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Advent idején
Ilyenkor, advent idején – bármi-
lyen hideget mutatnak is a h mé-

k – szívet melenget  érzés estén-
ként a falu utcáin sétálni. Sorra
gyulladnak ki a fények, egyre több
házat ékesít díszkivilágítás.
 Méltán lehetünk büszkék közös
karácsonyfánkra. Bár a szélvihar a
díszekben  komoly  kárt  tett,  az  esti
sötétben kivilágítva teljes pompá-
jában mutatkozik. Advent els
vasárnapjától kezdve örülhet neki
minden arra járó ember.
 Sokak által várt szép hagyomány
a falusi karácsony megrendezése.
Ilyenkor a község apraja-nagyja
összejön, hogy együtt ünnepelhes-
sünk, örüljünk egymás társaságá-
nak.
 Idén december 15-én tartottuk a
rendezvényt a képvisel testület és
a Karitász Csoport közös szervezé-
sében. Nagyon boldogok vagyunk,
hogy ilyen sokan elfogadták meg-
hívásunkat! Alig-alig fértünk el az
általános iskola aulájában. A szé-
pen feldíszített teremben finomsá-
gokkal telerakott terített asztalok
várták kedves vendégeinket.
 Az iskolások karácsonyi dalai
után Tóth János, Gy ry Csaba és
Gottfried Richárd köszöntötték az

ünnepl  közönséget. A zeneiskolás
növendékek szép karácsonyi dalla-
mokat játszottak szintetizátoron. A
3. osztályos katolikus hittanos
tanulók egy megható betlehemi
játékot adtak el . Ezt követ en
Gy ri Gréta furulyázott egy szép
dalt, majd Dovák Panka Gyopárka
énekében gyönyörködhettünk. A 2.
osztályosok alkalomhoz ill  verse-
ket és egy kedves hópihetáncot
mutattak  be.  A  m sorok  sorát  a  4.
a osztályosok által el adott színda-
rab zárta.
 A vendéglátás után levonultunk
a karácsonyfa alá, ahol a reformá-
tus énekkar karácsonyi dalait hall-

hattuk. Közben gyertyákat gyújtot-
tunk, és mindenki egy – gyermekek
által készített – apró ajándékot
kapott.
 Aki ott volt, átélhette az érzést,
amit a polgármester úr köszönt jé-
ben elmondott versben hallhattunk:
milyen jó érzés ebben a világban
egy falu közösségéhez tartoznunk!
 Képtelenség lenne annak a sok-
sok embernek a nevét felsorolnom,
akik segítettek a karácsonyfa állítá-
sában és az adventi ünnepség szer-
vezésében, lebonyolításában. Kö-
zülük csak a legfontosabbakat
szeretném megemlíteni: a Karitász

Csoport, Marton István és családja,
Hugyecz Pékség, Szabó Miklós,  a
tantestület és az iskola dolgozói, az

óvoda pedagógusai, a helyi önkén-
tes t zoltók, Horváth János, Képes
Sándor és családja, Dr. Göllesz
Viktor Szociális Foglalkoztató
Intézet dolgozói, Református ének-
kar, Bozsó Kálmán, Zsíros
Ferencné, Nagy Mónika és nem
utolsó sorban az a sok-sok gyer-
mek, akik felléptek a m sorban.
Rajtuk kívül köszönjük még a
rengeteg segít  kéz munkáját, akik
bármilyen módon segítették ren-
dezvényünket!
 Reméljük, sikerült mindannyiuk
számára szebbé varázsolnunk ad-
vent idejét! Ebben bízva kívánok
áldott ünnepeket a szervez k nevé-
ben:

Pátyodi Csilla

Karácsonyi
köszönt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Diósjen iek!
 A nagy rohanás után nemsokára
elcsendesedik minden, bezárnak az
üzletek, leáll a forgalom és min-
denki igyekszik családi körben
tölteni Karácsony ünnepét. A Kará-
csony a béke, a szeretet, a család
ünnepe. Ilyenkor a nagy rohanás-
ból lelassulunk és több id t szakí-
tunk szeretteinkre, embertársaink-
ra. Alkalmat kerítünk egymás meg-
látogatására, kapcsolataink ápolá-
sára. A karácsony meghitt légköré-

l nehezen tudja kivonni magát az
ember, hiszen Isten emberhez le-
hajló szeretete mindenkit megérint.
Karácsonykor az egész világ más-
ként  viselkedik  mint  az  év  során
bármikor. Mindenki próbál jobban
odafigyelni a másikra. A szeretet-
nél drágább ajándékot az ember
nem kaphat, és jó volna, ha mindig
ilyen ajándékkal lepnénk meg egy-
mást.

Kedves Diósjen iek!

 A község képvisel -testülete
nevében megköszönöm, hogy
Önök mindig partnerek voltak a
közös célok megvalósításában.
Kívánok Diósjen  község minden
polgárának szent, áldott, szeretet-
teljes karácsonyi ünnepeket, békés,
boldog eredményekben gazdag új
esztend t. Kívánom, hogy a 2008-
as évben is a szeretet, az összefo-
gás, az együtt gondolkodás jelle-
mezze mindennapjainkat. Ehhez
kívánok jó er t, kitartást, jókedvet
és lelki békét.
                                    Tóth János
                                   polgármester
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Önkormányzati hírek
Beszámoló képvisel -testületi

ülésekr l

Soron következ  ülését december
4-én tartotta meg a Képvisel -
testület, melyen megjelentek az
önkormányzat intézményvezet i,
az ETS Épít  Beruházó és Szolgál-
tató Zrt. vezet i, és diósjen i lako-
sok. Polgármester úr köszöntötte a
jelenlév ket, majd beszámolt a
közelmúlt eseményeir l:
 Útfelújításra kíván az önkor-
mányzat pályázatot benyújtani,
ehhez Sólyom Péter 2007. novem-
ber 6-án felmérte közútjaink álla-
potát.
 Ugyanezen a napon járt települé-
sünkön Balogh Ágnes kertészmér-
nök, aki köztereink kialakítására
fog javaslatot tenni.
 November 8-án  érkezett  meg  a
rászorultak támogatására, a 4. élel-
miszerszállítmány.
 November 16-án Rétságon a
házi segítségnyújtás, a jelz rend-
szeres segítségnyújtás, és a közét-
keztetés kistérségi megoldásáról
tanácskoztak a polgármesterek.
 November 19-én megbeszélés
Deni Matosz Gamboa az ETS Épí-

 Beruházó és Szolgáltató Zrt.
vezet jével, a bírósági végzéssel
megítélt út felújítási hibákra vonat-
kozó összeg megtérítésér l.
 November 24-én jótékonysági
bál, melynek sikeréhez a képvisel
testület tagjai személyesen igye-
keztek hozzájárulni.
 November 26-án ismételt kistér-
ségi ülés Rétságon. Témái: költ-
ségvetés, bels  ellen rzés stratégiai
terve, szociális alapszolgáltatásra
vonatkozó szerz dés kiegészítése,
esélyegyenl ségi stratégiai prog-
ram, 2007-2013-as évek területfej-
lesztési programja, munkaszerve-
zet vezet jének kinevezése, a ba-
lassagyarmati kórház tájékoztatója,
gyepmesteri feladatok.
 Ugyanezen a napon megbeszélés
Fazekas Jánossal a kiírt, és kiírásra
kerül  önkormányzatunkat is érin-

 pályázatokról.
 November 28-án intézményeink
átvilágítása kérdésében az els
Magyar Önkormányzati Vagyon-
kezel  képvisel je benyújtotta
árajánlatát.
 November 29-én az elkészült új
Takarékszövetkezet ünnepélyes
átadása.
 December 1-jén feldíszítették a
község feny fáját.
 December 2-án került sor
Csabuda Péter szervezésében Ösz-
szetartozunk címmel tartott fórum-
ra. Meghívott vendégek Durai
Miklós az  MKP  elnöke  és Mészá-
ros Attila a Vianova ifjúsági szer-
vezet elnöke voltak.
 December 3-án, Balassagyarma-
ton az Ipoly Euro régió ülésének
témái az Ipoly hidak, és a határon
átnyúló szorosabb együttm ködés
voltak.
 Ugyanezen a napon a DINOBER
rendkívüli taggy lésén döntés
született, hogy a beruházás befeje-

zése utáni id szakban, az önkor-
mányzatok által megépített csator-
naszakaszokra az érdekeltségi hoz-
zájárulás díja 30.000 Ft lesz.
 Napirend el tt Deni Matosz
Gamboa az ETS Épít  Beruházó és
Szolgáltató Zrt. vezet je ismertette
cége szándékát, a bírósági végzés-
sel megítélt út felújítási hibákra
vonatkozó összeg megfizetésér l.
Kérése, hogy az önkormányzat felé
részletekben fizethesse meg az
összeget, és hogy Diósjen  önkor-
mányzata álljon el az inkasszóval
történ  behajtástól. Hasonló megál-
lapodást kötött már Nógráddal,
melynek értelmében nekik a tarto-
zása egy részét már átutalta.
 Ugyancsak napirend el tt válasz-
totta a képvisel testület a Pénz-
ügyi, ellen rzési és településfej-
lesztési bizottság tagjává Kalocsai
Attilát, aki az ülésen tette le ünne-
pélyes esküjét.
 A nem olyan régen falunkba
költözött Udvari Gáborné is  a
képvisel -testületi ülésen ajánlotta
fel munkáját a település érdekében,
melyet a képvisel k örömmel fo-
gadtak.
 Els  napirendi pontban a 2008.
évre vonatkozó költségvetési kon-
cepciót vitatta meg, és fogadta el a
testület. A következ  évhez f
számok többsége még ismeretlen,
ezért a koncepció egyel re keret,
amit a kés bbi megbeszélések
során kell megtölteni valódi tarta-
lommal.
 Második napirend az adórende-
letek felülvizsgálatával telt, az
adóellen rzések tapasztalatainak
átbeszélésével telt. Beszámolót az
adóigazgatási munkáról elfogadta,
az adórendeletek felülvizsgálatát
következ  ülésén folytatja a testü-
let.
További témák:

