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Gondmentes vakációt!

Gyermeknap
Borongós reggelre ébredtünk május 27-én, de a gyerekeknek még a
nap is kisütött. Így délután kett kor
már ver fényes jó id köszöntötte
az érkez családokat az általános
iskola és az óvoda udvarán.
Gyereknap alkalmából ugyanis
vetélked k, programok és játékok
várták az idelátogatókat. Állandó
programként a gyerekek készíthettek gyöngyb l ékszereket, krepppapírból virágokat és repked pillangót. Volt arcfestés, kresz-pálya,
aszfaltrajz, és akinek kedve támadt,
pónil óra is ülhetett, vagy
íjászkodhatott.
A gyerekek egy több állomásból
álló vetélked n tehették próbára
ügyességüket, ahol az óvó nénik
várták ket különféle izgalmas feladatokkal, az igazi hangulatot pedig a családi vetélked hozta meg,
ahol öt csapat mérhette össze gyor-

VIII. évfolyam 6. szám

Itt a vakáció, véget ért az iskola,
elérkezett a várva várt nyári
szünet. A nyár sok látogatót vonz
Diósjen re.
El térbe kerülnek a szabadid s
tevékenységek, egyre több csekély
helyismerettel rendelkez gyermek
és feln tt nyaraló jelenik meg településünkön, az utakon gyalogosan,
kerékpárral, autóval. Ez mindenkire nagyobb felel sséget ró. Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét,
hogy azokon a helyeken, ahol
gyermekek, kirándulók, nyaralók
megjelenésére fokozottabban számítani lehet – például faluközpont,
táborok, szálláshelyek, strand, tó
környékén – különösen körültekinen közlekedjenek. Számítsanak
arra, hogy a gyermekek figyelmetlenül, körültekintés nélkül léphetnek az úttestre. A biciklivel közleLöffler Renáta ked gyermekeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, számítva a

saságát, erejét, tudását.
A programok sorát futóverseny
zárta, mely három korosztály leggyorsabb gyermekeinek hozta meg
a gy zelemmel járó oklevelet és
jutalmat.
A rendezvény szervez in túl többen hozzájárultak önzetlen segítségükkel ahhoz, hogy minél szebb
élmény legyen ez a délután. Köszönjük ezt többek között Fricz Jánosnak, Tóth Ibolyának, Hoffmann
A. Emesének, Schmittinger Zoltánnénak, Schmittinger Szabinának,
Löffler Krisztinának és Serf
Attilának, valamint Miklós Istvánnak.
A ma oly divatos „gyerekszórakoztató” programokon túllépve ezen a napon igazi vágya teljesülhetett itt a jöv nemzedékének:
együtt játszhatott szüleivel.

kerékpáros karjelzés nélküli, hirtelen irányváltoztatására, bizonytalan
iránytartására.
Ezzel is járuljunk hozzá az ide
érkez k sikeres nyaralásához, segítsük, tájékoztassuk ket, hogy jó
emlékkel térhessenek haza otthonaikba.
Egyben kérjük a szül ket, hogy
figyelmeztessék gyermeküket a
nyári szünid veszélyeire, a gyalogos-kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályaira. Ellen rizzék
gyermekük kerékpárjának üzembiztonságát, el írásszer felszereléseinek meglétét, m köd képességét.
A helyes közlekedésre neveléshez, a balesetek elkerüléséhez alapvet , hogy a szül önmaga is példát mutasson akár gyalogosan, akár
járm vezet ként közlekedik.
szerk.

Programok:
14. 00 Polgármesteri köszönt .
Beszédet mond: Gottfried Richárd, református lelkész
Gy ry Csaba, katolikus plébános
14.30 Nosztalgia-m sor
15.30 Zeneiskolások m sora
2. osztályosok táncos m sora
A rátóti csikótojás, el adás
7. osztályosok tánca
16.15 Kommandós bemutató
16.45 Romalehopp tánccsoport
17.00 Musical parádé
17.45 K szirt Néptáncegyüttes
18.15 Díjátadó ünnepség
18.35 Óvón i tánc
18.45 A Képvisel testület meglepetése
19.00 Bon-Bon együttes
20.30 Laczkovszki házaspár és kamaraegyüttesük ünnepi koncertje a
Katolikus Templomban
21.00 Szabadtéri bál a ’60-as ’70-es évek zenéivel
Egyéb programok:
Helyi civil szervezetek kiállítása, Vadásztársaság kiállítása, kézm ves
foglalkozások, arcfestés, ajándék lufit hajtogató bohóc, légvár, Stihlbemutató, Rubicon Kft. bemutatója, kirakodó vásár
A m sorváltozás jogát fenntartjuk!
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Beszámoló a képvisel testületi ülésr l
Június 8-án közmeghallgatással
egybekötött képvisel testületi ülést
tartottunk. A köszönt után polgármesterünk tájékoztatta a jelenlév ket azokról az eseményekr l, amelyek a korábbi közmeghallgatás óta
történtek. Ezután megtekinthettük
a közösségi ház építésére készített
eddig beérkez látványterveket.
A megjelent vendégek által megfogalmazott kérdések a strandfürre, tervezett közösségi házra,
iskola m ködésére, tiszteletdíjakra,
köztéri m tárgyak megrongálóinak
felel sségre vonására irányultak.
Polgármester úr és a képvisel k
válaszoltak az ket érint kérdésekre.
A testületi ülés az el
hónapról szóló beszámolóval folytatódott.
Polgármesterünk
Erdélyben,
Csíksomlyón töltötte szabadságát,
ahol találkozott Csíkszentiván
polgármesterével is.
Május 30-án Salgótarjánban
rendezett a „Közigazgatási m ködés hibái” cím konferencián a
fokozódó állami elvonásokról és a
problémákkal küszköd közigazgatásról esett szó.
Május 31-én a Hulladékgazdálkodási társulat ülésén hiányzó
forrásokról számoltak be. A költségvetés tárgyalása, elfogadása
megtörtént.
Június 1-jén a rétsági kistérség
megbeszélésén Lombos István
megígérte, hogy közrem ködik a
Mez gazdasági Minisztérium képvisel jének meghívásában, így
közvetlenül kaphatunk választ a
mez gazdaságra vonatkozó kérdéseinkre.
Június 7-én fejlesztési elképzeléseinkhez adott tanácsokat az OTP
megjelent képvisel je.

Els napirendi pontban Hornos
Mártontól a Diósjen i Sportegyesület kérelmét hallgattuk meg.
Fokozottabb anyagi támogatást kér
a labdarúgó csapat számára, mert a
II. osztályba jutás a következ évi
bajnokságban további feladatokat
ró az egyesületre.
A képvisel testület gratulált az
elért eredményhez, és felkérte
pénzügyi bizottságot, hogy nézzen
utána milyen lehet sségei vannak e
tekintetben az önkormányzatnak.
Az óvodával kapcsolatban felmerült kérdésekre a képvisel testület kinyilvánította szándékát, miszerint nem utasítja el egy felvételre jelentkez diósjen i gyerek kérelmét sem.
Harmadik napirendi pontban
Dr. Lackovszki Gy
bizottsági
elnök mondta el beszámolóját, a
szociális keret id arányos felhasználásáról. A beszámolót a képvisetestület egyhangúan elfogadta.
A környezetvédelmi valamint az
állattartásra vonatkozó rendeletünk
módosítása Alaksa Mihály bizottsági elnök el terjesztésében került
megvitatásra. A környezetvédelmi
rendelet módosítását elfogadta, míg
az állattartási rendelet módosítását
elutasította a képvisel testület.
Egyebek napirendi pont alatt a
Nyugat-nógrád
Gyermekjóléti
Egyesület ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelmének, a Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás
önkormányzati hozzájárulásának,
és egyéni kérelmek elbírálására
került sor.
A következ képvisel testületi
ülés id pontja: 2007. július 3-án 18
óra.
Mindenkit szeretettel várunk!

A parlagf elleni védekezés
A parlagf Magyarországon a
legnagyobb területen el forduló,
legelterjedtebb gyomnövény,
melynek pollenje az egyik leger sebb ismert allergén. A pollenallergia egyre súlyosabb egészségügyi
és az életmin séget kedvez tlenül
b e fol yá s ol ó p r obl é ma . Az
allergizáló növények szaporodásának és elterjedésének visszaszorítása, az allergének koncentrációcsökkentésének el segítése eredményezheti a megfelel életmin séget, az elvárható és szükséges
környezeti állapot meg rzését. A
feladatok címzettje alapvet en a
term föld-tulajdonos (ingatlantulajdonos), illet leg a használó.
Nagyon sok múlik a megel zésen,
a helyes m velési technológián, a
szakszer növényvédelmi és fenn-

tartási feladatok id ben történ
elvégzésén. Csak a jogkövet magatartás és az összehangolt munka
eredményezhet javulást.
A parlagf jellemz i

parlagf , Abrosia

A parlagf életciklusa
Fészkesvirágzatúak (Asteraceae)
családja Allergén hatása igen
er s.
A parlagf egyéves, általában
20-150 cm magasra növ , rendszerint dúsan elágazó, terebélyes növény. Színe világos- vagy sötétzöld, a kései példányok vöröses
elszínez dés ek. Levele megdörzsölve kellemes illatú. Felálló
szára sz rös vagy érdes, tompán
négy él . Alsó levelei átellenesek,
a fels k váltakozó állásúak. A
levélnyél rövid, levelei szárnyaltan
szeldeltek. A száron füzérvirágzatot alkotnak a porzós és külön a
term s virágokból alakult fészkek.
Pollenfert zés id pontja: júliusszeptember.
El fordulás: Az egész országban, utak mentén, parlagokon,
gyomos helyeken, mez gazdasági
földeken, építkezések területén.
Keresztreakció: A fészkes virágzatúak közel rokon nemzetségeivel, például: ivával, szerbtövissel,
hazánkban leginkább az ürömmel,
kevésbé a kamillával, aranyvessz vel, százszorszéppel, krizantémmal, pitypanggal, dáliával, szirózsával, körömvirággal, cickafarkkal, tárkonnyal, napraforgóval.
Számos kedvelt táplálékkal is keresztreakciót mutat, f leg a pollenszórás alatt és azt követ id ben:
sárga- és görögdinnye, uborka,
cukkini, banán, gesztenye, paradicsom, kerti saláta, csicsóka; ritkán
gabonafélékkel, közöttük a rizzsel,
kukoricával is.
Figyelmeztetés: Egyike a legveszélyesebb allergéneknek. Amerikából származik, az egész Földön
elterjed ben van, aminek csak a
hideg klíma szab határt. Hazánk
legveszélyesebb
pollenallergia
okozója.
Mindenütt irtani kell!
A parlagf nagymérték felszaporodásának a közegészségügyi és
gazdasági károsító hatása számottev . A sikeres védekezéshez nem
mez gazdasági területeken a technológiák sokasága áll rendelkezésre. Mindegyiküknél alapelv, hogy
a virágzás el tt kell alkalmazni
azokat.
A mechanikai védekezés

