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„A szeretet soha sem leereszked ,
a jótékonyság pedig nem szánalom,
hanem szeretet. A jótékonyság és a
szeretet  egy  t l  fakad,  hiszen  a
jótettel egyben szeretetet is adsz;
ne csak pénzt adj tehát, hanem
nyújtsd oda kezed.”

Teréz anya
 Sokan érezték megtisztel nek
meghívásunknak eleget tenni azzal,
hogy személyes részvételükkel
tegyék ünnepélyessé és hangulatos-
sá 2007. november 24-én tartott
Jótékonysági Keresztény Bálunkat,
egyben jótékony adományaikkal
segítsék a katolikus templomtorony
felújítását. Közösen ünnepeljük a
Szent Antal Karitász Csoport meg-
alakulásának 15. évfordulóját és
Szent Erzsébet születésének 800.
évfordulóját.
 Mindenkinek hálás köszönet az
adományokért.
 Bálunk számos prominens ven-
dége között üdvözölhettük a refor-
mátus gyülekezet közelmúltban
beiktatott lelkészét, Gottfried Ri-
chárd tiszteletes urat. Nagy meg-
tiszteltetés volt számunkra, hogy
személyes jelenlétével megtisztelte
Karitász csoportunk rendezvényét.
 F védnökeinknek Marton Ist-
vánnak, Molnár Istvánnénak és
Freistág Jánosnak ezúton is ismét
köszönetet mondunk, hogy vállal-
ták a védnökséget és egyben jóté-
konyan támogatták bálunkat és az
ünnepi megemlékezést.
 Nagy tisztelettel köszönjük meg
az Általános Iskola igazgatójának,
Mocsári Gergely úrnak azt a nagy-
lelk  segítséget, amellyel részünk-
re engedélyezte az iskola helyisé-
geinek használatát, olyan szeretet-
tel tette ezt, mint aki „kedves”
vendéget fogad az otthonában.
Köszönjük szépen.
 A másik igen nagy felajánlásért
hálás köszönet jár az érsekvadkerti
Reflex Duó együttesnek, akik már
a harmadik jótékonysági bálunkon

gondoskodtak a bálon résztvev k
zenei szórakoztatásáról mindenki
legnagyobb megelégedésére. Kö-
szönjük és további sok sikert kívá-
nunk nekik.
 Ahhoz, hogy jótékonysági és
ünnepi bálunkat sikerült minimális
költséggel megrendezni a fenti
segít kön kívül még szeretnék
nagy szeretettel és hálával köszö-
netet mondani az alábbi vállalko-
zóknak a nagylelk  felajánlásai-
kért:

Szabó Miklós – virágkertészet,
Lukács Tímea üzletvezet  – Kámor
Fogadó, Nagy Mónika üzletvezet
– Mona Liza Pizzéria és Ételbár,
Pásztor Katalin kozmetikus, Lász-
lóné Bohacsek Anna üzletvezet  –
Szilumin, Kiss Gerg és Kucsera
Balázs – Dekorációs.net Kft.,
Mikita János autószerel , gér
Lászlóné óvón , Bozsó Kálmán
iskolai konyhavezet , Erhardt
Piroskának, Kürtösi Sándornak és
Hustyava Zoltánnak a videó- és
fotó készítésért, Nagyné Tuskó
Margit vállalkozó, Csorba László-
né – Zöldségbolt, Bozsó Zoltánné
cukrász, Marton Szilárd – Pékség,
egyben kérem ha valakit mégis
kifelejtettem, ne sért djön meg,
mert szándékosság nem történt,
csak az emberi véletlen. El re is
bocsánatot kérek, köszönöm.
 Mivel a bál nem csak jótékony-
sági, hanem ünnepi is volt, ahol az
ünnep hangulatáról nagyon nagy
szeretettel és lelkesedéssel magas
színvonalon gondoskodtak szabad-
idejüket és energiájukat nem kí-
mélve, mindenki legnagyobb meg-
elégedésére az alábbi csoportok és
személyek:

Református Énekkar Bánné Soós
Ágnes tanárn  vezetéséve;

szirt Néptánc együttes, helyi
fiatalok részvételével, Szalay
Antal betanításával;
Általános Iskolások „Humor”
csoportja Fodor Illésné tanárn

vezetésével;
Löffler Krisztina és Patrik Judit
nagyon szép ének-összeállítással;
Igazi meglepetés a helyi önkor-
mányzat képvisel -testületi tagok
férjek - feleségek részér l egy
fergeteges kantri tánc, betanítot-
ta: Kovács Lászlóné tanárn .

 Az ünnepi m sorok konferálója
Mikita Orsolya volt. Mindenkinek
nagyon köszönjük a sok szép él-
ményt.
 A jó hangulatért mindenkinek
hálával és köszönettel tartozunk.
 Aki ott volt a bálban – márpedig
igen szép számmal tartották fontos-
nak szíves meghívásunknak eleget
tenni – annak is megköszönjük az
adományát és annak is, aki akadá-
lyoztatása miatt elküldte ismer sé-
vel, illetve az el vételben árult báli
belép t megvásárolta.
 Mindenkire kérjük a Jó Isten
áldását és kívánunk jó egészséget,
sikereket az életben, családjukban
és munkájukban egyaránt.
 Az ünnepi jelz  miatt még sze-
retném elmondani, hogy Karitász
csoportunk ezel tt 15 évvel alakult,
és ezen évforduló kapcsán az akkor
még középkorú alapító tagok mos-
tanra a „szépkorba” kerültek, de
töretlen szeretettel végzik munká-
jukat a csoportban. A Szent Erzsé-
bet év és az alapításunk egybeesése
révén mi „fiatalok” egy kis megle-
petést szereztünk a „szépkorú”

tagjainknak egy emléklappal, vala-
mint egy szál Szent Erzsébet rózsá-
jával.
 Az emléklapokat és Szent Erzsé-
bet rózsáját átadták: plébánosunk
Gy ry Csaba, Tóth János polgár-
mester, Marton István, Molnár
Istvánné, Freistag János védnö-
kök és jómagam, a Karitász cso-
port tagjait képviselve.
 Kapták: Krausz Mihályné, Saját
Józsefné, Bircsák Istvánné, Kovács
Józsefné, Kovács Györgyné, Ker-
tész Károlyné, Simon Józsefné,
Laki Jánosné, Szaszovszki Jánosné
és Sebestyén Miklósné alapító ta-
gok. Emléklapot adományoztunk
még Ország Tibor esperes-
plébános úrnak is, aki 1992-ben a
csoport megalakulását nagyon
szorgalmazta,  maga abban az
id ben teljesített községünkben
papi szolgálatot. Ezúton is kívá-
nunk mindnyájuknak jó egészséget
és még számos jó évet a szeretet
szolgálatában.
 A 15 év alatt az alapító tagok
közül többen már elhunytak, az 
emléküket is felidéztük.
 Mint azt f védnökünk, Marton
István úr a köszönt jében elmond-
ta, nagyon jó kapcsolat alakult ki a
Polgármesteri Hivatal összes dol-
gozójával, – az el  vezetéssel is
– Tóth János polgármesterrel és
Repiczki Zsuzsanna jegyz vel,
valamint civil szervezetekkel, a
háziorvossal, dr. Laczkovszki Gy -

doktorúrral, Mocsári Sándorné
véd vel, a Református Gyüleke-
zettel és községünk minden lakójá-
val.
 Végezetül megköszönöm min-
den segít nek és csoportunk min-
den tagjának fáradozását, fáradha-
tatlan szeretetben végzett munká-
ját, és kívánok jó egészséget és
további sok sikert mindenkinek a
munkájához.