Az intézmények elektromos fe-
lülvizsgálata során az iskola
számára lekötött teljesítményt
csökkentettük, ez 800 ezer Ft/év
megtakarítással jár. A többi in-
tézménynél meglév  többlet
lekötött energia megmarad a
kés bbi fejlesztések fedezésére.
Kistérségi házi segítségnyújtás
vállalkozásba adásának kérdése.
A rétsági laktanya helyén kiala-
kítandó járóbeteg ellátó központ
létrehozását elviekben támogatja
a képvisel testület.
Építési telek értékesítése a Kos-
suth Lajos úton.
Együttm ködési megállapodás a
Szentendrei Szabadtéri Múzeum-
mal „nógrádi pince” megépítésé-
re.
Ajánlattétel a Dózsa György úton
található (volt egészségház) egy-
házi ingatlan megvásárlására.
Útfelújítási pályázat beadásához
a felújítandó utcákból több cso-
magot állított össze a testület, a
sikeres pályázás érdekében.

 Ez a képvisel -testületi ülés
nagyon sok téma megvitatásával
foglalkozott, a tanácskozás átnyúlt
a következ  nap hajnalába, min-

denr l beszámolni e lap hasábjain
lehetetlen. Ezért aki a történtekkel
részleteiben szeretne megismer-
kedni, elolvashatja a nyilvános
ülésekr l készült jegyz könyveket
a Polgármesteri Hivatalban.
 Legközelebbi képvisel -testületi
ülésünket 2008. január 29-én, ked-
den 18 órakor tartjuk a Polgármes-
teri Hivatal tanácstermében, mely-
re minden érdekl t szeretettel
várunk.

sz.

Köszönet
A képvisel -testület nevében kö-
szönetet mondok a falu feny fájá-
nak díszítésében közrem köd k-
nek: Kabai Lajos, Horváth János,
Varga Ferenc, Szosznya János,
Ribai László, Dudás Gergely,
Erd si László, Mózes János urak-
nak. Külön megköszönjük Horváth
Jánosnak és Marton István vállal-
kozónak a két 50 m-es fényf zért,
mellyel az idei feny fánk dísze-
sebb lett. Továbbá köszönetet
mondunk Varga János vállalkozó-
nak, aki elkészítette a ravatalozó
el tet jének engedélyezési tervét,
melyet ingyen felajánlott az önkor-
mányzatnak.
                                    Tóth János
                                   polgármester

zoltóság
Az Önkéntes T zoltó Egyesület
ebben az évben is elvégezte felada-
tait. A riasztásokat vette és vonulá-
sait az elvárható szinten végre is
hajtotta. Tapasztalható, hogy a
lakosság a t zgyújtással kapcsolat-
ban egyre jobban betartja a szabá-
lyokat, de még akadnak, akik fele-

tlenül és meggondolatlanul csele-
kednek, olykor több rendeletet is
megszegve. Két pályázatot nyújtot-
tunk be, amelyen három- és ötszáz-
ezer forintot nyertünk el, amit
felszerelésünk fejlesztésére, vala-
mint a szertár otthonosabbá tételére
fordítottunk. Így az év vége felé a

berendezések és a karácsony-
fán gyújtott gyertyák, csillagszórók
fokozott veszélyforrások lehetnek,
amire fordítsunk fokozott figyel-
met!
 A vezet ség és a tagság nevében
megköszönöm a felénk nyújtott,
bármilyen formában történt támo-
gatást. Reméljük, hogy a jöv ben
tovább er södik egyesületünk és
szükség esetén segítségére lehe-
tünk Diósjen  lakosainak.
 Kívánunk minden diósjen i
lakosnak és családnak áldott, békés
karácsonyt és boldog újévet!

Kabai Lajos zoltó pk.

Új takarékot avattak
Diósjen n

Egy  éve  döntött  úgy  a
Drégelypalánk és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, hogy Diósjen n
új, a korábbinál tágasabb, kor-
szer bb épületbe költözteti fiók-
ját, hiszen a régi fiók már nem
volt  képes  a  kor  színvonalán  el-
látni a térséget. A döntést tettek
követték, s egy évvel kés bb, a

tegnapi napon új takarékszövet-
kezeti fiókot adtak át Diósjen
központjában.
  A telek kiválasztásában a helyi
önkormányzat is segített, így került
az új  létesítmény a József Attila és
a  Kossuth  Lajos  út  sarkára.  Épp
oda, ahol az új településközpont
épül majd – fogalmazott megnyitó-
beszédében Lukács István, a házi-
gazda pénzintézet elnök-ügyve-
zet je. A kiváló munka a pataki
Fal-Épszer Kft-t dicséri, amely 24
millió forintért építette fel az impo-
záns épületet. A berendezéssel és a
biztonságtechnikával együtt mint-
egy 31-32 millió forintos beruházás
érdekessége, hogy még egy non-
stop m köd  pénzkiadó automatát
is tartalmaz, amely egy 3 ezres
lélekszámú településen nem meg-
szokott ma még. A biztonságra
számos kamera és egyéb jelz be-
rendezés vigyáz.

Lukács István a takarékszövetke-
zet gazdálkodásáról is szólt az egy-
begy lteknek, akik között ott vol-
tak a megyei takarékok vezet i, az
önkormányzat képvisel i is. Mint
mondta, az elmúlt években nyere-
ségesen gazdálkodtak, idén várha-
tóan 30 milliós eredménnyel zár-
nak. Betétállományuk 7-9 százalék-
kal növekszik, s közelít a 3 milliárd
forinthoz. Hitelállományuk megha-
ladta az egymilliárdos összeghatárt.
Nemzetközi összehasonlításban is
jók a hatékonysági mutatóik, így az
eszközarányos és a vagyon-arányos
mutató egyaránt. A hátralékos állo-
mányuk kisebb mint 3 százalék.
 Az elnök-ügyvezet  el revetítet-
te, hogy Nógrádot sem kerülheti el
a t kekoncentráció, így nagy való-
szín séggel újabb takarékok egye-
sülésére kell fölkészülni. Végezetül
köszönetet mondott mindazoknak,
akik segítették az új diósjen i fiók
megvalósulását.
 Ezt követ en Varga Antal, az
Országos Takarékszövetkezeti Szö-
vetség ügyvezet je méltatta a beru-
házás jelent ségét, s a házigazda
pénzintézet eredményeit, amely
országos összehasonlításban is
rendkívül jó. Elmondta, hogy a
most átadottal együtt 1650 takarék
várja az ügyfeleket országszerte,
különösen a vidéki településeken.
Idén  is  jól  zár  a  szektor,  hiszen  10
százalékos forgalomnövekedést
értek el, a mérlegf összeg pedig
immár eléri az 1500 milliárd forin-
tot. Köszönt jét azzal zárta, hogy a
beruházás megtérülését nagyban
el segítheti, ha a helyi önkormány-
zat és a takarékszövetkezet szorosra

zi kapcsolatát. Majd az OTSZ
ügyvezet je Tóth János polgármes-
ter és Lukács István társaságában
átvágta a nemzetiszín  szalagot, s
hivatalosan is átadták a fiókot,
amely várhatóan december közepé-

l fogadja majd az ügyfeleket.
Tóth János lapunknak elmondta,
hogy nagyon örül a beruházásnak, s
reméli, hogy hasonlók követik, ami
lehet vé teszi egy rendkívül kultu-
rált faluközpont kialakítását ebben
a térségben.
 Forrás: Nógrád Megyei Hírlap
Online
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A Jen i Napló november havi
száma hírt adott arról, hogy közsé-
günkb l delegáció járt Portugáliá-
ban. A delegációnak magam is
tagja voltam, ezért a Portugáliában
szerzett tapasztalataimat, élménye-
imet szeretném b vebben is meg-
osztani a Tisztelt Olvasókkal.
 A „Europe for Citizens” elneve-
zés  program immár harmadszor
került megrendezésre. A program
célja, hogy az Európai Unió orszá-
gainak polgárai között kapcsolatok
épüljenek ki, a részt vev  települé-
sek polgárai megismerjék egymás
szokásait, kicseréljék gondolataikat
az oktatás, a kultúra, a szociális
ellátó hálózat és a polgárok részére
nyújtott szolgáltatások területein.
A program anyagi fedezetét – szál-
lás, ellátás, szakmai programok –
pályázat útján uniós pénzb l fedez-
ték vendéglátóink. Utazásunk költ-
ségeit,  valamint a szabadon vá-
lasztott programok költségeit saját
er l kellett biztosítanunk.
 Két évvel ezel tt Olaszország-
ban került sor erre a találkozóra.
Magyarországról ekkor is Diósjen
küldöttsége utazott Szicíliába,
Naxosz városába a Rétsági kistér-
ség szervezésében. Az elmúlt év-
ben Észtország hívta meg a részt-
vev  településeket, de ezen a talál-
kozón Diósjen  község nem vett
részt.
 November 13-án utaztunk el
Portugáliába. Kés  délután érkez-
tünk Lisszabonba. Szállásunk a

