
Gondolatok
év elején

A 2007-es naptárok lekerültek a
falról, az asztalról, és fellapoztuk a
2008-as év els  lapját. Egy nyo-
masztó gondolat ébredhet bennünk:
a másodpercek, a percek, a napok,
a hónapok kérlelhetetlenül tovaro-
hannak, és soha többé nem térnek
vissza. Vagy nézzük az új id k
elektronikus óráit, amelyek a má-
sodpercek tört részeit mérik, és
szédületes gyorsasággal kergetik a
számjegyeket, mintha menekülné-
nek, de ezek sem pergethet k visz-
sza.
 Ezért nem mindegy hogyan
használjuk ki a reánk kimért id t,
mert ez a legértékesebb ajándék,
hogy az Adományozót dics íthes-
sük. Tudjuk, hogy a világ nagyon
megváltozott, lassan a félelem bé-
nítja meg az emberiséget. Csupán a
múltévre visszatekintve a napi hí-
rek tele voltak er szakkal, rombo-
lással, gyilkosságokkal, terrorcse-
lekményekkel. Saját szemszögb l,
sz kebb környezetünkben, falunk-
ban is vizsgáljuk meg napjaink mú-
lását, vagyis megfelel en gazdál-
kodtunk-e a kimért id vel? Leltárt
készítünk az elmúlt év adatairól,
eredményeir l és közben eszünkbe
juthat az a sok kihasználatlan perc
és óra, amelyet a TV és egyéb
elektronikus készülék mellett töl-
töttünk. A gazdasági fejl dés meg-
engedte számunkra, hogy ne min-
den id nket a munkára áldozzuk,
de a jó id beosztás mégis azt je-
lenthetné számunkra, hogy hat na-
pon át munkálkodjunk, a hetediket
szenteljük meg. A múlt év esemé-
nyeit valamilyen módon meg riz-
zük, a családi eseményeket meg-
örökítjük, emlékezetessé tesszük, a
falunk eseményeit, – ha nem is a
teljesség igényével – havi kiadvá-
nyunk teszi maradandóvá. Egy el-
múlt esztend t többféle szempont-
ból is elemezhetünk. El deink min-
denképp a gazdasági évet értékel-
ték. Milyen volt az id járás, milyen
volt a termés, hogyan fejl dött a
jószágállomány, és milyenek vol-
tak a piaci lehet ségek. Az id járás
a múlt évben is kihatott a gazdasá-
gi életre, hiszen az aszály nagy ter-
méskiesést jelentett országszerte.
Bizony ez kihat most is mindenna-
pi vásárlásainkra.
A politika elemzését már sokan
megtették, azt itt most nem mérle-
gelem, hiszen vitába úgysem száll-
hatunk a politikusokkal, ország-
gy lési képvisel kkel mit rontottak

folytatás az 5. oldalon

gye 1, Nógrád megye 2 kistérsé-
ge nyert (Rétság kistérsége saj-
nos nem nyert a pályázaton). A
szennyvízberuházás kivitelez jé-
vel szemben önkormányzatunk
peres eljárásban a csatorna
nyomvonalán keletkezett hibák
miatt 22.095.000 Ft-ot nyert
2007 októberében. Az összeget
2008 jan. 31-ig kell az alperes-
nek megfizetnie. Ezt az összeget
a képvisel -testület pályázatokon
keresztül, az önkormányzati utak
felújítására kívánja felhasználni.

 Ennyit lehet elmondani az elmúlt
esztend l. És most jöv beni el-
képzeléseinkr l szintén röviden: A
fejlesztési elképzelések megvalósí-
tásához sok esetben elengedhetetle-
nül szükséges különböz  tervek el-
készítése melyek igen sok pénzbe
kerülnek. Viszont ezek megléte
nélkül pályázni nehezen tudunk.
Tehát el ször is erre kell elkülöní-
teni pénzösszeget. – A február 28-
áig tartó beadás határidej  ÉMOP-
3.1.3. pályázatra beadásra kerül Ki-
nizsi  u  –  Tópart  út  –  Zrínyi  u.  –
Haladás út (futballpálya körül)
Bartók  B  u.  –  Jog  utca  alsó  fels
szakasza – Ady Endre utca vasút
fel li szakasza, és a Börzsönyi út-
tól a Szabadság útig az iskola olda-
lán a járda felújítása. A pályázaton
való részvételünk sajnos nem je-
lenti azt hogy nyerünk is, mivel
ezen a pályázaton összesen 2.4
milliárd forint áll rendelkezésre az
Észak Magyarországi Régióban.
Továbbra is nyitott kérdés a közös-
ségi ház mivel még nem került ki-
írásra ilyen jelleg  pályázat. Terve-
ink között szerepel a közparkok
felújítása, játszótér és szabadtéri
színpad kialakítása, természetesen
pályázatokon való részvétellel. A
már említett ravatalozó felújítása,
el tet  építése, környezetének
rendbe tétele, urnafal építése. Bí-
zom benne, hogy az itt felsorolt el-
képzeléseket esélyünk lesz megva-
lósítani, és további közös felel s-
ségvállalással községünket egyre
szebbé tenni. Ezen gondolatokkal
kívánok er t, egészséget kitartást
mindenkinek.

Tóth János
polgármester

eredményeként
rendbe szedtük a szeméttelep és
környékét.
kitakarítottuk a Jen i-patak med-
rének nagy részét.
A f bb közlekedési utak mentén
virágosládákat helyeztünk el.
Illegális szeméttelepet szüntet-
tünk meg.
A rendezvényeink számát és
színvonalát igyekeztünk emelni.
Négy alkalommal több tonna ve-
szélyes hulladéknak számító au-
tógumit és elektronikai eszközt
gy jtöttünk be, és szállítattuk el a
településr l.
Több tonna élelmiszer segélyt
osztottunk a rászorulók részére.
Az sz folyamán a Vörösmarty,
Csokonai, József A. utcákban, az
árkok rendbetétele megtörtént.
A Csokonai utca-Vörösmarty ut-
ca szakaszát zúzottk vel szórtuk
meg és egy átereszt cseréltünk ki,
mely hosszú évek óta okozott
problémát az ott él k számára.
Az elmúlt év novemberében át-
adásra került a Takarékszövetke-
zet új épülete, melyben színvona-
lasabb szolgáltatást nyújtanak a
település lakóinak.
Az önkormányzat, az orvosi ren-
del , a gyermekorvosi rendel  és
a véd i szolgálat helyiségeit
kifestettük.
Az év végére sikerült a Haladás,
a Jog, az Ady-Börzsönyi út ösz-
szeköt  szakaszán, valamint a
Hegyalja úton a hiányzó közvilá-
gítást pótolni.
Pályázatokon való részvéte-
lünk: A 2007-es évben GYEA
pályázaton nyertük az élelmiszer
csomagokat,
Az átereszek felújítására beadott
pályázatunkat forráshiányra hi-
vatkozva utasították el.
A ravatalozó állagromlása miatt
vis maior pályázaton viszont
nyertünk 1.320. 0000 Ft-ot.
A Kistérség közmunkások alkal-
mazására beadott pályázatán 10

re nyújtottunk be igényt. A pá-
lyázaton Borsod-Abaúj-Zemplén
megye 10 kistérsége, Heves me-

Kedves Diósjen i Polgárok!
 Jó egészséget, sok örömet és
boldogságot kívánva köszöntöm
Önöket a Jen i Napló 2008. évi el-

 számában!
 Megragadom az alkalmat és
megköszönöm minden jó szándékú
polgárnak, az intézményeknek,
hogy az elmúlt esztend  nehézsé-
geit és terheit hordozták az itt él k
érdekében. Megköszönöm minden-
ki munkáját, fáradozását azoknak,
akik tettek a közösségért, Diósjen
szellemi-anyagi gyarapodásáért.
Nélkülük valószín leg nehezebb
helyzetben lennénk.
 Tisztelt Polgárok! Ma az ország
sok önkormányzata nehéz helyzet-
ben van. Pénzügyi, gazdasági vál-
ság bontakozott ki, mely rendkívüli
költségvetési megszorításokkal te-
szi egyre nehezebbé a közszféra, az
egyének, családok önkormányzat-
ok anyagi helyzetét. Olyan radiká-
lis változások, reformok kezd dtek
el és várhatóak a jöv ben is, me-
lyekre a rendszerváltás óta nem
volt példa. Hosszasan lehetne ele-
mezni az el zményeket, de talán
felesleges. Az önkormányzatok sok
esetben népszer tlen intézkedések
meghozatalára kényszerülnek, mi-
vel a támogatások elvonása, az ég-
be szök  élelmiszer és energia árak
következtében egyre nehezebbé vá-
lik az intézmények m ködtetése, és
egyéb kötelez  feladatok ellátása.
A családoknak szintén nehezebbé
válik a megélhetésük. Azonban egy
biztos. A rendkívüli helyzetek,
rendkívüli válaszokra késztetnek
bennünket. Ezért a családoknak, a
településeknek, Magyarországnak
ezt az id szakot is át kell vészelnie.
Településünk anyagi helyzete sta-
bil. Természetesen ez nem azt je-
lenti, hogy b velkedünk, de azt
igen, hogy m ködtetni tudtuk in-
tézményeinket, apróbb fejlesztése-
ket hajtottunk végre és a legfonto-
sabb, hogy önkormányzatunknak
eddig nem volt szüksége hitel fel-
vételére. Most tekintsük át az el-
múlt évet:

A legfontosabbnak tartom, hogy
Önök kedves diósjen iek sok
esetben voltak partnerek és át-
érezve az összefogás fontosságát
sok esetben tettek azért, hogy te-
lepülésünk szépüljön, és fejl d-
jön. Több alkalommal vettek
részt társadalmi munkában és
egyéb módon, pl. anyagiakkal
támogatták rendezvényeinket, és
más közös céljaink megvalósulá-
sát. Vállalkozóink is sokat segí-
tettek anyagilag és más módon
egyaránt. Az ilyen összefogás
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Egy új esztend  küszöbén



 Helyi adórendeletet felülvizsgál-
ta a testület és a telekadó tekinteté-
ben új adót vezetett be. Az intézke-
dés f  célja, hogy a beépítetlen tel-
kek esetében szorgalmazza az épít-
kezések megkezdését.
 Az idegenforgalmi adó mértéke
személyenként és vendégéjszakán-
ként 300 Ft-ra emelkedett. Ezen a
címen keletkezett adóbevételt
(állami támogatással együtt) az ide-
genforgalom fellendítése érdeké-
ben, Diósjen  vonzóbbá tételére kí-
vánja fordítani a képvisel testület.

Nem diósjen i vállalkozások,
azaz a településen csak ideiglenes
jelleggel végzett ipar zési tevé-
kenység esetén fizetend  adó mér-
téke is emelkedett. Az emelés célja
helyi vállalkozók esélynövelése,
szigorított adóellen rzéssel.
 Diósjen  községi Önkormányzat
Képvisel -testületének 2008. évi
ülés és rendezvénytervének el ter-
jesztését kisebb módosításokkal fo-
gadták el a képvisel k. Eszerint 15
különböz  rendezvény szervezése
várható ebben az évben, és minden
hónapban lesz legalább egy képvi-
sel testületi ülés.

