért tette,
hogy többet ilyet ne csináljak. Tu-
dom, hogy sohasem hagyna cser-
ben, sohasem haragszik és mindig
szeretni fog!

Gere Zsolt

„Anyu mindig segít, ha kell, és
vigasztal, ha bajom van. Anyu f z,
mos, vasa, takarít, mosogat, tereget
és elmegy a boltba. Én magam sem
értem, hogy tud ennyi mindent
csinálni egy nap alatt!”

Fabulya Hunor

„Az én édesanyám egy rendes,
családszeret  édesanya. Szeret

zni, sütni és én szeretem is, amit
készít. Velünk van örömben és
bánatban. Segít, ha valamit nem
tudok. Sokat játszik velünk, és ami-
kor játszunk, felvidulok. Mindig
csak ránk gondol. Sohasem magá-
ra. Ha valakit nagyon szeretek és
felnézek,  rá,  az  .  Büszke  vagyok
rá, hogy  az édesanyám.”

Mezei Vivien

„Sok mindenben szeretnék rá ha-
sonlítani, mármint a nevel anyám-
ra.  nagyon sokat tanult, ezért
okos. Mindenr l megvan a vélemé-
nye. Ezért igyekszem én is tanulni.

Nagyon sokat dolgozik. Szereti a
gyerekeit. Bármi gondunk, bajunk
van,  mindent megold, és minden-
ben segít. Engem lányának foga-
dott és sokat köszönhetek neki.
Örülök, hogy ilyen családba kerül-
hettem!”

Gergely Éva

„Az én anyukám egy nagyon nagy-
szer  ember. Mindig megteszi, amit
kérek. Szeretem, s t imádom, és
nagyon becsülöm t. Ha kimutatni
nem is tudom, de így érzek most is
és mindig így fogok érezni iránta.
Éppen ezért nagyon sok boldogsá-
got kívánok neki!”

Szabó Szilárd

„Életemben a legfontosabb személy”
Minden jó gazdához hasonlóan a
CivilDió Egyesület tagjai is meg-
kezdték a kert rendbetételét a Dó-
zsa György úti ingatlanon. Mivel
már nagyon-nagyon régen nem
foglalkozott vele senki, ezért egy
egész délel ttös takarítás sem lát-
szik meg annak, aki most látja
el ször a kertet…
 Az április 14-re meghirdetett
Közöd! programon mi is részt
vettünk a falu azon fiataljaival,
lakóival egyetemben, akik úgy
gondolták, rászánják azt az egy
napot arra, hogy közösségi munkát
végezzenek saját falujukban, hogy
kevesebb szeméttel találkozzanak
az utak, járdák mellett, hogy a falu
központjának tekinthet  tér meg-
tisztuljon a gaztól. Az egyesüle-
tünk tagjai tehát a volt egészségház
kertjében takarítottak, a patakpart
tisztításában részt vettek, illetve a
köztéri virágtartók faragásánál
segédkeztek.
 A kert rendbetétel mellett meg-
kezdtük az épület felújítását is az
ingatlanon, hogy minél el bb el-
kezdhessük a mozgókönyvtári
szolgáltatást, illetve hogy teret
engedjünk azoknak a csoportok-
nak, szervezeteknek, akik eddig
helyhiány miatt nem tudnak hol
összegy lni.

 A tatarozási munkák költségé-
nek csökkentése érdekében lever-
tük a vakolatot ott, ahol szükséges.
A munkálatok során viszont több
meglepetés is ért bennünket: az
épület víz- és szennyvízhálózata
sokkal hátrányosabb helyzetben
van, mint amire mi számítottunk.
 Az épület m ködtetéséhez már
most sok felajánlást kaptunk: há-
rom szekrényt, egy sarokpadot, s t
egy elektromos bojlert is. Viszont
ahhoz, hogy a minimális higiéniai
feltételeknek eleget tudjunk tenni,
szükség lenne a már említett vizes
szerelvények teljes felújítására,
amit egyel re nem tudunk finanszí-
rozni abból az összegb l, amit az
önkormányzat a mozgókönyvtári
szolgáltatás m ködtetésére kap.
 A gondok és a kellemetlen meg-
lepetések ellenére, továbbra is azon
dolgozunk, hogy legalább a kertet
olyan állapotba hozzuk, hogy sza-
badtéri találkozók létrejöhessenek,
meggyorsuljon a helyi közösség
kialakulása, minél többen észreve-
gyék, hogy az önös érdekeken túl
egy élhet , fejl  faluhoz egy
összetartó helyi lakosság is hozzá-
tartozik.

