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IX. évfolyam 2. szám

Sportbál
A már
hagyománnyá
váló
„Sportbál” ismételten megrendezésre került e hónap 9-én.
A rendezvény nem titkolt célja
volt, hogy a vidám évadnyitás
mellett, anyagi alapot is teremtsen
az egyesület m ködéséhez.
Bátran kijelenthetjük, hogy
mindkét célját elérte.
Akik megjelentek, azok most is
meggy dhettek arról, hogy kulturáltan is lehet jól szórakozni.
A szórakozáshoz kiváló alapot
adott Csabuda Péter és barátai
alkotta zenekar. Magas színvonalon m velték a szórakoztató zenélést. Ezen az estén nem voltak
fáradt lábak, csak táncos lábak!
Mulatsághoz a jókedvet az általános iskolások nyitótánca (kering
– Kovács Lászlóné vezetésével)), a
szirt Néptáncegyüttes el adása
(Szalay Antal vezetésével) és a váci
Miami Sporttánc Egyesület táncosai (latin tánc – Igar Betti vezetésével) vezették fel.
Majd, mint lenni szokott ezután,
ment minden magától egészen
hajnalig.
Volt itt minden! Jó zene, kedves
emberek és jó beszélgetések! No és
persze tánc – „amíg csak jólesik”.
Rengeteg díj jutott a tombolára,
melyet az egyesület támogatói
biztosítottak! Ezért most itt meg

kell emlékeznünk a teljesség igénye nélkül – róluk is.
Köszönetet kell mondanunk
támogatóinknak: Az Általános
Iskolának és az Önkormányzatnak,
hogy biztosította a rendezvényünk
helyszínét. Csabuda Péternek a jó
muzsikáért, a táncos lábú általános
iskolásoknak a nyitótáncért, a helyi
szirt Néptánc Együttesnek és a
váci Miami Sporttánc Egyesületnek a remek bemutatókért.
Köszönet jár azoknak is, akik
anyagi eszközökkel vagy a munkájukkal vettek részt a bál sikeres
megrendezésében: Oszter Sándor,
ABC (Molnár István), Erhardt
Piroska, Haljárszki Mihály, Dr.
Kakuk Attila, Filip Dániel, Tóth
János
polgármester,
Lukács
Jánosné
(Manyi),
Szilumin
(Bohacsek és Tsa Bt.), Multiszolg
Nyomda (Vác), Hugyecz József –
Élelmiszerüzlet
(Nógrád),
Hustyava Zoltán, Hornos Kft
(Vác), Hornos Márton és még
sokan mások.
Ne feledjék: 2009. február 7-én
ismételten megrendezésre kerül a
„Sportbál”!
Merinvest (Méreg Péter), Bagó és
Bagó, Csorba Marcsi, Bozsó
Zoltánné, Matolcsi Balázs, Kertész
család, Gazdabolt (Vasas Mihály),
Hornos Petra, Pásztor Katalin,
Horváth Attila és családja, Futóm
szerviz (ifj. Horváth Attila),
Csilling Dóra, Kámor Fogadó,
Kámor Presszó, Békástó Panzió,
Pizzéria, KÁOSZ, Vox Automatika, Göllesz Viktor Rehab. Intézet,
Villtesz, Szabó Miklós Virágbolt,
Coop ABC, Freistág János és
családja, István László, Makrai
Györgyi, Kalocsai Attila, MINI