várostól kb. 30 km-re található
Estoril városában volt, mely város
közvetlenül az Atlanti-óceán part-
ján terül el.
 A hivatalos program november
14-én kezd dött ünnepélyes meg-
nyitóval. A megnyitón Mira Sintra
és Estoril városok polgármesterei
üdvözölték a résztvev ket, majd a
képviselt országok küldöttségeinek
vezet i mutatkoztak be és mutatták
be településüket néhány percben.
Ezt követ en Cascais városában
tettünk látogatást, ahol szintén
fogadott minket a város polgármes-
tere. Cascais városa csak néhány
kilométerre van Estoriltól, szinte
egybe épült a két város. Gyönyör
pálmafás sétányaival, jellegzetes
déli épületeivel, sétáló utcáival,
csodálatos látványt nyújtott. Kö-
vetkez  állomásunk Sintra városa
volt, ahol rövid sétát tettünk a vi-
lágörökség részét képez , a mór
építészet remekeiben b velked
városban.
 A városházán fogadott és vendé-
gül látott minket a város polgár-
mestere kötetlen beszélgetés kere-
tében. Este visszatértünk Estorilba,
ahol portugál vendéglátóink meg-
lepetéssel kedveskedtek, játékos
vetélked t szerveztek részünkre.
Egy csoportba három ország képvi-
sel it osztották be, majd együtt
kellett a feladatokat megoldani. A
hat magyar küldött így három cso-
portba került különböz  nemzetek

képvisel ivel. A nyelvi nehézségek
ellenére sikerült a feladatokat meg-
oldani, ami egyben jó szórakozást
is nyújtott.
 November 15-t l kezd dtek a
szakmai programok, kötött és elég
feszített id beosztással. Délel ttön-
ként el adásokon vettünk részt,
ahol a portugál szociális-, oktatási-
és egyéb ellátási szervezetek veze-

i különböz  programokat mutat-
tak be. Egy délel tt hat-hét el adó
tartott el adást többnyire portugál
nyelven, melyet angol nyelvre
fordítottak számunkra. A találkozó
hivatalos nyelve az angol volt.
Délutánonként pedig megtekintet-
tük az el adásokhoz kapcsolódó
intézményeket az érintett települé-
seken. Ennek megfelel en nov. 15-
én részletes tájékoztatást kaptunk
Cascais város önkormányzatának

ködésér l, szociális hálózatáról,
az ún.  Speciális Oktatási Fejleszté-
si Tervr l és az SOS Hajléktalan
Programról.
 16-án délel tt el adást hallgat-
tunk meg Mira Sintra város szociá-
lis hálózatáról, foglalkoztatási
programjáról, valamint a fogyaté-
kos személyek integrálási lehet sé-
geir l a munkaer piacon.
 Ezen a napokon délután látogatá-
sokat tettünk néhány intézménynél,
nevezetesen  Mira Sintra városában
megtekintettünk egy olyan krízis-
kezel  központot, ahol a bevándor-
lók, valamint a kisebbségek problé-
máit kezelik. Civil kezdeményezés-
re indult a program, kizárólag a
támogatók finanszírozásával. Né-
hány év múlva olyan sikereket ért
el, hogy több település, köztük
Sintra városa is támogatásokat
nyújtott nekik. Pályázatok útján
sikerült egy modern oktatási cent-
rumot felépíteni A hátrányos hely-
zet  fiatalok itt többféle oktatási
programból választhatnak, jól fel-
szerelt számítógépterem áll rendel-
kezésükre. Hivatásos pedagógusok
és f leg szociális munkások foglal-
koznak velük. Az ellátó központ a
város szélén egy új lakótelepen
helyezkedik el, ahol gyakorlatilag
az ellátottak laknak családjaikkal.
 Estorilban meglátogattunk egy
nappali ellátást nyújtó otthont is,
amelyben f leg id skorúak az
ellátottak, de részt vehetnek itt
fiatalok is. Az otthonban szigorú
id beosztással dolgoznak, mivel az
ellátottakkal több csoportban fog-
lalkoznak,  fontos, hogy a megfele-

 helyiségek rendelkezésre állja-
nak. M ködik zenekar, nyelvtaní-
tás, színházi foglalkozás, kínai
festészet, torna- és más hasonló
programok. Az ellátottak jövedel-
mükt l függ en fizetik a térítési
díjakat. Tiszteletünkre az id sek
rövid koncertet tartottak.
 Estorilban továbbá megtekintet-
tünk egy fogyatékos gyerekek
részére fenntartott intézetet, vásá-
roltunk a gondozottak által készí-
tett ajándéktárgyakból.

 Csoportukból két f , Dr.
Lazkovszki Gy  és Dr.
Laczkovszki Gy né megtekintet-
tek egy hajléktalan szállást, amit
éjszakai szállás céljára használhat-
nak a rászorulók. Elmondásuk
szerint ezen a területen még sok
tennivaló van Estorilban is.
 Esténként pedig megkezd dött a
résztvev  települések bemutatkozó

sora. Ennek keretében els sor-
ban a települések bemutatása tör-
tént meg, majd gasztronómiai és
kulturális program következett. 15-
én este portugál vendéglátóink
néptánccsoportja mutatta be a vi-
dék jellegzetes táncait, majd Bul-
gária és Észtország bemutatója
következett. Bulgária küldöttei
Szófiából jöttek, míg az észtek
Rouge nev  településr l. Az észt
képvisel kr l el kell mondanom,
hogy nyolcan vettek részt a progra-
mon, közülük hatan huszonöt év
alattiak voltak. Polgármesterük
szintén nagyon fiatal. Bemutatko-
zásukból megtudtuk, hogy Észtor-
szágban fontos szerepet játszanak a
fiatalok, teret engednek nekik a
társadalom minden területén.  Az
észt parlamentben is jelent s
arányt képviselnek a fiatalok.
Rouge település sokban hasonlít
Diósjen höz, az önkormányzat
életében kiemelked  szerepet ját-
szik a fiatalok tanácsa, beleszólá-
suk van a települést érint  minden
kérdésbe. Rouge településnek 2200
lakosa van, ennek ellenére bátran
belevágtak a „Europe for Citizens”
Program 2006-os megszervezésé-
be. Hogy mennyire sikeres volt, azt
láthattuk a találkozóról készült
kisfilmen. Példájuk bizonyítja,
hogy összefogással, valamint lelke-
sedéssel egy kis település is képes
nemzetközi méret  rendezvények
megszervezésére. M sorukat
gasztronómiai és táncos bemutató-
val zárták, melybe a közönséget is
bevonták.
 16-án este Estorilban egy képz -

vészeti kiállítás megtekintése
mellett részt vettünk egy helyi
fúvószenekar koncertjén. Ezt köve-

en Finnország és Magyarország
kulturális bemutatója következett.

 Finnországból Vesilathi telepü-
lés mutatkozott be, mely település
nagyságát és fekvését tekintve
szintén hasonlít Diósjen höz. Köz-
ségünk bemutatkozása  – bár igen
kés n került rá sor – nagy sikert
aratott. Küldöttségünk négy képvi-
sel je – Dr Laczkovszki Gy né,
Repiczki Zsuzsanna, Marton István
és jómagam – népviseletben vet-
tünk részt a bemutatkozáson. Ebb l
az egyik a diósjen i népviselet
volt, mely ruha nagy elismerést
aratott a résztvev k körében. M -
sorunk a község bemutatásával
kezd dött. Ennek keretében Dr.
Laczkovszki Gy nek a falu neve-
zetességeir l és társadalmi rendez-
vényeir l (pl. Jen -nap, szüreti
felvonulás, sportrendezvények)
készült képeit mutattuk be az álta-
lam angol nyelven tartott tájékozta-
tóval. Gasztronómiai bemutatónk
keretében tájékoztatást adtunk a
palócgulyás és a sztrapacska elké-
szítésének rejtelmeir l. Utána Dr.
Laczkovszki Gy és Dr.
Laczkovszki Gy né vezetésével
népdalokat énekeltünk bevonva a
közönséget is. Majd Repiczki Zsu-
zsanna és Marton István karcsai
csárdást mutatott be, melybe szin-
tén bevonták a közönséget megmu-
tatván a csárdás alaplépéseit. A
közönség nagy örömmel vett részt
ebben. Végül a Marton István pék-
sége által készített diós- és mákos
bejglivel kínáltuk a jelenlév  társa-
ságot, ami mondanom sem kell
pillanatok alatt elfogyott.
 November 17-én délel tt Sintra
városában tettünk látogatást ahol
megtekintettük a város nevezetes-
ségeit, a 300 év alatt épült mór
palotát, valamint a hegyen található
épületeket.
 Délután pedig ellátogattunk
„Cabo da Roca”-ra. Ez a hely nem
messze található Sintra városától,
ez Európa legnyugatibb pontja. A
sziklás hegyoldal alatt közvetlenül
az óceán terül el. Felejthetetlen
élményben volt részünk, ráadásul
Sintra város önkormányzata min-
den ide látogatónak oklevelet is
adott át, mely tanúsítja, hogy Euró-
pa legnyugatibb pontján álltunk.