2007. június hó
A kézi gyomlálás el nye, hogy
teljes mértékben eltávolítja a növényt. Hasonlók mondhatók el a
kapálásos eltávolításról is, amelynek el nye, hogy nem kell közvetlenül érintkezni a növénnyel és
nagyobb területen is alkalmazható.
A kaszálás nagyon hatékony megel
módszer. Amennyiben a
földhasználó a mechanikai védekezést választja, úgy az els kaszálást
a virágbimbók megjelenése el tt 12 héttel kell elvégezni A parlagf
már
kialakult
állományaiban
ugyanakkor az egyszeri kezelés
nem okozza a növény pusztulását,
mert az alacsonyan elhelyezked
oldalrügyeib l kihajt. Biztos eredményt csak az évi háromszori, 2
cm magasságban elvégzett kaszálás hoz.
A gyeptelepítés az egyik leghatásosabb védekezés. A gyep meger södését kaszálással vagy szelektív gyomirtással gyorsíthatjuk
meg. A mulcsréteggel való takarás
8-10 cm vastagságban szintén
meggátolja a parlagf csírázását,
de ez a technológia igen költséges.
ként gyeptelepítéseknél érdemes
figyelembe venni.
A kémiai védekezés
Gyomirtó szerek alkalmazásánál
használhatunk talajon keresztül
ható készítményeket, amelyek a
csírázó kis növényt már korán
elpusztítják, vagy a már kikelt
növények ellen alkalmazhatunk
levélen keresztül ható vegyszereket.
Elhanyagolt területeken, gyomirtó szerek alkalmazásakor, a talajon keresztül ható készítmények
közül els sorban a Casoron G
(diklobenil) javasolt, 100-150 kg/
ha-os dózisban. A könnyen kezelhet granulátum a III. forgalmi
kategóriába (szabadon vásárolható)
tartozik, így felhasználása növényvédelmi szakképesítéshez nem
kötött és a parlagf mellett a legtöbb magról kel egy- és kétszik
nyomnövény ellen is hatékony. A
diklobenil hatóanyag a talaj fels
rétegéb l csapadék hatására sem
mozdul el, a mélyen gyökerez
kultúrnövényekre nincs káros hatással. Hatását azonban csak a
csírázó növényekre fejti ki, így a
kikelt gyomok pusztítására nem
alkalmas.
A már kikelt gyomnövények
ellen els sorban a glifozát, valamint glifozinát-ammónium hatóanyagú gyomirtó szerek alkalmazása célszer . Ezek a készítmények szintén III. forgalmi kategóriába tartoznak. A glifozát hatóanyagú készítmények felszívódó tulajdonságúak, dózistól függ en mind
a magról kel , mind az ével egyés kétszik gyomnövények ellen
hatékonyak. A glifozinátammó-
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nium hatóanyag perzsel hatással elrendel határozatban csak azt a
rendelkezik, csak magról kel területet kell megjelölni, amelyre a
gyomnövények ellen használható védekezést elrendelik.
eredményesen.
2. A határozathozatal
Amennyiben megállapítást nyert
Egyéb allergének
A parlagf elleni védekezésen a védekezési kötelezettség elmutúl fontos, hogy a többi allergén lasztása, az érdemi határozat megellen is védekezzünk, mivel ezek a hozható. A parlagf -mentesítés
növények együttesen fejtik ki irri- hatósági eljárása során érdemi
táló hatásukat. A gyomfajok felis- határozat a közérdek védekezés
merése nehéz, de mivel legalább elrendelése, a közérdek védekezés
70%-uk allergén, a legjobb véde- költségeir l rendelkez határozat,
kezés, ha a gyomos területeket továbbá a növényvédelmi bírságot
kiszabó határozat.
mindenhol felszámoljuk.
A jegyz feladatai a parlagf
elleni védekezésben
A jegyz – jogszabály alapján –
els fokú növényvédelmi hatósági
feladatokat lát el, végzi az ezzel
összefügg közigazgatási eljárási
teend ket. A parlagf elleni védekezés közigazgatási eljárás, amelyben a közigazgatási szerv el írja az
ügyfél számára a védekezési kötelezettséget, illetve növényvédelmi
bírságot szab ki, közérdek védekezést rendel el, rendelkezik a
közérdek védekezés költségér l.
A parlagf elleni védekezés és
annak elmulasztása miatt indult
közigazgatási eljárás személyi
hatálya teljes kör , ebb l következik, hogy a jegyz bármely személy, szervezet ellen eljárhat, ha
az egyéb jogszabályi feltételek
fennállnak. A jegyz i eljárás tárgyi
hatályát általában „… az egyéb
növényi vegetáció számára alkalmas területtel rendelkezik …” fordulat jelöli ki, de természetesen
belterületi term föld esetén is a
jegyz jár el. Csak az lehet az eljárás során ügyfél, aki a „… területtel rendelkezik, illetve azt használja …”.
Az ügyfelek által teljesítend
kötelezettség: „5. § (3) A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagf
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt követ en ezt az
állapotot a vegetációs id szak
végéig folyamatosan fenntartani”.
A jogszabályi rendelkezés alapján
a jegyz június 30-át követ en, a
parlagf virágzásától függetlenül
köteles hatósági eljárást kezdeni
azon földhasználókkal szemben,
akik elmulasztották a parlagf
elleni védekezési kötelezettségüket
teljesíteni.
A parlagf elleni védekezés
hatósági ügyeiben, három részt
különböztethetünk meg:
1. Az eljárás megindítása és a
tényállás tisztázása a jegyz által
Az eljárás hivatalból, más hatóság
megkeresésére vagy bejelentésre
indulhat. (Kivételes esetben felettes szerv utasítására is.) Amennyiben a jegyz helyszíni ellen rzést
tart, úgy arról nem kell a földhasználót el zetesen értesítenie, és
hatósági tanú igénybevétele is csak
lehet ség. A közérdek védekezést

A közérdek védekezés elrendelése
A jegyz a rendelkezésére álló,
illetve a körzeti földhivataltól kapott bizonyítékok alapján, újabb
hatósági cselekmény lefolytatása,
külön határozat meghozatala nélkül
elrendelheti a közérdek védekezést. A Tv. szerint a határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajtható.
A határozatot nem kell kézbesíteni, hanem közzé kell tenni, azaz
ki kell függeszteni 15 napra az
ingatlan fekvése szerinti polgármesteri hivatal hirdet táblájára. A
határozatban foglaltak végrehajtásával nem kell megvárni azt, hogy
az említett 15 nap elteljen, vagy a
határozat tartalmáról az ügyfél
tudomást szerezzen: a közérdek
védekezést akár a határozathozatal
napján meg lehet kezdeni.
Fontos új szabály, hogy az ellenrzés és a közérdek védekezési
munka folytatása során a hatóság
és a védekezést végz vállalkozó a
lezárt területre is beléphet, illetve
az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is foganatosítható a
hatósági cselekmény. A határozat
ellen az ügyfél fellebbezéssel élhet,
de a fellebbezésnek a végrehajtásra
halasztó hatálya nincs, a helybenhagyó másodfokú határozat ellen
bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet, tekintettel arra, hogy a
közérdek védekezés elrendelése
érdemi határozatnak min sül.
Határozat a közérdek védekezés költségeir l
Nem minden esetben a tulajdonos az eljárással érintett ingatlan
használója. Így, ha haszonélvezeti
vagy özvegyi, használati vagy más,
azzal azonos hatású jog került bejegyzésre, úgy az ügyfél – ellenkebizonyításig – a haszonélvez
vagy a használó.
A közérdek védekezés költsége: a védekezést elvégz vállalkozó díja és az eljáró hatóságok költségei.
A védekezéssel felmerült költségekr l külön határozatot hoz a
jegyz . A költséget az ügyfél a
határozat joger re emelkedését
követ 15 napon belül köteles
megfizetni. Ha az ügyfél nem vagy
nem teljes mértékben fizeti meg a
költségeket határid re, úgy a kése-