HIRDETMÉNY
2008. március 9-én
ORSZÁGOS ÜGYDÖNT
NÉPSZAVAZÁS
lesz a plakátokon
és a médiában megjelent
kérdésekr l.
Szavazni a
diósjen i Általános Iskolában
lehet a szavazás napján
6 órától 19 óráig.
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A pályázat elbírálása során
el nyt jelenthet:
Iskolaigazgató:
sön önkormányzati tulajdonban lévezet i gyakorlattal rendelkezik,
területek hasznosítása érdekéközoktatásvezet i-szakvizsgával
ben.
rendelkezik,
Döntés született közterületek
matematika szakos végzettség
parkosítására irányuló tervek elkészíttetésére, valamint közös pályá- Óvodavezet :
zaton való részvételre, együttm vezet i gyakorlattal rendelkezik,
ködési szerz dés megkötésére az
közoktatásvezet i-szakvizsgával
Ipoly Erd Zrt-vel.
rendelkezik,
komplex prevenciós óvodai
2008. január 31.
program ismerete
Döntés született együttm ködési
keretszerz dés megkötésér l a A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó részletes szakmai önReal Missio König Kft.-vel. A keéletrajzát;
retszerz dés célja pályázatok kévezetési programot, a szakmai
szítése településfejlesztési célokra.
helyzetelemzésre épül fejlesztéUgyancsak a fejlesztési tervek
si elképzelésekkel;
megvalósítása érdekében kapott
felkérést polgármester úr, hogy
szakképesítést igazoló oklevelek
kérjen ajánlatot kötvénykibocsátás
másolatait (azok eredetiben bemutatandók a benyújtással egylehet ségére.
id ben);
2008. február 15.
3 hónapnál nem régebbi hatósági
rendkívüli testületi ülés
erkölcsi bizonyítványt.
A találkozó f témája szül i kérelA pályázat benyújtásának határmek megvitatása volt, melyek az
általános iskola osztálybontásaira, ideje az Oktatási Közlönyben való
illetve a bontások ellen irányultak. közzétételt l számított 30 nap. A
A megbeszélésen részt vettek a he- pályázat elbírálásának határideje:
lyi és megyei kisebbségi vezet k, jogszabályban meghatározott vélepedagógusok és szül k. Hosszan- ményezési határid k betartásával, a
tartó vitát követ en a Diósjen véleményezésre jogosultak által
Község Önkormányzati Képvisel - készített jegyz könyvek beérkezétestülete úgy határozott, hogy a sét, illetve az oktatási bizottság
2007/2008-as tanévben az Általá- ülését követ testületi ülés.
nos Iskola osztálybontását nem válAz iskolaigazgatói megbízás
2008. augusztus 01. napjától – hatoztatja meg.
A következ
képvisel -testületi tározott id re, öt tanévre – 2013.
ülés id pontja: február 29-én 16 július 31-ig szól. Az illetmény és a
óra, helyszíne a Polgármesteri Hi- vezet i pótlék az 1992. évi
XXXIII. törvény figyelembevételévatal tanácsterme.
vel kerül megállapításra.
Az óvodavezet i megbízás
2008. szeptember 01. napjától –
PÁLYÁZAT
határozott id re, öt tanévre – 2013.
Diósjen község Önkormányzat július 31-ig szól. Az illetmény és a
Képvisel -testülete nyilvános pá- vezet i pótlék az 1992. évi
lyázatot hirdet
XXXIII. törvény figyelembevételéAz Általános Iskola (2643 vel kerül megállapításra.
A pályázatot zárt borítékban
Diósjen , Kossuth L. út 21.) –
részben önállóan gazdálkodó in- „pályázat” megjelöléssel Diósjen
tézmény – vezetésére, iskola- község Önkormányzatának polgármesteréhez címezve lehet benyújigazgatói
Az Aranydió Óvoda (2643 tani (2643 Diósjen , Szabadság út
Diósjen , Kossuth L. út 13.) – 31.)
Felvilágosítás a 06 35 525-012
részben önállóan gazdálkodó intézmény – vezetésére, óvodave- telefonszámon kérhet .
Szolgálati lakást az önkormányzet i
beosztással, vezet i megbízással az zat biztosítani nem tud.
alábbiak szerint:

Önkormányzati hírek
Beszámoló képvisel testületi
ülésekr l
2008. január 25.