 Mindenkinek hálás köszönettel:

                 Poszpisel Gyuláné
             Rk. Karitász csoportvezet

Jótékonysági Keresztény Bál
összefogás a szeretet jegyében
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Önkormányzati hírek
Beszámoló Képvisel -testületi

ülésekr l

Október 29-én a községháza ta-
nácstermében köszöntötte Tóth Já-
nos polgármester a képvisel ket és
a vendégeket. A napirendi pontok
megvitatása el tt beszámolt a köz-
elmúlt eseményeir l:

2007. október 6-án a lomtalaní-
tás keretében 1 teherautó autógu-
mit és 6 köbméter elektronikai
veszélyes hulladékot szállíttat-
tunk el.
Október  9-én Salgótarjánban
operatív programokról tartottak
tájékoztatót.
Október 21-én Gyenesdiáson a
„Diós” -nev  településekkel
együtt alapítványt hoztunk létre
annak érdekében, hogy pályáza-
tok elnyerésével biztosíthassuk a
szervezet m ködtetését.
Október 25-én a Faluszövetség
tisztújító közgy lése.
Október 26-án 14 db közvilágí-
tási lámpatest felszerelési mun-
káinak megrendelése, mintegy
400 E Ft költségben.
Október 26-án  Nógrád  és  Diós-
jen  önkormányzata megnyerte a
GEOTORR csatornakivitelez
jogutódja ellen, választott bíró-
ság el tt tárgyalt pert. A joger s
ítélet értelmében az alperes köte-
les megfizetni Diósjen  önkor-
mányzatának 14 millió forint
kárt és annak kamatait.

 Els  napirendi pontban Bacskay
Sándorné beszámolóját hallgatta
meg a képvisel testület a Napközi
otthonos Óvoda m ködésér l. El-
mondta, hogy a kistérség által szol-
gáltatott logopédusi munka nem
hatékony, ezért szükséges minél
el bb valamilyen megoldást találni
a problémára.
 Második napirendi pontban Tóth
János polgármester számolt be az
ukrajnai Macsolán tett látogatásá-
ról. Beszámolójában kiemelte a
vendégszeret  fogadtatást, s az ott
él  emberek magyarságtudatát.
Kezdeményezte testvér-települési
kapcsolat kialakítását, melyet a
képvisel testület egyhangúan, egy
ellenszavazattal támogatásáról biz-
tosított.

További témák:
 Mátraszentimrén a vizeink vé-
delme érdekében szervezett konfe-
rencián vett részt polgármesterünk.
Forrásaink, és él vizeink védelmé-
re akcióterv kidolgozása válik
szükségessé.
 A könyvtárral közös ingatlanon
álló, katolikus egyház tulajdonában
lév  épületre vev  jelentkezett. Re-
méljük, hogy a tulajdonosváltás a

könyvtár m ködését nem fogja hát-
rányosan befolyásolni.

Mocsári Gergely iskolaigazgató
elmondta, hogy az iskola f tés-
rendszerét átvizsgáló szakember
szerint elegend  a kazánok folya-
matos felújítására odafigyelni. Erre
kazánonként 300 E Ft elegend
lenne. Ugyancsak szakembernek
kell az aula alatt végighúzódó cs -
alagutat megvizsgáltatni, mert an-
nak tartószerkezete a az er s igény-
bevétel miatt megsüllyedt. A 2008.
évi költségvetés készítésekor eze-
ket a munkákat tervezni kell.
 A képvisel testületi ülés telepü-
lésfejlesztési elképzelések megvita-
tásával fejez dött be.
 A december    4-én tartandó kö-
vetkez  képvisel testületi ülésre
minden érdekl t szeretettel vá-
runk. Id pontja: 18.00, helyszíne a
Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
 Aki a testületi ülésen történtekr l
több információhoz szeretne jutni,
elolvashatja a nyilvános ülésekr l
készült jegyz könyveket a polgár-
mesteri hivatalban.

Sz. A.

KÖZLEMÉNYEK

Közintézményeink: körzeti orvosi,
fogorvosi rendel k és váróterem, a
Polgármesteri Hivatal emeleti- és
földszinti folyosójának és ajtóinak,
az Óvoda folyosójának és egyik
irodájának festése elkészült, melyet
a Munkaügyi Központ által kiköz-
vetített közcélú munkások végez-
tek.

Nógrád és Diósjen  Önkormányza-
ta a csatorna beruházás utáni út-
helyreállítások hiányossága miatt
pert indított 2006-ban a kivitelez
ellen. 2007. X. 24-én a választott
bíróság ítéletében az alperest köte-
lezte az önkormányzatokat ért kár
megfizetésére. Diósjen  Önkor-
mányzatának 14.035.000 Ft + ka-
matait ítélte meg a bíróság, mely
összeget a belterületi közutak hely-
reállítására kíván fordítani a képvi-
sel -testület. Az összeg behajtása –
megegyezés hiányában – banki in-
kasszóval történik.

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk Ludányi
Lászlónak, aki a Mozgókönyvtár
engedélyezési terveit ingyen elké-
szítette és rendelkezésünkre bocsá-
totta.
Továbbá köszönet Csomó László-
nak és Tarnai Jánosnak akik mun-
kájukat ajánlották fel az Önkor-
mányzatnak.
                                  Tóth János
                                 polgármester

Tájékoztató a gáz/távh
támogatásról

A Magyar Államkincstár mindazok
részére, akik az idén támogatásban
részesülnek, 2007. november 20-ig
eljuttatja a 2008. évi igényl lapot.
Az igényl lap beszerezhet  a
kincstár regionális igazgatóságai-
nak ügyfélszolgálati irodáiban, il-
letve honlapukról.
 Akinek nincs net elérhet sége, a
Polgármesteri Hivatalban kérhet
segítséget.

GÁZ
fogyasztói igények

kielégítése

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy településükön a
gázelosztó vezeték használatba vé-
telét l számított 10 év 2007. októ-
ber 16-án lejárt.
 Ett l az id ponttól a gázelosztó
hálózathoz történ  csatlakozást a
74/2006. (X. 31.) GKM rendelet
el írásai szerint biztosítjuk, ami azt
jelenti, hogy az új jelentkez k már
lényegesen olcsóbban tehetik meg
ezt.
 E változás nem egyszeri, megha-
tározott id tartamra szóló kedvez-
mény, vagy akció, hanem az ér-
vényben lév  jogszabályoknak,
rendeleteknek megfelel  eljárás.
 Az érintettek csatlakozási igé-
nyüket egy gázigényl  lapon tehe-
tik meg, mely honlapunkról letölt-
het . Akinek nincs net elérhet sé-
ge, a Polgármesteri Hivatalban kér-
het segítséget.
 Kiemelten jelezzük továbbá,
hogy a leágazó vezeték építéssel,
gázelosztó vezeték építéssel járó
igény-kielégítések esetén október
15. és április 15. közötti id szak-
ban a munkák elvégzését – ennek
megfelel en a gázellátásba történ
bekapcsolódást – nem tudjuk ga-
rantálni az id járás bizonytalansá-
ga miatt.

TIGÁZ

Magyar küldöttség
Portugáliában

Magyarországról Diósjen  község
küldöttsége vett részt 2007. no-
vember 13-21-ig megtartott
„Europe for Citizens” programon.
 A program keretében 10 ország
küldöttsége vett részt a szociális el-
látás, sport, és emberek közötti
kapcsolatok fejlesztése tárgyában
tartott konzultációkon, ahol a ven-
déglátók, illetve az egyes országok
résztvev i bemutatták a szociális
ellátó rendszer m ködését, helyi
sajátosságait, közös programokat
dolgoztak ki az Európai Unió kere-
tében érvényesíthet  fejlesztési el-
képzeléseikr l. Mindezek mellett
minden résztvev  nemzeti est kere-

tében bemutatta országát, lakóhely-
ét, kultúráját, gasztronómiai jelleg-
zetességeit, folklórját.
 Résztvev k:
  Portugália:
       Mira  Sintra
       Estoril
       Cascais
  Olaszország:
       Priverno
  Finnország:
       Vesilahti
  Románia:
       Sulina
  Bulgária:
       Szófia
  Észtország:
       Rouge
  Lengyelország:
       Nowy  Targ
  Litvánia:
       Lizums
  Magyarország:
       Diósjen
 A Diósjen -i delegáció tagjai:

Dr Nagy Anna
Dr Laczkovszki Gy
Dr Laczkovszki Gy né
Marton István
Repiczki Zsuzsanna
Varga János

 A delegáció tagjai az utazás, va-
lamint a portugáliai programok
költségeit maguk állták. A soron
következ  Jen i Naplóban részlete-
sen olvashatnak az „Europe for
Citizens” programról.