Küldöttségünk Portugáliában
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Újra eljött!
Amikor legutóbb nálunk járt, meg-
ígérte, ha belenézve csodálatos
messzelátójába sok-sok jó gyerme-
ket lát, idén is eljön hozzánk.
 Biztosan nem csalódott a
diósjen i ifjakban, mert december
6-án délután újra megérkezett gyö-
nyör  hintóján, krampuszai kísére-
tében a Mikulás.
 A falut járva sok-sok gyermek-
nek szerzett örömet, hiszen teli
puttonyából mindenkinek jutott
egy-két finomság. Nekünk feln t-
teknek gyermekkorunk néhány
boldog pillanatát idézte fel a vele
való találkozás.

Mikulás bácsi már öreg, megfá-
radt: mindig elkél egy kis segítség.
Köszönjük a neki nyújtott támoga-
tást Boros Dávidnak, Tóth Zsófiá-
nak, Genzelman Eszternek,  a
Kámor Fogadónak, a Szilumin
üzletnek, a COOP ABC-nek, Mar-
ton Istvánnak és családjának,
Paróczy Csabának, valamint Du-
dás Lászlónak.
 Bízunk benne, ezután is csupa-
csupa jól nevelt, szorgalmas, tiszte-
lettudó gyermeket talál majd köz-
ségünkben a Nagyszakállú, így
jöv re is eljöhet közénk!

Pátyodi Csilla

 Este Románia és Lengyelország
bemutatóját tekinthettük meg.
Romániából Sulina település mu-
tatkozott be. Érdekességként meg-
említhet , hogy ez a település a
résztvev  országok közül a legke-
letibb pont volt. k településük
bemutatása után szintén népviselet-
ben mutatták be folklórm sorukat.
Lengyelországból a dél lengyelor-
szági Nowy Targ mutatkozott be.
 18-án vasárnap Cascais városát
tekintettük meg, ahol részt vehet-
tünk egy óceáni hajókázáson majd
délután ellátogattunk Cascais ho-
mokos tengerparti részére, mely
partszakasz a turisták által legin-
kább kedvelt hely. Nyáron hatal-
mas idegenforgalmi látogatottság-
nak örvend, de ottlétünkkor is
rengetegen látogatták, a bátrabbak
meg is fürödtek az óceánban.
 Este Litvánia küldöttsége, vala-
mint Priverno városából az olasz
delegáció mutatta be települését és
kulturális m sorát.  A litván tele-
pülés, Lizums szintén kis település,
hasonló paraméterekkel mint
Diósjen . Priverno viszont közepes
nagyságú város Észak-Olasz-
országból.
 19-én szabad program keretében
választani lehetett Portugália tele-
pülései közül, nevezetesen lehet -
ség volt megnézni a f várost, Lisz-
szabont, Mafra, Fatima és Arrábida
településeket. A mi delegációnk
Fatimát választotta, ahová lengyel
barátainkkal látogattunk el. Fati-
mában elzarándokoltunk a jelené-
sek kápolnájába valamint a bazili-
kába. Megtekintettük az új, modern
templomot is, amely talán a világ
legnagyobb temploma, az elmúlt
néhány évben építették. Visszafelé
megálltunk Lisszabonban ahol
lehet ségünk volt megnézni a bel-
várost.
 20-án délel tt sor került a hiva-
talos szakmai  program záró el -
adására, majd szakmai területre
bontott (sport, oktatás, emberi
kapcsolatok) csoportfoglalkozások
keretében megvitattuk a felmerült
aktuális problémákat. A résztvev k
szakmai területüknek megfelel en
az együttm ködés továbbfejleszté-
se céljából ötleteket és javaslatokat
fogalmaztak meg a jöv re vonatko-
zóan. Küldöttségünk az emberi
kapcsolatok fejlesztése szakterüle-
ten vett részt. Itt szó esett a demog-
ráfiai változásokról, ennek hatásai-
ról az elvándorlásokról és ennek
társadalmi következményeir l.
 Este pedig következett az ünne-
pélyes záróaktus, ahol a részt vev
települések képvisel i aláírták az
együttm ködés továbbfejlesztésé-

l  és megvalósítandó céljaikról
szóló záróokmányt.

 Másnap rengeteg élménnyel és
tapasztalattal gazdagodva búcsút
vettünk Estoriltól és Portugáliától,
majd hazarepültünk.

Dr. Nagy Anna

A hagyomány szerint Luca napján
csak férfiak mehettek köszönteni.
Nem volt szabad dolgozni sem,

ként sz ni, fonni, varrni.
 Óvodánk nevelési programjában
felvállalta e néphagyomány rzé-
sét. Minden évben – felelevenítve a
régi hagyományokat – Lucázni
megy a nagycsoport.
 Az idén is így tettük ezt, és Luca
napi jókívánságokkal köszöntöttük
a falunkban m köd  intézmények
dolgozóit és az id sebbeket az
Id sek Napközi otthonában.
 Mindenhol nagyon vártak, szíve-
sen fogadtak bennünket.
 Köszönjük a sok-sok ajándékot,
amit a köszönt ért kaptunk.
 Fogadják szeretettel jókívánsá-
gainkat a gyermekek Luca napi
köszönt jéb l, e kis részletben az
olvasók is

„Luca Luca kitty kotty,
Adjon Isten b  bort,

Az Új Európa Alapítvány ebben az
évben indította útjára a Tehetség-
gondozó programot, amelyben
olyan személyekre vártak jelölést,
akik sokat tettek a fiatalok felkaro-
lásáért, képességeik, tehetségük
felismeréséért, segítették els  lépé-
seiket a sportban vagy valamilyen
szakterületen – akik szakmai és
emberi kvalitásaik alapján érdeme-
sek az elismerésre.
 Dovák B. József ajánlására a
kuratórium több száz jelölt közül
iskolánk testnevel  tanárát, Józsa
Csabát is a MOL Tehetséggondo-
zásért-díjban részesítette, melynek
ünnepélyes átadására 2007. decem-
ber 6-án került sor.

Józsa Csaba 20 éve testnevel
tanárként dolgozik a Diósjen i
Általános Iskolában; foglalkozik a
tanulókkal atlétika, kosárlabda és
labdarúgás sportágakban. Részt
vett a Nemzeti Atlétikai Program-
ban, a Bozsik-programban. Hét éve
óvodás gyermekcsoportok is járnak
hozzá futballozni. Rendszeresen
szervez hétvégi focitornákat óvo-
dás és kisiskolás gyermekek részé-
re.

Elismerés kiemelked  munkáért
 Iskolánkban meghonosította a
Kóczán Mór távolugró emlékver-
senyt, ahová a környez  települé-
sekr l is érkeznek versenyz k.
(Kóczán Mór Diósjen n volt se-
gédlelkész, aki 1912-ben a stock-
holmi olimpián gerelyhajításban
III. helyezést ért el.)
 2002-t l szellemi diákolimpiára
készíti az olimpiák történetér l
érdekl  gyermekeket.
 A rendszeresen sportoló tanulók
részére a tavaszi szünetekben több
napos országjáró kirándulást szer-
vez.
 Minden tavasszal úszásoktatást
és uszodalátogatást szervez a váci
Uszodába 35-40 f  részére.
 A nyári szünet els  hetében évek
óta sport-napközit tart az érdekl
tanulóknak.
 Az évek során neves sportolókat
hívott meg iskolánkba baráti be-
szélgetésre, közös sportolásra.
 2001-ben megalapította a
Csollány Szilveszter Diáksport
Egyesületet, mely egyesület rend-
szeresen részt vesz különböz
pályázatokon, s az utóbbi években
összesen kb. 2 millió forintot nyert.

3 éve az 1%-os adófelajánlások is
gazdagítják az egyesületet – ezen
összegeket sportszerek vásárlására,
gyerekek utaztatására, versenyek
szervezésére, díjazására fordítja,
valamint sikerült egy konditermet
is berendeznie.
 Büszkék vagyunk, köszönjük
Józsa Csaba tanár úr eddigi mun-
káját, sok sikert kívánunk további
tevékenységéhez, gratulálunk az
elismeréshez a gyermekek nevében
is!

Mocsári Gergely igazgató
                      és a nevel testület

December 13. - Luca napja

Vörös farkú malacot,
Szekerüknek kereket,
Poharuknak feneket,
hogy ihassanak eleget.
Luca Luca kitty kotty,
Vizük borrá váljon,
Hosszú kolbász, hurka
lógjon a padláson...
házuk népe bajt ne lásson.”

Löffler Renáta
és Martonné Csurja Márta

óvó nénik
valamint a nagycsoportos gyerekek



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

Mindenható Isten! A szeretet ünnepén
Adj szeretetet családunknak, népünknek,
Te teremts békességet az egész lakott Földön.