Polgármesteri tájékoztató az el ülést követ eseményekr l:
Január 09-én Hajnis Ferenc
Tolmács polgármestere és Vancsik
József a Real Missio König Kft.
ügyvezet igazgatója keresett meg,
Diósjen átfogó, hosszútávú fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából.
Január 11-én Hajdúszoboszlón
tartott értekezleten a polgármestereket tájékoztatta az Észak- magyarországi Régió Területfejlesztés
Tanácsának igazgatója Rancsics
László igazgató úr a befejez
és
a kiírásra kerül pályázatokról.
Január 12-én szintén Hajdúszoboszlón a MÁK megyei kirendeltség részér l tartott tájékoztatást
Berta István.
Január 18-án megbeszélést
folytattam Dr. Bárány Tiborral aki
a KEOP-os pályázatokon való
részvételünkben nyújtana segítséget. Ez f leg a tó és környékének
helyreállítására kiírt pályázatokon
való részvételünket segítheti. Ez
ügyben felvettem a kapcsolatot Dr.
Kiss Ivánnal, a Horgász Egyesület
vezet jével, tájékoztattam a lehet ségr l, és megállapodtunk abban,
hogy a tó és környezetének felújítása érdekében, amennyiben kedvez feltételek mellett tudunk közösen pályázni, úgy a kínálkozó lehet ségeket kihasználjuk.
Január 22-én Romhányban
Terman István polgármester úr
meghívásának eleget téve több polgármestertársammal együtt részt
vettünk a Rákóczi-féle szabadságharc romhányi csatájának 298. évfordulójára megtartott koszorúzáson, valamint az ünnepi közgy lésen.
Január 23-án a kötvénykibocsátással kapcsolatban keresett meg a
Reifeisen Bank három képvisel je,
akik röviden felvázolták a kötvények felhasználásával kapcsolatos
lehet ségeket.
A napirendi pontok tárgyalása
el tt a vendégéjszakák után fizetend idegenforgalmi adó emelés
kérdésében, a jelenlév szállásadókat hallgatta meg a képvisel testület.
Pályázati feltételek
Ezt követ en a gyermekétkeztetés, szociális ellátás intézményi és Iskolaigazgató:
személyi térítési díjának megállafels fokú iskolai végzettség és
pításáról szóló rendelet módosítászakképzettség;
sára került sor.
legalább öt év pedagógus munA képvisel testület úgy határokakörben szerzett szakmai
zott, hogy az Általános Iskola, és
gyakorlat;
az Aranydió Óvoda feladatait,
büntetlen el élet és cselekv szervezetét, gazdálkodásának módképesség
ját nem kívánja megváltoztatni, és
nyilvános pályázatot hirdet iskola- Óvodavezet :
fels fokú iskolai végzettség és
igazgatói, valamint óvodavezet i
szakképzettség;
állás betöltésére.
A képvisel -testület elutasította
legalább öt év óvodapedagógus
a földterület megvásárlására bemunkakörben szerzett szakmai
adott kérelmet, és egyben felhatalgyakorlat;
mazta Tóth János polgármester
büntetlen el élet és cselekv kéurat, hogy bérleti szerz dést köspesség

Köszönet
Az önkormányzat képvisel testülete nevében köszönetet mondok Méreg Györgynek, aki az élelmiszer csomagok Diósjen re szállítását felajánlotta, továbbá megköszönjük Dukai Tamásnak, hogy elvállalta a Jen i Napló kihordását.
Tóth János polgármester
1/2008. (I. 25.) számú rendelet az
élelmezési norma és térítési díj
megállapításáról
1.§
A gyermekélelmezésben résztvev