Pályázat
Diósjen  község Önkormányzata
álláspályázatot ír ki az 1992. évi
XXIII. törvény alapján Polgármes-
teri hivatalába igazgatási el adói
munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat:
Pénzügyi, adóügyi területen önálló
munkavégzés
Pályázati feltételek:

Közgadasági szakközépiskolai
érettségi bizonyítvány
Számítógépes ismeret

El nyt jelent:
Közigazgatási gyakorlat
Meglév  mérlegképes könyvel i
végzettség,
Pénzügyi fels fokú végzettség
Szakirányú képesítés

Az állás betölthet :
2008. január 1-t l

Bérezés az  1992.  évi  XXIII.  tv.
alapján 1 év gyakornoki besorolás-
sal.
Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2007. december 15.
Pályázat beadásának címe: Pol-
gármesteri Hivatal jegyz   részére
2643. Diósjen , Szabadság út 31.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
Részletes szakmai önéletrajz
Erkölcsi bizonyítvány (6 hónap-
nál nem régebbi)
Iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok másolata.

 A pályázat eredményér l minden
pályázó értesítést kap.
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Tisztelt Polgárok! Diósjen  képvi-
sel -testülete megkeresést kapott,
egy ukrán, kárpátaljai település,
Macsola részér l, miszerint szíve-
sen kötne testvér-települési szerz -
dést Diósjen vel. A képvisel -
testület felhatalmazásával Hustyava
Zoltánnal utaztunk ki Macsolára.
Kiutazásunkat és étkeztetésünket
Gados György finanszírozta, a
szállásról magunk gondoskodtunk.

Balogh Jánossal,
Macsola polgármesterével

 Amikor a határra értünk Macsola
polgármestere Balogh János és
Dabóczy Imre, a polgármester
barátja fogadtak bennünket. Így
ismeretlenül is nagyon barátságos
és közvetlen fogadtatásban volt
részünk, a lakosok nagyon kedve-
sek voltak, és nagy örömmel fo-
gadtak. Macsola az Ukrán- Magyar
határtól mindössze 6 km-re fek-
szik. A település lakóinak száma
675 f  ebb l 545 magyar nemzeti-
ség nek vallja magát. Mivel külön-
böz  okok miatt a földterületek
privatizációjából kimaradtak, így a
község lakói mindössze 210 hektá-
ron gazdálkodnak. A kevés meg-

velhet  föld ellenére a porták
mindegy két harmadán tartanak
tejel  jószágot.

 Beregszász közelsége jelent
sokak számára megélhetést, itt
találtak mind többen munkahelyet,
és itt tudják értékesíteni az otthon
el állított termékeket a piacon. Az
iskolás gyermekek többsége is a
városba jár tanulni. Macsolán
mindössze 13 diák tanul és 20
gyermek jár óvodába, a két intéz-
mény egy épületben kapott helyet,
és ott m ködik a könyvtár is, mely
5000 kötetes könyvállománnyal
rendelkezik. A polgármester úr
bemutatta a községházát, melyben
egy klub található és itt m ködik a
helyi tánccsoport is. A község
lakóinak közel fele görög katoli-
kus. A 20%-ot kitev  római katoli-
kusok közös megállapodás szerint
a görög katolikusok templomát
használják Istentiszteletre. A refor-
mátusok 30%-át teszik ki a lakos-
ságnak és saját templomuk van,
mely 1842-ben épült.
 A háromnapos ottlétünk alatt,
megismertük a települést és kör-
nyékét, ellátogattunk a szomszéd
faluba Tiszacsomára is, ahol a
polgármesterasszony, a jegyz  és
az egyik tanácstag fogadott ben-
nünket. Elmondták nehézségeiket,
problémáikat, és bemutatták a tele-
pülést. Összegezve az utunk során
tapasztaltakat elmondható, hogy
szegény, összetartó, szeret  és
magyarságukra nagyon büszke
embereket ismertünk meg. Diósje-

 képvisel -testülete a beszámoló
alapján úgy döntött az október 29-
ei ülésén, hogy testvér települési
szerz dést köt Macsolával.

Tóth János
                                  polgármester

Testvértelepülés
Lenin út - Macsola f utcája

Látogatás a Tiszacsomai Kultúrházban

Tisztelt Olvasók!
2007. szeptember 1-t l a Képvise-

testület megbízott a diósjen i
Óvoda óvodavezet i feladatainak
ellátásával.
 A megbízás kihívás számomra,
és az óvodavezet i feladatok el-
végzését, a legjobb tudásom szerint
kívánom végezni. Elméleti felké-
szültségemr l diplomát a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Kar Közoktatási vezet i
szakán 2006-ban decemberében
kaptam.
 25 éve dolgozom az óvodában
óvón ként, 10 éve vezet -
helyettesként rákészülhettem a
vezet i munkára. Itt köszönöm
meg Lénárt Jánosné  volt óvodave-
zet nk felkészít  munkáját, bizal-
mát.
 Szeretnék tenni a Diósjen n él
óvodás gyermekekért, hogy mind-
annyian egyenl  esélyekkel indul-
janak el az iskolai életbe.
  Szeretném úgy menedzselni a
diósjen i Óvodát, hogy a szül k
elégedettek legyenek az óvoda által
nyújtott szolgáltatásokkal.
 Új programokat indítottunk:
játékos gyermekhittant, néptáncot.
Gyermekeink járhatnak  fociedzé-
sekre, m ködik a logopédiai fej-
lesztés is.
 A nevel testülettel együtt arra
törekszünk, hogy Óvodánk a térség
kiemelked  eredményeket felmuta-
tó intézménye legyen, és a mai
nehéz helyzet ellenére megmarad-
hasson önálló intézményként.
 Munkámat a hatékonyság, gaz-
daságosság, eredményesség hár-
mas vezérelve szerint kívánom
folytatni és erre ösztönzöm munka-
társaimat is.
 Terveim: Alapítványt szeretnénk
létrehozni Diósjen  óvodás gyer-
mekei részére, óvodai honlap indí-
tását tervezem, folyamatosan pá-
lyázunk óvodák számára kiírt lehe-

ségekre.
 Személyi feltételeinkben bekö-
vetkezett gyökeres változások
ellenére évkezdésünk jól alakult,

gyermekeink jól érzik magukat és
reméljük, hogy a szül k is elége-
dettek az évkezdéssel.
 Várom és kérem észrevételeiket,
segít , épít   szándékú kritikáikat
az óvoda m ködésével kapcsolat-
ban.
 Búcsúztunk nyugdíjba vonuló
kollégáinktól: Gálcsik Istvánnétól,
Keviczki Jánosnétól, Lénárt János-
nétól. Köszönjük sok-sok éven át
tartó áldozatos munkájukat, melyet
a diósjen i gyermekek nevelésével,
fejlesztésével töltöttek.
 Kívánunk nekik hosszú, egész-
ségben eltöltött nyugdíjas éveket.
                    Bacskay Sándorné
                    (Mariann óvónéni)
                         óvodavezet

szi hírek
 A 2007/2008-as  tanévben is 5
óvodai csoport indítását engedé-
lyezte a Képvisel -testület.
 Jelenleg 104 gyermekünk jár, de
folyamatosan vesszük fel azokat a
gyermekeket, akik a 3. életévüket
betöltik. Márciusig összlétszámunk
116 gyermekre növekszik.
 Minden óvodai csoportban sze-
mélyi változás történt a tanévkez-
désnél.  Az óvodapedagógusok és a
gyermekek  csoportbeosztása a
gyermekcsoportok összetétele,
szakmai szempontok, az iskola-
el készítés maximális megvalósítá-
sának figyelembe vételével történt.
 A kiscsoportban augusztus köze-
pe óta folyamatosan történik a
gyermekek felvétele, beszoktatása.
A  kicsik már nagyon otthonosan
érzik magukat, kezdenek hozzá-
szokni az új környezethez, társak-
hoz.
 A szül kt l sok segítséget ka-
punk dekorációs anyagok gy jtésé-
ben a csoportok  díszítéséhez.
Szemléltet  eszközök készítéséhez
is segítséget nyújtanak. Külön
köszönjük Tuskó Erikának a sok-
sok szép dekorációt.
 A nagyobb csoportokban a játék
mellett folyamatos a fejlesztés, a

ÓVODAI HÍREK
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KÖZLEMÉNY

A Diósjen i Sportegyesület
tájékoztatja  a lakosságot,
hogy a személyi jövedelem
adó 1%-ának felajánlásából
az egyesület 2007. évben
104.300 Ft-ot írtak jóvá a
bankszámláján, az APEH
októberi átutalása alapján.