delmes id szakra a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel
mérték kamat kerül felszámításra.
Ha az ügyfél ezen intézkedések
ellenére sem tesz eleget fizetési
kötelezettségének, a jegyz végrehajtási kérelmet terjeszt el az
APEH-nál.
A növényvédelmi bírság kiszabása
A növényvédelmi bírság kiszabásának nem el feltétele egy parlagf -mentesítésre kötelez határozat meghozatala, s t, lehet a kötelezettségr l rendelkezni magában a
növényvédelmi bírságot kiszabó
határozatban is. A Tv. 60. § (1)
bekezdés: „Növényvédelmi bírságot kell kiszabni …”; azaz, ha az
egyéb jogszabályi feltételek fennállnak, a bírság kiszabása nem
tartozik mérlegelési körbe, a kiszabásról intézkedni kell. E körben
méltányosságot sem gyakorolhat a
jegyz , hiszen erre jogszabályi
rendelkezés hiányában felhatalmazása nincs.
A növényvédelmi bírságfizetési
kötelezettség az ügyfelet az err l
rendelkez
határozat joger re
emelkedését követ 15 napon belül
terheli.
A növényvédelmi bírság mértéke 20 000 és 5 000 000 Ft között
határozható meg.
Amennyiben az ügyfél gyommentesítési kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, a növényvédelmi bírságot ismételten ki
lehet szabni, és/vagy végrehajtási
intézkedéseket lehet foganatosítani.
A növényvédelmi bírság behajtása
A növényvédelmi bírság behajtásának módját a Tv. részletesen
meghatározza. Eszerint: a növényvédelmi bírság az önkormányzat
saját bevétele; a határid re meg
nem fizetett bírságot kamat terheli,
amelynek mértéke a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszerese. A
behajtási feladatokat az APEH látja
el, függetlenül attól, hogy az ügyfél természetes személy-e vagy
szervezet. A behajtási kérelem
benyújtása esetén 5000 Ft eljárási
díjat át kell utalni az APEH számlájára, amelyet a növényvédelmi
bírsággal együtt hajtanak be az
ügyfélt l.
Mindezek alapján kérem valamennyi Diósjen i lakost, és Diósjen n ingatlannal rendelkez t,
hogy a parlagf mentesítést fokozott odafigyeléssel hajtsák végre,
szóljanak szomszédjuknak is. Ha a
szó kevés jelezzék a hivatal felé.
„Hogyha er m megcsal, maga
az, hogy akartam, erény már: nagy
dolgokban elég érdem a puszta
merés.”
(Propertius)
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A kutyatartás
Az ember és a kutya barátsága már
több mint tízezer éve tart. Az id k
során ez a kapcsolat a különböz
fajok között létez egyik legszorosabb kapcsolattá tökéletesedett.
A kutyatartás nagy felel sséget
ró a gazdára, egyedül t le függ,
hogy kutyájára milyen sors vár.
Ezért a kutyatartásról nem szabad
elhamarkodni a döntést. A kutyák
társaságkedvel k, kiegyensúlyozott
étrendre, sok mozgásra és rendszeres orvosi ellen rzésre van szükségük ahhoz, hogy egészségesek és
barátságosak maradjanak. Nagyságuktól, színükt l és fajtájuktól
függetlenül mindannyian h séges,
odaadó és szeret barátaik embertársaiknak, akikkel együtt élnek
ezen a Földön.
Ha a kutya a szabadban tölti
napjai nagy részét, gondoskodnunk
kell arról, hogy a nagy meleg vagy
éppen a nagy hideg el l egy elég
nagy, jól elszigetelt és védelmet
nyújtó kutyaházba húzódhasson.
Néha elkerülhetetlen, hogy kutyánkat megkössük. Azt azonban soha
ne felejtsük el, hogy kutyánkat nem
szabad állandóan megkötve tartanunk - egy er s, biztonságos kerítés ugyanúgy megvédi a kutyát
az elkóborlástól, mint a lánc. A
kerítés biztosítani tudja szomszédjaink, az utcán közleked embertársaink, és az állatállomány biztonságát is. Ezért fokozottan figyeljünk oda arra, hogy a kerítésünk biztosítsa azt, hogy kutyánk ne tudjon elkóborolni,
ezáltal másoknak kárt és bosszúságot okozni.
Ne feledjük, ha mi nem vigyázunk kutyánkra, más sem fog
vigyázni rá. Tartsuk szem el tt
azt, hogy a mi kis kedvencünk az
utcára szabadulva bizony félelmet
kelt embertársainkban, f leg a
gyermekekben és az id sekben. És
tudjuk, ha a félelem bizonyos gesztusokkal társul az támadásra ösztönzi kutyánkat. Így történhetnek
meg azok a sajnálatos és nagyon
szomorú esetek amikor a kedvenc,
senkit nem bántó kutya megmar,
megcsonkít, sajnos néha megöl
embert. Mindez az állat gazdájának
felel ssége és bizony büntetést von
maga után.
A szabadban végzett rendszeres
mozgás biztosítja a kutya jó közérzetét. Nap mint nap egy ketrecben,
lakásban vagy egy sz k udvarban
ülni nagyon unalmas a kutyának,
unalmában sokszor ugatásba fog,
ami a gazdin kívül a szomszédokat
is zavarja. Napi egy, lakásban tartottaknál három-négy kiadós séta
és egy kis labdázás vagy játék felkelti és fenntartja a kutya figyelmét, aktivitását egész napra, a búskomorsága, rongálási kedve is
megel zhet .
A piszkos, elhanyagolt környezet
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sok olyan él sköd nek kedvez,
amelyek rossz napokat okozhatnak
a kutyának. Ha már észrevettük
ezeket az él sköd ket kutyánkon,
leghelyesebb, ha állatorvoshoz
fordulunk segítségért. A legjobb
megoldás azonban a megel zés,
azaz, ha a kutya házát, sz nyegét
és közvetlen környezetét rendszeresen takarítjuk, fert tlenítjük. Ajánlatos félévente féregteleníteni az állatokat.
A kutyákat sok olyan betegség
érheti, amelyek veszélyeztetik
életét, és amelyek gyógyítása rendkívül hosszadalmas és költséges.
Tehát jobb, ha ezeket a betegségeket megel zzük, és kutyánkat
beoltatjuk ellenük. A veszettség
elleni kötelez oltást és a kombinált oltásokat évente meg kell
ismételni.
„A világ sora most már sok ezer
év óta változatlanul folyik, nemde
bár? És az egyetlen dolog, amit az
ember az állatnyelvb l ért, annyi,
hogy ha a kutya a farkát csóválja,
ezzel azt akarja mondani, hogy
jókedvem van!" - írta Hugh Lofting
Doktor Doolittle és az állatok cím
könyvében, 1955-ben.
A világ tele van veszélyforrásokkal, s az ember számtalan
módon igyekszik kiküszöbölni
ezeket, csökkenteni a baleset
kockázatát. Mostanában „a csapból is az folyik", hogy milyen veszélyt jelenthetnek a fegyelmezetlen, helytelen viselkedés kutyák a
környezetükben él
emberekre,
els sorban a gyermekekre. Más
olyan tevékenységek, amelyek
veszélyesek lehetnek, csak engedéllyel végezhet k, valamiféle
tanfolyam elvégzése után. Az ember nem vezethet jogosítvány nélkül autót vagy motorcsónakot, nem
vásárolhat papírok hiányában vadászpuskát, de még a horgászáshoz
sem elég a pecabot. Kutyát viszont
bárki tarthat, függetlenül attól,
hogy konyít-e valamennyit hozzá,
avagy megrekedt a Lofting által
jelzett szinten.
Nem kétséges: az ebtartást
„jogosítványhoz" kötni meggondolatlan lépés volna. Így is tömérdek
gazdátlan állat vár gazdára. Nyilván szép számmal lennének olyanok is, akik nem mennének át a
vizsgán, holott már van kutyájuk.
A kutyával kapcsolatos ismeretterjesztés azonban nem korlátozható egyedül az ebtartókra. Az utcán
sétáló kutya létezését kénytelen
tudomásul venni az is, aki nem tart
állatot. Olyan ez, mint a közlekedés: senki nem mondhatja azt,
hogy „nekem nincs autóm, tehát
nem alkalmazkodom azokhoz, akiknek van".
Akárcsak az autóbaleset, a kutyaharapás lehet ségének is fokozottan ki vannak téve a gyerekek,
hiszen futnak, labdáznak és még
számtalan olyan dolgot tesznek,
ami a kutya figyelmét felkelti.
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Többségük vonzódik a kutyához,
de csak kevesen tudják, hogyan
közelítsenek hozzá. Az idegen
kutyával szembeni viselkedés szabályait idejében el kellene sajátítania minden csemetének. Azonban
a kutya gazdájának kell arról
gondoskodnia, hogy az mások
nyugalmát, testi épségét ne veszélyeztesse, csak gazdájával és pórázon lépjen ki közterületre.
Mottó: „Mutasd meg a kutyádat,
Megmondom, ki vagy” (Ismeretlen
kiképz )
Kérem, ha kutyát tart, azt
tartsa úgy, hogy mások nyugalmát, testi épségét ne veszélyeztesse. Közterületre felügyelet nélkül
kutyáját ne engedje! Tartsa be a
vonatkozó állatvédelmi és állattartási jogszabályokat!
részlet a 4/2006. (II. 27.) számú az
állattartásról szóló rendeletb l
Az ebtartásra vonatkozó külön
szabályok
13. §
(1) Az eb tartója – a rendvédelmi
szervek, a nemzetbiztonsági
szolgálatok, a büntetésvégrehajtási, a vám- és pénzügy ri
szervek, a határ rség kivételével
– köteles az eb tartási helye szerint illetékes jegyz nek bejelenteni, ha állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál
hosszabb id re megváltozott,
vagy
d) új tulajdonoshoz került.
(2) Az (1) bekezdés c.) pontja esetében a változást az új tartási hely
jegyz jének is be kell jelenteni.
A bejelentés tartalmazza a veszettség elleni legutóbbi oltás
id pontját is.
(3) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles:
a) minden három hónaposnál
id sebb ebet – a tudományoskutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok
kivételével – veszettség ellen
beoltatni az alábbiak szerint:
a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
az els oltást követ en 6
hónapon belül,
ezt követ en évenként;
b) az eboltási könyvet meg rizni,
azt az oltás elvégzését ellen rhatósági állatorvos vagy
rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni;
c) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást
végz
állatorvostól pótlását
kérni.
(5) Minden évben valamennyi
beoltott ebet el kell látni a veszettség elleni oltás tényét bizonyító bilétával, melynek költsége
az eb tulajdonosát terheli.

(6) Közterületre ebet csak érvényes bilétával lehet engedni.
Ebet csak az vezethet, aki azt
féken is tudja tartani. Ebet póráz
nélkül közterületre kivinni tilos.
A harapós, támadó természet ,
továbbá a nagytest (30 kg-tól,
60 cm marmagasság felett) ebet
szájkosárral is el kell látni.
(7) Az eb tulajdonosa köteles ebét
úgy tartani, hogy az a környezete
nyugalmát ne zavarja, anyagi
kárt ne okozzon, testi épséget és
egészséget ne veszélyeztessen.
(8) Az eb tulajdonosa, illetve a
felügyelettel megbízott személy
köteles gondoskodni arról, hogy
az eb a lakóházak közvetlen
környezetét és a közterületeket
ne szennyezze, illetve köteles
gondoskodni a szennyez dés
azonnali eltávolításáról. Ehhez
megfelel eszközt kell magánál
tartani.
(9) Embert mart eb tartója harapás
esetén köteles ebének hatósági
állatorvosi vizsgálatát és megfigyelését elt rni, és az eljárásban
segít leg közrem ködni. Köteles
a vizsgálat során a veszettség
elleni érvényes oltás hitelt érdeml igazolását bemutatni, és a
határozatban foglalt utasításokat
betartani.
14. §
(1) Veszélyes eb a pitbull terrier
és e fajta egyedeinek egymással
való pároztatásából, továbbá
bármely más egyeddel való keresztezéséb l származó keveréke.
(2) Veszélyes ebnek kell tekinteni
azt az ebet is, amelyet állategészségügyi szakhatósági közrem ködés alapján a települési önkormányzat jegyz je embernek vagy
állatnak –ingerlése nélkül – okozott súlyos sérülés miatt veszélyesnek min sít.
(5) A veszélyes és veszélyesnek
min sített ebet közterületen vezetni, tömegközlekedési eszközön szállítani – amennyiben a
fuvarozási szabályzatok szigorúbb követelményeket nem állapítanak meg – csak a harapás
lehet ségét
megakadályozó,
biztonságos fém szájkosárral és a
kibújást megakadályozó fojtó
nyakörvvel, két méternél nem
hosszabb (nem kihúzható) pórázon, a tartási engedélyre jogosult
felügyeletével szabad. Az ebet a
pórázról elengedni, és a szájkosarat levenni tilos.
(6) Az (5) bekezdés el írásai vonatkoznak a staffordshire terrierekre és azok keverékeire is.
(7) A veszélyes és a veszélyesnek
min sített eb felügyelete – a
tartási engedélyben meg nem
jelölt személyre – ideiglenesen
sem ruházható át.
15. §
(1) A kóbor, és a közterületeken
felügyelet, illetve biléta nélküli
ebeket a Polgármesteri Hivatal
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által megbízott gyepmester köteles befogni, és a gyepmesteri
telepre szállítani.
(2) A befogott ebet – a tartási költségek megtérítése esetén – a
tulajdonos 5 napon belül kiválthatja. A ki nem váltott eb határid n túl értékesíthet vagy fájdalommentesen elaltatható, melyr l
a gyepmester gondoskodik. A
tartási költség, illetve az értékesítés bevétele a gyepmestert illeti
meg.
17. §
(1) Amennyiben az állattartó e
rendelet szabályait megszegi, a
polgármester el zetes figyelmeztetés után az állattartást megtilthatja, korlátozhatja, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhet, ha magasabb szint jogszaR nem rendelkezik.
bály másként
(3) Aki e rendeletben foglalt kötelezettségeket és tilalmakat megsérti, szabálysértést követ el és –
ha magasabb szint jogszabály
másként nem rendelkezik –
1.000,- Ft-tól 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.