2008. február hó
intézmények nyersanyagnormáját a
Képvisel - testület az alábbiak
szerint állapítja meg:
(1) a) Községi Óvodánál ellátottak
Nyersanyag norma 20 % ÁFA Összesen
225
45
270
b) Iskola Napközi ellátottak
Nyersanyag norma 20% ÁFA Összesen
300
60
360
c) Iskolai tanulók (Menza)
Nyersanyag norma 20% ÁFA Összesen
183
37
220
(2) Az óvodai és iskola napközis
étkeztetésnél az (1) bekezdés a) b) pontjai napi háromszori étkezés
normáját
tartalmazzák
(tízórai - ebéd - uzsonna). Az iskola menza étkeztetés csak az
ebéd nyersanyagnormáját tartalmazza.
2.§
(1) Az Önkormányzat a 6/1993.
(IV. 13.) számú rendelete alapján
szociális étkeztetést biztosítottak
részére a nyersanyagnormát a következ összegben állapítja meg:
Szociális étkeztetés
Nyersanyag norma 20 % ÁFA Összesen
233
47
280
(2) Az Id skorúak Klubjában ellátottak részére napi háromszori étkezés igénybevétele esetén a
nyersanyagnormát a következ képpen állapítja meg:
Id skorúak Klubja
Nyersanyag norma 20 % ÁFA Összesen
383
77
460
3.§
(1) Alkalmazottak
Nyersanyag norma 20 % ÁFA Összesen
233
47
280
Óvodai alkalmazottak
Nyersanyag norma 20 % ÁFA Összesen
129
26
155
(2) A konyha szolgáltatásait igénybevev küls étkez k csak ebédeltetés esetében az ebéd nyersanyag-normáját a következ öszszegben állapítja meg:
Vendég étkeztetés
Nyersanyag norma 20 % ÁFA Összesen
233
47
280
Térítési díjak
4.§
(1) A gyermekélelmeztetésben
résztvev k napi személyi térítési
díja
a) Óvodai ellátottak napi térítési
díj összege
Nettó
ÁFA
Együtt
térítési díj
20%
225
45
270
b) Napközi otthoni ellátottak napi térítési díj összege
Nettó
ÁFA
Együtt
térítési díj
20%
300
60
360
c) Menza étkezésben részesül k
Nettó
ÁFA
Együtt
térítési díj
20%
183
37
220
(2) Az Id skorúak Klubjának ellátottai részére megállapított térítési díj: (1993. évi III. tv. meghatá-
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rozza a térítési díj a nyugdíj
30%-nál nem lehet több)
Id skorúak Klubja
Nettó
ÁFA
Összesen
térítési díj
20%
383
77
460
5.§
(1) a) Közalkalmazottak, köztisztvisel k ebédtérítési díja
Alkalmazottak
Nyersanyag 90% rezsi Össze- ÁFA Összenorma költség sen 20% sen
233
209
442 88 530
Napközi otthonos Óvoda (gyermek
adag, csak ebéd)
Nyersanyag 90% rezsi Össze- ÁFA Összenorma költség sen 20% sen
129
117
246 49 295
Munkáltató által természetben
nyújtott étkezés értéke 12.000,- Ft/
hó.
2) Vendégétkeztetés csak ebéd
igénybevételénél a térítési díj:
Vendég étkeztetés
Nyersanyag 90% rezsi Össze- ÁFA Összenorma költség sen 20% sen
233
209
442 88 530
6.§
Záró rendelkezés
(1) Jelen rendelet 2008. március
01-jén lép hatályba, rendelkezéseit el ször 2008. március havi
élelmezési térítési díjaknál kell
alkalmazni. Hatálybalépésével
egyidej leg hatályát veszti a
13/2006. (XII. 21.) számú rendelet 1.§ (1), (2) bekezdése; a 2. §
(1), (2) bekezdése; a 3.§ (1), (2)
bekezdése; a 4.§ (1), (2) bekezdése; a 5.§ (1), (2) bekezdése.
(2) A rendelet kihirdetésér l a
helyben szokásos módon a jegygondoskodik.
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Tavaszi növényvédelem és kertészkedés