Szász Károly 1892

Karácsony idején szeretnénk min-
dig jobbak lenni, szeretteinknek,
másoknak örömet okozni. Törjük a
fejünket, kinek mit adjunk aján-
dékba, minek örülnének. Sok em-
bert elkap a nagy karácsonyi vásár-
lási láz, nem számít, hogy vasárnap
van, tülekedni kell a nagy áruhá-
zakban. Viszont megfeledkezünk
arról, hogy a szeretet több, mint
egy-egy drága ajándék. Vannak
dolgok, amiknek értékét pénzben
nem is lehet kifejezni.
 Várjuk az ünnepet, nemcsak
istenfél k, hanem a „világ fiai” is.
Mindenki másképp várja és másho-
gyan készül rá. Van, aki csak a
küls ségekkel, a földi körülmé-
nyekkel foglalkozik, akinek az
ünnep nem jelent mást, mint evést,
ivást, vásárlást és ajándékozást. Jól
figyeljünk hát a karácsonyi ünnep-
re és ne engedjünk a felszínes ün-
neplésnek. Az elanyagiasodott
világunkban senki sem feledkezhet
meg a lényegr l, a legnagyobb és
legdrágább ajándékról: Jézus
Krisztusról.
 Talán az istenkerül  emberben is
még él egy szikrája a szeretetnek,
hogy fellapozza a Bibliát (Máté
evangéliumát) és elolvassa a kará-
csonyi történetet és felcsendüljön
minden ember ajkán: „Mennyb l
az angyal…”
 Emellett azt is meg kell érteni,
hogy Jézust nem csak a jászolböl-
cs ben kell ünnepelni. Ahogy
Aurelius Augustinus (354-430) is
sejtett valamit, amikor azt mondta:
„És ha Krisztus ezerszer megszüle-
tett volna Betlehemben, de benned
nem – akkor örökre elvesztél!”
 Évszázadok óta kialakult a gyer-
mekekben és a feln ttekben az az
si hit és szokás, hogy betlehemes

játékokkal, kántálással tesznek
hitet Isten szeretetér l, egyszülött
Fiát küldvén e világra.

„Én vagyok az Út, az Igazság és
az Élet” – hirdette ennek a szere-

tetnek a megtestesít je, karácsony
szülöttje.
 Karácsonyfa, gyertya és az aján-
dékok még nem teszik karácsonnyá
az estét. Ott jelent ünnepet a kará-
csony, ahol isteni szeretet tölti be a
lelkeket, és csak akkor, amikor
ennek a szeretetnek a jegyében
újjászületik az ember és tettekké
változik benne az isteni parancs.
 Ez az igazi karácsony, mely
életnek, örömnek, szabadságnak és
minden más emberi jónak egyetlen
kiindulópontja. E nélkül nincs új
esztend , csupán a régi esztend k
ismétl désének útveszt je.
 Rajtunk, embereken múlik, hogy
cselekedeteinken keresztül mennyi
er t és akaratot fektetünk az akadá-
lyok leküzdésébe.
 Megpróbáltatások, szenvedések
mindig érik az embereket, de az
tesz alkalmassá bennünket arra,
hogy hivatásunkat betöltsük itt e
földön.  Ez  ad  er t  arra,  hogy  a
kátyúba rekedt szekeret kitaszítsuk
és magyar nemzetünket jó, a szép
és az igaz felé irányítsuk. Így áll-
junk meg egy pillanatra karácsony
estéjén és gondolkozzunk azon,
hogy mi célja lehet Istennek ve-
lünk?
 Ezen az estén, ha lehunyjuk
szemünket csak egy percre is, hogy
ne vakítson az üres vásári fény,
befogjuk fülünket, hogy ne bántsa a
sikoltozó lárma, rádöbbenünk újra,
hogy kik vagyunk. Kárpát-
medencében él  magyarok, akik-
nek tudni kell, hogy Jézust nem
csak karácsony este a jászolbölcs -
be kell szeretnünk, hanem minden
nap, mert  velünk van. Ha ezt
tudjuk mindannyian magyarok –
félretéve a párthovatartozást, az
egyéb széthúzó megkülönbözteté-
seket – akkor gy z a világosság a
sötétség felett, a szeretet a zsarnok-
ság és félelem felett.
 Így kellene elindulnunk kará-
csony után az újesztend  felé, így
égjen bennünk minden nap a kará-
csony gyertya lángja.
 Kívánva kis falunk minden lakó-
jának áldott karácsonyt.

Vsmy

Gondolatok Karácsony idején

Református hírek
Adventi kézm ves

foglalkozás
December 1-jén délel ttre hív-

tunk minden érdekl t, feln tte-
ket és gyermekeket egyaránt egy
közös adventi készül désre. Az
alkalom minden elképzelésünket
felülmúlta, hiszen hamar kiderült,
hogy az imaterem igen sz kös az
összegy ltek számára. A díszít
anyagok sokfélesége várt bennün-
ket, így igazán változatosan, ötlete-
sen és egyedien készíthettük el az
ünnepi kellékeket, asztali és ajtódí-
szeket, adventi koszorúkat, melyek
méltó ékességei lehettek otthona-
inknak.
 Mindebben a legfontosabb az,
hogy a gyermekek és a feln ttek is
megtapasztalhatták, jó volt együtt
lenni, és sokkal értékesebb az, amit
közösen, egymásnak segédkezve
készítünk el, mint amit készen,
drága pénzen vásárolunk meg. A
feln tteknek köszönet azért, hogy
segítettek a kisebbeknek, a gyere-
keknek pedig azért, hogy türelme-
sek voltak, hiszen a nagy létszám
miatt sokszor várni kellett a szer-
számokra. Mindannyian megelége-
detten, új ötleteket elsajátítva és
elkészített díszeinkkel gazdagab-
ban térhettünk haza, várva az els
gyertyagyújtásra.

Id sek délutánja
December 2-án, délutánra, hívtunk
meg minden 75. évét betöltött id s
embert a református imaterembe.
El bb az Ige szólt vigasztalóan és
bátorítóan: „Az sz ember el tt kelj
fel, és becsüld meg az öregembert.
És félj a te Istenedt l! Én vagyok
az ÚR!” (Mózes III. könyve 19,
32), majd felcsendült a jól ismert
ének is a „régi énekeskönyvb l”:
„Az áldott orvos közeleg…”
 Az si, sokat látott falak között
hamar testvéri közösség alakult ki.
Mindezt csak fokozta az énekkar
szolgálata. Ilyen hangulatban ke-
rült sor az úrvacsoraosztásra. A
kenyér és a bor vételekor többek
szemébe csalt könnyeket a kézzel-
fogható kegyelem csodája.
 Mindezek után a szeretetvendég-
ség következett, amikor mindenki
megtapasztalhatta a „szeretet jó
ízét”. A gyülekezet asszonyai az
asztalok körül szolgáltak és hama-

rosan mindent betöltött a kedélyes
beszélgetés moraja. A szavak,
mondatok mögött felderengett
gyülekezetünk múltja. Meglep
történetek, a falu régi nagy egyéni-
ségei elevenedtek meg a szemeink
el tt. Jó volt együtt lenni, hiszen
rokonként, barátként, testvérként
voltunk együtt.
 Ahogy az érkezésben, úgy a
hazajutásban is a gyülekezet férfiai
segítették az id sebbeket, akiknek
búcsút abban a reményben intet-
tünk, hogy egy év múlva ismét
együtt lehetünk majd mindannyian
a református gyülekezet imatermé-
ben.

Adventi
evangelizációs esték

Az ünnepek közeledtével, ha szét-
nézünk a világban talán még na-
gyobb rohanást és feszültséget
tapasztalhatunk, mint az átlagos
hétköznapokban. Nem gy zzük az
id vel, az ajándékozási lázzal való
versenyfutást. Mire elérkezik az
ünneplés, az ajándékbontás, sokan
fáradtan, kimerülten rogynak a
karácsonyfa  mellé.  Nincs  id  a
lelki készül désre, pedig hiába a
hibátlanul megterített asztal, a sok
ajándék, ha a szívünk nincs díszbe
öltöztetve. Ez a gondolat motivált
minket arra, hogy megszervezzük
december 10. és 14. között az Ad-
venti Evangelizációs Estéket, mely
alkalmaknak a f tött református
templom adott helyet.
 Az alkalmakra érkez k estér l
estére újabb és újabb református
lelkipásztor gondolatait hallgathat-
ták meg. 10-én, hétf n Gergely
Ferenc Barnabás, váchartyáni, 11-
én, kedden Sipos Bulcsú, szadai,
12-én, szerdán Szabó Gábor Fe-
renc, rbottyáni, 13-án, csütörtö-
kön Molnár Zsigmond, balassa-
gyarmati, és 14-én, pénteken pedig
Tatai István, hatvani református
lelkész hirdette az Igét. Jó volt a
nagy rohanás közben megállni,
elcsendesedni, békességet találni és
beletekinteni az Ige tükrébe, mely-

l mindannyian er t meríthettünk.
 A hét  minden áldásáért egyedül
Urunké legyen minden dics ség és
hála, Aki megáldotta Igéjét közöt-
tünk és munkálta szívünkben a
vágyakozást.