PÁLYÁZAT
Civil Partnerség 2007
Célja:
Olyan civil szervezetek támogatása, melyek tevékenysége az ÖTM
által ellátott feladatrendszerhez
illeszked en eredményesen segíti
az állami és az önkormányzati
szerveket feladataik ellátásában,
vagy más fontos, az el ekhez
kapcsolódó társadalmi igényt elégítenek ki.
Támogatási jogcímek:
a) az emberi és kisebbségi jogvédelemmel, az esélyegyenl ség el mozdításával, közigazgatásfejlesztéssel és korszer sítéssel,
területfejlesztéssel, turizmussal,
lakás- és építésüggyel, szabadid sporttal kapcsolatos projektek, programok támogatása;
b) az el ekben felsorolt területeken tudományos kutatás támogatása, módszertan kidolgozásának ösztönzése;
c) szerz déses feladatellátás (átvállalás) ösztönzése.
Nem támogatható: az a pályázati
cél, amely részben vagy teljes egészében ingatlannal (beruházás,
vásárlás, b vítés, felújítás stb.),
illetve csak eszközbeszerzéssel
kapcsolatos.
Pályázati dokumentáció (letölthet a www.otm.gov.hu pályázatok
rovatából).
Akik nem rendelkeznek internet
eléréssel, a pályázat letöltéséhez
kérhetik a polgármesteri hivatal
segítségét.
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Tanévzáró – ballagás
2007. június 15.
Részletek Mocsári Gergely iskola- megyei matematikaverseny 1. heigazgató beszédéb l:
lyezettje a Kalmár László matema…”Az elmúlt, a mögöttünk álló tikai verseny 9. helyezettje.
És a többiek:
tanévben is komoly munka folyt az
A 4. osztályos Borbíró Klaudia,
iskolában. A tanulók és pedagógusok együttes tevékenységének ered- Czerman Szimonetta, Fritz Anna,
ményeképp, itt Diósjen n is gyara- Pálinkás Regina az országos terpodtak szellemi ismeretekben a 6- mészetismereti-verseny 7. helyezett
csapata.
14 éves gyermekek.”…
Az 5. osztályos országos környe…”Kiemelt feladatunknak tekintet- zetvédelmi vetélked 2. helyezett
tük a lassabban haladók felzárkóz- csapata (Nyíregyháza): Papp Attitatását – s mellette a tehetségesek la, Gy ri Gréta, Kovács Dorottya,
gondozását, fejlesztését. A tanórák Schmittinger Tamás.
mellett ennek színterei voltak az
Az Oxford angol nyelvi pályázaegyéni, differenciált foglalkozások, tán Gergely Éva, Mezei Vivien,
a korrepetálások, a szakköri foglal- Istvándi Ramóna, Gere Zsolt és
kozások, a különböz versenyek, a Fabulya Hunor 5. a osztályos
vészeti Iskola tagozatainak tanulók az országos dönt be jutotlehet ségei, a DSE sportfoglalko- tak.
zásai. Minden tanuló – ha akarta –
A Litteratum angol levelez
ven megtalálta annak lehet sé- versenyen 19 tanulónk arany, 1
gét, hogy valamiben több, értéke- tanulónk ezüst, 1 pedig bronz fokosebb legyen. Hogy kik éltek ezekkel zatot nyert el.
a lehet ségekkel, maguk és szüleik
Németh Regina 5. osztályos
dolga volt – de aki élt a lehet sé- tanuló megyei szavalóversenyen ért
gekkel, s tevékeny részese volt a el I. helyezést.
foglalkozásoknak – valamiben
A Diósjen i T zoltóegyesület
bizonyított, értékes ismeretekre, diákcsapatának tagjaiként megyei
képességekre tett szert.
3. helyezést értek el: Turcsi Attila,
Iskolánk tevékenységrendszere Varga Zoltán 5. osztályos, Turcsi
szinte egyedülálló, kevés iskola Tamás, Varga Dániel, Pálinkás
dicsekedhet ilyen sokszín lehet - Flórián és Horváth Krisztofer 6.
ségekkel. Mindehhez a többet tudni osztályos tanulók.
akaró tanulók mellett lelkes, a
Több területen szerepelt sikerrel
szakmájukat szeret , a gyermeke- a 7. osztályos Papp Dorina: angol
kért minden felvállaló pedagógu- fordító verseny megyei 2. helyezés,
sok, és a gyermekeiket biztató, a Megyei Média verseny 2. helyetámogató, az iskolával együtt gon- zett csapat tagja, a Teleki Pál földdolkodni tudó szül kre is szükség rajz-, a Hatvani István matemativan. Ha ez a hármas kapcsolat jól ka-, a Hevessy György kémiaverködik – gyermekeink fejl dése seny megyei dönt se.
biztosított, tanévi munkájuk eredSztupák Dávid (7. osztályos) az
ményes. Hogy kinek-kinek ez mi- Olimpiai Szellemi Vetélked melyen eredménnyel sikerült: a bizo- gyei 2. és országos el dönt 6.
nyítvány, a szöveges értékelés ta- helyezett csapat tagja, a Teleki Pál
núsítja!!!”…
földrajzverseny megyei dönt se.
A legsikeresebb 7. osztályos
…”Igen sokan vállaltak plusz feltanuló:
Gembolya Gábor:
adatokat, tettek többet a kötelez a KRESZ feladatmegoldó vernél is, szerepeltek eredményesen –
seny megyei 1., országos 12.
önmaguk, szüleik és iskolánk dics helyezettje;
ségére ebben a tanévben is. A tela Kerékpáros Iskola-kupa mejesség igénye nélkül, csak a legkigyei 2., országos 16. helyezettemelked bb eredményeket, terüleje;
teket sorolom fel:
a megyei Média Verseny 2.
Minden évfolyamon (már az 1.
helyezett csapat tagja;
osztályosok is) igen nagy számmal
a Kalmár László matematikavettek részt a különböz területi,
verseny megyei 13. helyezettje;
megyei és országos versenyeken,
a Hevessy György kémiavervetélked kön. Büszkék vagyunk
rájuk:
seny megyei dönt se.
A legkisebb, legfiatalabb büszkeIgen sikeresen szerepeltek a
vészeti Iskola tagozatának nöségünk Dovák Zsombor Álmos 1.
osztályos tanuló, aki a Pueri Fabri vendékeiként rajzosaink:
nemzetközi rajzversenyen Ipolyság
Kelemen Mercédesz (6. osztáVáros Polgármesterének nagydíját lyos) megyei 3. helyezett, országos
érdemelte ki alkotásával.
4. helyezett
A legnagyobb, korban is els
Suriny Balázs (5. osztályos)
tehetségünk Józsa Márton 8. osztá- országos 12. helyezett.
A Pueri Fabri nemzetközi rajzlyos tanuló, aki a Varga Tamás

verseny 3. helyezettjei: Csurja
Kinga (2. osztályos) és Dovák
Panka Gyopárka (3. osztályos)
Dovák Panka Gyopárka a megyei heged verseny kiemelt nívódíjasa.
A sport területén jeleskedtek:
Szellemi diákolimpia – csapat:
megyei 2., országos 6. helyezettjei:
Tóth Zsófia, Sztupák Dávid, Kaba
Máté, Józsa Márton.
Megyei 3. helyezettek:
a 4-6. osztályos leány kosárlabdacsapat
a 3-4. osztályos serdül focicsapat
Hosszú a sor, de kiérdemelték!
Gratulálunk mindannyiuknak, köszönöm a felkészít tanárok munkáját!!!”...
…”Tisztelt Ünnepl k!
A tanévzáró napján köszönetet
mondok az oktatás-nevelés valamennyi érintettjének:
- a tanulóknak és a pedagógusoknak a tanévi munkáért, az eredményekért;
- a szül knek az együttm ködésért, a támogatásért, az odafigyelésért;
- a fenntartó önkormányzatnak, a
képvisel -testületnek a zavartalan m ködés anyagi feltételeinek jó színvonalú biztosításáért;
- az egyházaknak a jó kapcsolatért, a hitoktatók oktató-nevel
munkájáért.
Köszönet mindenkinek, aki vállalt és tett ebben a tanévben is,
hogy az iskolai munka zavartalan
legyen, hogy eredményes tanévet
zárjunk!”…