Március hónapja már a tavaszi
munkák kezdetét jelenti. Napos,
melegebb napokon elkezdhetjük a
gyümölcsfák ápolási, tisztogatási
munkáit. Gyümölcsfát kora tavaszszal is ültethetünk. A fák el készítését az ültetéshez a gyökérmetszéssel kezdjük, annyira, hogy ne
maradjon törött, roncs rész. A metszéshez éles ollót használjunk,
mert a sebek nehezebben forradnak. Az oltvány gyökerét pépszeen ültessük, amelybe pajor elleni
gyógyszert is keverhetünk. Úgy
helyezzük el az oltványt a gödörben, hogy a szemzéshely északi
oldalra kerüljön. Az már a tapasztaltságon, a régi jól bevált gyakorlaton múlik, hogy hová, milyen
talajra, milyen fajtát ültessünk.
A zöldségtermesztésnél is azon
múlik, ha gondosan választjuk meg
a fajtákat és a termesztési technikát. A gyors fejl dés ek (60-80
nap) kora tavasszal, vagy júliusban, augusztusban vethet ek, így
május végén és az szi hónapokban szedhetjük a friss sárgarépát.
(Amszterdami, Fert di korai) A
nyári fajták tenyészideje 80-100
nap (Nanti, Keszthelyi).
A téli fajták tenyészideje 150180 nap, nagy hozamúak, jól tárolhatók (Vörös óriás, Fert di vörös).
Vethetjük a salátát is az el készített magágyba 25-30 cm sortávolságra. Minden növénynél legfontosabb kelés után a talaj gyomtalanítása és az állomány ritkítása.
Drazsírozott magnál ügyelni kell a
talaj nedvesebb állapotára.
Fontos feladatunk a tavaszi lemosó permetezés és a talajfert tleTóth János Repiczki Zsuzsanna nítés. E néhány információ mellett
polgármester
jegyz
a jó granulátumhoz b vebb szakis-

Évnyitó a könyvtárban
2008. február 2-án tartottuk az
évnyitót a Könyvtárban. Erre az
alkalomra sok jen it meghívtunk
azért, hogy ha eddig még nem
tette, ismerje meg az épületet. Bemutattuk a pályázaton nyert könyveket, azokat az újakat, amelyeket
vásároltunk, illetve azokat is, amelyeket adományként kaptunk.
Ez alkalomra néhány látogató adománykönyvvel érkezett, így ismét
vült az állomány.
Az érdekl kkel igyekeztünk
megismertetni a mozgókönyvtár
ködését, igyekeztünk körbe
vezetni mindenkit az épületben,
így mutatva meg a könyvtár helyiséget, valamint azt a szobát, amelyet nem kevés munkával újítottunk fel, illetve akit érdekelt, az
láthatta azt is mennyi munka van
még hátra.
Azon a hétvégén
nagy örömünkre
párbeszéd alakult ki a
megjelentek között, így ötletek
merültek fel, a polgármester úr
elmondhatta elképzeléseit a megjelenteknek azokról a dolgokról,

amik ott, akkor felmerültek.
Ugyanakkor emlékek is el kerültek, hiszen a jelenlév k közül
többen abba az épületbe töltötték
gyerekkorukat óvodásként, vagy
más történet kapcsolódik az ingatlanhoz. Ezért is fontos számunkra,
hogy ezen a helyen m ködtethetjük
a könyvtárat, illetve ide tervezhetjük programjaink egy részét.

meretre van szüksége mindenkinek.
A hazai növényvéd szergyártóknak és a kereskedelemnek igazodni kell az EU más országaiban
használt növényvéd szerekhez,
így az idei évben is sok ismert
növényvéd szer került kivonásra.
A teljes felsorolás nélkül ilyenek
például: Bancol, Buvicid, Chinmix,
Fundazol, Hungazin, Merkazin,
Zolone,
Buvatox,
Galition,
Unifosz, Basudin, Karathane,
Rubigán. A többi szerekr l felhasználás el tt érdekl dni kell,
hiszen mindegyik helyett gyártanak más szert, igen a tájékoztatás
szerint 10-15%-kal drágábbak.
Még tájékoztatásképpen: Az 1
literesnél nagyobb vegyszeres
göngyöleg veszélyes hulladéknak
min sül. Minden felhasználót törvény kötelez a megsemmisítésr l
való gondoskodására illetve az
Agrárkörn ye zet -ga zdálk odási
Programban is kiemelt szerepet
kap ezen veszélyes anyag útjának
követése. A göngyöleget háromszor kell átmosni, és tiszta állapotban a vásárlás helyén leadni.
Sajnos a változásokhoz itt is
igazodnunk kell. Viszont az id ben
és az el írás szerinti növényvédelem nem okozhat kellemetlenséget
és rossz termést a jó gazdának.
Mindenféleképpen jó munkakedvvel, kell en kijavított vagy új
szerszámokkal, megfelel szaktudással kezdjük el az idei gazdasági
évet.
Ehhez kíván er t, egészséget
minden kertészked nek, gazdálkodónak a szerkeszt k nevében