Gottfried Richárd
                           református lelkész

December 1-jén befejez dött a
Magyar Népm vel k Egyesülete
XXIV. Vándorgy lése. A szakma
legrangosabb eseményének idén
Miskolc városa adott otthont, a
rendezvény helyszínéül pedig a
Béke Moziból tavaly átalakított,
újjávarázsolt M vészetek Háza
szolgált. A fontos szakmai progra-
mok mellett átadták az Önkor-
mányzatok a Közm vel désért
Díjakat és a Magyar Népm vel k
Egyesülete Emlékplakettjeit is.  Ez
utóbbit kapta Végh József, a rétsági

Végh József kitüntetése
Városi M vel dési Központ és
Könyvtár igazgatója.
Gratulálunk!
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Barangoló VI/3
Kinézek a kertre nyíló ablakon. Jó
foglalatosság ez a mínuszok idején.
Egy cinke kutakodik a nyírfa leve-
lét vesztett ágain. Aztán megjele-
nik egy másik is. Szorgosan, de
némán keresgélnek. Ki sem tettem
még a madáretet t – jut eszembe…
     Nem tudom akad-e ember, akit
ne érdekelne – ha csak felületesen
is – a madárvilág.
 E gyökerek évszázadok, évezre-
dek távlatából erednek. A repülés,
a madárfészek érdekessége, a ma-
dárvonulás mind megannyi titok,
mely a let nt korok, de a mai em-
ber képzeletét és értelmét egyaránt
foglalkoztatja.
 Tudom, nem lehet valamiféle
mércét felállítani, de a madarak az
él világnak talán a legharmoniku-
sabb, legcsodálatosabb teremtmé-
nyei, a szépség egyik legigazabb
megtestesít i.
 Azt hiszem egyetérthetünk ab-
ban, ha hirtelen elt nnének éle-
tünkb l (sajnos ennek esélye már
nem csak a tudományos-
fantasztikus regények víziója), ha
bekövetkezne a pusztán „technikai
táj”, a „néma tavasz”, ha végleg
elhallgatna a cinkék csivitelése, ha
nem hallanánk többet rigófüttyöt,
pacsirtadalt, nem láthatnánk az
ölyvek méltóságteljes körözését, a
sólymok sebesen nyilalló röptét, ha
nem érkeznének többé „haza”
fecskéink, gólyáink (Nyugat-
Európában érdemben már nincse-
nek), bizony szegényebb lenne
életünk.
 Ezek alapján megérdemlik, hogy
a Jen i Napló egy-két számában
külön csak velük foglalkozzam.
     Remélem, rég túl vagyunk már
azon, hogy felületes ismereteink
alapján a madarakat (és általában
az állatokat) „hasznos” és „káros”
jelz kkel lássuk el. Valamilyen
jellege alapján  minden él lény az
életközösség fontos szerepét betöl-

 láncszeme.
„Jegyezzétek meg fiaim – dör-

mögte anno Bence Lajos bácsi  a
Soproni Egyetem nagy tudású
professzora, ha valaki feleletében a
„vadkár” kifejezést használta  – a
vad nem károsít, hanem éhes és
eszik…, csak az arányokat elron-
totta  az ember.”
     Beszélgessünk egy kicsit ezen
érdekes lények sajátosságairól!
Már amennyire visszaemlékszünk
a valamikori természetrajz órákra.
 Azt tudjuk, hogy repül  élet-
módhoz alkalmazkodtak. Röptu-
dásuk még a szuperszonikus repü-

k korában is csodálatraméltó.
Alakjuk áramvonalas, mells  vég-
tagjaik szárnyakká alakultak. Tes-
tüket sajátos szaruképz dmények,
tollak fedik.
 Az már kevésbé közismert, hogy
az aránylag kis tüdejük a test min-
den részét behálózó légzsákokkal
van kapcsolatban, melyek a repülés
közbeni légzést segítik, a test sú-

lyát csökkentik, a párologtatást, a
test h cseréjét szabályozzák, s t az
egyensúlytartásban is van szere-
pük.
 Repülés közben – fajonként
eltér en – jól ki tudják használni a
leveg  áramlatait, szemben a dene-
vérekkel, amelyek csak „izomból”
repülnek (többek között ezért na-
gyobb ez utóbbiak energiaigénye).
 Birtokolnak bizonyos aerodina-
mikai ismereteket is. (A „V-
alakban” vonuló madarak mintegy
1/3-nyi energiát spórolnak, kivéve
természetesen a vezérmadarakat,
melyeket épp ezért gyakran válto-
gatják).

Cs ralakjuk az életkörülménye-
ikhez való alkalmazkodás ragyogó
példája. Nagysága, és alakja össze-
függ a táplálékkal, ill. a táplálkozás
módjával. Így a gázlómadarak
cs re valóságos halászszigony. A
szalonkafélék hosszú cs re az
iszapban való turkáláshoz idomult.
 A tyúkfélék cs re a táplálék
megfogásához, felvételéhez alkal-
mazkodóan vaskos. A ragadozó
madarak cs re a tépéshez módo-
sult, a rovarev ké finom csipesz-
szer , míg a magev ké a magvak
szétroppantására alkalmas.
 A harkályfélék cs re er s, a
végén recés, ragadós nyelvük hosz-
szan kiölthet .

Lábujjaik  szabadok, vagy
úszóhártyával összekötöttek.
 A ragadozóké markoló, a tyúkfé-
léké kaparó, a struccféléké futó, a
harkályoké kúszó, a vízimadaraké
úszó, az énekesmadaraké fogó, míg
a verébféléké ugró.
 Röpképességük többek között
szárnyaik alakjától is függ. A he-
gyes, hosszú szárnyú fajok általá-
ban jobban repülnek (fecskék,
sólyomfélék), mint melyeknek
szárnya rövid és lekerekített.

Tollazatuk, f leg szárnyuk színe
általában környezetükhöz idomuló.
Ennek széls séges példája a lap-
pantyú, melynek földre lapuló
egyedét gyakorlatilag nem lehet
észrevenni. Itt megjegyezhetjük azt
is, hogy az él lények között mesz-
sze a madaraknak a legjobb a látá-
sa.
 Fajgazdagságuk és a már több-
ször emlegetett alkalmazkodóké-
pességük folytán úgy a táplálko-
zás, mint a fészkelés tekintetében
tökéletesen „belakják” a rendelke-
zésre álló él helyeket. Egy részük
a földön, mások az alacsony cserjé-
ken, ismét mások a vastag fatörzse-
ken, a fák ágain, koronájában, a
vízben és a vízparti nádasokban, és
természetesen   sokan a légtérben
repülve szerzik be táplálékukat.
 A harkályfélék a kiszáradt, vagy
beteg fák törzseibe bábozódott
rovarokat vésik ki. Fárasztó mun-
kájuk során er s lábaikkal kapasz-
kodnak, közben rövid farkukra
támaszkodnak.
 A munkamegosztásnak, a tér

felosztásának ragyogó példája az
eléggé közismert fakusz és a csusz-
ka. Míg az el bbi a törzs aljáról
indul és  spirálalakban felfelé
„kúszva” az alulról levált kéregcse-
repek között megbúvó rovarokat
szedi össze, addig a csúszka –
esetenként ugyanazon a fán - felül-

l lefelé „csúszva” a föls  részén
levált kéregcserepek alatt kutako-
dik. Aztán kezdik az egészet újra
elölr l…

 Szintén rendhagyó a jégmadár
vadászata, mely s  szárnycsapás-
okkal szinte kolibriként képes a víz
fölött egyhelyben lebegni, vagy a
vízirigó, mely a patakok örvényl
vize alatt rohanva szedi  össze
táplálékát.

     Ennyi el zmény után azt hi-
szem id szer  bemutatni a Bör-
zsöny madárvilágát.
 Mint mindenben, a hegység
ebben is kivételesen gazdag. Nem
lehet értéksorrendet felállítani a
természeti értékek kategóriáiban,
de ha mindenképpen kellene, a
madárvilág egyértelm en az élre
kívánkozna.
 Magyarországon állandóan itt
tartózkodóként, költöz ként,  rend-
szeres átvonulóként, vagy csak
kóborlóként közel 300 madárfaj
fordul el . Ebb l 280 faj élvez
természetvédelmi oltalmat (10.000
Ft/egyedt l  1.000.000 Ft/egyedig
terjed  eszmei értékkel).
 Az említettekb l mintegy 200
fajjal a Börzsönyben is találkozha-
tunk, s t legalább 120 faj rendsze-
resen költ is a hegységben.
 E jelent s fajszám és a fajokon
belüli b  egyedszám csak az egyik
összetev je a hegység ilyen irányú
értékének. Talán még ennél is
fontosabb, hogy a Börzsöny – a
bels  területek viszonylagos zavar-
talanságának köszönhet en – egy
sor, a kipusztulás határán álló rend-
kívül érzékeny madárfajnak  nyújt
még továbbélési, fennmaradási
esélyt.

 Ebben – a hegység kedvez
adottságai mellett – kiemelked
része van a tudatos természetvéde-
lemnek, de a gazdálkodói odafi-
gyelésnek is. Ezek eredménye,
hogy az elmúlt id szakban jelent -
sen megn tt a hollók száma
(olyannyira, hogy már le is kerül-
tek a „fokozottan védettek” listájá-
ról), többszörösére n tt fekete gó-
lya állományunk. Változatlanul
találkozhatunk kerecsen sólyom-
mal, továbbra is országosan a do-
bogó legfels bb fokán állunk a
fehérhátú harkályokat illet en.  Pár
éve visszatért és újra költ az uhu és
a vándorsólyom is.

 Madárvédelmi programunk leg-
nagyobb eredménye, hogy az el-
múlt évtizedekben több fészekalj
parlagi sas fióka repült ki sikere-
sen.

 Sajnos id közben elt nt a hegy-
ségb l a barna kánya, utoljára
1992-ben volt sikeres költése a
vízirigónak, s újabban  nem látunk
békászó sast sem.
     Kedves Olvasóim! A Jen i
Napló korlátozott terjedelme most
letéteti velem a tollat. Tanultam
viszont a TV. sorozatok jól ismert
trükkjeib l, így most el re jelzem,
hogy a következ  számban a ma-
dárvilág három messze legérdeke-
sebb  kérdésével, a fészkeléssel, a
párkapcsolatokkal, illetve a madár-
vonulással fogok foglalkozni.