Tudjuk, ez nem volt könny feladat,
s sajnos sokszor hiányzott bel letek
a kell szorgalom, a jó hozzáállás
– mégis – bízunk benne, hogy
helytálltok majd a további tanulásban, a munkában!
Rájöttök majd arra, hogy csak az
boldogul, aki eleget tesz kötelességeinek, aki becsülettel, tisztességgel tanul és dolgozik, aki ismereteit
állandóan fejleszti, aki fegyelmezetten él és munkálkodik, aki tiszteli, becsüli embertársait, aki tesz
másokért is – mert csak így várhatja el, hogy t is tiszteljék és becsüljék, segítsék embertársai, barátai.
Mi, pedagógusok itt az iskolában –
az elméleti ismeretek megszerzése
mellett – ilyen szellem emberekké
szerettünk volna nevelni benneteket. Olyan emberekké, akik tudják:
mi a szép és mi a jó; mi a követen, mi az értékes; mi a helyes, mi a
példamutató, s hogy ezek vezérlik
cselekedeteit, gondolatait, egész
életét!
Hogy ez nem mindenkinél, nem
mindig – és nem csak jól sikerült,
bánt bennünket, számunkra is kudarc. Azért bízunk benne: az elkövetkez évek igazolják majd, igyekezetünk nem volt hiábavaló!
De ehhez komolyabb hozzáállásra, kitartóbb munkára, jobb viselkedésre, tiszteletteljes magatartásra, egymás, a feln ttek, s társaitok
tiszteletére lesz szükség.
Bizonyítsátok: képesek vagytok
erre is! S meglátjátok: siker és
öröm kíséri majd életeteket – boldog emberek lehettek! Soha ne
adjátok fel, tudjatok szeretni és
örülni!
A nevel testület nevében is Goethe gondolataival búcsúzom T letek:

…”Kedves Búcsúzó, Ballagó 8.
osztályosok!
Életetek fontos dátuma a mai, „Ne csüggedj,
2007. június 15-e. Ma vesztek búhisz ifjú vagy,
csút az általános iskolától, attól az S minden elérhet ,
intézményt l, amely 8 éven át má- Ha van benned
bátorság,
sodik otthonotok volt, ahol a 6 éves
kis els osztályosokból meglett Remény, s szeretni
er ...
ifjakká cseperedtetek. A 8 év alatt
sok-sok ismeretet
szereztetek, Tetteidnek tudjál örülni,
amely majd szükséges további más tetteit tudd megbecsülni,
tanulmányaitokhoz, munkátokhoz. f ként ne gy lölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!""
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Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok!
Ézsaiás könyve 43,19.

Bemutatkozás
Mivel közel már négy hete ismerkedünk a diósjen i emberekkel,
nevekkel és utcákkal, úgy éreztük,
hogy így ilyen formában is szükséges röviden bemutatkoznunk.
Kicsiny családunk öt f t számlál, melynek legkisebb tagja Sámuel Kristóf, aki fiatal korát meghazudtolóan (17 hónap) ügyes, bár
még keveset beszél. t követi a
sorban Anna Virág, aki mivel csak
júliusban lesz három éves, itt Diósjen n kezdi majd meg életének
els óvodás évét szeptemberben. A
legid sebb gyermekünk, a négy
éves Ábel Bálint, aki igen komoly
fiatalember, de azért mindig rávehet egy kis játékra, szórakozásra.
Feleségem Gottfriedné Madai Éva,
szintén református lelkész és leen, vallástanár, akivel a Sárospataki Református Teológián találkoztunk, és már az els évben ráébredtünk arra, hogy közösen szeretnénk
élni további életünket. A tanulással
töltött évek közben megértettük,
hogy Isten a szolgálatban is közösen szeretne használni minket, így
lettünk egymás „segít társai”.
Jómagam, református lelkészként végeztem, de jelenleg történelem szakos hallgató vagyok a pécsi
egyetemen. A teológiai évek alatt
heti rendszerességgel szolgáltam a
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
falai között. Ekkor még úgy gondoltam, hogy Isten ebben a szolgálatban akar látni továbbra is, de
nem így történt. Az elméleti éveket
követ segédlelkészi évet a Szentes
Fels párti Gyülekezetben töltöttük.
Itt hamar otthonra találtunk, sokan
és nagy szeretettel vettek körül
minket. Sajnos Szentes csak a segédlelkészi évre tudott fogadni
bennünket, így új szolgálati helyre
kerültünk a Vértesaljai Egyházmegye berkein belül. Az ottani esperes az alapi gyülekezetre hívta fel a
figyelmünket, amely egy kicsiny,
sok vihart látott közösség. Az érkezésünket megel
tíz évben öt
lelkipásztor testvérünk kezdte meg

Közlemény
ÁNTSZ Balassagyarmati,
Rétsági, Szécsényi Kistérségi
Intézet
2660 Balassagyarmat,
Madách út 1.
Ügyfélfogadási rendje:
Hétf : 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 11.00
Tel./Fax.:
06/35-300-879
06/35-301-341
06/35-500-407

reményteljesen a szolgálatát és
fejezte is be igen-igen hamar. Mi is
nagy lelkesedéssel indultunk, de
sok akadályba ütköztünk. Nem
kerestünk magunknak másik gyülekezetet, de éppen egy évvel ezel tt
kezdtünk el imádkozni, azért, hogy
Isten vigyen el bennünket egy másik helyre, mert rengeteg próbálkozásunk zúzódott szét a „minden
mindegy” embertelenül kemény
falán. A nehéz napok ellenére kaptunk néhány ajándék életet, testvéri
szíveket, amelyek megörvendeztették a szívünket. Ebben az élethelyzetben keresett meg minket a
diósjen i gyülekezet presbitériuma,
nem kis meglepetésünkre. El ször
nem tudtunk egyértelm választ
adni, mert egy másik gyülekezet
küldöttei is megkerestek bennünket, de végül Istent l kérve és kapva a választ igent mondtunk Diósjen re.
Urunk több apró jelet mutatott
nekünk és lassan elcsendesítette a
szívünkb l el tör kérdések moraját. A legfontosabb ilyen jel számunkra az az Ige volt, amelyet már
fentebb kiemeltem. Ezt az Igét év
elején olvastuk közösen, és számunkra valóban Diósjen volt a
„semmib l el került, új lehet ség.
Azért mertünk igent mondani, mert
hittük és hisszük, hogy Isten akar
és tud újat kezdeni velünk is és itt
Diósjen n is. Hisszük, hogy Istennek terve van az itteni gyülekezettel, az itt él emberekkel, szereti
ket és meg akarja szólítani, hogy
mindannyian az
gyermekei legyünk. Tudjuk, hogy ebben a munkában mi csak sokszor alkalmatlan
eszközök lehetünk, de a mi munkánk, szolgálatunk is része Isten
csodálatos tervének.
E gondolatok fényében és a miel bbi találkozás reményében,
családom nevében is köszöntök
mindenkit sok szeretettel:
Gottfried Richárd
református lelkipásztor

Pályázati felhívás kézm ipari
tevékenységek fejlesztésére

A május 20-án konfirmált református gyermekek
(Csabuda Árpád, Kaba Máté, Schmittinger Dávid, Donkó Kristóf, Papp
Dorina, Berki Gabriella Georgina, Mérten Renáta, Genzelmann Eszter)
és Koncz Zoltán tiszteletes úr.

Napközis tábor
A református gyülekezet napközis
tábora, idén is megrendezésre kerül, melyre hívunk és várunk szeretettel minden gyermeket, aki már
az el
években is részt vett, vagy
most akar csatlakozni vidám csapatunkhoz.
Ha van kedved velünk tartani,
akkor találkozzunk 2007. július 26-ig, minden reggel 9 órakor, a
református templomnál.
Az id pontot jól jegyezd meg és
emlékeztesd rá a barátaidat is!!!
Ami biztosan lesz:
énektanulás
bibliai történetek
játékok (kispályás foci,
röplabda stb.)
kézm ves foglalkozás
íjászkodás
akadályverseny
finom ételek
sok-sok vidámság
Továbbá 2007. július 7-én 16
órakor, családi délutánt szervezünk, ahová szintén várunk, de
nemcsak téged, hanem a szüleidet,
nagyszüleidet, barátaidat és minden ismer södet, minden érdekl t.
Szeretettel:
a Diósjen i
Református Egyházközség

Még egyszer
a virágosításról

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. december 31.
Kérjük, a kihelyezett virágokról
Kódszám: 3.1.4 Kézm ipari tevé- saját portája el tt mindenki jó gazda módjára gondoskodjon, az elkenység fejlesztése
száradt növényeket pótolják!
Támogatást a Mez gazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által nyilvántartásba vett és ügyfélregisztrációs számmal rendelkez pályázó
igényelhetnek.
vebb információ:
tel.: 06/1/301-4000, www.fvm.hu,
www.mvh.gov.hu

zgyújtási tilalom
Mindennem t zgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is,
2007. június 20-tól átmeneti id re tilos.
Az utóbbi id ben a csapadékmentes és rendkívül meleg id járás
miatt fokozottan megn tt az erd k
z általi veszélyeztetettsége.
A t zesetek megel zése érdekében az ország teljes területén lév
erd kben és az erd területek határától számított 200 méteren belüli
területen - a kijelölt t zrakó helyen
is - valamint a közút-és vasút menti
fásításokban mindennem t zgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést
is, 2007. június 20-tól átmeneti
id re tilos.
A vágástéri hulladék égetése az
erd ben a megel
t zvédelmi
el írások betartása mellett a tilalom id szakában is végezhet . Az
égetést a 12/1997. (II. 26.) BM
rendelet 7.§ további (4)-(8) bekezdéseiben foglalt megel
t zvédelmi el írások szigorú betartása
mellett lehet csak végrehajtani. Az
égetésnél figyelembe kell továbbá
venni a 35/1996. (XII.29.) BM
rendelettel kiadott Országos T zvédelmi Szabályzat t zveszélyes
tevékenység végzésére vonatkozó
követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton
utazókat, hogy ég cigarettacsikket
és dohánynem t ne dobjanak ki a
járm vek ablakán, mert a kiszáradt
árokparton, vasúti töltések mellett
keletkez tüzek sok esetben közvetlenül erd - és mez gazdasági
területeket is veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erd ben
kirándulók, valamint a mez gazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy ég dohánynem t
eldobni nem szabad, azt minden
esetben gondosan el kell oltani.
Aki a t zvédelmi rendelkezéseket
megszegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott
zveszély elmúltával, kés bbi
id pontban intézkedik a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.
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Gondolatok június havában
Lassan újra itt a nyári hosszú szünid . Ilyenkor elgondolkodunk szük, nagyszül k, hogyan is tudjuk
összeegyeztetni a szabadságokat,
hol is tudja eltölteni a vakációt
gyermekünk, unokánk. Eközben
felelevenedik saját gyermekkorunk, hogyan is teltek a mi nyaraink. A lehet ségek sokkal szerényebbek voltak. Számunkra élményt jelentett a kerékpározás, a
tói fürd zés, a barátokkal az egy
napi kirándulás. Otthon bepakolták
szüleink a zsíros kenyeret, paprikával, egy kis gyümölcs (nyári boríz
alma), a kulacsban víz (híre-hamva
sem volt még az üdít knek) és
indulás. Számunkra nem volt unatkozás. Mind emellett – attól függ en, ki, milyen családban nevelkedett – részt kellett vállalni a családi
munkából is. A parasztgyerekeknek kijutott még a mezei munkavégzéséb l is, amit a mai gyerekek
már hírb l sem ismernek. Szénaforgatás, és –gy jtés, gyümölcsszedés, marokszedés, állatetetés, néhányat említve a sok teend l. Ismeretlen volt számunkra a televízió és a mai korszer technikai
elektronikai eszközök mindegyike.
Mégis feln tt az ’50-es, ’60-as,
’70-es évek ifjúsága. Esténként
együtt beszélgettünk szüleinkkel
régmúlt, nehéz, háborús évek emlékeit felidézve, esetleg egy kicsit
labdáztunk a szomszéd gyerekekkel, és megcsodáltuk a naplementét, a holdfogyatkozást.
Bizony elgondolkodtató ez a
visszaemlékezés, no meg az összehasonlítás. Talán senki sem kívánja