További, az ülésen megvitatott
témák:

N a p k ö z i ot t h o n os  Ó v o d a
Diósjen  Alapító okiratának mó-
dosítása, Aranydió Óvoda Ala-
pítvány alapító okiratának elfo-
gadása.
A Tehetséges Ifjúságért Alapít-
vány elnökének kinevezése.
Urnafal létestése.
Ajánlat Diósjen  beltéri közin-
tézményei világításának korsze-

sítésére.
Börzsöny Invest Kft. kérelme
csatornarendszerre történ  rákö-
tés kiépítéséhez.
Közbeszerzési eljárás Diósjen
község kommunális hulladéká-
nak elszállításra.
Tájékoztató Önkormányzati hi-
telfelvételi és kötvény-kibocsátá-
si lehet ségekr l.
Együttm ködési megállapodás
Macsola községgel a kölcsönös
támogatásról.

 A következ  képvisel testületi
ülés id pontja: január 25-e.

sz.

Diósjen  község Önkormányzata
Képvisel testületének

13/2007. (XII. 20.) rendelete
az építményadóról, a magánsze-

mélyek kommunális adójáról
az idegenforgalmi adóról, vala-

mint az ipar zési adóról

A képvisel -testület a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1. sza-
kaszában biztosított felhatalmazása
alapján az építményadóról, a ma-
gánszemélyek kommunális adójá-
ról, az idegenforgalmi adóról, az
ipar zési adóról a következ  rende-
letet alkotja.

Beszámoló képvisel testületi
ülésekr l

Decemberben kétszer ült össze ta-
nácskozni a képvisel testület. Míg
a 4-én történtekr l decemberi szá-
munkban beszámolnunk, a 20-ai
testületi ülés témáiról ebben a
számban értesítjük önöket.
 A meghirdetett napirendi pontok
elfogadása után Tóth János polgár-
mester tájékoztatta a testületet a
két ülés között eltelt id szak ese-
ményeir l:

December 5-én Egészségesebb
nemzedékért cím  rendezvényen
vettem részt. Az ott elhangzottak
lesújtó képet festettek Nógrád
megye lakosainak egészségügyi
állapotáról.
alkoholizmus – tüd betegségek
szenvedélybetegségek terén az
országos átlagot meghaladjuk.
December 7-én, Berkenyén vet-
tem részt a Nyugat-Nógrád Víz-

 Kft. ülésén, melyen megálla-
pításra kerültek a 2008-as ivóvíz-
és szennyvízdíjak, melyet az els
napirendi pontba tárgyalunk.
December 11-én tárgyaltam az
Energie Contrakting képvisel jé-
vel az iskola világítás- és f tés
korszer sítésének lehet ségeir l,
melyet szintén érintünk a mai na-
pon.
December 12-én, Balassagyar-
maton Becsó Zsolt úr a Megyei
Közgy lés Elnöke tartott tájé-
koztatót a polgármesterek számá-
ra. Itt a jöv  évi megszorítások,
az egészségügyben bekövetkezett
kedvez tlen változások, valamint
a megye központi régióhoz törté-

 csatlakozásának kérdése me-
rült fel.
December 17-én, Budapesten
Dr. Nagy Annával és Kalocsai
Attilával jelentünk meg közjegy-

nél, ahol az ETS beruházó és
Szolgáltató Zrt. vezetésével aláír-
tuk a megállapodást a perben el-
nyert pénz kifizetésének üteme-
zésér l. Az el legként megígért
4.000.000 Ft megérkezett a
számlánkra.
December 18-án Pencen a DIPO
ülésén vettem részt, ahol az ak-
ciócsoport átfedéseinek meg-
szüntetésér l kaptunk tájékozta-
tást.
December 20-án Salgótarjánban
voltunk a jegyz asszonnyal, ahol
a jöv  évi költségvetésr l tartott
tájékoztatót Dr. Szelényi György
PM Önkormányzati és Terület-
fejlesztési F osztály f osztályve-
zet -helyettese.
A napirend els  témája a 2008.

évi víz-és csatornaszolgáltatási díj
megállapítását taglalta. A képvise-

testület a Nyugat-Nógrád Vízm
Kft. által meghatározott 2008. évi
vízi közm  szolgáltatás díját jog-
fenntartással fogadta el, mert véle-
ményük szerint a kft. felügyel  bi-
zottsága rossz munkát végez, és
községünkben a vezetékek karban-
tartása nem kielégít .
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Önkormányzati hírek Általános rendelkezés
1. §

A képvisel testület Diósjen  köz-
ség területén a következ  helyi
adókat vezeti be:

építményadó
telekadó
magánszemélyek kommunális
adója
idegenforgalmi adó
ipar zési adó

Az építményadó
2. §

(1) Az építményadó alapja az épít-
mény  m2-ben számított hasznos
alapterülete.
(2) Az építményadó mértéke 500
Ft/m2.

3. §
(1) Mentes az építmény adó alól:
a) lakóház esetében: ha a tulajdo-

nos, a tulajdonos társak közül
bármelyikének, az állandó beje-
lentett lakása az adóköteles épít-
ményben van, és ott is lakik.

b) diósjen i állandó lakos tulajdo-
nát képez  garázs.

c) diósjen i állandó lakos tulajdo-
nát képez  m hely esetében az
alapterületb l 50 m2.

4. §
A harmadik szakasz a.) bekezdésé-
ben biztosított mentességek adó-
alanyai az ingatlanok után magán-
személyek kommunális adóját kö-
telesek fizetni, az ott meghatáro-
zottak alapján.

Magánszemélyek kommunális
adója
5. §

(1) Magánszemély kommunális
adójának mértéke adótárgyanként
évi 10.000 Ft.

6. §
(1) Mentes a magánszemélyek
kommunális adója alól az az ingat-
lan, amelyet építményadó, telekadó
fizetési kötelezettség terhel.

Telekadó
7. §

(1)  Az  adó  alapja   a  telek  m2-ben
számított területe.
(2) A telek adó mértéke adótár-
gyanként évi 50 Ft/m2.
(3) Mentes a telekadó alól a lakó-
ház építésére alkalmas telektulaj-
donnak (tulajdoni hányadnak), va-
lamint ilyen ingatlanon alapított
vagyoni érték  jognak a megszer-
zése, ha a vagyonszerz  az ingatla-
non a szerz dés adókiszabásra tör-
tén  bemutatásától számított 4
éven belül házat (lakó, üdül ) épít.
A vagyonszerz  építési szándéká-
ról legkés bb az adófizetési meg-
hagyás joger re emelkedéséig nyi-
latkozhat az önkormányzati adóha-
tóságnál;
(4) A ház felépítésének igazolása
érdekében az ott meghatározott 4
éves határid  elteltét követ  15 na-
pon belül az önkormányzati adóha-
tóság megkeresi az ingatlan fekvé-
se szerint illetékes építésügyi ható-
ságot. Amennyiben az építésügyi
hatóság igazolása szerint a házra a
vagyonszerz  nevére a használat-
bavételi engedély kiadása megtör-

tént, az önkormányzati adóhatóság
a megállapított, de a megfizetés te-
kintetében felfüggesztett telek adót
törli. Törli az önkormányzati adó-
hatóság a telek adót akkor is, ha a 4
éves határid n belül a vagyonszer-

 a nevére szóló joger s haszná-
latbavételi engedéllyel igazolja a
ház felépítését.

Idegenforgalmi adó
8. §

(1) Az idegenforgalmi adó alapja a
vendégéjszakák száma.
(2) Az idegenforgalmi adó mértéke
személyenként és vendégéjszakán-
ként 300 Ft.

Ipar zési adó
9. §

(1) Az ipar zési adó mértéke
a) állandó jelleggel végzett ipar-

zési tevékenység esetén az adó-
alap                                  1,8 %-a

b) ideiglenes jelleggel végzett ipar-
zési tevékenység esetén naptári

naponként                          800 Ft
Záró rendelkezés

10. §
(1) E rendelet 2008. január 1-jén
lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével
egyidej leg az önkormányzat hatá-
lyon kívül helyezi: a többször mó-
dosított az építményadóról, a ma-
gánszemélyek kommunális adójá-
ról, az idegenforgalmi adóról szóló,
valamint az ipar zési adóról szóló
3/2004.(IV.26.) számú rendeletét
módosításaival együtt.
Diósjen , 2007. december 20.
   Tóth János    Repiczki Zsuzsanna
  polgármester          jegyz

Diósjen  község Önkormányzat
Képvisel testülete

12/2007. (XII. 20.) számú rende-
lete az ivóvíz-szolgáltatás díjáról
Diósjen  község Önkormányzat
képvisel testülete az árak megálla-
pításáról szóló módosított 1990.
évi LXXXVII. Tv. 7. §. (1) bekez-
désében biztosított jogkörében el-
járva a következ  rendeletet alkot-
ja:

1. §
Diósjen  község közigazgatási te-
rületén  a Nyugat-Nógrád Vízm
Kft. által végzett víziközm  szol-
gáltatás 2008. évi legmagasabb ha-
tósági ára:
Ivóvíz szolgáltatás: 367 Ft/m3 +

ÁFA változó díj
és a bekötési mér  mérete szerin-

ti meghatározott alapdíj:

2. §
A lakossági fogyasztók részére a
szolgáltatás változó díja az orszá-
gosan megállapított támogatási ha-

Méret Ft/hó/bek. + ÁFA
13-20 270
25-30 410

40 680
50-65 1.100

80 1.400
100 1.900
150 2.500
200 3.000



Népi bölcsességek
január havában

Az öregkalendárium lapjairól

Vízkereszt: Kezd dik a farsang, mely egészen
hamvazószerdáig tart. Dologtiltó nap, tilos az
asszonyoknak mosni, varrni, meszelni. A szentelt
vízzel meghintett tehén sok tejet ád. Megóvja
fájának természetét, aki egy üveg szenteltvizet a
gyümölcsfa ágára felakaszt.

Pál napja: Ha e napon fényes, tiszta az id , jó
esztend t, ha es s, havas, szükséget, drágaságot
jelez. Derült id  esetén még annyi hideg napra
kell számítani, amennyi már eltelt az esztend k-
b l.

Balázs napja: A földm velés madár z  napja.
Megvédi termését a madarak kártevését l az a
gazda, ki Balázs-nap hajnalán sz leje négy
sarkából lemetsz egy-egy vessz t, s azzal körül-
járja birtokát. Amelyik gazda templomba menet
néhány gabonaszemet rak a zsebébe, s hazatérve
állatai elé szórja, biztosan remélheti, hogy
jószágait elkerüli a dögvész.

Dorottya napja: Ha hóval jön, nem sajnálja,
b ven szórja a világra.