Teszáry Károly



mal is megrendezni a tornát.
DióFesztivál – október 13.

szombat
Szintén második alkalommal került
megrendezésre a DióFesztivál is.
Délel tt egy diófát ültettünk a
Diósjen n az elmúlt egy évben
született gyermekek tiszteletére, és
e mellé egy emléktábla is elhelye-
zésre került. Délután különböz
programok, foglalkozások várták
az érdekl ket. Volt többek kö-
zött színdarab el adása, családi
vetélked , táncház, koncert gyer-
mekeknek és feln tteknek, kamara-
zenei koncert a református temp-
lomban, arcfestés, … . Nem marad-
hatott  el  a  DiósSüti  verseny  sem,
amely iránt igen nagy volt az ér-
dekl dés, f ként a kóstolók részé-

l. Ki lehetett próbálni a fafara-
gást, csuhébaba készítést, t zzo-
máncozást, papírmerítést, b rm -
vességet. A nap eseményeit bál
zárta, ahol a jelenlév k hajnalig
mulattak.
 Ami miatt kicsit szomorúak
voltunk, hogy több volt a nem
helyi érdekl , mint a falubeli.
Jöv re  reméljük  ez  már  nem  így
lesz.

Könyvtár - október
Októberben megnyitottuk a moz-
gókönyvtárat, mely a Dózsa
György út 81. szám alatt található.
Azért mozgókönyvtár, mivel a
könyvek egy része a megyei
könyvtár állománya, és id közön-
ként ezeket cserélik, frissítik. A
könyvek egy másik része az iskolá-
ból  került  át,  és  egy  része  a  nyitás
után, felajánlásokból érkezett. A
könyvállomány folyamatosan b -
vül.
 A Maholnap Magyar Jóléti
Alapítvány által kiírt KÖNYV-
TÁMASZ 2007 pályázaton a
CivilDió Egyesület tárgyi ado-
mányt - könyveket – nyert
400.000 Ft értékben. Ezek a köny-
vek a következ  év els  hónapjai-
ban fognak megérkezni a könyvtár-
ba. A könyvek elszállítását nekünk
kell megoldani 2008. február 20-ig.

Adomány gy jtés
– december 1. – február 28.

2008. márciusától kivonják az 1 és
2 forintosokat a forgalomból. Sok
szervezethez hasonlóan, mi is
gy jtjük ezeket a Diósjen i Óvoda
javára. A faluban több helyen talál-
hatók gy jt  üvegek, amelyekbe az
érméket dobhatják a segíteni vá-
gyók. Az összegy lt pénzb l az
óvoda játékai fognak gyarapodni.

Szaszovszky emléktorna –
december 30. vasárnap

Tavaly vállaltuk fel el ször a szer-
vez  szerepet, és az év végén, idén
is megszervezzük a hagyományos
Szaszovszky emléktornát a diós-
jen i tornateremben. A torna végén
a résztvev kkel közösen koszorút
helyezünk el Szaszovszky Csaba
sírjánál.
ú

folytatás a 8. oldalon
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A Népszabadság november 28.-i
számában egy cikk jelent meg
Csordás Lajos tollából „Archivá-
torok a marhaistállóban” címmel.
Ugyanezzel a témával a televízió is
foglalkozott. Egy téma, amely a
meggondolatlan, felel tlen intézke-
dés következtében alakulhatott ki,
amib l nem a falu lakói, nem az
önkormányzat tehet.
 Egy épületet a megfelel  célra,
hosszú beruházásként építenek az
emberek, vagy közösségek. Né-
hány évtizeddel ezel tt a diósjen i
Újmajorban is azért épültek a mar-
haistállók, hogy azt a célnak meg-
felel en használják.
 A tsz felszámolásakor a felszá-
moló nem engedte, hogy az épüle-
teket együttesen, vagy akár külön-
választva helyi gazdák – volt tsz-
tagok – vásárolhassák meg és ott
valóban beinduljon a korszer
állattenyésztés, mez gazdasági
gazdálkodás.
 Sajnos az érdekek mást diktál-
tak. El tte néhány évvel az épüle-
tek felújítása, magtár építés több,
mint 60 millióba került. Az idegen
új tulajdonosok, az „új földesurak”
talán ennek egyharmadát fizették
az államkasszába. Vajon itt kinek a
pénze, illetve munkájának eredmé-
nye úszott el? Évr l évre láthatjuk
az épületek kihasználatlanságát,
pusztulását.
 Ámde mégis tévesen írtam le a
kihasználatlanságot, mert a szem-
füles újságíró nyomára bukkant,
hogy a négy marhaistállóban gon-
dozatlanul és rizetlenül rohadnak
a rendszerváltás után megsz nt jó

néhány vállalat iratai.
 Hát igen, most kellene a felszá-
molótól megkérdezni, vajon jól
döntött-e, amikor nem a célnak
megfelel en adta (avagy kótyave-
tyélte) el a jenei emberek tulajdo-
nát?
 Az iratok meg rzését, rendezését
valószín  nem ingyen vállalták. A
major területén több cég is tulaj-
donjogot élvez, azok tevékenységét
nem firtathatjuk, de tudvalév ,
hogy némelyik az önkormányzat-
nak sem fizet semmilyen adót.
 Aki végigdolgozott 40-50 évet
szomorúan veszi tudomásul – mert
mást nem tehet –, hogyan mennek
tönkre értékek és hogyan mennek
veszend be olyan iratok, amelyek
emberek életét, nyugdíját befolyá-
solják.
 A marha-, vagy baromfi istálló-
ból – nem csak innen – jó min sé-

 magyar termék került volna a
magyar emberek asztalára, nem azt
kellene vizsgálni, melyik országból
hozták, mikor jár le a szavatossága,
átcímkézték-e és milyen károsító
szerek vannak benne.

 Talán nem kellene elvetni azt a
szemléletet, amit a józan paraszti
ész diktál: mindent a maga helyén
és a maga idejében. A fejl dés, az
EU-hoz való tartozás nem feltétlen
a magyar vidék elsorvasztását je-
lentené, ezt kellene megérteni a
magyar parlamentben és Brüsszel-
ben egyaránt.

Vsmy

Egy újságcikk nyomában

Ha éjféli misér l kijövet s  csil-
lagos az ég, akkor sok kereszt lesz
a szántóföldön (b  termés lesz). Az
esti vacsora elfogyasztása után a
családf nek annyi fele kell vágnia
egy almát, ahány tagja van a csa-
ládjának és egymásra gondolva
mindenkinek meg kell ennie a
maga részét, mert akkor a követke-

 évben bárhonnan hazatalálnak,
és egész évben érezni fogják az

Kérdezhetné ezt t lünk bárki, vagy
akár mi magunk is, önmagunktól,
mint ahogyan az ember is az év
végeztével számadást készít. Meg-
kérdezzük hát, mit tettünk? Miben
vettünk részt? Milyen formában
vettük ki a részünk falunk életével
kapcsolatban? Összefoglalva a
következ ket mondhatjuk el a
2007-es esztend l.

Közöd! program – április 14.
szombat

Nekünk is volt közünk hozzá. A
programon mi is részt vettünk a
falu azon lakóival egyetemben,
akik úgy gondolták, rászánják azt
az egy napot arra, hogy közösségi
munkát végezzenek saját falujuk-
ban, hogy kevesebb szeméttel ta-
lálkozzanak az utak, járdák mellett,
hogy a falu központjának tekinthe-

 tér megtisztuljon a gaztól. Az
egyesületünk tagjai a Mozgó-
könyvtár kertjében takarítottak, a
patakpart tisztításában vettek részt,
illetve a köztéri virágtartók faragá-
sánál segédkeztek.
 Jó lenne, ha nem csak az év egy
napján lenne közöd településedhez,
„Mert Tied is ez a világ, magad
is teremted!” (Tisch Ferenc)
Gyereknap – május 27. vasárnap
Az Önkormányzattal, az óvodával
és több magánszemély segítségével
közösen szerveztük meg, és bonyo-
lítottuk le a 2007-es gyereknapot
az iskola és az óvoda udvarán.
Gyereknap alkalmából vetélked k,
programok és játékok várták az
idelátogatókat. Állandó program-
ként a gyerekek készíthettek
gyöngyb l ékszereket, krepp-
papírból virágokat és repked  pil-
langót. Volt arcfestés, kresz-pálya,
aszfaltrajz, és akinek kedve támadt,
pónilóra is ülhetett vagy íjász-
kodhatott.
 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
gyorsaságát, erejét, tudását.
 A programok sorát futóverseny
zárta, mely három korosztály leg-
gyorsabb gyermekeinek hozta meg
a gy zelemmel járó oklevelet és
jutalmat.

CivilDió Labdarúgó
Vándorkupa – július 28. szombat
Idén második alkalommal rendez-
tük meg a labdarúgó vándorkupát,
ahol két n i és kilenc férfi csapat
vett részt. A nap jó hangulatban
telt, és szinte minden csapat na-
gyon komolyan vette a tornát, min-
denki szeretett volna az els  helyen
végezni. A lányoknál a hazai csa-
patnál  maradt  a  kupa,  míg  a  férfi-
aknál egy vegyes csapat emelhette
magasba a trófeát, akik között
sajnos nem volt diósjen i játékos.
 Jöv re szeretnénk folytatni a
hagyományt és harmadik alkalom-

Mit tettünk?

együvé tartozás melegségét.

 Az István – napi napsütés drága-
ságot, a zúzmara jó makktermést
jósol.
 Aki újév napján pénzt ad ki,
egész évben nem fogja gy zni a
kiadást, de ha e napon egy vödör
vizet a kapun beöntenek, úgy egész
évben d lni fog a pénz a házépítés-
hez.