vissza a 40-50 évvel ezel tti id ket. Viszont az sem járja, hogy
csak akkor érdekes a szünid , ha
„olaszba”, vagy „spanyolba” nyaralhatunk. Sok család nem is tud
elmenni együtt nyaralni, az anyagiak sem engedik, de ha körülnézünk
a falunkhoz közel is van látnivaló,
a Börzsöny, rejtelmes szépségeivel, a Dunakanyar, hogy messzebbieket ne is említsünk. Segítsünk
gyermekeinknek, hogy megtanuljanak örülni a szépnek, a kevesebbnek, a természet csodáinak, mely
érzéseiket kés bbi tudásukat, természetszeretetüket
gazdagítja.
Kevesebb lenne feln tt korban a
rosszkedv, az álmatlan éjszaka, a
természet megkárosítása. Mi, mostani szül k és nagyszül k neveljük
a jöv nemzedékét. Ez a világ teli
van elégedetlen emberekkel, akiknek ugyan már sok mindene megvan, de még többet és még többet
szeretnének. Azokban, amelyekben
vagyunk legyünk megelégedettek.
Ezért használjuk fel okosan gyermekeink és unokáink gondolkodásmódjának alakítását, hogy hálás
szív
emberekként élhessenek
szüleik, barátaik, ismer seik, falujuk, környezetük hasznára, Isten
dics ségére.
Befejezésül Wass Albert szavaival:
„Fogjunk össze, tegyük szebbé,
boldogabbá a gyermekek, a feln ttek, az id sek életét. Fogjunk össze
azért, hogy az emberek örömmel,
több szeretettel tudjanak odafordulni embertársainkhoz.”

Népi id - és
termésjóslatok

Tisztelt Lakosság!

- Medárduskor ha esik, negyven
napig esik.
- Szent Antal napján nem szabad a
sz ben dogozni.
- Vid napján hagyja abba a gabona
a növést.
- Ha ázik Iván, sok kukac lesz a
fán. Az a krumpli terem jól, amelyiket Szent Iván nap el tt megtöltögettek.
- Ha Péter-Pálkor a kukorica tengelyig ér, jó termésre számíthatni.
A villám vörössége, a vihar
gyors elmúlását jelenti, Ha a legyek er sen csípnek, vagy a jószág
nagyon izzad: es lesz.

Öreg gazda szerint
Ha száraz a nyár eleje
Szent Vid b es t hoz, szavamra, ezt elhidd!
Margit-napi es cseppek tizennégy napig peregnek
János-napi zivatar negyven napig elvakar.
Meggy, cseresznye, zöldbab és apró ugorka
Télre most rakandó el, amint jön sorba.
Támaszd fel az ágat, ha a gyümölcs húzza?
Vigyázz túl ne érjen telkeden a búza.
A télre való f zeléket vesd el.
Jó gyümölcs magokat gy jtögetni kezdjed.
Ny heted a kendert. A bab, dohány, hagyma,
Sz kapálását ne halaszd holnapra.

Vsmy

A június 21-én és 22-én községünkön átvonuló vihar sajnos megmutatta mindannyiunk számára rettenetes erejét. Sok helyen rongált
meg tet ket, csavart vagy döntött
ki fákat, melyek a közúti, vasúti
közlekedést egyaránt akadályozták,
és a villamos energiaszolgáltatásban is súlyos fennakadásokat okozott megye szerte.
Ez a vihar szerencsénkre nagy
mennyiség csapadékot nem hozott
magával. A meteorológusok és más
a globális felmelegedéssel foglalkozó szakemberek is egyre gyakrabban figyelmeztetnek özönvízszer es zésekre és más széls séges id járási viszonyok várható
bekövetkezésére. Ezért kérem a
tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanok el tti árkokat és a hidak alját
kell mélységben takarítsák ki az
eseti jelleggel el forduló, és a hirtelen leöml nagy vízmennyiség
elvezetésére tegyék alkalmassá.
Ezzel nem csak kötelességünknek teszünk eleget, hanem adott
esetben ingatlanainkat is megvédjük nagyobb károk keletkezésér l.
Tóth János
polgármester

Közterületek
ellen rzése
A Polgármesteri Hivatal megkezdte a közterületek ellen rzését Diósjen község önkormányzati képvisel testületének a helyi környezetvédelemr l, a közterületek és ingatlanok rendjér l, a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefügg tevékenységr l, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez
igénybevételér l szóló 2/1999. (II.
23.) számú rendelete figyelembevételével.
A rendelet megszeg it el ször
figyelmeztetik, ezután - ha szükséges -, szabálysértési eljárás következik.
Kivonat a fent említett rendeletl:
III. fejezet
Az ingatlanok és közterületek
tisztántartása
8. §
(1) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával kapcsolatos
feladatai:
Az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni:
a) Az ingatlan el tti járdaszakasz, járda hiányában egy
méter széles területsáv, illet leg, ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjed teljes
terület - kivéve a rendszeres
parkfenntartásba bevont területeket - gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésér l, (különös tekintettel a pollen allergiát okozó
növényekr l) hóeltakarításról
és síkosság-mentesítésr l, a
gy jt edényzet környezetének
tisztántartásáról.
b) Járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek m tárgyai tisztántartásáról.
c) A belterületi útszakasznak az
út tengelyéig történ tisztántartásáról, kaszálásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok elszállításáról
(1995. évi LIII. tv. 47. § (1)
bek. b) pont - csapadékvíz elvezetés).
d) A község területén lév telekingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat
megm velni, illetve rendben
tartani, gyomtól, gaztól szemétl, vadonél bokortól megtisztítani.
e) Az ingatlan tulajdonosa, ahol
lehet ség van rá, köteles gondoskodni az ingatlana el tti
közterület füvesítésér l, parkosításáról.
f) A járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest
fölé nyúló ágak és bokrok megfelel nyesésér l.
(2) Két szomszédos terület, épület
közötti közforgalmi területsáv vagy
átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között
50-50 %-ban oszlik meg."

7. oldal

Diósjen
Az én hazám, Magyarország
egyik legszebb tája,
Diósjen település.
Palóc földnek szép virága.
A Börzsönynek patakjai,
mélyb l tör forrásai
öntözik e földet.
Vastag törzs öreg fái
alatt, minden vándor
jót h sölhet.
Amikor a felkel nap
csókot küld a tájnak
Millió fa, f és virág
Tündértáncot járnak.
Halastavát öleli
karcsú nádas és feny erd .
Sok id t tölt itt a horgász
s az ide téved .
Öreg pincesorán
poros út kígyózik.
Sz sgazdák vörös kincse
s pincéik belsejében
zamatossá érik.
Dombtet re, építették,
hogy mindenki lássa,
karcsútornyú templomunkat,
hogy a vándor útját vigyázza.
Nyugalmat adó csend
s a fenséges hegyek.
Várak romjaira
a Csóványos integet.
Megunhatatlan e vidék,
folyton változó.
Az évszakok váltása
itt, meg nem unható.
Szeretem e tájat!
S ha netán erre tévedsz
Szívedet rabul ejti majd
A börzsönyi természet.
Gy ri Gréta

Nyár
…A rét felett, szelíd lejtés lankán
Búzavirág és vadpipacs tere,
Tücsök nevet a fürjek pitypalattyán,
Sötét szín szomszéd vetéseken.
Az erd felett magasan sas kereng,
Harkály kopog egy erd széli fán,
A mogorva tölgy némán el-, elmereng
Egy mélybe omló vadpatak szaván.
Nagymesszir l harangot hord a szell ,
A tó felett zöld pára-árny lebeg,
A horizont halványlilába tetsz
S rózsákat szórnak rá a fellegek.
Mily szép a nyár h s-illatos varázsa
Haragoszöld lombsátorok alatt,
Mikor az erd n fákra és virágra
halkan leszáll a rózsás alkonyat.
Wass Albert
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Zarándoklat Erdélyben

Köszönetnyilvánítás
Az önkormányzat nevében köszönetet mondok Gy ri Tibor vállalkozónak, aki Szigetszentmiklósról
ingyen Diósjen re szállította a
GYEA pályázaton elnyert közel
hat tonna élelmiszert, továbbá
Csurja Jánosnak (Murgyi Jani) a
cserepezést, Porubszki Zoltán,
ifj. Porubszki Zoltán, Cserni Máté,
gér Ákos, Boros Dávid, Varga
Lajos, Megyeri András, Tóth Gábor részér l az általános iskola
tet zetében bekövetkezett károk
helyreállításában nyújtott segítsé-

gükért, valamint HEALTH AND
SLEEP Kft-nek az élelmiszerek és
a cserép lepakolásában nyújtott
segítségért. Juhász Attilának a
cserép ingyen történ hazaszállításáért.
Tisztelettel megköszönjük Kurucz Jánosné Diósjen , Nádas utca
65. szám alatti lakos felajánlását,
aki 205 db könyvet adományozott
2007. május 23-án az önkormányzatnak.
Tóth János
polgármester