Jubilálunk
Mintha csak a közelmúltban történt
volna  –  pedig  már  húsz  év  telt  el
azóta, hogy iskolánk új épületszár-
nya átadásra került. Az évek múlá-
sát leginkább arról vesszük észre,
hogy újra gyakran találkozunk
akkori diákjainkkal – a szül i érte-
kezleteken, különféle rendezvénye-
ken.
 A kerek évforduló jegyében egy
ünnepi programsorozatot tervezünk
az iskolában. Szeretnénk hangver-
senyt szervezni, képz vészeti
kiállítást bemutatni, különféle
egyéni- és családi versenyek kiírá-
sát és lebonyolítását is tervezzük.
Szeretnénk találkozót létrehozni az
egykor itt tanító tanárok és itt tanu-
ló diákok között.
 Terveink között szerepel ez isko-
latörténeti kiállítás létrehozása.
Olyan tárgyi emlékeket készülünk
bemutatni, melyek intézményünk
történetéhez kapcsolódnak. Az
iskolában ehhez kevés anyag áll
rendelkezésünkre, ezért fordulunk
a falu lakosságához segítséget
kérve.
 Biztos, hogy sok családban riz-
nek régi fotókat, bizonyítványokat,
okleveleket, ellen rz ket, füzete-
ket, rajzokat, technika (gyakorlati)
órákon készített tárgyakat, hímzé-
seket, anyák napjára készült aján-
dékokat, gyermekek által írt verse-
ket, fogalmazásokat stb. Nagyon
megköszönnénk, ha rövid id re
megkaphatnánk ezeket a féltve
rzött régi tárgyakat, hiszen csak

így tehetjük igazán érdekessé, szí-
nessé a kiállítást! (Természetesen
mindent meg rzünk és visszaadunk
a tulajdonosoknak.)
 Kérünk mindenkit, aki segíteni
tud, az iskolába juttassa el ezeket a
régi emlékeket!
 Segítségüket köszönve a tantes-
tület nevében:

Pátyodi Csilla

a küld  orvos számára megfelel
id ben (rendelési id !), el re jelez-
ni kell.  egy formanyomtatvány
kitöltését követ en egyeztet a terü-
letileg illetékes betegszállítási irá-
nyító központtal. Bár ezt a fajta te-
vékenységet január 1-t l magáncé-
gek végzik, a költségeket az állam
téríti, a beteget semmiféle fizetési
kötelezettség nem terheli!
 El re nem látható betegszállítási
igény esetén (pl. háziorvos vagy
ügyelet a rendel ben illetve a hely-
színen dönt a kórházba szállítás
szükségességér l) a feladat elvég-
zése az Országos Ment szolgálat
feladata, ennek megszervezése
szintén a vizsgáló orvost terheli.
Nem tartozik ugyan közvetlenül a
kérdéshez, de a teljesség kedvéért
megemlítend , hogy a ment k te-
vékenységi körében maradt az
egészségügyi felügyeletet igényl
betegek transzportja (pl. súlyos, lé-
legeztetett sérült szállítása két kór-
ház között) is.
 A rendelet tehát egyértelm . Saj-
nos, el kell azonban ismerni, hogy
a m ködés tekintetében egy ideig
biztosan lesznek még kisebb-
nagyobb zökken k. Naponta hall-
hatunk a magáncégek kapacitáshiá-
nyáról, még nem teljesen tisztázott
anyagi kérdésekr l, várakozó bete-
gekr l és „szállítás hiányában” el-
maradt vizsgálatokról. Reméljük
azonban, hogy ezek a problémák
id vel megoldódnak, és az új rend-
szer a jöv ben mindannyiunk javá-
ra szolgál majd.

Dr. Kisvarga Zoltán
A Betegszállító Irányító Közpon-
tok elérhet sége (az Országos
Ment szolgálat Honlapjáról –
www.mentok.hu):
Nógrád megyei Irányító Szervezet:
Dia-Speed Kft., Salgótarján
Telefon: (32) 512-865
Pest megyei Irányító Szervezet:
Tarcsai Ment  Bt., Kistarcsa
Telefon: (28) 507-777
Budapest:
Delta Országos Katasztrófa Ment -
csoport, Budapest
Telefon: (1) 290-8669
Forrás:
Magyar Közlöny, 186. szám: Az
egészségügyi miniszter 60/2007.
(XII.29.) EüM rendelete a beteg-
szállításról szóló 19/1998. (VI.3.)
NM rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny, 186. szám: Az
egészségügyi miniszter 61/2007.
(XII. 29.) EüM rendelete a mentés-

l szóló 5/2006. (II.7.) EüM ren-
delet módosításáról.

szám igénylését és a mentességre
való bejelentést 2008. január 15-
éig kell eszközölni az illetékes adó-
hatóságnál. Ha az stermel  ma-
gánszemélyeknek ad el, akkor is
nyugtát vagy számlát köteles kiállí-
tani, abban az esetben is, ha példá-
ul a piacon vagy háznál értékesít.
Január 1-jét l a vállalkozását csak
új APEH által engedélyezett sor-
számú számlát állíthatnak ki. Ez
négyjegy  el tagból, ez bet l és
hét számjegyb l áll.
 Az információt a decemberi
számban még nem közölhettük, la-
punkat pedig el bb kiadni nem tud-
tuk. A változásról a vélemények
kialakulnak, egyel re kommentárt
nem tudunk hozzá f zni.
 Az  APEH-t l  január  17-én  ka-
pott tájékoztatás alapján az igény-
lést március 31-éig meghosszabbí-
tották. Az adatlap kitöltéséhez a
Polgármesteri Hivatalban segítsé-
get adnak.

Vsmy

A mentés és betegszállí-
tás szétválásáról

2008. januárjától szétválik a men-
tés és a betegszállítás... Az Orszá-
gos Ment szolgálat a továbbiakban
kizárólag mentési feladatokkal fog-
lalkozik... Magán betegszállítók vi-
szik haza a kórházból a betege-
ket…
 Hónapok óta hasonló f címekt l
hangos a magyar sajtó. De mi áll a
hírek hátterében? Mi változott va-
lójában januártól? Hogyan kerül-
nek kórházba, szakrendel be, és
onnan haza a betegek? És minder-

l mit kell tudnia a közembernek?
 A kérdésre válaszolni nem is
olyan nehéz. A gyakorlatban
ugyanis a mindennapi ember szá-
mára semmi sem változott.
 Az új miniszteri rendelet értel-
mében a mentés továbbra is az Or-
szágos Ment szolgálat kezében
marad. Váratlan, sérüléssel vagy
hirtelen megbetegedéssel járó ese-
mény észlelése esetén (pl. autóbal-
eset, összeesés, áramütés stb.) to-
vábbra is a ment k 104-es központi
száma értesítend . A telefon mel-
lett ül  központi mentésirányító,
ahogy korábban is, felvilágosítást
fog nyújtani a szükséges teend k-

l illetve a helyszínre indítja a leg-
közelebbi megfelel  szint  ment -
egységet. (Természetesen, a men-

állomások saját telefonszámukon
is hívhatók, de miután ott kizárólag
a szolgálatban lev  ment személy-
zet tartózkodik, abban az esetben,
ha a ment  éppen feladatot teljesít,
a vonal másik végén senki nem ve-
szi fel a telefont.)
 Nem sürg s és el re tervezhet
betegszállítási teend  esetén
(szakrendel i kontroll vizsgálat,
hazaszállítás, m vese kezelés stb.)
a szállítás megszervezése továbbra
is a kórházi, szakrendel ben dolgo-
zó vagy háziorvos feladata.
Amennyiben szállítási igény merül
fel (mozgásképtelenség, hagyomá-
nyos közlekedési eszköz használa-
tát lehetetlenné tev  betegség), ezt

tárérték figyelembe vételével ala-
kul.

3. §
Az 1. §-ban megállapított hatósági
ár 2008. január 1. napjától érvé-
nyes.

4. §
Ez a rendelet 2008. január 1. nap-
ján lép hatályba. Egyidej leg az
ivóvíz szolgáltatásáról szóló
10/2006. (XII. 21.) számú önkor-
mányzati rendelet hatályát veszti.
Tóth  János sk. Repiczki Zsuzsanna sk.
polgármester                jegyz

Diósjen  község Önkormányzat
Képvisel testülete

   11 /2007. (XII. 20.) számú ren-
delete a csatornaszolgáltatás

díjáról

Diósjen  község Önkormányzat
képvisel testülete az árak megálla-
pításáról szóló módosított 1990.
évi LXXXVII. Tv. 7. §. (1.) bekez-
désében biztosított jogkörében el-
járva a következ  rendeletet alkot-
ja:

1. §
Diósjen  község közigazgatási te-
rületén  a Nyugat-Nógrád Vízm
Kft. által végzett víziközm  szol-
gáltatás 2008. évi legmagasabb ha-
tósági díja:
Csatornaszolgáltatás változó díj:

291 Ft/m3 + ÁFA
2. §

Az 1. §-ban megállapított díjat a
szolgáltatónak a lakossági fogyasz-
tók esetében olyan mértékben kell
csökkenteni, amilyen mérték  köz-
ponti támogatást kap a lakossági
díj mérséklése céljából.

3. §
Az 1. §-ban megállapított hatósági
ár 2008. január 1. napjától érvé-
nyes.

4. §
Ez a rendelet 2008. január 1. nap-
ján lép hatályba. Egyidej leg a
11/2006.(XII.21.) számú önkor-
mányzati rendelet hatályát veszti.
Tóth  János sk. Repiczki Zsuzsanna sk.
polgármester                jegyz

stermel k, gazdálko-
dók, vállalkozók figyel-

mébe
Hivatalos tájékoztatást nem kap-
tunk, az internetet böngészni nincs
mindenkinek lehet sége, így a Sza-
bad Föld január 4-ei számából az
alábbi információt közöljük:
 Az általános forgalmi adóról
szóló törvény változása miatt 2008.
január 1-jét l minden stermel nek
rendelkeznie kell adószámmal, mi-
vel adóköteles tevékenységet csak
adószámmal rendelkez  folytathat.
Adószám nélkül például kompen-
zációs felárra sem tarthat igényt.
Ha az stermel  a kompenzációs
felárra jogosító értékesítése mellett
olyan vev  számra ad el árut, aki
nem áfa-alany, akkor választhat
alanyi adómentességet. Az adó-

2008. január hó2008. január hó2008. január hó 3. oldal3. oldal3. oldala diósjen i önkormányzati képvisel testület lapjaa diósjen i önkormányzati képvisel testület lapjaa diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

E L A D Ó
Drégelypalánk és Vidéke Taka-
rékszövetkezet Igazgatósága,
értékesíti a Diósjen , Szabadság
út 43. szám alatti kétszintes kiren-
deltségi épületét, szintenként
önállóan, vagy egyben.
Lakásnak, üzletnek egyaránt
alkalmas az épület, (fsz.: 57 m2, I.
emelet: 53 m2).
Érdekl dni lehet munkaid ben a
06-35-567-060 telefonszámon

http://:@www.mentok.hu)/


tározó struktúrák fejlesztésénél
több elméleti megfontolásból is a
mozgásra alapozunk hiszen a 3-7
éves korosztály alapvet , legtermé-
szetesebb megnyilvánulási formá-
ja, önérvényesítési módja a moz-
gás. Viszonylag e területen tekint-
het  homogénnek ez a korosztály
az óvodáskor kezdetén.
 A mozgástapasztalatokból gyö-
kereztethet k az értelmi m veletek,
ezért óvodánkban minden lehet sé-
get megragadunk ahhoz, hogy
óvodásaink mozgásfejlesztése a
legalaposabb legyen:

naponta helyet, id t, eszközt
biztosítunk a csoportszobák-
ban és az udvaron is a tervezett
és a szabad mozgáshoz is;
sokféle mozgásfejleszt  esz-
közt szereztünk be: trambulin,
tölcsérhinta, egyensúlyozó
lapok, „elefánt-talp”, „szivár-
vány-erny ”, kenguru labdák
mind nagyszer  mozgást meg-
kedveltet , fejleszt  játék;
nagyszer  lehet séget biztosít
a szabad mozgásfejlesztésre
óvodánk  tágas kertje, ahol
folyamatosan korszer söd
játékok, eszközök hívogatják a
gyerekeket;
lehet ségünk van arra is, hogy
a tervezett testnevelési foglal-
kozásokat az Iskola tornater-
mében vezethessük le, ahol
gyermekeinknek nagyobb
mozgástér áll rendelkezésükre;
nem utolsó sorban említem az
évek óta m köd  óvodás focit

Józsa Csaba tanár úr vezeté-
sével , melyre egyre több
nagyobb gyermekünk jár, heti
két alkalommal.