 Köszönjük mindazoknak,
akik felajánlásukkal a Sport-
egyesületünket támogatták.

        DSE elnöksége

tanköteles korba lép k közül né-
hány gyermek felméréséhez a ba-
lassagyarmati Nevelési Tanácsadó
segítségét igényeltük.
 A vizsgálat október elején lezaj-
lott, az értékelés után a legmegfele-

bb egyéni fejlesztést biztosítjuk
gyermekeink részére, hogy iskola-
kezdésük zökken mentes legyen.
 Az állatok világnapját az óvodá-
saink a Kámor Fogadóban ünne-
pelték. Már többször meghívtak
bennünket a farmra, ahol nem csak
a háziállatokat figyelhetik meg
közelr l a gyerekek, hanem olyan
állatokat is, amelyeket máshol
nincs alkalmuk megnézni: manga-
lica sertés, szarvas családot  b
bikával.
 Az egyik kedves leend  óvodá-
sunk Varga László szülei  almaszü-
retre invitálták az óvodai csoporto-
kat, és a leszüretelt termést mind
megkaptuk, így „tele lett a pince”.
Hetente sütik a nagyobbak az
óvónénik és dajkák segítségével az
almáspitét, készítik a kompótot és
fogyasztják az ízletes gyümölcsöt
napközben.

A Zsíros család két láda téli almá-
val örvendeztetett meg bennünket,
így lesz utánpótlás is.
 Köszönjük nekik, a gyermekek
és szüleik nevében is.
 Már az adventre készülünk, dí-
szítjük a csoportszobákat, takarít-
juk a „babaszobákat”, csinosítjuk a
játékospolcokat. Minden gyertya-
gyújtást más-más csoportban ünne-
pelünk, ahol minden apróság érez-
heti majd az összetartozás, a meg-
hitt várakozás örömét.
 Várjuk  a Mikulás bácsit: dalok-
kal, versekkel készülnek a gyere-
kek a nagy napra. Együtt készítjük
az apró, jelképes ajándékokat.
 A nagyobbak készülnek a Luca
napi köszönt re, amit majd a falu-
ban adnak el , és mesedramatizá-
lással készülnek meglepni a kisebb
csoportba járó gyermekeket.
 Az óvónénik közös bábel adás-
sal készülnek meglepni gyermeke-
inket az adventi id szakban.

                           B gér Lászlóné
                           (Erzsi óvónéni)

Bursa Hungarica
Gondolom, els sorban fiatalabb
olvasóink tudják, mit rejt a cím:
egy olyan országos program neve,
melynek célja a f iskolai és egye-
temi tanulmányokat folytató nap-
pali tagozatos hallgatók támogatá-
sa.
 Lényege, hogy a szociálisan
rászoruló diákok a tanév hónapjai-
ban a helyi önkormányzattól és a
megyei önkormányzattól is támo-
gatást kapnak. (Általában amennyi
támogatást ad a helyi önkormány-
zat, annyit ad a fels oktatási intéz-
mény is.) Ezt mindig tanév elején,
egyénileg lehet igényelni a hallga-
tóknak.
 Önkormányzatunk kiemelt fel-
adatának tekinti a tehetséges fiata-
lok támogatását, ezért több éve
csatlakoztunk mi is ehhez a nemes
programhoz. Büszkék vagyunk rá,
hogy frissen diplomát szerzett
fiataljaink közül többek oklevelé-
nek megszerzéséhez önkormányza-
tunk is hozzájárulhatott. Hagyomá-
nyunkat folytatva ebben a tanévben
is csatlakoztunk a programhoz.
Idén 12 f iskolai és egyetemi hall-
gatót tudunk támogatni összességé-
ben 300.000 forinttal. Az intézmé-
nyi hozzájárulással együtt a tanév
folyamán ez 600.000 forint segítsé-
get jelent a diákok számára

(Fejenként átlagban 5000 Ft/hó)
 Kívánjuk, hogy tanulmányaikat
folytassák sikerrel, s azok befejez-
tével minél többen legyenek, akik
itt, közöttünk találják meg boldo-
gulásukat, boldogságukat!

Sikeres tanulóink
Szent Imre millenni-

umi évfordulóján
Szép eredményt értek el iskolánk
tanulói a Szent Imre Keresztény
Általános Iskola és Gimnázium
névadójának, Szent Imre herceg
1000 éves születésnapja tiszteletére
rendezett ünnepségen, Balassa-
gyarmaton. Nem el ször vettünk
részt e hagyományteremt  rendez-
vénysorozaton. Az elmúlt években
is jeleskedtek tanulóink a prózaíró,
rajz- és hittanversenyen.
 Az ez évi millenniumi emlékün-
nepélyen (november 6-án) „képz -

vészeink” rajzaikkal értek el
szép eredményt. Kelemen Mercé-
desz (7. o.) pasztellrajzával II.
helyezést ért el. Szabó Szilárd (5.
o.) alkotásával elnyerte a zs ri
különdíját.

Német Regina a versmondók III.
korcsoportjának III. helyezését érte
el.
 Büszkék vagyunk rájuk!

BJ

ISKOLAI HÍREK

A jelenlegi képvisel testület fontos
feladatának tartotta a Jen i Napló
rendszeres megjelenését. Ha néha
kis akadályokkal is, az elmúlt egy
évben ez megvalósult. A szerkesz-

bizottság fontosnak tarja, hogy
valós képet nyújtson az Önkor-
mányzat munkájáról, beszámolót
adjon a testületi ülésekr l, a meg-
hozott intézkedésekr l. Igyekszünk
bemutatni a falunkban történt ese-
ményeket, az óvodától kezdve az
iskola tevékenységét, az egyesüle-
tek – sport, t zoltó, polgár rség –
munkáját.
 Alkalmaikról beszámolnak az
egyházak, és a CivilDió Egyesület
is közöl híreket terveir l, munkái-
ról. Teszáry Károly tollából szép
cikksorozat mutatja be nagy táj-
egységünknek, a Börzsönynek
világát. Lehetséges, hogy fontos,
vagy közlésre alkalmas, falunkat,
vagy falunk lakóit érint  esemé-
nyek kimaradnak a Naplóból. Ezért
kérjük Önökt l is a segítséget,
mondják  el,  írják  le,  juttassák  el
azokat a véleményeket, vagy kész
cikket, amit hiányolnak. A szer-
keszt  bizottság nem újságírókból
áll, de mégis megpróbálják havon-
ta úgy megjelentetni a lapot, netán
évtizedek múlva akiknek a kezébe
kerül, megismerje a 21. század els
éveinek diósjen i arculatát.