Nógrád, Diósjen , Berkenye lakosai közül 55-en vettünk részt zarándoklaton Erdélyben ez év május
23-tól 27-ig. Utunk során több
erdélyi települést és helyi látványosságot sikerült megtekintenünk.
Ez alatt az öt nap alatt jártunk többek közt Alsócsernáton, Gelencén,
Kézdivásárhelyen, a Szent Anna
tónál, Csíkszeredán a Makovecz
templomban, Gyergyószentmiklóson, a Gyilkos tónál, a Békásszorosnál, a Csíksomlyói Kegytemplomban, majd a búcsún, ahol
öt-hétszázezer ember vett részt a
Somlyó hegyek lábánál fest i környezetben, felejthetetlen élményt
nyújtva mindannyiunk számára. Itt
megismerkedhettünk a székely nép
életében több mint ötszáz éve meghatározó szerepet betölt szent hely
építészeti, szakrális és kulturális
életével. Az itt él emberek hétköznapjaikban és ünnepeikben felkeresik a kegytemplomot és a környezetében található szent helyeket:
segítséget kérve, megváltást és
kegyelmet remélve. A székely
lélekr l nem lehet megismerése
nélkül képet alkotni. Utunk utolsó
napján ellátogattunk a gyimesi
csángókhoz is Gyimesbükkre, az
1000 éves határra, majd Gyimesfels lokra, ahol egy ballagáson
vettünk részt, melyet a Duna TV is
közvetített. A tapasztaltak alapján

elmondható, hogy az Erdély ezen
részére látogató számára nemcsak
az érintetlen gyönyör táj leny gö, hanem az is ahogyan az itt él
emberek meg rizték magyarságukat. Utunk során bármerre jártunk
magyarul beszél emberekkel találkoztunk. Székelyföldön minden
település el tt hatalmas székely
kapuk alatt haladtunk át, melyeken
a nap, hold és a csillagok voltak
találhatók, mint jelképek. Az ott
él emberek büszkék magyarságukra, és olyan szeretettel fogadják
egymást és vendégeiket, ahogyan
mi is fogadtuk hajdanán itt az
anyaországban, csak közben velünk valami történt. Nem tekintettek vendégnek minket, mert azt
mondták mi hazaérkeztünk és otthon az ember nem vendég.
Alsócsernáton Haszman Pál népvel szavait hallgatva az embernek el ször a szíve szorult el, majd
szeme könnybe szökött és nem
azért, mert közelmúltban elkövetett
hibáinkat rótta fel, hanem azért
mert ilyen tiszta szívvel rzik
anyanyelvüket, a hitüket és a magyarságtudatot. Úgy gondolom,
minden tiszteletet megérdemelnek.
Ha valaki kíváncsi milyen magyarnak lenni annak érdemes ide ellátogatni.
Tóth János

Laki Balázs értékes díja
Laki Balázs (képünkön Sólyom
László köztársasági elnökkel) - a
váci Boronkay György M szaki
Középiskola és Gimnázium tanulója - II. díjban részesült „Az els
hazai kistelepülési talajvíz monitoring” cím pályamunkájával.
(IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS
INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY - 2006/2007-es
tanév)
A pályázó által elvégzett, országosan egyedülállónak mondható
méréssorozat kimutatta, hogy az
eltelt másfél évtizedben a kutak
vizének összetételét befolyásolta a
csatornahálózat kiépítése, valamint
azt is bebizonyította, hogy a kútvizek vegyi összetételének rendsze-

res ellen rzésével lehetséges a
veszélyt el rejelz rendszert kialakítani.
Gratulálunk a díjhoz!

Szabó Zsanett 3. a osztályos tanuló sikere

Zsani a nyeremény kerékpárral
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Barangoló II.
A Jen i Napló el
számában a
Börzsöny hegység kialakulásának
bemutatását ígértem.
Nehéz tudományág a Földtan.
Nehéz a földtörténet évmilliókban
mérhet hatalmas id skáláját emberi léptékben értelmezni. Akkor
is, ha ma már a puszta valószín sítésen túl a technika és a tudomány
számtalan vívmánya segíti – méghozzá nagy biztonsággal – a földtani múltban való tisztánlátást. (Több
ezer m mélységre is lehatoló mélyfúrások, radiometrikus és paleomágneses mérések és elemzések
lehet sége stb.)
Ezek eredményeként el kell
fogadnunk, hogy a föld felszíne,
felszínének anyaga - óriási er k
hatására – állandóan változik. K zetek keletkeznek, átalakulnak,
lebomlanak, földrészek felemelkednek és lesüllyednek, egymástól
eltávolodnak és egymáshoz közelednek napjainkban is.
E változások különböz er k
hatására történnek, melyek egyike
a föld vulkáni tevékenysége.
(Vulkánosság – Gázok és szilárd
zettörmelékek, izzó k olvadékok
a föld mélyér l való felszínére
törése. Jelenleg mintegy 450- 500
köd vulkánt ismerünk.)
Miel tt az eredeti kérdés, a
hegység kialakulására térnék, két –
a térségünkhöz kapcsolódó – földtani érdekességet szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy a mélyen alattunk lév több száz millió
éves aljzat a Diósjen t – Márianosztrával összeköt egyenes vonaltól nyugatra és keletre mer ben
más összetétel k zetféleség. Ezek
eredetileg egymástól több száz kmre voltak, de összesodródtak. Ilyen
jelenség a föld más pontján ma is
ködik. E vonalat a földtudomány – településünkr l az u.n.
„diósjen i ároknak” nevezi.
A másik érdekesség a „honti
szakadék” amely azért az el nél
fiatalabb, de szintén a Börzsönyi
vulkánosságot megel
korú,
mintegy 35 millió évvel ezel tti
tengerfenékbe való bevágódás,
ahol (nagyítóval) az akkor élt
mészvázas él lények több száz faja
ismerhet fel és tanulmányozható.
Ennyi bevezetés és kitérés után
ideje rátérnem az alaptémára, a
hegység kialakulására.
Ugorjunk vissza id ben mintegy
16,5 millió évet. Ebben a földtörténeti periódusban a térségünkben
egy viszonylag sekély, szubtrópusi
szigettenger hullámzott olyan h mérséklettel, amilyen ma a Fülöp
szigetek, vagy a Bahamák.
A h mérséklet jelent sen melegebb, a csapadék jelent sen több
volt a mainál.
A békés tengeri idillt óriási erej

vulkánosság zavarta meg. A tengerfenék ülepedett aljzatát felboltozva, majd áttörve hatalmas
mennyiség hamu és vulkáni por
lövellt több ezer méter magasra,
majd hullott vissza az egyre jobban
feltölt
tengerbe, ill. az abból
már kiemelked szárazulatra. (E
lerakódott hamucsíkok a Hont –
Bernecebaráti határán lév Oszlai
árokban jól tanulmányozhatók.)
A kilövellt törmelékes k zetb l
összecementezálódott tufa, majd a
vulkán kráteréb l kibuggyanó,
leöml , és megszilárduló andezit
láva alkotja a hegység anyagának
jelent s részét.
Az egész hegység rendkívüli
bels mozaikossága viszont e folyamatok rendszertelen váltakozására vezethet vissza.
A 16,5 millió évvel ezel tt kezdött és 14 millió évvel ezel tt
úgy –ahogy befejez dött vulkáni
tevékenység (ez viszonylag gyors
lefolyású vulkánosságnak számít) a
tudomány mai állása szerint három
nagyobb szakaszban zajlott le.
Az els két épít szakaszt, mely a mainál lényegesen magasabb hegységet hozott létre – lesüllyedés, illetve lepusztulás követte.
Az újabb kori szakaszok vulkáni kitöréseinek anyaga az el
szakaszok lepusztult felületét rendre lefedte, de azok roncsolt maradványai a mai Börzsöny peremterületén helyenként egyértelm en
kimutathatók.
A mai Központi- Börzsönyt
létrehozó harmadik szakasz után
megsz nt a vulkánosság, így megsz nt a táj képét megváltoztató
legjelent sebb er . A hegység
lábait elöntve rövid id re ugyan
még visszatért a tenger (lásd Törökmez , Bernecebaráti vulkáni
anyagra települt lajtamészk lerakodásait), de lassan az egész térség
teljes egészében szárazulattá vált.
Persze, ha kisebb mértékben is,
de a terület képe ezt követ en is
folyamatosan alakult. Vet dések
mentén egyes területrészei kiemelkedtek,
mások
lesüllyedtek.
(Szokolyai, Márianosztrai medence), más részein törésvonal alakult
ki, ill. a hegység több, mint 2 fokkal megd lt, nyugati irányba kibillent (Ennek számtalan bizonyítéka
van).
Ezt követ en a hegység arculatának alakításában a mainál lényegesen er sebb ütem erózió vette át a
szerepet. Pár tektonikus völgyt l
eltekintve (Kemencevölgy) a hegység mai völgyhálózatának zöme
eróziós lemosódás során keletkezett.(Erózió – a lefolyó víz felszínalakító tevékenysége).
A lemosódások „eredménye”,

Sárkánytörés: üreges üledékes k zet
hogy a Börzsöny eredeti vulkáni
takarójából legalább 300 méter
vastagságú fels rész hiányzik.
Mindezek ellenére a Börzsöny eredeti vulkáni formakincsének
jelent s részét meg rizte.
A hegység küls kúppalástján a
vizek sugárirányban kifelé folynak,
a kalderán (Kaldera - beszakadás,
vagy kirobbanás útján keletkezett
nagykiterjedés bemélyedés a vulkán közepén. Tulajdonképpen a
kráter eróziós úton kiszélesedett
része) belül pedig összefolynak,
vizüket a kalderaperemen átvágódó
Fekete patak (Csarnapatak) vezeti
le a Kemencevölgybe.
A Központi Börzsöny valamikori kráterének a hegység turistatérképén beazonosíthatóan az un.
Kuruc bérci kürt kitöltést kell
elfogadnunk.
A beszakadásos és eróziós úton
jelent sen tágult kaldera peremét a
Jancsi hegy – Hollók –Kövirózsás
– Várbérc – Hideghegy – Csóványos – Magosfa – Miklós tet
hegycsúcsok rajzolják ki. (A szokatlanul nagy méret 3 -5,5 km
átmér
kaldera a Per csény
feletti Hollók
sziklacsúcsáról
tökéletesen felismerhet és belátható.)
A Börzsöny vulkáni formáinak
már jelzett felismerhet sége, megtartottsága kiemelked
földtani
értéknek számít. Ehhez hasonlót
csak határainkon túl találhatunk.
Így pl. a szlovákiai Polyana (Igaz
az a Börzsönynél mintegy 5 millió
évvel fiatalabb lévén – épebb állapotú), vagy a Görgényi havasokban a Mez havas a Börzsönyhöz
hasonló szerkezet hegység.
Tisztelt Olvasóim! Tudom, hogy
a cikkben leírtak esetenként nehezen emészthet k, s még nehezebben ellen rizhet k. Tudom azt is,
hogy hegységbeli sétáik során
szemeiket els sorban a kisebb
részletek ragadják meg. Abból is
van elég…Mondjuk a mélyen bevágódott völgyek. (A fentiek alapján jelzem, - mai állapotú kialakulásukhoz évmilliók kellettek)