 Szeretnénk elérni, hogy az óvo-
dánkba beíratott gyermekek moz-
gásfejlesztése lehet ségeinkhez
mérten maximális lenne. A tankö-
teles korra kialakult mozgásfejlett-
ség  jó  alapot  ad  majd  az  iskolai
évekre, akár sportsikerek elérésé-
hez.
 Örömmel vettük a CivilDió
kezdeményezését, hogy óvodása-
ink számára gy jt akcióba kez-
dett. Községünk üzleteiben, a
gyógyszertárban, a Takarékszö-
vetkezetben és az óvodában elhe-
lyezett üvegekben gy jtik a ha-
marosan kivonásra kerül  1-2
forintosokat.
 Gyermekeink és a szül k nevé-
ben is köszönjük, hogy a
diósjen i Óvodásokra gondoltak.
 Köszönjük a falu lakosságának
a  gy jt munkát,  hiszen   már
több helyen is megtelt az els
üveg és már a következ ben gy -
lik az aprópénz. Mindannyian
tudjuk, hogy a sok kicsi sokra
megy.
 Az összegy lt pénzb l kerti
játékaink b vítését, korszer síté-
sét tervezzük.
 Köszönetet a CivilDiónak

Bacskay Sándorné
óvodavezet

latokat felépít  alapmozgások al-
kotják. Az óvodai testnevelés fel-
adata tehát konkrétan az, hogy az
alapmozgások eredményes elsajátí-
tása érdekében kell fejleszteni a
motoros képességeket, továbbá
kialakítani a mozgásjártasságokat,
készségeket.
 Mindezeket az alapmozgásokat
tervszer en felépítve, a gyermekek
fejlettségéhez igazodó feladatrend-
szerekbe integrált játékok gyakor-
lásával, a mozgások kombinációira
lehet séget adó játékok alkalmazá-
sával kell megoldani.

A gyermek testének fejl dése
3-7 éves korban az anatómiai és
fiziológiai változások területén
szembet , ugrásszer  átalakulá-
sok nem tapasztalhatók. Kisebb
telési és nyúlási szakaszok válta-
koznak. Az évenkénti hossznöveke-
dés 4-5 cm, a tömeggyarapodásé
1,5-2 kg. A testi fejl dés üteme az
5 éves kor elérése után er teljessé
válik, majd bekövetkezik az alak-
váltás.
 A testi növekedéssel együtt vég-
bemegy a szervezet alapvet  szö-
veteinek és szerveinek funkcionális
fejl dése.
 A csontrendszer meger södik,
bár még nem fejez dik be a csonto-
sodás folyamata. A gerincoszlop és
a többi csont is hajlékony, emiatt a
kedvez tlen körülmények káros
hatással lehetnek a fejl désre.
 Az izomrendszer is fejl dik, a
gyermek mozgásai magabiztosab-
bakká, harmonikusabbakká és ösz-
szerendezettebbekké válnak.
 Az idegrendszer folyamatai kö-
zül a serkentés a domináns, a gátlá-
sok lassabban alakulnak ki.
 A mozgásszervek egészséges
fejl désében a 3-7 éves kor igen
jelent s. Ebben az életkorban a
gyermekek egészséges fejl désé-
nek elengedhetetlen feltétele a
funkcionális igénybevétel, ami azt
jelenti, hogy a gyermekek az élet-
kornak és az egyéni  fejl désük
ütemének megfelel , szükséglete-
ikhez igazodó terhelést kapjanak.

A mozgás fontossága
 A mozgás a gyermek számára
nélkülözhetetlen, semmi mással
nem helyettesíthet , pótolható a
testi és lelki fejl désük során. A
mozgás hatással van a gyermekek
egész életére, növekedésükre. Min-
den tevékenységi formájukban
jelen van. A megfelel  mozgásle-
het ségek biztosítása – közvetett
módon – kedvez  hatással van a
pszichikus tulajdonságok, az érzé-
kelés, észlelés, a megértés, a kép-
zelet, az emlékezet, a gondolkodás
fejl désére is.
 A mozgás késztetésében fontos
szerepet játszanak

a gyermekek érzelmei,
kíváncsiságuk,
a mozgásanyag,
a játékosság.

Ha egy laikus elnézegeti az óvoda-
udvaron fel-alá szaladgáló,
„örökmozgó” gyerekeket, el sem
tudja képzelni, miért is kellene a
mozgást külön fejleszteni. Pedig
kell, méghozzá nagy szakértelem-
mel.

 Az óvodai nevelés alapprog-
ramja és a mozgás

 Az óvodai nevelés általános
feladata az óvodáskorú gyermekek
testi és lelki szükségleteinek kielé-
gítése, amelyen belül kiemelt az
egészséges életmód  alakítása, az
egészséges életvitel szokásainak
megalapozása.
Az  Óvodai nevelés alapprogramja
a következ , ezzel kapcsolatos
feladatokat tartalmazza:

a gyermek gondozása, testi
szükségleteinek, mozgásigé-
nyének kielégítése
a harmonikus, összerendezett
mozgás fejl désének el segí-
tése
a gyermek testi képességei
fejl désének segítése
a gyermek egészségének vé-
delme, edzése
az egészséges életmód, a test-
ápolás, a betegségmegel zés
szokásainak alakítása
a gyermek fejl déséhez és
fejlesztéséhez szükséges
egészséges és biztonságos
környezet biztosítása.

 A  mozgás  az  óvodai  nevelés
folyamatában a gyermekek
egészséges testi, mozgás- és sze-
mélyiségfejlesztését szolgálja.
Óvodáskorban a rendszeres moz-
gástevékenység kedvez en befo-
lyásolja az egész szervezet növeke-
dését, és fontos szerepet játszik az
egészség megóvásában.
 A mozgástevékenység különbö-

 formái fejlesztik a gyermek
természetes mozgását, a járást, a
futást, ugrást, dobást, támaszt, a
függést és egyensúlyozást.
 Megismertetik velük a gimnasz-
tikát és néhány talajtornaelemet,
labdagyakorlatokat és a sokszín ,
változatos testnevelési játékokat.
Lehet séget biztosítanak a mozgá-
sok kombinációira, s ezáltal a gyer-
mekek mozgástapasztalatainak
rendszeres b vítésére; jobbítják
cselekv - és feladatmegoldó ké-
pességüket, er sítik a szép mozgás
iránti vonzalmukat. Fejlesztik testi
képességeiket, az ügyesség sokféle
formáját, a testi er t, gyorsaságot
és állóképességet.
 Az örömmel végzett gyakorla-
tok és játékok el segítik a leg-
gyakoribb mozgás-
rendellenességek megel zését,
valamint a szép mozgás kialaku-
lását.
 Az óvodai testnevelés fontossá-
gát igazoló és az el ekben felso-
rolt tényez k is bizonyítják, hogy
az  óvodában a testnevelés anyagát
nagyobb részben az egyes testgya-
korlati ágak körébe tartozó gyakor-
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Mozgásfejlesztés az óvodáskorban  A mozgásos tevékenységhez
kapcsolódó pozitív érzelmi viszony
kialakulását el segíti a kedvez
mozgástapasztalat és a sikerél-
mény. A mozgásfejlesztés a 3-7
éves korú gyermekek személyiség-
struktúrájának harmonikus fejlesz-
tésével összhangban történik. Ez
utóbbi nem kizárólag csak a moz-
gástevékenység szervezeti keretei-
ben valósul meg, hanem beépül az
óvodai élet különböz  tevékenysé-
gi formáiba is.

Az óvodások mozgásfejl dése
 A mozgásfejlesztés tervszer ,
célirányos tervezéséhez fontos az
óvodáskorú gyermekek mozgásfej-

désének ismerete.
 A 3-7 éves gyermekek mozgás-
fejl désére jellemz  a gyors ütem
és változatos, sokféle mozgásfor-
mában történ  fejl dés.
 Ennek el feltétele, hogy a gyer-
mekek olyan környezetben legye-
nek, ahol megfelel  mérték  moz-
gásösztönzés és alkalmazkodási
lehet ség adódik, ahol az óvodape-
dagógusok a gyermekek egészsé-
ges mozgás- és cselekvésvágyát
helyes irányba befolyásolják.
 A gyermek aktív kapcsolatban
van a környezetével. Ez kihat a
mozgástevékenységére is: fejl d-
nek mozgáskészségei és ezzel
olyan motoros fejlettségi állapotot
ér el, amely sokban hasonlít a ma-
gasabb életkorúakéhoz. Rendelke-
zik a mozgás alapformáival: tud
járni, mászni, futni, ugrani, dobni.
Ezeket a mozgásokat összerende-
zetten hajtja végre mindamellett,
hogy ezek a mozgások a további
életévekben még finomításra szo-
rulnak.
 3-7 éves korban a gyermekre
jellemz  fokozott mozgásigény
képezi a mozgástanulás alapját.
A különböz  alapmozgások fejl -
désének üteme (tempója) attól
függ, mennyit és hogyan gyakorol-
tatjuk azokat. A gyermek a sokszo-
ri és változatos formában történ
gyakorlás során a pozitív élmény-
nyel kísért mozgásokat többször
ismétli, s ezáltal meger síti, rögzí-
ti.
 A 3-7 éves gyermek es sorban
azokat a mozgásokat utánozza,
amelyeket másoktól lát. Az óvo-
dáskor végére a látott mozgások
utánzásán túl kialakul a mozgás-
emlékezet, majd kés bb már a
beszéd és a vele kapcsolatos gon-
dolkodási képesség irányítja a
gyermekek mozgástevékenységét.
A mozgás, mint f  tevékenységi

forma óvodánkban
Óvodánkban a Komplex Prevenci-
ós Óvodai Program alkalmazásával
a gyermek alapvet  megnyilvánu-
lási módjára és f  tevékenységi
formájára, a mozgásra és a játék-
ra alapozva szervezzük a f bb
nevelési területeken végzend
pedagógiai és pszichológiai fel-
adatokat.
 A tanulási képességeket megha-



irodalmi egyik legjelent sebb XX.
századi életm vét. Politikai küzdel-
met folytatott a román politika által
hirdetett hazugságokra. Kiállása
Erdélyért, a magyarságért példaadó
mindannyiunk el tt. Idézeteit ezért
találhatják cikkeim elején. Érdemes
életét és m veit megismerni.
 Tudjunk magyarságunkért, az
igazságért, nemzeti fennmaradá-
sunkért mi is minden telhet t meg-
tenni. Az EU-hoz tartozás nem je-
lenti Trianon elfeledését, a 2005.
decemberi népszavazás sikertelen-
ségét. Az év eleji jókívánságok –
béke, boldogság, áldás, siker – jus-
sanak el mindannyiunk tudatáig, ne
csak szólamok maradjanak.
 Egy régi bölcs mondás jut
eszembe: „Aki rest áldozni a jö-
vend ért – nem érdemel jövend t.”
 Pr óbáljunk meg e szerint gon-
dolkozni, cselekedni a 2008-as esz-
tend ben.