CivilDió Egyesület

CivilDió tavasz

Óvodai beiratkozás
a 2007/2008-as nevelési évre

Tájékoztatjuk a kedves szül ket,
hogy a leend  óvodások beíratása
2007. április 23-án, 24-én, 25-én
lesz 8 órától 12 óráig az óvodában.
 Azokat a gyermekeket várjuk
felvételre, akik már betöltötték,
illetve 2007. december 31-ig betöl-
tik a harmadik életévüket.
 Óvodába a gyermek a harmadik
életévének betöltése után vehet
fel.
 Kérjük Önöket, hogy az alábbia-
kat hozzák magukkal:

a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát,
orvosi szakvéleményt (igazolás)
gyermekorvostól, szakorvostól,
a gyermek TAJ kártyáját,
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt.

 Szeretettel várunk minden leen-
 óvodást!

Id sek Napja
Sokszor panaszolják id sebb em-
bertársaink, hogy magányosak,
alig-alig van alkalmuk arra, hogy
találkozhassanak, beszélgethesse-
nek egy jót egymással. Erre kíná-
lunk alkalmat május 11-én 16 órá-
tól az általános iskolában, ahová
szeretettel hívjuk és várjuk kedves
id sebb diósjen i lakóinkat.
 A fiatalabbak m sora után finom
vacsorával, süteményekkel kínál-
juk tisztelt vendégeinket. A hangu-
latos zenér l Csabuda Péter gon-
doskodik majd. Reméljük, sokan
lesznek, akiknek táncolni is támad
majd kedvük! Bízunk benne, hogy
egy emlékezetes, kellemes estét
töltenek el együtt községünk lakói!

Szeretettel várunk minden kedves
meghívottat!

Diósjen  Képvisel testülete
Karitász csoport

2006. május 31-én - immár negye-
dik éve - került sor kompetencia-
mérésre az ország összes általános
és középiskolájában a 6., 8. és 10.
évfolyamokon.
 Országosan 3768 iskola 342256
tanulója - Diósjen n 28 tanuló -
vett részt a mérésben. A kompeten-
ciamérés keretében a tanulók azo-
nos id pontban és azonos körülmé-
nyek között írták meg a felmérést,
melynek során kétszer 45 perc
matematikai és kétszer 45 perc
szövegértési tesztet töltöttek ki,
amely a matematikai eszköztudást
és a szövegértési képességet mérte.
 Ezek a tesztek alapvet en nem
az iskolai tanterv konkrét megvaló-
sítását mérték, hanem a tanulóknak
azt a képességét, hogy a tanultakat
hogyan képesek alkalmazni valódi
problémák, megoldandó helyzetek
esetében.
 A tanulói munkákat az Országos
Értékelési Központ dolgozta fel,
értékelte ki, s az eredményekr l
most tájékoztatta az iskolákat, a
fenntartókat.
 Az alábbiakban a 8. osztályos
felmérés eredményeit (ezek állnak
jelenleg rendelkezésünkre) muta-
tom be.

Matematika - 8. osztály
Országos  átlag:        494
Községek átlaga:      465
Városok átlaga:       490
Iskolánk átlaga:      489

közel van az országos átlag-
hoz,
jóval jobb, mint a községek
átlaga!
majdnem eléri a városok átla-
gát!