 A lapról nem készítettünk közvé-
lemény kutatást, de általában ta-
pasztaljuk, hogy mindig várják a
lap megjelenését. Véleménynyilvá-
nításokat is hallunk és némely
alkalommal szinte kritikát is, amit
próbálunk orvosolni. Az elkövetke-
zend  id kben is szeretnénk hason-
lóan valóságh en tájékoztatást adni
falunk életér l, mindennapjainkról,
ünnepeinkr l.
 Az id sebb korosztály segítségé-
vel szeretnénk feleleveníteni falunk
múltját, a régi szokásokat, hagyo-
mányokat, a sorsdönt  id k emlé-
keit. Ezúton is kérjük, aki ebben
segítséget tud nyújtani, az keressen
minket.
 Tájékoztatásképpen: továbbra is
megjelentetünk lakossági apróhir-
detést, maximum 20 szóig.
 Célokat t zhetünk ki magunk
elé, ahogy az idézet is utal erre, de
a megvalósított tények a példamu-
tatás az, amely mások számára
hasznossá, széppé, tudatossá vál-
hat.
 Így szeretnénk a Jen i Naplóval
hozzájárulni falunk fejl déséhez,
jelenünk megvalósításához, régi
id k, régi emlékek felvillantásá-
hoz, jövend nk alapításához.
 Mindehhez Isten áldását kérve a
szerkeszt ség nevében

Vasas Mihály

A Jen i Naplóról egy év távlatában
„Méltó célba irányítsd cselekedeteidet, de ne kérdezd: elérhet -e a cél.
Tetteid modellként, példaként szolgálhatnak mások számára még akkor
is, ha téged nem visznek el utad végéig.”                                 Szilárd Leó

Munkavédelmi eszközök
(lábbeli, ruházat)

és
karácsonyi ajándékok

nagy választékban kaphatók
a Gazdaboltban.

2008. márciusától kivonják az 1
és 2 forintosokat a forgalomból.
Magyarországon már több szerve-
zet gy jt  akciót szervezett és úgy
gondoltuk mi (CivilDió Egyesület)
is csatlakozunk. A diósjen i keres-
ked k többségénél, ill. a könyvtár-
ban, óvodában, gyógyszertárban
megjelennek majd üvegek, amibe
mindenki bedobhatja az érméket.
 Az így összegy lt összeg termé-
szetesen Diósjen n marad, és mi-
vel úgy gondoljuk, hogy falunk
jöv je szempontjából nagyon fon-
tosak a fiatalok, a gyerekek, ezért
az óvodásokat szeretnénk meglepni
játékokkal.
 Reméljük, hogy kezdeményezé-
sünket szívesen fogadják.

A CivilDió Egyesület idén is meg-
s ze r ve z i  a  h a g y o m á n yos
Szaszovszky emléktornát.
 A torna pontos id pontjáról és
egyéb részletekr l december elején
olvashatnak a www.diosjeno.hu,
www.civildio.hu honlapokon, ill. a
kihelyezett plakátokon.

http://www.diosjeno.hu/
http://www.civildio.hu/


2007. november hó2007. november hó2007. november hó 5. oldal5. oldal5. oldala diósjen i önkormányzati képvisel testület lapjaa diósjen i önkormányzati képvisel testület lapjaa diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Önt is várjuk!
Két évtizedes szép hagyomány
községünkben, hogy karácsony
el tt, advent idején együtt ünnepel
a falu apraja-nagyja.
 Öröm a terített asztal mellett
találkozni, gyönyörködni a kiseb-
bek és nagyobbak kedves m sorai-
ban, együtt énekelni a karácsonyfa
alatt.

Ami megmarad
Ha meghal valaki, akit szerettél,
félig te is meghalsz vele,
majd fél életed egésszé válik,
mert benned van tovább élete.

Csak néznek rád, hogy nem félsz a haláltól,
„Halálban van elrejtve életed”…
és ezért szebben szolgálja a lelked
földi utadat. Meg a két kezed.

Minden nagy barátságnak, szerelemnek,
valami miatt vége szakad,
de amit úgy ajándékba kaptunk:
a Megmagyarázhatatlan – megmarad.

Hörömp  Gergely

Politikusok és falukutatók, akadé-
mikusok és más értelmiségek fog-
lalkoznak évek óta a magyar falvak
sorsával.
 Kérdések és kétségek vet dnek
fel úgy az iskolapadokban, a politi-
kai fórumokon, az önkormányzati
üléseken, mint az országgy lés
padsoraiban. Milyen ma a falvak
helyzete, honnan jutottunk idáig,
mi  lesz  húsz  esztend  múlva?  Mit
jelent számunkra a falumegújítási
mozgalom? Mi lesz unokáinkkal,
no meg a falunkkal? A kétségeket
mi is – egyszer  diósjen i falusi
emberek – sorolni tudnánk. Tudjuk
azt, hogy a mi falunk sem a nagy-
községek, sem a kistelepülések
közé nem tartozik. Nógrád megyé-
ben a lakosság számát tekintve a
harmadik község. Józan falusi
szemmel vizsgáljuk meg a ténye-
ket. Az utóbbi évtizedekben sok
mindent elveszítettünk, úgy mint
paraszti hagyományainkat, munka-
kedvünket, falunk iránt érzett elkö-
telezettségünket.
 Egy-egy család életében sorsfor-
dulót jelentett a téeszesítés, ha csak
azt a szempontot nézzük, hogy itt
már az utódoknak nem volt szük-
ség a hagyomány követésére, az
örökség folytatására. Megtaláljuk-e
az utat a múlt tradíciói és a jelenvi-
lág tanulságai között anélkül, hogy
elmerülnénk az anyagi siker imá-
datában, vagy ellenkez leg, az
elmaradottak körében? A rendszer-
váltás, az EU csatlakozás tette fel
nekünk ezt a nagy kérdést.
 Nyugodtan leírhatjuk, falunkban
nem úgy történtek a dolgok, ahogy
történni kellett volna. A szövetke-
zeti vagyonból kisemmizték a
tulajdonosokat, így nem vált élet-
képessé a családi gazdaságok ki-
alakítása. Ipari üzemek nem tele-
pültek a falunkba, s t az évek óta

köd k sorsa is kérd jeles. A
faluvezetés nem tör dött a gazda-
sági, megélhetési problémákkal.
Például itt kezd dött a különbség
Diósjen  és Berkenye között, ha ez
megmagyarázásra is került az el-
múlt id kben. Pályázatokkal sem
volt el relépés, s t! – talán említe-
ni sem kellene: az értékesítések.
 Elszalasztott lehet ségek, vissza
nem tér  alkalmak, fejl  uniós

országok, lemaradó, elnéptelene-
dett falvak. Mindezek címszavak-
nak is t nhetnek, de e mögött em-
berek, családi életek, faluközössé-
gek sora rejt zik.
 Évek folyamán sok jenei fiatal
szerzett különböz  területeken
diplomát, de vajon hányan tudják
szül falujukban gyümölcsöztetni
megszerzett tudásukat?
 Beleolvadnak-e teljesen új kör-
nyezetükbe, elvesztik-e azonossá-
gukat, vagy valamilyen módon
megmarad-e köt désük a faluhoz?
Reméljük, nem felejtik el gyermek-
éveiket, nem felejtik a Börzsöny
adta természeti szépségeket.
 A falu lépéshátrányát rövid id n
belül be kell hozni. Szükség van
minden összefogásra, minden falu-
jáért aggódó fiatalra, minden segít-
ségnyújtásra. Szükség van hitre és
kitartásra.
 Egyes el rejelzések szerint 400
magyar kistelepülés sorsa válik
lehetetlenné! Ugye, nem szeret-
nénk erre sorsra jutni?
 A falu a fiataloknak épül – eset-
leg szépül – mert néhány év múlva
k kerülnek abba a helyzetbe, ami-

kor felvetik a kérdést: mit tettek
el deink? A falu élete, jöv je d l-
het el. Ezért van szükség a fiatalok
tanácsára, ötleteire, hogy bölcs
döntések születhessenek.
 Az EU-s programok nagy lehet -
ségeket kecsegtetnek falufejlesztés
terén. Ígéretek szerint minden falu-
nak 5-10 megnyerhet  pályázati
lehet sége van ebben az id szak-
ban. Jöv nknek, falunknak, a gyö-
kereit rz  katolikus és református
családoknak, a betelepül  csalá-
doknak a lehet ségei. Mindehhez
hozzászámítjuk munkánkat, ma-
gyar tehetségünket, akaratunkat és
igazságérzetünket akkor falunk
fejl dése is elindulhat a kívánal-
mak szerint.
 Ezért kell, hogy összefogjunk e
kis falun belül mindannyian, érez-
zük magyar nemzeti öntudatunkat,
a becsület, a tisztesség, a h ség
legyen életünk iránymutatója.
 Így tudnánk a felmerült kérdése-
ket és kétségeket megválaszolni,
falunk sorsát, jöv jét elképzelni.