Vsmy

Régi id k- régi emlékek

Az elmúlt id  történetét az ember
igyekszik meg rizni, megörökíteni.
Lapunkban is néhány villanást
felelevenítettünk falunk, el deink
életéb l. Azt is említettük már,
hogy szeretnénk ezt b víteni, ösz-
szegy jteni és közölni.
 Hiánypótló munka volt a Nagy
Zoltán református lelkipásztor -
Gyökerek cím  kiadványa, mely-
ben a református egyház életét
dolgozta fel. Végh József munkái,
kiadott könyvei is nagyban segítik
a múlt világának megismerését.
Tudomásunk szerint a ’60-as évek-
ben Keresztes Károly is foglalko-
zott a falu történetének feltárásá-
val, de sajnos ennek nyomait nem
találtuk.
 Minden családnak vannak olyan
emlékei, amelyek a falu történeté-
hez köt dnek. A nehéz, szinte
elviselhetetlen id kb l is – világ-
háború, Rákosi-rendszer…- el jön-
nek az emlékek a nehéz gazdasági,
anyagi körülmények, az államhata-
lom elnyomása alatti nélkülözések,
a parasztvilág sokszín sége.
 A ma él knek kell papírra vetni
falunk XX. század második felé-
nek történetét. Kérjük ehhez az
id sebb korosztály segítségét, hogy
az emlékek valóságh en tükrözzék
el deink és falunk életét.

Vsmy

Gondolatok év elején
folytatás az 1. oldalról
el, mit kellett volna másképp, eset-
leg úgy, ahogy a magyar nép több-
sége szeretné.
 A falunk fejl désér l – a lehet -
ségekhez képest – viszont a helyi
képvisel testület döntött. Jól,
avagy rosszul, avagy a döntések
még erre az évre várnak?
 Év elején sok ember fogadkozik,
mir l szokik le, mit fog másképpen
csinálni az elkövetkez  évben. Ter-
veink és elképzeléseink vannak
úgy a családban, mint a munkahe-
lyen, valamint a falu fejl désével
kapcsolatban is. Igazodnunk kell
mindannyiunknak a megváltozott –
vagy megveszekedett – világhoz, a
megváltozott emberi gondolkodás-
hoz. Mindemellett nem feledve
Wass Albert üzenetét:
„És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernekfia,
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a k  marad, de a k  ma-
rad.”
 Igaz, nem vagyunk irodalmi lap,
ennek ellenére meg kell említeni,
hogy Wass Albert erdélyi magyar
író 100 éve született, 1908. január
8-án. A szocialista kultúra tiltott
listáján szerepelt, neve ismeretlen
volt. A második világháború után
az  útja is, mint annyi más értel-
miséginek, a szám zetés. Polgári
érzelm , konzervatív, gróf és kato-
natiszt, amely elég „vörös posztó”
ahhoz, hogy szám zetésében is
zaklassák. Írásaiban létrehozta az

Határtalanság

Ott kinn az agyar,
Ahol Ukrajnánál átkelt a Magyar.
Aki harcolt, bujdosott.
És a hazáért elhagyott.
Lecsatolt vidék
Az árva Felvidék.
Ahol a Kárpátok sírnak
És a patakok folynak.
És az a szép Tordai-hasadék.
A Király-hágó
Ez mind erdélyi ágról.
A békás-szoros a Hargita a Gyilkos-tó
Ez mind oly szép, mert Magyar hon volt egykoron.
A délvidéknél a Vajdaság
Mint nálunk a Nagykunság.
A k rös, ami összeköt Erdéllyel.
Arad, ami h seinkkel
Pozsony az egykori régi Magyar város
S ez mind, még ma is csodálatos.

                             Berki Georgina

Rímekben

Tárd ki a szíved, hallgass, ne szólj
Magyar ének lelkednek szól.
Határon innen, határon túl,
Magyar vagy mégis bús szótlanul.

seink szerezték e földet.
Ellenünk szelték fel mindet.
Nem nézve testvért, barátokat.
Szétszabdalták a határokat.
Sóhajunk hiába száll égig,
Bánatunk szenvtelenül nézik.
Akaratunkat eltiporták,
Lélekben is csonka ország vagyunk.
Tettekre, szóra gyávák vagyunk?
A honért mégis bátran halunk.
Együtt jöttünk, most külön élünk,
Mi végre hát az si létünk?

Tóth Zsófia
Árva gondolat

Távol a hazától, sök otthonától,
Hol az sök nyugszanak,
Szeretet földt l, oly messze idegenben éltek.
Oly nagyon szeretjük hazánkat!
Széthullott Magyarországunk,
Széthullott országunk.
Vérzik szívünk érte, szép tájaink elvesznek.
Még mindig beszélitek nyelvünket,
Élvezitek tájaink szépségét.
Ti akik oly messze vagytok t lünk.
Vágyakozva gondolunk rá, mikor kaphatnánk vissza
Magasba tör  hegyeink, szép lankáink,
S titeket elveszett testvéreink.

                    Schmittinger Klaudia

A december 2-ai Összetartozunk
rendezvény alkalmára, pályázat
került kiírásra az általános iskola
tanulói számára.  A szép, egyben
értékes képz vészeti és irodal-
mi alkotások közül az els  öt he-
lyezett pénzjutalomban részesült.

I. Dovák Panka Gyopárka és
Dovák Kincs  Katica
II. Tóth Zsófia
III. Berki Georgina
IV. Papp Dorina
V. Schmittinger Klaudia

 A pályázaton elnyerhet  pénz-
összeget Csabuda Péter önkor-
mányzati képvisel  ajánlotta fel.

Köszönt
A Jen i Napló szerkeszt sége bol-
dog születésnapot kíván a 93 éves
diósjen i rímfaragónak, Miklós
Sándornak.
 Az utókor számára álljon itt az
újság hasábjain egy verse, melyben
a szül falu szeretetér l ír:

Az én falum

Az én szül falum gyönyör  szép tája,
Ide nyílik bele a Börzsönyi hegy lába.
Ennek a hegyláncnak a legszebb ékessége,
A magas Csóványos, az ország legszebb része.
Közel ezer méter a hegy magassága,
Szépséges látványt nyújt a kékl  Dunára.
Az öreg folyó lassan, hömpölyögve ballag,
Csóványosról nézve csak egy keskeny szalag.
Nálunk a természet sokkal szebb, mint máshol,
Örülök, hogy itt lakhatok én ezen a tájon.
Aki ide eljön, nem fárad hiába,
Belát innét messze Csehszlovákiába.
Eszembe jut sokszor, az erd be ha járok,
Százával járnak itt természetbarátok.
Már a tavaszt mikor a napsugár szorítja,
Csóványos tetejét még mindég hó borítja.
Közelr l látni itt a kihalt Pogányvárat,
Közelében nem látsz csak Hideghegyen házat.
Csóványosról ellátsz fel Kenyérmez re,
Nagy Hunyadi volt ott a magyar nemzet re.
Égett a föld, hol járt a lova patája,
Ez volt a vezérnek a legnagyobb csatája.
A Duna mellett látod a szép Visegrádot,
Ahol dics  Mátyás élt, az igazságos.
Ha dics séget látunk, gondoljunk ezekre,
Hunyadi Mátyással a fekete seregre.
Ismét látjuk Drégelyt, mely büszke rá örökre,
Itt mérte erejét Szondi a törökre.
Csonka lábbal harcolt, a törököt szidta,
De meg nem adta magát, a kaput ki nem nyitta.
Régi magyar dics ségek, büszke vagyok rátok,
T lünk kerültek Klapkához a legjobb huszárok.
Negyvennyolcban, amikor  Komáromot védte,
Jen r l volt legtöbb ember az  seregébe.
Híresek is voltak akkor a vörös sapkások,
Harcoltak, mint az oroszlán a jen i huszárok.
Ennek a sok dics ségnek a hazájában élek,
Aki eztet át nem érzi, nincsen abban lélek.
Lehet még ránk rossz világ is, ezer évig tarthat,
A kis falum dics sége soha ki nem halhat.
Hordozhat már engem a sors hátra, vagy el re,
Mindig mindig visszavágyom szép Diósjen re.
Az én csendes kis falum az olyan helyen fekszik,
Csárda mellett van a fürd , mindenkinek tetszik.
Ezt a fürd t tiszta vízzel kis patak táplálja,
Aki szeret szórakozni, az itt megtalálja.
A faluból templomtornyok néznek föl az égnek,
Minden napon jelzik, mikor nincs híja a délnek.
Valamikor réges régen nem úgy volt, mint máma.
Diósjen n mindenkinek volt sok diófája.
Most még a vendégl nk is ezt a módszert járja,
Ki van írva: Véndiófa, hirdeti a tábla.
Nagyon szép kis csendes falu nincsen zsivaj, lárma,
Ha egy vendég beérkezik, szeret  nép várja.
Az én szül  kis falumnak nincsen nagy folyója,
Csak egy patak ballag lassan egy negyven holdas tóba.
Ezen a kis patakparton nagy jegenyék állnak,
Irigykednek a falunkra, ha vidékiek járnak.
Óriási nagy jegenyék sok vihart kiállnak,
Minden levél azt suttogja: békét a világnak!
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Kis m vészek nagy alkotásai

Tisztelt Szül ! Tisztelt Vállalkozó!

Hagyományunkhoz híven ebben
az évben is megrendezzük az
iskolai farsangot 2008. február
2-án.
Az Önök anyagi támogatásával
sikerült az el  években színvo-
nalassá  tenni rendezvényünket.
Ezúton kérjük az Ön segítségét,
támogatását a jelmezverseny
díjazásához, a tombolatárgyak
megvásárlásához.
Támogatásukat el re is köszöni a
Diákönkormányzat és a Nevel -
testület.
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Barangoló VI/4
 A korán sötéted  estéken, külö-
nösen a tél több napra nyúló meg-
hitt ünnepein mindnyájunkban fel-
felvet dnek a múlt emlékei, édes-
anyánk mesébe burkolt okításai.
 A szorgos hangya és a lusta
tücsök mindenki által ismert példá-
zata mellett talán a galamb történe-
tét is sokan ismerik:
 A madáriskolában fontos tan-
tárgy – a fészeképítés – tanítása
folyik. Minden tanuló feszülten
figyel, csak a galamb bámul ki
szórakozottan az ablakon, és
„tuúdom”, „tuúdom” búgja a tanító
minden fedd  szavára.
 Aztán tavasszal – a fészeképítés
idején – minden madár remekbe-
szabott, kényelmesen kipárnázott
fészket épít, míg a galamb tudása
csak pár gallyacska laza összeraká-
sára futja…
     Hát igen! A madarak fajonként
specifikus fészeképítési tudomá-
nya, annak elhelyezési módját,
épít anyagát, alakját, esetenként
méretét tekintve egyszer en csodá-
latos.
 Ahhoz azonban, hogy ennek
rejtelmeibe elmerüljünk, el bb a
madarak bonyolult udvarlási, pár-
választási szokásaiba kell bepillan-
tanunk. Azaz, nem is bonyolult ez
a rendszer, hiszen szinte leképezi –
esetenként kifinomultabban – az
ember ilyen irányú gyakorlatát.
 Az természetes, hogy a mada-
raknál is a hímek udvarolnak. Ve-
lünk szemben óriási sansszal, miu-
tán a madaraknál általában a hímek
szebbek, díszesebbek, különlege-
sebbek. (Míg nálunk ugyebár…)
 Igaz, a madarak többségénél a
„pár” fogalma csak egy költési
id szakra szól, de vannak köztük
életre szóló kapcsolatok is
(el fordul, hogy a szirti sas párjá-
nak elvesztése után magányosan éli
le életét.). Találkozhatunk több
idényre szóló – embereket is meg-
szégyenít  házastársi h séggel és
hát vannak „egyéjszakás” kalandok
is.
 A legtöbb madárfaj a költ terü-
leten választja ki párját. Oda els -
nek a hím érkezik, s hangos ének-
szóval adja tudtul a terület feletti
birtokjogát. Méghozzá akkora
területét – ameddig elhallatszik a
hangja. (Olyan megfigyelésr l is
hallottam, hogy némely madár
fészkel  helyének  különböz
pontjain egymástól eltér en énekel,
így próbálja elhitetni vetélytársai-
val,  hogy  az  adott  helyen  már  sok
madár van, tehát keressen más
területet.)
 A n stények kés bb szállnak be
egy-egy hím portájára. A költ te-
rületért a hímek nemegyszer heves
harcot vívnak egymással. Az eset-
leg betolakodó tojókat viszont a
terület immár jogos „úrn je” zi el.
Egyes fajoknál az is el fordul,
hogy a n stények vívják amazoni
harcukat a hímekért. (Nem
rossz…)
     Az udvarlás. Szegény férjjelölt
kétségbeesetten próbálja legszebb