3. oldal

Falunk a számok
tükrében
Statisztikai adataink
A statisztikai adatok mindig valamilyen összehasonlítást mutatnak
számunkra. Megnézzük az el
év, vagy évtized adatait és hasonlítunk: pozitív, vagy negatív el relépés történt-e. Mindannyian tudjuk,
hogy hazánk lakossága a népszaporulat – fogyóban van. Országunk
lakosságát a bevándorlók növelik,
egyébként a halálozások száma
évek óta túlhaladja a születések
számát. Sajnos ez utóbbi jellemz
falunkra is.
Falunk lakosságának alakulása:
1785-ben 1237 f
1840-ben 1817 f
1870-ben 1538 f
1910-ben 2171 f
1930-ban 2324 f
1970-ben 2764 f
1990-ben 2726-f
1997-ben 2795 f
2000-ben 2836 f
2007-ben 3017 f
1990 1997 2000 2007
Született
gyermekek
28 24 30 24
Elhunytak
f
48 34 41 40
Házasságot
kötöttek
pár 23
5
16 13
Terület összehasonlítási adatok:
Salgótarján határa
Diósjen határa
Érsekvadkert határa
Nógrád határa
Romhány határa
Balassagyarmat határa
Rétság határa

8434
5752
5539
2952
2547
2298
1978

hektár
hektár
hektár
hektár
hektár
hektár
hektár

Vsmy
Reméljük, hogy akik ez alkalommal nem tudtak eljönni, azok
máskor meglátogatnak bennünket.
Minden megjelentnek ez úton is
köszönjük a részvételét és szívesen
látjuk a könyvtár olvasói táborában.
A könyvtár nyitvatartási ideje:
csütörtök: 17-19 óráig
szombat: 16-18 óráig

A többi adatot is megvizsgálva
kit nik, hogy Salgótarján után a mi
falunk területe a második legnagyobb a megyében. (Forrás: Nógrád megye története 1973, valamint
helyi nyilvántartás)
Talán összehasonlításként elég e
pár adat, hiszen ezen is elgondolkodhatunk.
VsMy

Népi id - és termésjóslatok
a kikelet havában
Ha könnyezik Kunigunda, nem sokáig kell a
bunda.
Szent Franciska mutatja, milyen lesz a hónapja.
Hány embert l fél a vincellér? Negyvent l,
mert ha 40 vértanú napján fagy, rossz termés
lesz.
Gergely rázza a szakállát, Gergely a palántavetés napja.
Sándor, József, Benedek zsákban hordják a
meleget.
Benedek a hagymarakó nap. Márciusi por
aranyat ér.
Gyümölcsoltó Boldogasszonykor kell oltani,
szemezni a fákat.
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Képek az óvoda életéb l
„Elmúlott a rövid farsang
de mi ezt nem bánjuk
Sirassák a lányok
otthon maradásuk,
kiknek a nagy méreg miatt
ráncos az orcájuk.”

Hetek óta készültünk a farsangra. Vidám dekorációkkal díszítettük óvodánkat.
Egy hétig tartott a mulatság,
minden nap más-más programot
kínálva a gyermekeknek.
Január 28-án hétf n minden
csoportban jelmezes felvonulást
tartottunk. Ezen a napon a szül k
is részesei lehettek a vidám délel ttnek. A gyerekek örömére az
óvónénik és dadusok is jelmezt
öltöttek. A napot játékokkal, tánccal, falatozással, sok vidámsággal
színesítettük.
Kedden igazi meglepetés volt
óvodásaink számára Zsuzsi és Orsi
zenés m sora, ahol kicsik és nagyok együtt énekelhettek, táncolhattak a vendégekkel. Óriási tapssal köszöntük meg a vidám m sort.
Szerdán táncházat nyitottunk a
nagyobb csoportokban, ide vendégül láttuk a kisebb csoportba járó
gyermekeket. Sokan jelmezben
mulattak ezen a napon is.
Csütörtökön a két nagyobb csoport vetélkedett egymással az általános iskolai tornateremben. Különféle gyorsasági és ügyességi
feladatokban mérhették össze erejüket. A versenyt egy jó hangulatú