Ugyancsak változatosak a csapadék és éghajlati viszonyok következményeként feltáruló különleges
sziklaalakzatok. (A Nagy-Mána
gerincéle, a Kövirózsás-Várbérc
közötti sziklagerinc) Ilyenek a
Börzsöny jelképeinek számító
kövek: (Holló-k , Szarvas-k ,
Oltár-k , Manó-k , Asztal-k ,
Viski –kövek, Rend-kövek stb.)
Úgyszintén figyelemre méltók
az impozáns sziklaaprózódások, s
az azokból kiinduló k folyások,
kiterjedt k tengerek. (Jancsi-hegy
gerince, a Rózsás déli oldala, a
Nagy-Pogány Déli lejt je.) Ezek
mai képének kialakulásában már
rövidebb id , - a mindössze 10
millió éve lezajlott utolsó jégkorszaknak volt meghatározó szerepe.
A sziklaaprózódás (mechanikai
folyamat) és mállás (kémiai folyamat) tulajdonképpen a talajképz dés ma is m köd folyamata.
A talajképz dés gyorsasága
függ a felaprózódó k zet fizikai
tulajdonságaitól (az andezit kemény, nehezen málló k zet), a csapadék és h mérsékleti viszonyoktól. Börzsönyi vonatkozásban 1 cm
vastag term talaj létrejöttéhez
mintegy 150-200 esztend szükséges.
Gondoljunk az id járással kapcsolatos TV-adások sárlavinákat
bemutató képeire. Növényborítás
hiányában adott esetben meddig
tart a talaj lemosódása?
Döbbenetes különbség…!
Tisztelt Olvasóim!
A Börzsöny földtani különlegességének bemutatása nem lehet
teljes az egyik legérdekesebb tájrészlet – a Dunakanyar létrejöttének felvázolása nélkül. Ugyancsak
érinti a geológiai múltat egy másik
izgalmas fejezet a Börzsönyi nemesfémbányászat is.
Helyhiány miatt az el t a Börzsöny vízrajzánál, a másodikat
majd valamikor a gazdálkodástörténetet bemutató résznél fogom
érinteni.
Teszáry Károly
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Megyei III. osztály bajnoka: Diósjen i SE

Gy ztünk! Megmutattuk, hogy a
diósjen i srácok a semmib l is
talpra tudnak állni, gy zni tudnak!
Miért? Mert ez a csapat gy zelemre született! De a dicséret közben sem árt egy kis visszatekintés.
2006. év tavaszán a csapat szétesése, és a bajnokságból való kizárása
a megsz nés szélére sodorta az
egyesületet.
E történések után külön ki kell
emelni Józsa Csabát és Pergel
Istvánt, hogy minden támogatás
nélkül összehozott egy diósjen i
köt dés tagokból álló csapatot,
amely indulhatott a Rétság Város
Labdarúgó Szövetsége által szervezett 2006-2007 évi megyei III.
osztály bajnokságában.
A csapat, rengeteg társadalmi
munkával játékra alkalmassá tette a
pályát, használhatóvá a hazai öltöt. A munka szervezésében ifj.
Horváth Attila, a munkák végzésében a csapaton belül és a támogatók közül is Tóth János, Hanzel
János, Kónya József, Vasas János,
Lukács József (Dodi), Csurja László járt az élen.
A sportbál megszervezésével
biztosítani tudtuk a tavaszi fordulók bírói és egyéb felmerül költségeket. A lebonyolításban, szervezésben, támogatásban részt vállalóknak ezúton is köszönetet mondunk.
Külön köszönet azoknak, akik
eseti munkájukkal, képvisel i tiszteletdíjukkal, anyagi- és dologi
támogatásukkal, szurkolásukkal
támogatták és támogatják a csapatot!
A DSE csapata a kulturált és
eredményes játékával felülmúlta
ellenfeleit és megnyerte a bajnokságot. Tehát az “ellen rz könyvébe” bekerülhetett:
FELS BB OSZTÁLYBA
LÉPHET!
A kiváló eredmény elérésében
többen jeleskedtek, de ki kell emelni legalább három személyt.
Az edz t: Józsa Csabát, aki
szervezte, irányította, és kézben

tartotta a csapatot.
A gólvágót: Pergel Csabát, a
házi gólkirályt, aki eredményes
csatárjátékával járult hozzá a sikerhez.
A kapust: Kovács Gergelyt, a
megyei III. osztály legkevesebb
gólt kapott portását.
A folytatás:
Kezd dik a készül dés az augusztusban induló bajnokságra.
Az ifjúsági csapat szervezése
megkezd dött. A futballt szeret és
velni akaró ifjúsági korosztály
(14-19 év) részére 2007. július 8-án
vasárnap 16 órára próbajátékot
hirdetünk, ahol az IFI csapat vezeje (edz je) Simon János, a feln tt
csapat edz je és a szakosztályvezeje, Józsa Csaba, és Horváth Attila várja az érdekl ket.
Elkészültek a 2007-2008. évi
bajnokságra érvényes bérletek,
pártoló tagsági igazolások. Június
18-tól átvehet k az alább felsoroltaknál:
Hornos Márton +36 30 2319604
Horváth Attila
+36 30 6344590
Józsa Csaba
+36 35 364164
Hustyava Zoltán +36 70 3139675
Pappné Freistág Melinda
+36 70 3123074
és valamennyi egyesületi tagnál.
Kérem, ne feledjék: pártoló tagságukkal, bérletvásárlásaikkal teszik lehet vé az egyesület munkáját a magasabb osztályban is!
Éves pártoló tag díj:
vállalkozásnak:
10000.-Ft,
magánszemélynek: 5000.-Ft,
bérlet:
3000.-Ft

2007. május hó

A nyaralás titkai
Itt a nyár, jön a vakáció, várvaNapallergia
várt pihenés és utazás. Azonban Kellemetlen, a csalánkiütéshez
nem árt tudni néhány dolgot. hasonló kis pöttyök jelennek meg a
Íme néhány tanács.
rön, amelyek ráadásul viszketnek. Kezelése az orvos által felírt
Utazás
A kellemetlenül végz
utazások antihisztaminnal vagy gyulladáscsökkent vel történik.
megel zhet k.
Az els napon ne maradjunk túl
Kerülje a szorongást, utazás el tt
könny , szilárd és édes dolgokból sokáig a napon, és magas faktorú
álló ételeket egyen. Vigyen magá- naptejet használjunk.
val megfelel gyógyszert. Ha roszVeszélyes hideg víz
szul lesz, helyezkedjen el félig A test és a víz h mérséklete közötti
fekv helyzetben, jól alátámasztott különbség akár ájuláshoz is vezetfejjel! Ha ez sem segít, vegyen be het. Figyelmeztet jel: fejfájás,
hányingercsökkent vagy görcsol- émelygés, zsibbadás. Ilyenkor
dó gyógyszert.
azonnal ki kell menni a vízb l!
Megel zhetjük, ha fokozatosan
A napsütés éget
merülünk el a vízben, s el re beHa nem vagyunk elég óvatosak, nedvesítjük a tarkót és a mellkast.
jön a leégés. Rendszeresen tartsa Mivel az alkohol és a nehéz ételek
hideg víz alá a megégett részeket, is növelik a kockázatot, evés és
ne menjen a napra, használjon fürdés között hagyjunk legalább
sebgyógyulást el segít krémeket, egy-két órát!
és igyon sok folyadékot! Ha b rhóVigyázzunk a szemünkre!
lyagok is megjelennek, forduljon
A nap visszaver dése szaruhártyaorvoshoz!
gyulladást okozhat. A fájdalmas,
piros, könnyez szemet mossuk ki
Napszúrás
hideg vízzel, és használjunk szemTünetei: er s fejfájás, kábultság,
cseppet. Napszemüveg használata
szédülés, láz.
nélkülözhetetlen!
A megel zéshez nem elég a fejet
Csíp s támadások.
benedvesíteni, sapkára, vízre is
szükség van, hordjon világos ruhát, Napkeltekor, napnyugtakor tömemert az visszaveri a napsugarakat. gesen támadnak a szúnyogok, küHa a napszúrásból gyors pulzus, lönösen szeretik a fehér finom b rt.
magas láz és félrebeszélés alakul Leghatékonyabb megel zés: h vöki, az illet t h vös helyre kell vin- sen tartani a szobát, és rovarriasztót
ni, megitatni, és sürg sen orvost használni. Ha szabadban vacsorázik, tegyen sárga izzót a lámpába, a
hívni.
Igyon sok folyadékot, és sót is szúnyogok nem szeretik ezt a színt.
tegyen az italba!
Jó nyaralást!
Pelenkák darabáron
rendelhet k!
39-53Ft/db úszó-és up & go
pelusok, babakozmetikumok
Naturland termékek értékesítése
katalógusból
(tanácsadón n keresztül)
Érd.: 06 30 619 6554

Lapunk ezer példányban jelenik meg havonta.
El fordulhat, hogy nem jut el minden háztartásba, ezért arra kérjük Önöket, hogy olvasás
után adják tovább szomszédjuknak, ismer süknek. Ha valaki így sem jut hozzá a Jen i
naplóhoz, a polgármesteri hivatalban visszatartott néhány példányból biztosítani tudunk
számára. Kérjük, jöjjön el érte!

Folytatódik a n i kispályás labdarúgó torna a Börzsöny-kupáért.
A III. forduló 2007. június 23-án
Letkésen volt, ahol lányaink valamennyi mérk zésüket megnyerték, így a 2. helyen várják a következ , Szalkai fordulót - melynek
id pontja szeptember 15-én 10 óra.
Hajrá Diósjen ! Hajrá DSE!
Hornos Márton

Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen Önkormányzati Képvisel testület
2643 Diósjen , Szabadság u. 31. sz. F szerkeszt Szalay Antal alpolgármester
35/525-012 35/525-013
Szerkeszt bizottság tagjai: Pátyodi Csilla, Valkó Kornél és Vasas Mihály . Nyomdai el készítés: Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán
Készült: 1.000 példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György
2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