arcát, rátermettségét, legjobb tulaj-
donságait bemutatni a szigorúan
kritikus reménybeli párjának.
 Persze a párválasztás jelenségét
nem csak feszültségek jellemzik,
hanem vannak annak sokkal látvá-
nyosabb mozzanatai is. A hímek a
legel nyösebb testtartásban tetsze-
legnek a tojók  el tt.
 A vörösbegy mindig úgy helyez-
kedik, hogy párja az énekt l duzza-
dó vörös begyét lássa. A túzokka-
kasok felfújt begy- és kimeresztett
farktollakkal tetszelegnek.
 Amely fajok nem rendelkeznek
színpompás tollruhával, azok más
tulajdonságaikat „vetik be”.A füle-
müle, a feketerigó gyönyör  éneké-
vel kápráztatja el a bizonyára ro-
mantikus asszonyát. (Az emberek-
nél is van ilyen, például a lassan
feledésbe merül  szerenád, vagy a
velencei gondolás kemény pénzen
vett epekedése.)
 A harkályok repedt hangjuk
okán nem énekelnek, viszont a
száraz fák odván kopácsolva dob-
pergéshez hasonló hangokat hallat-
nak. Más madarak (szalonkák,
sirályok, hollók, ragadozó madarak
stb.) akrobatikus repül mutatvá-
nyokat végeznek. A darázsölyvek
mutatványai egyszer en lélegzetel-
állítók.
 Sok madár udvarlásához a tánc
is hozzátartozik. A nászjáték talán
legszebb látványa a hím és a tojó
által közösen el adott balett, a
gondosan megkoreografált páros
násztánc.
 Talán még ennél is
„emberibb” (f leg a vízimadarakra
jellemz ) megnyilvánulás a csiga-
kagylókkal, kövekkel, esetleg ki-
sebb halakkal való jelképes, vagy
tényleges ajándékozás.
 Ennek kapcsán vannak gáláns
(vagy egyszer en balek) madarak,
melyek egy leend  kapcsolat remé-
nyében el re ajándékoznak, s van-
nak (bizonyára tapasztaltabbak),
melyek csak utólag adják át az
ajándékot.
 Hogy teljes legyen a széptevési
skála - megemlítem, hogy vannak
olyan madárfajok is, (igaz, nem
nálunk), ahol a fészeképítés kizáró-
lagosan a hím feladata, lévén az-az
udvarlás része, mondhatni vizsga-
anyag, a szül i alkalmasság diplo-
mamunkája. Bizony esetenként
még az is el fordul, hogy a nagy
gonddal elkészített m  valami
egyszer  küllemi, komfortbeli
hiányosság (netán a nej túlzott
igénye) miatt nem felel meg az
elvárásoknak.  Ilyenkor a szegény
pára,  megtépázott tekintéllyel, de
nem csügged  odaadással kezdi
meg azonnal az új fészek építését.
 Esetenként az is el fordul, hogy
valamilyen fontosnak tartott kel-
lékb l hiány mutatkozik az adott
területen. Megfigyeltek olyan ese-
tet, amikor a fészket épít  madár a
siker reményében a szomszédtól
csente el a megkülönböztetett esz-
tétikai értéket jelent  díszít  elemet
– egy kék szín  madártollat.

 E bonyolult, - de a természetre
nyitott szem  embernek nagy gyö-
nyör séget adó - ceremóniák alatt
kiválasztódnak, állnak össze a
párok. Náluk a pap áldását, az
anyakönyvvezet  intelmeit (és
adminisztrációját) a természet
leger sebb törvénye – a fajfenntar-
tás  ösztöne – helyettesíti. Méghoz-
zá sikerrel.
 A közös élet els  komoly próba-
tétele a fészeképítés. Ennek leg-
egyszer bb esete, amikor valójá-
ban nincs is fészek, a madár tojását
minden el készítés nélkül egysze-

en a föld kis mélyedésébe rakja
(sziki csér, lappantyú, stb.). A
túzok, a fácán már száraz növényi
anyaggal kibéleli azt. A sármány
szintén földre rakott fészke tollal
és sz rszálakkal gazdagon bélelt.
A csaláncsúcs  40-50 cm hosszú
kitaposott  folyosót  készít,   s  ezen
keresztül közelíti meg a f  közé
rakott fészkét.
 Még érdekesebb a sebes folyású
patakok mentén él  vízirigó gya-
korlata, mely – ha ilyen alkalmas
helyet talál  kis  vízesés  mögé
építi fészkét, melyet csak a lezúdu-
ló vízfüggönyön keresztül lehet
megközelíteni. A gyurgyalag, a
jégmadár fészekalját löszpartok
falaiba kialakított 1-2 méteres
vízszintes cs szer  járat végébe
rakja.

 Szerintem a hazai madárvilág
legbonyolultabb fészeképít je a
függ cinege, mely a víz fölött
ringó f zgallyak végére szövi
hosszú, csövesen kiképzett
röpnyílású, nádbugával kibélelt,
zacskó alakú fészkét. A vízvilág
valamikori szegény lakói e fészke-
ket „meleg gyapjúharisnya” gya-
nánt húzták kisgyermekeik lábára.
 Természetesen a fészkek mérete
mindig a madár nagyságához iga-
zodik. Míg a poszáták mesterien
összesz tt, állati sz rrel és gyökér-
darabokkal kibélelt fészekcsészéje
akár a markunkban is elfér, a parla-
gi sas esetenként 5-10 évig is hasz-
nált fészke – az évenkénti
„tatarozásnak” köszönhet en –
akár a másfél méteres méretet is
elérheti.
 Érdekes (f leg ragadozó mada-
rakra jellemz ) jelenség a már
megépített fészek – zöld gallyak-
kal, vagy egyéb anyagokkal való
utólagos díszítése. (Barna kánya
fészkében magam is láttam általa
odavitt papír zsebkend t.)
 Minden madárfaj igyekszik fész-
két minél biztonságosabb helyre

építeni. Így a zavarásra igen érzé-
keny fekete gólya nehezen megkö-
zelíthet  helyekre jól eldugva, az
igen bizalmatlan parlagi sas pedig

 számára jó kilátást biztosító hely-
re rakja méretes fészkét. Ez utóbbi
madár fészkelés alatti óvatossága
szembet . Akár km távolságban
közeled  kirándulók láttán is lere-
pül fészkér l és csak a „veszély”
elmúltával ül oda vissza. Miután –
rossz id ben – a tojások akár 20
perc alatt is kih lhetnek, egy  ilyen
eset akár a folyó évi költés sikerte-
lenségét is okozhatja. (Felületesen
szemlélve minden fajra vonatkozó-
an úgy t nik, mintha kés bb  az
etetés id szakában  a  madár  már
kevésbé lenne érzékeny a zavarás-
ra. Dehogynem az, csak kikelt
fiókák esetén a fajfenntartás ösztö-
ne er sebb a félelem ösztönénél.)
 A fészeképítés kapcsán érdemes
megemlíteni, hogy vannak olyan
fajok, melyek azt  egyszer  formá-
ban oldják meg. Nevezetesen fé-
szekben költenek, de nem építenek
fészket. Ilyen „önkényes lakásfog-
laló” pl. a kerecsen, mely el szere-
tettel foglalja el más hasonló mére-

 madár, mondjuk a holló által
épített fészket.
 Végezetül mindenképpen meg
kell még említenem a madárvilág
„falurosszát” a csapodár kakukkot,
mely más madár fészkébe csempé-
szi be tojását. (Közben még arra is
ügyel, hogy a tudtán kívüli örökbe-
fogadóval nemcsak színben, de
pettyezettségben is azonos megje-
lenés  tojásokat rakjon.) Így nem
csak a fészeképítést, hanem a fió-
kanevelést is megspórolja. (A
„törvénytelen leszármazottat”
hosszú id n át tápláló, naiv nevel -
szül k még talán büszkék is, hogy
„milyen jó étvágyú ez a nagyra n tt
gyerek”.)
     E fenti különlegességek, kivéte-
lek természetesen itt is csak er sí-
tik a szabályt, miszerint a madarak
jelent s része az udvarlással létre-
hozott párkapcsolatban végzi a
fészeképítést.
 Az otthonteremtés, az együttdol-
gozás ragyogó példájáért nem kell
messze mennünk, csak figyeljük
pár percig az emberhez közelálló
fecskék munkáját.  Az épül  fész-
küknél való találkozásukkor hall-
ható páros csivitelésben szinte
érteni a sürgetést, a további munká-
ra való kedvesked  bíztatást.
 Hiszen sietni kell, mert hamaro-
san itt a költés, s utána a fiókaneve-
lés ideje…
 El kell ismernünk, hogy viselke-
désformájuk egyes kérdéseiben,
mondjuk az utódlással kapcsolatos
felel sségérzetükben – akár még
példaként is szolgálhatnak. Így
elképzelhetetlen, hogy a pár egyike
cserbenhagyja a másikat.
     Kicsit mélyebben elgondolkoz-
va  a  madarak  –  és  mellettük  más
állati él lény (elefánt, delfin stb.)
egyes megnyilvánulásain, eseten-
ként bizony elég nehéz meghúzni
az állati ösztön és az emberi tuda-
tosság határait…

Teszáry Károly



A menetrend tájékoztató jelleg , indulás el tt
kérjük, tájékozódjon a MÁV (T: 35/364-212)
irodánál.