Szövegértés - 8. osztály
Országos  átlag:        497
Községek átlaga:      467
Városok átlaga:       494
Iskolánk átlaga:      510

jóval jobb, mint a községek
átlaga!
jelent sen jobb a városok átla-
gánál és az országos átlagnál
is!

 Mint a számok, az összehasonlí-
tások is igazolják, iskolánk tanulói
igen jó színvonalon teljesítettek,
bizonyítva, hogy iskolánkban ered-
ményes oktatás folyik, nagy gon-
dot fordítunk az alapkészségek
elsajátítására, a megszerzett isme-
retek alkalmazására.

Mocsári Gergely igazgató

Országos kompetenciamérés 2006.



személyeket is, akik fantáziát lát-
nak a megújult egyesületben és
üzleti elképzelésük találkozik an-
nak szponzort keres  céljaival.
  Az egyesület fokozatosan és
folyamatosan b víteni kívánja a
keretein belül tevékenyked  szak-
osztályainak számát. Szeretné átfo-
góan képviselni a diósjen i sport-
élet teljes vertikumát. Minden
egyes sporttevékenységet folytató
személyt, csoportot vár a soraiba –
nem csak a versenysportokat! Sze-
retné, ha a „hosszútávfutók magá-
nyossága” nem tartana örökké.
Képes rá és akar is minden sport-
tevékenységhez egyesületi keretet
biztosítani.
 Amit tudni kell!
 2007. április 28-án n i labda-
rúgó torna lesz a diósjen i sport-
telepen. A résztvev  csapatok:
Kemence, Letkés és Szalka
(Szlovákia) és Diósjen .
 A játékban résztvev  csapatokat
szeretnénk megvendégelni a torna
után egy tál étellel.
 Várjuk azok jelentkezését, akik
segíteni tudnak a vendéglátásban!
 Akinek nem áll módjában a
közvetlen segítés, azt várjuk a
szurkolók táborába, az szurkolásá-
val, biztatásával járuljon hozzá a

i labdarúgóink sikeréhez!
Hajrá DSE! Hajrá Lányok!

Hajrá Fiúk!
 A Boltív-Bau Kft. 4 labdát aján-
dékozott a n i csapatnak. Köszön-
jük a támogatást!

Hornos Márton
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Mint ismeretes a diósjen i futball-
csapat 2006-ban nem fejezte be a
megyei II. osztályban a szereplését.
A bajnokság második, tavaszi felé-
ben a csapat megsz nt létezni, az
anyagi források elapadtak, gyakor-
latilag a csapat szétesett. A csapa-
tot kizárták a megyei II. osztályból.
Ilyen el zmények után próbálták
meg néhányan 2006. szére újjá-
szervezni az egyesületet, és újra
indítani a községi labdarúgást.
Indulni a kistérségi (régi járási)
labdarúgó bajnokságban.
 Összeálltak a futballt szeret
ifjak és saját költségükön – anyagi
támogatás nélkül – elindultak a
bajnokságban. A próbálkozást siker
követte. Jelenleg a táblázat élén áll
a csapat.
 A szervez munka eredménye-
ként 2007-re felállt az új egyesületi
vezetés, elindult a szabályos egye-
sületi élet. Persze ez nem jelentette
azt, hogy most már az egyesület
anyagi helyzete stabilizálódott,
csupán csak azt, hogy a kialakult új
szervezet képes lehet a községi
sportélet összefogására, szervezé-
sére, a m ködéséhez szükséges
anyagi javak befogadására és haté-
kony felhasználására. Az egyesület
vezetése els  ténykedéseként kiala-
kította a szervezeti élet szabályait,
elindította els  szakosztályait. A
férfi labdarúgó szakosztály mellett
megalakította a n i labdarúgó szak-
osztályát.