Népi bölcseletek,
avagy régi szólásmondások
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Kellemes Karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog Újesztend t kíván a Diósjen i Sportegyesület minden

kedves szurkolójának és támogatójának.
Az Egyesület értesíti a táncos
mulatságot kedvel ket, hogy

a már hagyománnyá váló
SPORTBÁLT

2008. február 9-én
ismét megrendezi.

Szeretettel vár minden érdekl t!

Az egyesület kéri a sportbarátokat,
hogy az adóbevallásuk elkészítésé-
nél a felajánlható 1%-kal támo-
gassák diósjen i n i, ifjúsági és
férfi labdarúgó sportolókat.

Diósjen i Sportegyesület
Adószáma: 19929352-1-12

A 2004. december 5-ei kett s ál-
lampolgárságról szóló népszavazás
évfordulójára, lakossági fórum
került megrendezésre az általános
iskolában, advent els  vasárnapján.
Felvidékr l Duray Miklós, az MKP
parlamenti képvisel je és Mészá-
ros Attila, a  Via Nova ifjúsági
csoport elnöke tartott el adásokat.
Duray Miklós felhívta a hallgató-
ság figyelmét arra, hogy 2004.
december 5-e nem csupán egy
sikertelen népszavazás volt. Azál-
tal, hogy a miniszterelnök a hatá-
ron túli magyarokkal riogatta a
magyarországi lakosokat, tovább
mélyítette a magyar nemzet sebeit.
Ezen kívül elérte azt is, hogy
szembeállította a magyart a ma-
gyarral. Duray Miklós véleménye
szerint az Országgy lésnek kellett
volna visszaállítani a határon túl
él  magyar állampolgárok jogfoly-
tonosságát, melyet a trianoni béke-
szerz dés következtében akaratu-
kon kívül vettek el. Ennek az ered-
ménye lett volna a kett s állampol-
gárság intézménye. A népszavazás
sikeressége, csupán kötelezte volna
az Országgy lést a kérdés megvita-
tására. Duray Miklós, aki e kérdés-
ben szaktekintély, röviden össze-
foglalta a kett s állampolgársággal
járó jogosítványokat: utazási ked-
vezmény, útlevél és közgy jtemé-
nyekre való belépés. Nem vette el
volna senki a magyarországi nyug-
díjakat, hiszen a nyugdíjat azon
ország nyugdíjpénztára folyósítja,
ahova a járulék befizetések meg-
történtek. Nem jár szociális juttatá-
sokkal és szavazati joggal, mivel
ezek lakóhelyhez kötöttek. És nem
jött volna be több millió román
sem, hiszen csak egyénileg kérhet
az állampolgárság, és ami nagyon
fontos: csak is magyar nyelven.
 Duray Miklós szerint, a határon
túli politikai vezet k egyet értettek
abban, hogy 2004. december 5-e
után, Magyarországnak van szük-
sége a határon túl él  magyarságra
és nem fordítva. Magyarország
lakosságának jelent s része meg-
roppant a nemzeti identitás kérdé-
sében. Továbbá kifejtette, hogy
nagyon sok múlik a hatalmon lév
kormányok nemzetpolitikáján. Az

ellenzék jobban érti, érzi és kezeli
a határon túl rekedt magyarság
problémáit, mint a kormány, mind
amellett, hogy a baloldalon is meg-
van az a réteg, amely e kérdésben
elkötelezett és tettre kész.

Duray Miklós úgy  látja,  hogy  a
héj, a határon túl rekedt magyar-
ság, levált a magtól, Magyaror-
szágról, és a mag, kezdi elveszteni
csírázóképességeit. A problémák
megoldására a következ ket mond-
ta: „Tudunk adni Magyarország-
nak szolidaritást, elkötelezettséget,
optimizmust, és harci kedvet. Ma-
gyarországnak pedig biztosítania
kell az er s hátország szerepét.”
 Mészáros Attila hasonlóan
Duray Miklóshoz, sorsfordulóként
értékelte a népszavazást és a követ-
kezményeit. A népszavazás mellett
súlyos hibaként említette, hogy a
magyarországi lakosok egy ré-
sze ,,leszlovákozza” a felvidéki
magyarokat, pedig nem a lakóhely
határozza meg a nemzeti identitá-
sát. Emellett hangsúlyozta, hogy
nehezen orvosolható probléma,
hogy a szlovákiai magyar ifjúság
nemzeti hovatartozásában bizony-
talan.   2004.  december  5-e  után
nehéz ahhoz a Magyarországhoz
köt dni, amely megtagadta sajátja-
it, magyarjait. Els sorban nem arra
van szükség, hogy a hatalmon lév
kormány mennyi pénzt ad, sokkal
inkább olyan lépésekre, melyek a
magyar nemzetben való gondolko-
dást segítik el , fejtette ki vélemé-
nyét Mészáros Attila. Vannak meg-
oldások, a sebek betemetésére,
példának említette a közös, határon
átível  programok hatékony szer-
vezését.
 A 35 f l álló hallgatóság ér-
dekl dve tette fel kérdéseit az el -
adókhoz, mely egy jó hangulatú,
családias beszélgetéshez vezetett,
amit egy szerény szeretetvendég-
ség követett zárásképpen.
 Összetartozunk, azt gondolom
mindenki így ment haza a rendez-
vény után, bár ezt eddig is tudtuk,
azonban ennek megtartásán sokat
kell fáradozni, Magyarország hatá-
rain belül és kívül egyaránt.
                               Csabuda Péter
                                   szervez

Összetartozunk

December 8-án, iskolánk tornater-
mében els  alkalommal került sor
a Kertész János emléktornára. Az
iskola egykori tanárára, az ország
több csapatánál is dolgozó sikeres
edz re egy jól szervezett, magas
színvonalú utánpótlástornával
emlékeztünk.
Eredmények a 2001-es korosz-
tályban:
Diósjen  – Balassagyarmat      7-4
Diósjen  – Vác Deákvár          4-0
Balassagyarmat – Vác Deákvár 3-1
Diósjen  – Balassagyarmat        9-1
Diósjen  – Vác Deákvár         2-1
Balassagyarmat – Vác Deákvár 1-0
Végeredmény:
1. Diósjen            12 pont
2. Balassagyarmat      6 pont
3. Vác Deákvár           0 pont
Gólkirály: Mazzonetto Alessio és
Mazonetto Nicolo (Diósjen ) 11 –
11 góllal
A 2000 – es korosztályban:
Diósjen  – Balassagyarmat       0-1
Vác Deákvár- Vác SE                2-1
Diósjen  – Vác Deákvár            1-1
Balassagyarmat – Vác SE         5- 0
Diósjen  – Vác SE                   7- 0
Vác Deákvár – Balassagyarmat 1-0
Végeredmény:
1. Vác Deákvár       7 pont
2. Balassagyarmat    6 pont
3. Diósjen                4 pont
4. Vác SE                  0 pont
Gólkirály: Poszpisel Olivér
(Diósjen ) 5 góllal
 Egy héttel kés bb a váci sport-
csarnokban szerepeltek csapataink.
A 2001-es korosztályban 10 csapat
részvételével rendezték a mérk zé-
seket. A tornát két ötös csoportban

rendezték meg, ahol csapatunk a
következ  eredményeket érte el:
Diósjen  – Hévízgyörk           5-0
 – Vác Titán SE II.         11-0
 – AC Milan Zuglói Kinizsi    3-0
 – Goldball I                            5-1
 Ezzel megnyertük az A csopor-
tot, a dönt ben az UTE csapatával
játszottunk.
Dönt : Diósjen  – UTE  0-0
(büntet kkel 2 -1 Diósjen  javára)
 Ezzel a csapatunk fantasztikus
gy zelmet aratott, megnyerte a
kupát és az aranyérmet. A tornán
24 gólt l ttünk és 1-et kaptunk!
 A torna gólkirálya Mazzonetto
Nicolo lett 14 góllal, Mazzonetto
Alessio 8, Surin Máté 1, és Alaksa
Dávid 1 gólt ért el. Rajtuk kívül a
csapatban még Marton Kevin sze-
repelt.
 Másnap a 2000-es születés ek
tornáját rendezték ugyancsak 10
csapattal.
Eredményeink:
Diósjen  – Vasas Pasarét    0-2
 – Vasas   I.                0-0
 –  Balassagyarmat       0-0
 – REAC                     1-0
Góllöv : György Dávid
 A csoportban ezzel csapatunk a
3. helyet szerezte meg.  Összesítés-
ben az 5-6. helyért játszhattunk,
ahol:  Vasas II.  – Diósjen  1-0,  így
csapatunk a 6. helyen végzett.
 Játékosaink voltak: Baki Csaba,
Kovács János, Poszpisel Olivér,
Csonka Gerg , Bartus István,
György Dávid, Filip Dávid, Pécsi
Róbert.
                                  Józsa Csaba
                                     testnevel

Két torna – remek gy zelmekkel

 Köszönjük mindazoknak, akik
ebben az évben is támogattak,
segítettek bennünket!
 Aki kedvet érez ahhoz, hogy
részt vegyen a fent említett és
ezekhez hasonló programok szer-
vezésében, melyekkel szeretnénk
Diósjen  lakóinak hasznos és érté-
kes perceket szerezni, azt szívesen
látjuk és várjuk. Keressen bennün-
ket – www.civildio.hu
 A CivilDió Egyesület Békés
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet Kíván!

http://www.civildio.hu