 És épp Karácsonykor? Kérdezem immár ne-
gyedszerre és az a válaszom, hogy akkor se!
 NEM. NEM és NEM!
 Idézet a Magyar Néprajz c. könyvb l: „A go-
noszelhárító zajcsapás ezen az éjszakán a pászto-
rok feladata volt. A karácsonyi történet pásztorai
miatt igen fontos szerepük volt az éjféli misén is.
Galgamácsán a pásztorok körbejárták a templo-
mot, mialatt a mise folyt, hogy a gonosz szelle-
meket, boszorkányokat távol tartsák a zajjal, kür-
töltek, trombitáltak, pattogtattak az ostoraikkal.
Székelykevén a családf  az asztalhoz lépett, alá-
tette a szénát, majd elébe helyezte a szakajtót a
terményekkel és a széna tetejére a vessz t. Ekkor
a következ  párbeszédet mondták a gazdasz-
szonnyal:

– Mit csinálsz hé?
– Kötözöm a rossz emberek kezét lábát, hogy
távol legyen a rossz a háztól.

Ezalatt kötelet sodort a szénából és megkötötte
az asztal egyik lábát. „
 2008 A BIBLIA ÉVE. Forgatni kell a Köny-
vet és gondolkodni, akár Jézus szellemében is.
Az nem árt.
 Én zajt is csapok, szénát is sodrok.

 Utóirat:
 Az igazi kérdés persze nem az, hogy miért
Karácsonykor, hanem az hogy miért. Mit akar
elérni a másolatát azóta újra kirajzszegez  ideo-
lógus? Még egy kis gy lölködést? Még egy kis
kirekesztést? Túl csöndes a jenei zsidó-temet ?
Pedig nincs aki sirasson (holott számosan van-
nak, kikért imát lehetne mondani).   Miért nem e
nézeteknek megfelel  párt gy lésén terjeszti elv-
barátainak gondolatait?  Na de ne menjünk ebbe
bele. Ez a lap nem err l szól.
 A hirdet táblán pedig legyenek (akár párt)
programok meghirdetve, meg eladó csirke, disz-
nó, varrógép, széna-szalma, ház és szántóföld,
véradás és eboltás! Ami kell.
 De ordas eszmék nem.

Hay András

Bármennyire vásárlásokkal, rohangálásokkal,
tülekedéssel terheltek is az ünnep el tti napok,
ahogy közeledik Karácsony vigíliája, mindenki-
ben meglassul a tempó. Valahogy többet figyel
az ember befelé és a környez  világot is különle-
ges sz r n át látja; fölfedez benne máskor észre
nem vett kedvességet, melegséget, harmóniát.
Így ballagok hétf n reggel zsömléért. Nézel -
döm.
 A hirdet táblán új plakát, visszafelé elolva-
som.
 A Hivatal homlokzatán az ünnepi fények nap-
pal nem mutatnak olyan jól.
 Próbálom kitalálni, hogy a mellettem elhúzó
autók csak valamelyik boltig hajtanak, beszerez-
ve a még szükségeset vagy már messzebb-
vendégségbe indulnak a benne ül k, ajándékok-
kal és szeretettel megpakolva.
 A kutyák is érzik a közelg  ünnepet, nem
ugatnak olyan vadul, kedvesen szuszognak a ke-
rítés lécein át.
 Hó sajnos nem lesz, de puhaságát, csöndessé-
gét könnyen fölidézem. Meg a hideget. Amit
igazából képzelni sem kell, hiszen magától is
bebúvik kabátom alá.
 Minden kémény füstöl, az ablakok mögé se-
rény sütés-f zést képzelek, jóíz  terveket, szép
étkeket, egymást ölel  családot.
 Visszafelé jövet, a park el tti villanypózna
vas-szekrényén fölfedezem az elolvasandó má-
sát. Na lássuk!  Ez valami ismeretterjeszt  dolog
lehet, mert címében két idegen-nev  doktor sze-
repel. Milyen elhivatott-tudós-tanár-világmeg-
váltó lehet az illet ,  hogy Szenteste napján be-
járva a falu (talán a szomszéd falvak) utcáit is,
kiragasztja rosszul fénymásolt és emiatt kézírás-
sal pótolt plakátját, hogy megszerzett tudását
megossza mindenkivel.
 Olvasom. Az els  bekezdésben egy nemzet-
közi közgazdasági könyvre hivatkozik a valami-
lyen folyóiratban megjelent cikk szerz je. És
ismét csodálkozom. Ezt a témát Karácsonyra?
Olyan fontos ez?  Még ha valaki látomását oszta-
ná meg velünk vagy egy friss és fantasztikus bet-
lehemi régészeti leletr l tudósítana. Vagy valami
hasonló. De hát, kinek mi fontos. Olvasom to-
vább.
 Ohó. Hát ez nem közgazdaságtan, ez nem
ismeretterjesztés, ez még politikának sem mond-
ható. Ez egy egyszer , aljas zsidózás.
 És épp Karácsonykor? Amikor arra emléke-
zik a keresztény világ, hogy egy (a fia által
szentté magasztosult) zsidó asszony és ugyan-
csak szent férje, a galileai zsidó ács hogyan ör-
vendeznek újszülöttük fölött, akit Jézusnak neve-
zünk.  (Jézus Józsué után kapta a nevét. A név
eredeti héber formája ugyanis Jésua ami az arámi
nyelvben is használt rövidebb változata volt az
Ószövetségi nagy zsidó vezet , Józsué nevének.
Ez a zsidók között akkoriban igen gyakori sze-
mélynév a hosszabb Jehósua alakban is szerepel
az Ószövetségben. A név jelentése „az Úr a
Megváltó” vagy szó szerint: „Jahve” megvált”. A
Jésua név bet  szerinti átírása volt a görög

(Jészúsz) a Septuagintában Ez terjedt
el azután a kereszténységgel együtt az egyes
nyelvekben, így a magyarban Jézus alakban.)
 És épp Karácsonykor? Amikor a Messiás
megszületését várják hívei? (A Messiás a héber
masijakh, mosiakh, valamint az arámi msikha
magyar alakja. A szó jelentése „felkenetett”, a
Zsidó Bibliában gyakran el fordul és a szent
olajjal felkent f papot vagy királyt jelent.)
 És épp Karácsonykor? Hiszen alig telik el az
ünnep és máris január elsejét ünnepeljük, régi,
népies nevén a Csíziót, a Kisded születése utáni
nyolcadik napot, amikor is a körülmetéléssel
(circumcisio latinul) Ábrahám szövetségébe föl-
vétetik minden zsidó kisgyermek, így Jézus is.
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Velünk történt
Sokan gondolják úgy: egy ilyen kis
faluban, mint a miénk, alig-alig
történik valami. Az elmúlt év ese-
ményeit sorra véve – bízunk ben-
ne! – megváltozik a véleményük.

 Átlagosan három esemény jutott
minden hónapra.
 Voltak köztük nemzeti ünnepek,
kulturális- és falusi közösségi
programok, sport- és jótékonysági
rendezvények, egyházi események.
A rendez k köre is igen széles ská-
lájú volt: sok programot a képvise-

-testület (M vel dési Bizottság)
önállóan szervezett; el fordultak a
Karitász csoport és a CivilDió
szervezetek önálló és a testületek
közösen szervezett rendezvényei;
több programot az intézmények
szerveztek meg; a sportegyesületek
is karoltak fel eseményeket; az
egyházak is több program rendezé-
sében vettek részt; a néptáncosok
és a t zoltók is szerveztek látvá-
nyos programokat.
 Az események legnagyobb érté-
ke talán abban állt, hogy saját em-
beri er forrásainkat felhasználva
(rengeteg helyi anyagi támogatás-
sal együtt) sikerült létrehozni eze-
ket a programokat.
 Bízunk benne, sokan találtak
örömet, kikapcsolódást, hasznos
id töltést a rendezvényeken! Jó al-
kalmat teremthettek ezek az ese-
mények arra is, hogy er södjenek a
baráti szálak, a falu közösségéhez
tartozás érzése mindannyiunkban.
 Ebben az esztend ben is sok-sok
rendezvényt tervezünk a faluban.
Örülnénk, ha egyre többen lennénk
ezeken a rendezvényeken! Szere-
tettel várunk mindenkit eljövend
programjainkra is!
 A képvisel testület nevében:

Pátyodi Csilla

Karácsonyi emlék 2007. Diósjen

Ind. Uticél Érk. Megjegyzés

04:30 Vác 05:19 naponta
05:24 Vác 06:19 naponta
06:30 Vác 07:24 naponta
06:19 B.gyarmat 07:29 naponta
07:30 Vác 08:24 naponta
07:37 B.gyarmat 08:53 naponta
08:28 B.gyarmat 09:47 naponta
09:28 B.gyarmat 10:47 naponta
09:30 Vác 10:19 naponta
12:28 B.gyarmat 13:43 naponta
12:30 Vác 13:19 naponta
15:28 B.gyarmat 16:43 naponta
14:30 Vác 15:24 munkanapokon
15:30 Vác 16:24 naponta
16:30 Vác 17:24 naponta
17:28 B.gyarmat 18:43 naponta
18:50 B.gyarmat 20:10 naponta
19:00 Vác 19:52 naponta
19:54 B.gyarmat 21:10 naponta
20:30 Vác 21:24 naponta
21:28 B.gyarmat 22:43 naponta
23:28 B.gyarmat 00:38 naponta

Vonatok indulása Diósjen r l

február 10. Sportbál
március 15. Ünnepség
április 13-14. „KÖZÖD” program
április 28. Diósjen -Jena öregfiúk labdarú-

gó mérk zés
április 28. Börzsöny Kupa n i kispályás

foci – Diósjen
május 1. Majális
május 11. Id sek napja
május 12. Börzsöny Kupa n i kispályás

foci – Kemence
május 27. Gyermeknap
június 9. Bajnok férfi labdarúgócsapatunk

díjátadó ünnepsége
június 15. Ballagás az Általános Iskolában
június 23. Börzsöny Kupa n i kispályás

foci – Letkés
július 14. Jen  nap
július 28. II. CivilDió kispályás focikupa
augusztus 1. Szoptatás Világnapja
augusztus 20. Ünnepség
augusztus 25. Ipoly Erd  Börzsönyi Hegyi

félmaraton és családi futás
szeptember 8. Rétság Kistérségi T zoltóver-

seny Diósjen n
szeptember 14. Falugy lés
szeptember 22. Szüreti felvonulás
szeptember 29. Börzsöny Kupa n i kispályás

foci – dönt
október 13. DióFesztivál
október 21. DIÓS települések Fesztiválja

Gyenesdiáson
október 23. Ünnepség
november 24. Karitász jótékonysági bál
december 1. Adventi kézm ves foglalkozás a

Református Gyülekezetben
december 2. Id sek délutánja
december 6. Mikulás az Óvodában és az

Iskolában
december 6. A legkisebbek Mikulása
december 13. Ovisok Lucázása
december 15. Karácsonyi közös ünneplés és

gyertyagyújtás

Ind. Megálló Uticél Érk. Megjegyzés
4:40 Arany J. u. Vác 5:30 Munkaszüneti napok kivételével naponta

(hétf t l szombatig)
5:14 Arany J. u. Romhány 5:39 Naponta
5:55 Arany J. u. Vác 6:45 Munkanapokon (hétf t l péntekig)
6:35 Arany J. u. Vác 7:25 Munkanapokon (hétf t l péntekig)
6:52 Arany J. u. Romhány 7:11 Munkanapokon
7:22 Arany J. u. Romhány 7:39 Munkaszüneti napok kivételével naponta
7:23 Arany J. u. Romhány 7:45 Munkaszüneti napokon
7:30 Arany J. u. Vác 8:20 Szabadnapokon (szombaton)
8:30 Arany J. u. Vác 9:20 Munkanapokon (hétf t l péntekig)
10:04 elágazás Romhány 10:18 Munkanapokon (hétf t l péntekig)
10:04 elágazás Rétság 10:18 Szabad és munkaszüneti napokon.
12:35 Arany J. u. Vác 13:25 Munkaszüneti napok kivételével naponta

(hétf t l szombatig)
13:13 Arany J. u. Romhány 13:33 Naponta
15:30 Arany J. u. Vác 16:20 Munkanapokon (hétf t l péntekig)
16:10 Arany J. u. Vác 17:00 Munkanapokon (hétf t l péntekig)
16:50 elágazás Romhány 17:09 Naponta
17:15 Arany J. u. Vác 18:05 Munkanapokon (hétf t l péntekig)
20:30 Arany J. u. Vác 21:20 Munkanapokon (hétf t l péntekig)
21:14 Arany J. u. Romhány 21:39 Naponta

A menetrend tájékoztató jelleg , indulás el tt kérjük, tájékozódjon a  Volán (T: Vác 27/304-554,
Balassagyarmat 35/301-647) irodáknál.