 A férfiak jó és eredményes sze-
replése mellett elindult a szervezés
a n i csapat nem formális
(Labdarúgó Szövetségen kívüli)
kuparendszerben történ  bajnoksá-
gának elindítására.
 A lányok a bajnokságban szerep-

 csapatokkal - megállapodott
játékid ben és szabályokkal -
négycsapatos bajnokságban vesz-
nek részt, mely végén a legtöbb
pontot begy jtött csapat viszi haza
a Diósjen i Sportegyesület által
felajánlott kupát.
 A sportegyesület tagjai azért,
hogy a sportélet egyáltalán m köd-
hessen jelent s anyagi hozzájáru-
lást és társadalmi munkát vállaltak.
Ahhoz, hogy kulturált körülménye-
ket teremthessenek a sporttelepen,
társadalmi munkában felújították a
pálya tönkrement gyepét, a hazai
csapat öltöz jét és zuhanyzóját. Ez
azt jelenti, hogy a teljes bels  va-
kolatot eltávolították (természe-
tesen csak azt, ami még egyáltalán
a falon volt), majd ablakcsere után,
a falfelületet újravakolták, lecsem-
pézték, festették és villanyt szerel-
tek.
 Hogy honnan volt erre pénz?
Ezért szervezték meg a februári
sportbált. Az ott befolyt összegb l,
és néhány támogató által biztosított
épít ipari anyagból, vagy ezen
anyagok jutányos áron történ
biztosításából. Az induláshoz nagy
segítséget jelentett annak a több
mint 15 labdának a felújítása mely-

Egy egyesület, és ami mögötte van ben a polgármester úr közrem kö-
dött.
 Jelenleg itt tart az egyesület.
Hogy most mi következik? A játék
alapján a férfi csapat nagy valószí-

séggel jogot szerez a megyei II.
osztályban való szereplésre.
 Ez viszont komoly anyagi köve-
telményeket támaszt az egyesület-
tel szemben. A megyei II. osztály-
ban már kötelez  az ifjúsági csapat
szerepeltetése a feln tt mellett. Ez
jelent s anyagi bázist igényel. Itt
már nem tudják az egyesületi tagok
saját zsebükb l biztosítani a köte-
lez en felmerül  költségeket. Itt az
ifjúsági játékosok szállítását,
„felruházását” is meg kell oldani.
Ehhez már jelent s anyagi segítség
szükséges: egyrészr l az önkor-
mányzattól, másrészr l a sportsze-
ret  lakosság és a sportszeret
vállalkozások részér l.
  Az egyesület elnöksége benyúj-
totta támogatási kérelmét az önkor-
mányzathoz. A közvetlen támoga-
tásra fordított összegr l még nem
döntött a képvisel testület.
 A lakosságot a pártoló tagság
megszervezésével kívánja bevonni
az egyesület életébe és finanszíro-
zásába. Szeretné, ha minél több
pártoló tag támogatná céljait. A
pártoló tagjai részére éves bérletet
kíván biztosítani, és a sportbál
évenkénti megszervezésével ha-
gyományt és közösséget szeretne
teremteni.
 Természetesen az egyesület
keresi azokat a gazdasági társasá-
gokat, vállalkozókat és magán-

A Jen i Napló
2007. áprilisi számának

nyomdai költségeit
Szalay Antal

alpolgármester
vállalta magára.

Április 11. ürügyén
1905. április 11-én született a XX.
század magyar költészetének egyik
óriása, József Attila. 1968. óta
születése napján ünnepeljük ha-
zánkban a költészet napját. Ilyen
alkalmakkor eszünkbe jutnak azok
a neves írók, költ k, akik munkás-
ságukkal gazdagították népünk
kincseit.
 Sokszor büszkélkedünk: gyö-
nyör  a mi falunk. Amikor szépsé-
geir l beszélünk, nem csak a fest i
környezet kell, hogy eszünkbe
jusson. Legalább ilyen meghatáro-
zóak azok a szellemi értékek is,
amiket az itt él  emberek teremtet-
tek meg. A régebbi id kben is több
rímfaragó ember élt községünkben,
akik versekbe öntötték a
diósjen iek örömét, bánatát. Leg-
utóbb Hörömp  Gergely tiszteletes
úr verseskötetének örvendezhetett
a falu irodalmat szeret  közönsége.
Talán kevesen tudják, hogy él
közöttünk egy tanárember, aki
legalább félszáz éve írja gyönyör
verseit – leginkább az asztalfiók-
nak.
 Békési Gyula tanár úr irodalom-
óráin sokan tanultuk az írott szó