VsMy

Gondolatok a falu jöv jér l
„Bátran, büszkén és tudatosan kell vállalnunk múltunkat, hittel kell a
jöv nk felé fordulnunk, hogy évszázadok múlva is magyarul beszéljünk,
magyarul álmodjunk és magyarul imádkozzunk.”               Vetési Katalin

Lélekt l lélekig
Új nap virradt,
s a hegyen átballagott az sz,
fehér köduszályát leterítve
az ölelkez  lombkoronák s jére.

Az erd , mint szemérmes leány,
ki pírral rajzolt arcát elfedi,
s az elmúlást zokszó nélkül szenvedi,
olyanná váltál Te is.

Nézem a színpompában tündökl  hegyet,
a nap a csúcsra csókot éppen most lehelt.
Fohászkodom: Kérlek Uram!
Adj békét a kórházi ágyon szenved nek!

Anyád bölcs ben ringatott,
az életed bizton kezébe nyugodott.
Táplált, nevelt és szeretett;
És most?
Kórházi ágyadban ring életed.

Az Isten ott botorkál
a fehér ágyak között,
s mint a gyermek anyjának
a virágot köti csokorba,

úgy fogadja  is a lelkeket
szent lelkébe vissza.
A lelkeket!
Miket  ajándékozott.

E tájnak minden szeglete
általad rímekbe lett szedve.
Szeretted és mi is szeretjük
ezt a kis hazát.
Lelked lobogott és lelked lelkünkbe vert tanyát.

Nem múlsz el bennünk
mert már egymás életének részeivé lettünk,
s túl minden földi közönyön
hogy barátodnak mondtál: KÖSZÖNÖM!

Furcsa dolog a lelkek találkozása,
mert amíg e sorokat szántottam
a papírrá lett fára
Te végs  búcsút intettél,
s beköltöztél az Égi Hazába!

bé

Öreg gazda szerint
A Lucának híves napja
A napot rövidre szabja
Téli mennydörgés
Meglesz jó termés
Zöld karácsony rossz
Fehér húsvétot hoz
János-nap ha borús
A termés igen dús.

Akármilyen hideggel jár se ülj hiába,
Lábadat lógatva a meleg szobába;
Hanem morzsolj, tilolj, fonj vagy fossz tollat
Hogy nem tudsz mit tenni, titokban se mondjad.
Melegen tartsad az ólat és istállót;
Aki arra való járasd iskolába,
S nézz utána, hogy ne üljön ott hiába.

November 1-jén elhunyt szerette-
inkre emlékeztünk.

Halottak emlékezete (részlet)
Hull a levél… a tarlott szi tájak
Szebb napjaikra nézni intenek;
Szeretetben kik vélünk egy valának:
Feledjük-e mid n már nincsenek;
Jertek, jertek! s hulló lomb közepett
Üljük meg a bús emlékünnepet!

Pihenjetek hát hívek, jók, szerettek!
S kiknek a föld keservvel fizete;
Hull a levél… de az emlékezetnek
Örökzölden mosolyog ligete.
Hull a levél; …alvó félben az élet…
Boldog, boldog … ki tudja mégse félhet!
S a halál és a pusztulás közepett:
Új életnek szentelhet ünnepet!

                                                Tompa Mihály

Népi id - és termés-
jóslatok

Amilyen id  van Lucától karácso-
nyig lév  12 napon, olyan lesz a
jöv  esztend  egyes hónapjaiban
is.
 Világos karácsony: sötét pajta.
Sötét karácsony: világos pajta.
 Karácsony éjjele ha tiszta, csen-
des, jó term  esztend  következik

Megint az sz
Megint az sz, megint a régi nóta,
a régi felh  és a régi köd,
most már az sz enyészet-légiója
mindegy, hogy gy zni vagy temetni jött.
 Árnyékában a kripta-csönd  erd ,
 pihegve sóhajt, mint a nagybeteg,
 a karcsú nyárfa bús aranyba tetsz ,
 és szell -csókra fázva megremeg.
Csak tegnap volt, hogy élt a napsugára,
s az alkony bontott bíboros lepelt,
az altató nyár minden régi fára
valami néma megnyugvást lehelt.
 Csak tegnap volt… aztán köd ült a völgyre,
 és szél csapott a domb-tet kön át,
 patak dalolt tompán a szürke ködbe
 múlandóságról egy elégiát.
S most így vagyunk: dérrel köszönt a hajnal,
bíborban ég  fénnyel nem vakít,
a reszket  fák halk, hulló arannyal
temetnek búsan, némán valamit…

Wass Albert

 Idén is szeretnénk ezt a szép
szokást folytatni.
 Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit 2007. december 15-én
az Általános Iskolába 15 és 17 óra
között.
 Bízunk benne, hogy egy meghitt,
szép délutánt tölthetünk újra együtt
advent idején.
       Képvisel -testület
        Karitász  csoport
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Az idén felt en hamar bekö-
szöntött a tél.
 A  b séges  es ,  majd  az  azt  kö-
vet  viharos szél egy-két nap alatt
lehámozta a Börzsöny r t
lombköntösét. Aztán északról egy
jeges fuvallat érkezett. El bb csak
szállingózott, majd egyre s bben
hullani kezdett a hó. Reggelre az
egész táj fehér lepelbe öltözött.
Vélem, hogy e lepel hamarosan
paplanná, netán dunyhává fog
vastagodni.
    Ha továbbra is velem tartanak a
Börzsönyben tett sétám során bi-
zony csizmát kell húzniuk és az
sem árt, ha mellény, vagy pulóver
kerül a felölt  alá.
 Használjuk ki, hogy nekünk nem
kell vonatra ülnünk, forgalmi du-
gókon átverekedni magunk, hogy
részesüljünk a minket körülvev
természet csodáiban.
 Füstös, zajos, rohanó világunk-
ban a természet utáni vágy ösztö-
nös emberi igény. Ezt próbáljuk
belopni életünkbe a sarokba rakott
dísznövénnyel, vagy a magunk
köré gy jtött állatokkal.
 Ennél bizony a Börzsöny lénye-
gesen többet tud nyújtani. Hadd
ragadjak ki ismét egy pár érdekes
példát a hegység él világának
gazdag repertoárjából.

 A halakkal kezdem, bár igazá-
ból nem sokat tudunk hegységbeli
életükr l. Annyit mindenesetre
igen, hogy a Börzsöny sebes folyá-
sú, de igen változó vízállású patak-
jaiban jelenleg 23 halfaj él, - ebb l
a Kemencepatakban 13 fajjal talál-
kozhatunk: sebes pisztráng,
bodorka, nyúldomolykó (védett),
domolykó, fürge cselle (védett),
sujtásos küsz, paduc, petényi már-
na (védett), fenékjáró küll , hal-
ványfoltú küll , ezüstkárász, kövi
csík, vágó csík (védett).

 Sajnálatos, de ötven évet megha-
ladó saját tapasztalatomból mond-
hatom, hogy ha fajszámuk nem is,
de a fajok egyedszáma azóta  - a
nyári aszályokra, ill. a vizek szeny-
nyez désére visszavezethet en - a
töredékére csökkent.