VOLÁN autóbuszok indulása Diósjen r l



egyaránt Vácról érkezett
Dnipropetrovszk és Dnipro csa-
patok mérk ztek meg, ahol a hosz-
szabb és kimondhatatlanabb nev
csapat örülhetett! A gólkirály idén
is Pergel Csaba lett, aki a tavalyi
17 gólját fölülmúlva most 19-et
szerzett a torna során.
 A férfi küzdelmek között játszot-
ták a n i meccseket, ahol az els
mérk zésen a hazai csapat veresé-
get szenvedett a tornán el ször
résztvev  váciaktól. A váciak aztán
a már Jen re szinte hazajáró ke-
menceiekt l kaptak ki, így a döntés
az utolsó Diósjen -Kemence mér-

zésre maradt, ahol lányainknak 3
gólos sikerre volt szüksége a torna-
gy zelemhez. Az eredmény végül
4-1 lett ide, így a vándorkupa Je-

n maradhatott. Itt a gólkirályi
címet 3 góljával Haljárszki Dóra
szerezte meg.
 A mérk zések után a részvev k
egy koszorút helyeztek el
Szaszovszky Csaba sírjánál.
 A Szaszovszky család  és  a
CivilDió Egyesület ezúton szeretné
megköszönni azoknak, akik részt
vettek az idei Szaszovszky Labda-
rúgó Emléktornán és sportszer
hozzáállásukkal segítettek méltó-
képpen megemlékezni Szaszovszky
Csabáról!

A Diósjen i Sportegyesület
értesíti a táncos

mulatságot kedvel ket, hogy
a már hagyománnyá váló

jótékonysági
SPORTBÁLT

2008. február 9-én
ismét megrendezi.

Szeretettel vár minden
érdekl t!

és biztosítani a bevételeket (önkormányzati
támogatás, pártoló tagok támogatása, vállalkozá-
sok - és magánszemélyek szponzorálása, de nem
utolsó sorban az egyesület saját bevétele külön-
böz  rendezvényekb l), hogy szakosztályaink a
község lakosainak megelégedésére tudják teljesí-
teni az általuk célul kit zötteket.

2008. évi kiadás-összesít

Infrastrukturális költség
(önkormányzati költségvetésb l):  1.092.000.-Ft
M ködési költség
(egyesületi költségvetésb l):  1.623.500.-Ft
 Összesen: 2.715.500.-Ft

Hornos Márton
                                                              elnök

2007. december 30-án (a CivilDió
Egyesület szervezésében másod-
szor) ismét labdarúgó tornával
emlékeztünk a 33 éves korában,
tragikusan elhunyt Szaszovszky
Csabáról. Barátai, egykori sport-
társai és kollégái, kisebbik fia,
Tamás és olyanok, akik tán nem is
ismerték, emlékeztek meg a csa-
ládapáról, jó barátról, t zoltóról és
labdarúgóról.
 Reggel 9-kor 8 férfi csapat, két
4-es csoportban kezdte meg a küz-
delmeket a vándorkupáért, kés bb
pedig 3 n i csapat (a jen i, a ke-
mencei és a váci) is bekapcsoló-
dott, akik egymás elleni körmérk -
zésekkel döntötték el az idén már
számukra is vándorkupaként kiírt
viadalt.
 A torna az egész környéket meg-
mozgatta, hiszen nem csak a szom-
széd településekr l, hanem Vácról
is érkezett két csapat.
  A csoportmérk zések után, a
dönt ben a két csoport els  helyein
végzett Dream Team ( k a megye
II-es csapatot képviselték) és Nagy
Z. Team – melyben Szaszovszky
Tamás is szerepelt – csapatai mér-

ztek meg, ahol végül a dönt re
kevésbé elfáradt Dream Team
diadalmaskodott. A képzeletbeli
dobogó legalsó fokáért a csopor-
tokban másodikként végzett, és

A Diósjen i Sportegyesület megtartotta ez évi
els  vezet ségi ülését, melyben meghatározta a
2008. év m ködéséhez szükséges f bb kiadásai-
nak összegét.
 Ezzel megkezdte felkészülését a 2008-as
gazdasági évre. Mivel Önök is tudják, hogy még
az amat r sport is pénzbe – igen sok pénzbe –
kerül, ezért az egyesület vezetése indokoltnak
tartja, hogy ne csak az egyesületünk tagjai,
hanem a sportbarátok is képet kapjanak az
egyesület gazdálkodásáról.
 Mint köztudott, egyesületünk gazdálkodásá-
ban csak egy biztos pont van. Amit úgy nevez-
nek, hogy kiadási oldal. Ezt a részt megközelít -
leg pontosan lehet tervezni egy évre el re is. E
kiadási oldalhoz kell az év folyamán felkutatni

… pedig még csak 7-8 évesek.
El  havi számunkban már hírt
adtunk, hogy a diósjen i 2000-es
és 2001-es korosztály milyen nagy
sikereket ért el labdarúgásban.
Utóbbiak els k lettek és ezzel ma-
guk mögé utasították többek között
Balassagyarmat, Vác és az UTE
csapatát is! Nem sokkal ezel tt
pedig azt hallottam, hogy Olaszor-
szágba egy nemzetközi tornára
készülnek. Ezzel kapcsolatban
Mazzonetto Maurizioval, két kis
focista édesapjával beszélgettem.

Pontosan mi is lesz ez a torna,
és honnan jött az ötlet, honnan a
lehet ség?

 Egy évvel ezel tt egy torinói
barátommal beszéltem, aki Torinó-
ban edz , hogy nem lehetne-e vala-
milyen kapcsolatot kialakítani. Mi
szívesen kimennénk focizni, esetleg
valamilyen kisebb tornán részt
vennénk, és k is eljöhetnének ide,
Diósjen re. Két-három hónapja
felhívott a barátom telefonon, hogy
lesz egy torna május végén, ahol a
2000-es és 2001-es korosztály is
indulhatna. Ez a torna egy nagy-
szabású rendezvény, sok csapattal,
több korosztálynak és nemzetközi.
Ráadásul nem kell fizetni nevezési
díjat sem, mert meghívtak bennün-
ket.
 Ezt mondtam Csabi bácsinak
(Józsa Csaba – edz ), és azt is,
hogy utána járok, hogy a legol-
csóbban jöjjünk ki (szálloda, uta-
zás, egyebek). Egyébként egy ilyen
torna elég drága Olaszországban,
kb. 200.000 Ft-ot kell fizetni a
részvételért csapatonként.
 A két korosztályban 6-8 csapat
lesz, itt még nincs olyan sok neve-

. Az egész torna tizenöt napos,
mi öt napot leszünk ott. Egy mérk -
zés 3x15 perc lesz, kispályán, 4 + 1
felállásban. A pontos résztvev ket
még nem tudjuk, mert a napokban
fog megérkezni a hivatalos meghí-
vó és akkor fogjuk megtudni a
pontos menetrendet is.

Milyen jelent sége van ennek
a tornának?

 A torna az olasz labdarúgó
szövetség (FIGC) támogatásával
történik, így nem egy kevésbé is-
mert rendezvényr l van szó. Más-
részt képviselik magukat a nagyobb
csapatok is.
 A gyerekek szempontjából pedig
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azért lenne jó, mert ez egy lehet -
ség  nekik.  Lehet,  hogy  ez  lesz  az
els  és  egyben  az  utolsó  is.  Aztán
ott van a lehet sége, hogy itt lehet
kapcsolatokat kiépíteni, és lehet
hogy egy másik csapat meghív
minket egy tornára és mi is szer-
vezhetünk itthon egy tornát, ahová
visszahívhatjuk ezeket a csapato-
kat.

Mikor lesz és hol?
 Május 28-án indulunk és júni-

us 3-án érkezünk haza, és mint már
mondtam La Loggia-ban lesz,
Torinó mellett.

Diósjen l kik vesznek részt?
 Jönnek a gyerekek akik játsza-

ni fognak, és minden gyerekkel
legalább egy szül . Mivel még
kicsik, szükséges, hogy legyen
mindegyikkel egy feln tt, aki fel-
ügyel rájuk. Van olyan család, ahol
mindkét szül  eljön és jelezte még
néhány érdekl , hogy k is szíve-
sen elkísérnének. Illetve van egy
ismer sünk a Mix Magazinnál, és 
is jelezte, hogy ott lesz. Neki azért
érdekes, mert egy vidéki kis csapat
vesz részt egy ilyen tornán.

Milyen költségei vannak?
Honnan teremtitek el  a szüksé-
ges pénzt?

 Mivel meghívást kaptunk erre
a tornára, így nekünk az utat, a
szállást és a kinti közlekedést kell
fizetnünk. Ez összesen kb. hatvan-
ezer forint összköltséget jelent
fejenként. A szálloda felajánlotta,
hogy nem kell egy összegben, el re
kifizetnünk a szállást, hanem rész-
letekben is fizethetünk.
 Minden költséget magunk állunk,
persze keresünk támogatókat akik
pénzzel vagy sporteszközzel támo-
gatna. Jól jönne pl.: egy garnitúra
melegít  vagy sporttáska, mert egy
ilyen rendezvényen nem mutatnánk
jól, ha mindenki más-más reklám-
szatyorral jelenne meg és abban
vinné a felszerelését. Persze ez a
legkevesebb, de azért jó lenne. A
támogatásra azért is számítunk,
mert van szül , aki jelezte, hogy
sajnos nem tudja el teremteni a
szükséges összeget.

Köszönjük a tájékoztatást.
 2008. május 28-tól június 3-ig
szurkolni fogunk nektek! Hajrá
Diósjen ! Hajrá Magyarország!
Amikor hazatértek, várjuk a beszá-
molót!

Méltó megemlékezés

A Diósjen i Sportegyesület
kéri a sportbarátokat, hogy az
adóbevallásuk elkészítésénél

a felajánlható 1%-kal
támogassák diósjen i

i, ifjúsági és férfi labdarúgó
sportolókat.

Diósjen i Sportegyesület
Adószáma: 19929352-1-12

Labdarúgás