vészetét megérteni, megszeret-
ni. Sokunkat nevelt az életre, ma-

gunk és mások tiszteletére, a rend-
re. Emlékszünk rá, mennyire ko-
molyan vette a felnövekv  ifjúság
nevelését, védelmét.
 Milyen nagyszer  érzés lenne a
mindannyiunk által nagyra becsült
tanár úr legbels bb gondolatait,
érzéseit, titkait olvasni! Vajon mi

völte el? Mi riasztotta? Miben
hitt? Mi adott er t az élet nehézsé-
geinek elviseléséhez? Talán még
arra is rájönnénk, hogy az egykor
szigorú, következetes pedagógus
egy mélyen érz , néha kétségekkel
teli, megsebzett, de h séges, a
világban és embertársaiban gyö-
nyörködni tudó lelket takar. Biztos,
hogy sokunk számára okoznának
meglepetésekkel teli, élvezetes
perceket, ha olvashatnánk Gyula
bácsi verseit!
 A pénztelenség miatt sokszor
elkallódnak valódi értékeink. Ezek
a költemények is arra várnak, hogy
kötetbe f zve megjelenhessenek,
ezzel is gyarapíthassák szeretett
falunk szellemi javait.
 Bízunk benne, hogy a támogatók
összefogásával megvalósulhat a
kötet kiadásának terve, és hamaro-
san kezünkbe is foghatjuk a közsé-
get gazdagító legújabb, irodalmi
értékeinket b vít  könyvet!

Pátyodi Csilla

Kertészeti teend ink
áprilisban

Gyümölcsfáknál a téli lemosó per-
metezés ellenére a rügyfakadás
id szakában indokolt a varasodás
elleni védekezés megkezdése. A
lisztharmat elleni védekezés haté-
konysága a fert zött hajtáskezde-
mények eltávolításával növelhet .
Fehér bimbós állapottól már ügyel-
ni kell a fák rézérzékenységére
(els sorban a fehér húsú almafaj-
táknál).
 Védekezni kell a takácsatkák,
sodrómolyok, levéltetvek és
bimbólikasztók ellen. Ha a hernyók
kora tavaszi nemzedéke ellen id -
ben védekezünk, akkor a kés bbi
kártételt l nem kell tartanunk.
Körténél meg kell el zni a körte-
gyümölcsdarázs kártételét.
 T zelhalás észrevételénél a káro-
sított hajtások eltávolításával, meg-
semmisítésével védekezzünk.
 Ribiszke, köszmétebokron a
lisztharmat elleni védekezést kell
el térbe helyezni, málnánál a kis
málnabogár ellen kell permetez-
nünk.
 E hónapban szinte már minden

zöldségfélét el kell vetni. Általában
a tapasztalatok szerint ismerjük a
vetési id szakot. Például az év
századik napjától kezdik vetni a
szabadföldi termesztés számára az
uborka és a dinnyepalánta-
neveléshez a magot. Egy-két órás
el áztatás a csírázást jelent s mér-
tékben javítja.
 A növénytermesztés fontos té-
nyez je a gyomirtás, leszámítva a
hagyományos módszert, a kapálást.
A gyomirtó szerek kell  ismerete
nélkül használatuk veszélyes is
lehet.
 Kell  id ben végzett munkával,
jó munkaeszközökkel, természete-
sen megfelel  id járási körülmé-
nyek között érhetünk el eredmé-
nyeket a gyümölcs és zöldségter-
mesztés területén. Ehhez kérjük
Isten áldását.

Vsmy