kötélhúzás zárta.
Pénteken az óvónénik dramatikus játékán derülhettek a gyerekek,
ami nem csak nekik, hanem a
feln tteknek is vidám délel ttöt
okozott. Az óvónénik és néhány
dadus jelmezekbe öltözve adták el
az „Aranysz
bárány” és az
„Aranyostarajos kiskakas” cím
meséket. Nagy sikere volt a már
ismert mesék el adásának.
Rendkívül tartalmas hetet zártunk a farsang jegyében.
Köszönjük a szül knek, hogy
felejthetetlenné tették gyermekük
számára az idei farsangot a sok-sok
szép jelmezzel, édességgel, üdít vel, gyümölccsel.
Reméljük, a gyermekek még
sokáig emlegetni fogják ezt a különlegesen vidám hetet.

Örömmel számolok be arról,
hogy a diósjen i Önkormányzat
Képvisel -testülete elfogadta kérésünket, hogy a „Napköziotthonos
Óvoda Diósjen ” elnevezést felváltsa egy új, egyedi óvodanév: az
„Aranydió Óvoda Diósjen ”. Ezt
az elnevezést saját lakóhelyünk
kedves apróságaira gondolva választottuk a Szül i Szervezet egyetértésével. Március 1-t l szeretnénk
már az új nevünket használni.
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Iskolai hírek
Farsangi karnevál
az iskolában

Egyben szeretném tudatni a kedves
olvasókkal, hogy óvodásaink számára alapítványt indítottunk útjára.
„Az Aranydió Óvoda Alapítványa” már a nyilvántartásba vétel
szakaszában van. Reméljük, hogy
az alapítvány is segíti majd a
diósjen i óvodás gyerekek játékkészletének b vítését, eszközellátottságát.
Bacskay Sándorné
óvodavezet

ÉMÁSZ ügyfélszolgálati iroda nyílt
Az ELM
és az Északmagyarországi Áramszolgáltató új
ügyfélszolgálati rendet vezetett be
január 2-t l a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
rendelkezései alapján. Ezen jogszabály értelmében kistérségi központonként ügyfélszolgálati iroda m ködtetése kötelez .
Így Rétságon ha csak heti egy
alkalommal is
ügyfélszolgálat
ködik. Itt a lakossági fogyasztói
bejelentések intézésére, panaszok
kivizsgálására és orvoslására, a
lakossági fogyasztók tájékoztatása
mellett információkkal szolgálnak
szerz déskötésekkel, esetleges átkötésekkel kapcsolatban. Ez azért
fontos, mert a villamosenergiaszolgáltatás liberalizációja kapcsán
már más szolgáltatótól is vásárolható áram.
Az újonnan nyílt fiókirodákban
un. sz kített típusú ügyintézés
történik, pénz be és kifizetésére itt
nem kerül sor.
Az ügyfelek minden csütörtökön
12.00 órától 20.00 óráig kereshetik
fel az ügyfélszolgálatot a M vel dési Központ 24. sz. termében.

Hagyományainkhoz híven ebben
az évben is megrendeztük farsangi
bálunkat.
Február 2-án, szombaton délután
kezd dött rendezvényünk. 15 óra
el tt szinte özönlöttek a gyerekek
az iskola öltöz ibe, hogy felölthessék ötletesebbnél ötletesebb jelmezeiket. Fodor tanár úr humoros
bemutatásával vonultak fel jelmezeseink.
Elsorolni is hosszú lenne, menynyi gyönyör séges és meghökkenmaskara látványa fogadta az
érdekl
közönséget.
A jelmezesek felvonulását a 7-8.
osztályos tanulók nyitótánca követte.
A zs ri nehéz, id igényes munkája alatt Kozák Katalin néptánc
tanár vezetésével a táncolni, játszani vágyó tanulók tölthettek
el egy kellemes órát. Az ütemes,
pattogós muzsika és a könny tánclépések mindenkit jókedvre derítettek.
A büfében finom házi süteményt
és általuk készített szendvicset
árultak a szorgos, fáradhatatlan
anyukák. Az így szerzett pénz is a
gyerekek bankszámláját gyarapítja.
Az est fénypontja a tombolahúzás
volt.
Jó hangulatban fejeztük be bálunkat este hét órakor.
Köszönjük a szponzorok és a
fent említett segít szül k támogatását, akik pénzzel, tárgyjutalommal, munkájukkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez.
Diákönkormányzat