Hüll k

Az állatvilág egyes csoportjainak
emberi megítélése nagyban külön-
bözik, de annyit lehet általánosíta-
ni, hogy a hüll k, kétélt ek nem
tartoznak a közkedvelt állatok
közé.
 Azt  pedig,  hogy  ez  nem  mai,
hanem régr l belénk ivódott ellen-
szenv, népi szólásaink is bizonyít-

ják. Így például ha valaki  a másik-
ra „kígyót-békát” kiált, az bizony
nem a másik fél kedves tulajdonsá-
gait ecseteli.
 Szintén közismert az „álnok
kígyó” kifejezés is, s t a paradi-
csombéli ÉVA megkísértését is a
kígyó nyakába varrtuk. Közben
lehet, hogy a bibliai N  saját ma-
gától is lekapta volna a fáról azt a
bizonyos „tiltott gyümölcsöt”.
(Lehet, hogy így is volt, csak ennek
sugalmazását   ráfogta a kígyóra).

 A hazánkban található 7 kígyófaj
közül hárommal (erdei sikló, vízi-
sikló, rézsikló) - f leg a hegység
melegebb területein - gyakran talál-
kozhatunk. (A Börzsönyben régeb-
ben leírt haragos siklóról nincsenek
újkori ismereteink). Lényeges,
hogy az utóbbit is beleértve az itt
él  hüll k közül egyikt l sem kell
tartanunk. Alapvet en félénk álla-
tok, támadó mozdulataik, nyelvet
öltöget  sziszegésük csak saját
ijedtségüket leplez  ijesztgetés.
 Más lapra tartozik, hogy a más-
fél méter hosszúságot is elér , s
ezzel arányos vastagságú erdei
sikló tekintélyt parancsoló jelen-
ség.
 A hüll k minden faja védett,
ennek ellenére sajnos sokuk áldo-
zatul esik az ember félelemb l,
ellenszenvb l, nyereségvágyból
(lásd kígyób rb l készül  divatcik-
kek), vagy egyszer en tudatlanság-
ból ered  el ítéletének.

Kétélt ek

A kétélt ek, mint nevük is mutatja,
vízi és szárazföldi, azaz „kett s
életet” élnek.
 Egyedfejl désük els  szakaszá-
ban nem nélkülözhetik a vizet, de
egész életük során köt dnek   a
nedves környezethez.
 Közös jellemz jük, hogy testük

mérséklete az adott környezet-
hez igazodik, továbbá, hogy b rük
nem tudja visszatartani a napsuga-
rakat, így nem képes megakadá-
lyozni testnedveik párolgását sem.
Ugyanakkor – b rük nyirkos álla-
potában – egész testfelületükön
képesek oxigént felvenni.
    Ezen állatfajok jeles képvisel je
a Börzsönyben a foltos szalamand-
ra. A hegység párás völgyeinek
alján, patakok közelében gyakran
találkozhatunk e fekete alapszínen

sárga foltokkal díszített, kissé lom-
ha mozgású, viszonylag nagy fej ,
rövid lábakon mozgó érdekes állat-
tal. (Megérintésével vigyázzunk,
mert sárga foltjainak váladéka –
szemünkbe kerülve – komoly gyul-
ladást okozhat.).
 A  kutatók  által  eddig  még  meg
nem fejtett talány, hogy a szokáso-
san citromsárga fej-és hátfoltú
egyedek között a Börzsönyben
miért vannak sötét-narancsvörös
foltú példányok is.
 Számára különlegesen kedvez
él helyén való egyeds ségét
jelzi, hogy egy es re hajló délután
az egyik völgyben tett negyed órás,
(egy kilométernyi) sétámon 71
szalamandrát léptem át, kerültem
ki.

    A kétélt ek legismertebb képvi-
sel i a békák. A kígyókhoz hason-
lóan szintén nem örvendnek köz-
szeretetnek, pedig rendkívül hasz-
nos tagjai az életközösségnek.
Táplálékuk elég vegyes, megeszik
a lótet t, meztelen csigát, hernyó-
kat, gilisztákat, legyeket, szitaköt -
ket, egyéb rovarokat – és k a
szúnyogok legnagyobb pusztítói.
 Magyarországon 11 unka, va-
rangy és békafaj él, s élvez termé-
szetvédelmi oltalmat. A vizes él -

helyek drasztikus csökkenése az
aszfaltborítású úthálózat b vülése
életfeltételeik romlását, egyedszá-
muk jelent s pusztulását okozza.
Így pl. Hont – Parassapuszta térsé-
gében az egyes fajok téli erdei
szálláshelyét és az Ipoly-völgyi
tavaszi petéz  helyet  egymástól
elvágó  2. út forgalma évente ezer-
nyi béka pusztulását okozza, annak
ellenére, hogy  természetvédelmi
aktivisták a tavaszi vonulás idején
3-5.000 példányt is átmentenek az
úton. (Az estére kellemesen felme-
legedett aszfaltúton a békák ma-
guktól csak meglehet sen lassan,
átlagosan  21  perc  alatt   kelnek  -  a
jelent s kamionforgalom miatt
csak kelnének -  át az  úton.)
    A fentieken túl a békák már csak
azért is védend k, mert mesevilá-
gunk szerint köztudomású, egyikük
nem más, mint hófehér ágyakban
szövögetett ábrándok elvarázsolt
királyfija, kit csak egy szép lány
csókja változtathat vissza daliás
ifjúvá. Hát csak próbálkozzanak
kedves Hölgyeim…

Eml sök

A Börzsönyben él  eml sökkel –
általános ismertségük okán – két
faj kivételével csak felsorolásuk
erejéig foglalkozom: vakondok,
egerek, pockok, pelék, sündisznó,
mókus, menyét, nyest, nyuszt,
hermelin, görény, vadmacska,
borz, róka, nyúl, z, szarvas, vad-
disznó és a hatvanas évek végén
betelepített muflon. (Talán nem
hagytam ki semmit.)
 Az említett kivételfaj egyike a
denevér.
 Említésük az emberben általában
félelmet, borzadást keltenek.
Számtalan téves elképzelés és ba-
bona f dik e kis állatokhoz. Már
régi el deink is irtóztak t le. Az
angyalok  és  a  jó  szellemek  a  nép
tudatában galambszárnyon emel-

Barangoló VI/2
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kedtek a magasba, ellenben a go-
nosz démonok denevérszárnyakon
röpdöstek.
 Kétségtelen, hogy hangjuk bi-
zony ugyancsak kellemetlenül
csikorog, s vadászat közben kitátott
szájukkal, t hegyes fogaikkal, a
hideg tapintású  - a faroktól az els
végtagig húzódó – b rred kb l álló
csupasz szárnyaikkal (az els  lába-
in csak a hüvelykujjaik maradnak
szabadon) bizony elég bizarr meg-
jelenés ek.

 A közhiedelmet tisztázandó
elmondom, hogy közöttük van egy
Vámpír (tudományos nevén
Vampyrum spectrum) nev  faj, de
ez a trópusokon él - és növények-
kel táplálkozik. (Közép és Dél-
Amerikában viszont valóban él egy
vérszívó fajuk…)
 Kézzel való óvatlan megfogásuk
esetén persze a nálunk él k is ké-
pesek megharapni ujjunkat, de ez
nem támadó, hanem kizárólag
védekez  mechanizmus.
 Hazánkban 18 fajuk él, ezek
mindegyike rendkívül hasznos.
Intenzív anyagcseréjük kapcsán
egyetlen éjszaka alatt képesek
testsúlyuk felét elér  mennyiség
rovart elpusztítani.
   Az elmondottakból kit nik, hogy
a denevérek kizárólag éjjel vadász-
nak, méghozzá az általuk kibocsá-
tott ultrahang – tárgyakról (így az
élelmüket jelent  éjjel repül  rova-
rokról) visszaver  hang – alap-
ján. A nálunk él  fajok között van
olyan érzékenység  is, mely repü-
lés közben a milliméter tizedénél
vékonyabb nylonszálat is képes
észrevenni, kikerülni.
 Nyáron a nappalt sötét helyeken
(faodvakban, k zetrepedésekben,
pincékben, tornyokban), általában
tiszta víz közelében töltik, míg
télen barlangokban, elhagyott bá-
nyajáratokban, stb. a hátsó lábai-
kon függeszkedve (tehát fejjel
lefelé) a küls  h mérsékletre leh l-
ve, rendszerint csoportosan -  téli
álmot alszanak.
 Napi munkája során 1986-ban
észlelt az egyik természetvédelmi
kollégám olyan nyomokat, amit l
megdobbant a szívünk. Aztán a hó
leestével bebizonyosodott. Vissza-
jött a hiúz a Börzsönybe! (A
XVIII - XIX. században ugyebár
még élt a hegységben.)
 A hiúz sötét foltokkal tarkított

tbarna szín , rövidfarkú, a macs-
kafélékhez viszonyítva hosszúlábú,

fülein hosszú sz rpamacsot visel ,
er s pofaszakállú, 120-130 cm
hosszú, 60-70 cm magas, 25 kg-os
testsúlyt is elér  (a n stény termé-
szetesen kisebb) ragadozó állat.
Szécsi Zsigmond – neves szakírónk
– egy 1800-as évek végén megje-
lent leírásában vad, alattomos nézé-

 – s nyilván csak természetére
vonatkoztatva – „európai párduc-
ként” említi.
 Tartózkodásának el feltétele  a
nagy kiterjedés , zárt s ségek-
ben, hozzáférhetetlen szakadékok-
ban – és vadban b velked  erd -
ség.
 Járása kitartó, általában nagyokat
lép, s úgy távolra, mint magasba
akár 5 méteres  ugrásra is képes.
Ha  kell  fára  mászik,  ha  kell  úszik
(de ez utóbbit nem nagyon szereti).
Látása és hallása kit . Körülte-
kint  óvatossággal, találékonyság-
gal, a rókánál is nagyobb ravasz-
sággal, csodálatra méltó nyugalom-
mal és lélekjelenléttel rendelkez
állat.
 Portyázása során gyakran meg-
áll, meggy dik biztonságáról.
Szokott csapáját általában betartja,

t – ez hóban jól kivehet  – visz-
szafelé is pontosan a régi lábnyo-
mába lép.

 Jó vadász. Tápláléka akár szar-
vasborjú is lehet, de legf képpen
muflon, z, esetenként nyúl. . Még
az alacsonyan repül  madarat is
képes elkapni.
 Táplálékskálája ellenére sem
mondható károsnak, mert nem
pusztítja, hanem a gyengébb, lema-
radt fejl dés  egyedek elejtésével
tulajdonképpen „szelektálja” a
vadállományt.
 A nyugalom iránt rendkívüli
igényeket tanúsító állat újbóli bör-
zsönyi jelenléte nem kevesebbet
jelent, mint azt, hogy a hegység
természeti állapota javult.
 Ébersége folytán nagyon kevés
az esélye annak, hogy megpillant-
hassuk (immár 20 éves ittléte alatt
alig két hete, hogy kihelyezett auto-
mata kamerával végre sikerült
lencsevégre kapni), mégis jó a
tudat, hogy a Börzsöny újra otthont
ad egy igazi „csúcsragadozónak”!

Teszáry Károly

(folytatás a következ  számban)

Búcsú - november 4.

Megjelent a
Börzsönyi Helikon

októberi száma
mely Hörömp  Gergelyre, az októ-
ber 6-án elhunyt nyugalmazott
lelkipásztorra emlékezik  27-43.
oldalain.
 Kiadja a rétsági Mûvelõdési
Központ és Könyvtár. Terjesztése
kizárólag PDF formátumban törté-
nik.

 Letölthet  a
http://retsag.freeweb.hu/helikon/
honlapról.

http://retsag.freeweb.hu/helikon/
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Megyei II. osztályú labdarúgó
bajnokság

Nyugati csoport

A 15. forduló befejezésével véget
ért a Megyei II. osztályú labdarúgó
bajnokság Nyugati csoportjának
szi sorozata.

 Nyugodtan és büszkén jelenthet-
jük, hogy a férfi feln tt és ifjúsági
csapataink a legszebb álmainkban
sem el forduló eredménnyel lepték
meg a szurkolóikat és önmagukat.
Olyan teljesítményt és sorozatot
produkáltak, amely eredmény el-
érésér l csak tisztelettel és megbe-
csüléssel lehet szólni.
 Feln tt csapatunk a tabella 2.
helyét foglalja el.

Gólszerz ink:
Pergel Csaba    14 gól
Varga Sándor      7 gól
Hornos Tamás     3 gól
Horváth Attila     3 gól
Monostori László    3 gól
Mezei András      2 gól
Szaszovszky Tamás   1 gól
Wisinger Tamás     1 gól

 Ifjúsági csapatunk is a dobogós
3. hellyel büszkélkedhet!

Gólszerz ink:
Boros Dávid    18 gól
Bogdán Ádám     9 gól

Monostori László  7 gól
Csabuda Árpád   4 gól
Nagy Ákos    4 gól
Kondricz Máté   2 gól

gér Ákos     2 gól

 Ne feledkezzünk meg azokról
sem akik nem a góllövésben, ha-
nem a csapatmunkában teljesítettek
kiválóan!
 Mindezt – bátran kimondhatjuk
– a határozott és kulturált csapatjá-
tékukkal érték el a diósjen i köt -
dés  játékosok!
 Csapataink bebizonyították,
hogy ha a helybéli fiataloknak teret
hagyunk, akkor az eredmény sem
maradhat el.
 Külön és nyomatékosan ki kell
jelenteni, hogy a játék mellett a
kulturált szurkolás is nagy ered-
ményként könyvelhet  el. Bátran
kijelenthetjük, hogy a vasárnapi
mérk zéseink újra a családi sza-
badid  eltöltésének terei lehetnek.
 Most már a családokat is szíve-
sen invitáljuk mérk zéseinkre, ahol
a gyermekek igazi mintát kaphat-
nak a helyi labdarúgás szépségei-

l, a csapat és a közösség embert
formáló megnyilvánulásaiból, az
egymásért küzdés példájából.

 A szép szi szezon értékelése és
lezárása a Kámor Fogadó éttermé-
ben fejez dött be, a n i-, a férfi

Labdarúgás
A bajnokság állása

1. Nógrádkövesd 15 13 1 1 56-20 40
2. Diósjen 15 10 2 3 34-18 32
3. Nézsa 15 10 1 4 28-18 31
4. rhalom 15 9 4 2 36-13 31
5. Patak 15 9 2 4 30-17 29
6. Érsekvadkert 15 8 1 6 43-27 25
7. Bercel 15 8 1 6 41-29 25
8. Ipolyszög 15 8 1 6 23-25 25
9. Magyarnándor 14 7 0 7 32-30 21

10. Nógrádsáp 15 7 0 8 32-36 21
11. Nagyoroszi 15 5 1 9 19-39 16
12. Dejtár 15 4 2 9 31-45 14
13. Becske 15 3 2 10 29-47 11
14. Kétbodony 15 3 1 11 27-41 10
15. Hugyag 15 2 1 12 17-57 7
16. Keszeg 14 1 4 9 17-31 7

Az ifjúsági bajnokság állása
1. Ipolyszög 15 14 1 0 69-10 43
2. rhalom 15 10 2 3 62-28 32
3. Diósjen 15 9 4 2 46-14 31
4. Magyarnándor 15 9 4 2 39-18 31
5. Bercel 15 8 0 7 34-35 24
6. Nagyoroszi 14 7 3 4 33-24 24
7. Keszeg 15 6 3 6 30-25 21
8. Patak 15 5 4 6 36-22 19
9. Dejtár 15 5 4 6 47-44 19

10. Nógrádkövesd 15 5 3 7 27-23 18
11. Érsekvadkert 15 5 2 8 19-45 17
12. Nézsa 15 3 6 6 19-34 15
13. Becske 14 3 2 9 25-52 11
14. Kétbodony 15 3 2 10 27-78 11
15. Nógrádsáp 15 3 1 11 19-46 10
16. Hugyag 15 2 3 10 18-52 9

feln tt- és ifjúsági szakosztályok
tagjainak részvételével.

Hornos Márton
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