Játékos irodalmi
vetélked
a Reformkor jegyében
Második alkalommal rendezünk
iskolánkban csapatversenyt a környez települések 7-8. osztályos
tanulói számára.
Ebben az évben január 22-én, a
magyar kultúra napján több négy
s csapat mérte össze tudását,
ügyességét és kreativitását a reformkor szellemiségér l, m vészeti és politikai törekvésér l.
A verseny célja, hogy játékosan,
hangulatos és élvezetes feladatok
során szerettesse meg az irodalmat,
igényt támasszon a m veltségre mint értékre.
A verseny els helyezését a vendég rétsági általános iskola csapata
érte el.
Másodikként a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola
csoportja futott be.
Iskolánk csapata a szerény harmadikként végzett, de nincs okuk
szégyenkezésre.
Jöv re találkozunk!
Magyar munkaközösség
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Tél végi gondolatok

…Mindennap máshol,
de mindig együtt!

A fenti mondatban foglaltak szerint
szerveztük meg idén az ökumenikus imahét programját Gy ry Csaba, katolikus plébánossal és Kollár
Zsolt,
evangélikus
lelkésszel.
Mindez talán eltért az elmúlt évek
gyakorlatától, de mindenképpen
el nyünkre vált. A szervezéskor
fontosnak éreztük, hogy az imahét
idejét valóban teljesen kihasználjuk és természetesen a lehet ségekhez mérten, együtt legyünk a különböz keresztyén gyülekezetek
tagjaival. A másik fontos szempont
az volt, hogy szerettünk volna teret
adni olyan felekezeteknek is, amelyek ugyanúgy Krisztus szolgálatában állnak, de településünkön nem
vagy csak alig ismertek.
Ezen célkit zések alapján, a
következ k szerint alakult a hetünk:
Január 21-én, hétf n a nógrádi
evangélikus templomban jómagam, kedden a diósjen i református templomban Papp Miklós,
görög katolikus parókus, szerdán a
nógrádi evangélikus templomban
Gy ry Csaba, római katolikus
plébános végzett igehirdet i szolgálatot. Csütörtökön a diósjen i
református templomban Kollár
Zsolt evangélikus lelkész, pénteken
a diósjen i katolikus templomban
szintén én, és végül szombaton a

diósjen i református templomban
Meláth Attila, váci baptista lelkipásztor hirdette a feltámadott és ma
is uralkodó Jézus Krisztus evangéliumát.
A közös imádsággal és az Isten
Igéjére való figyeléssel mindig
meger södik a kapcsolat, amelyet a
n Isten és ember, ember és ember viszonyában újra és újra meggyengít. Ezt élhettük át az idei
ökumenikus imahét során, amikor
tudtunk együtt énekelni, áment
mondani egymás imádságára, közösen épülni és er södni a mai
rohanó és posztmodernek nevezett
világban is k sziklaként megálló
bibliai üzenetb l.
Esti alkalmainkat rend szerint
szeretetvendégségekkel zártuk. A
hét utolsó alkalmán, szombaton,
örömmel mondtuk, hogy igenis jó
volt együtt lenni és a jöv ben szeretnénk, ha hagyománnyá formálódna az idén talán még szokatlannak t
imaheti rend, ha ez Urunk
akaratával is megegyezik.
Gottfried Richárd
református lelkipásztor
Reménysége irányt mutat: a Magyarországi Református Egyház
technikai száma 0066, melyet adójának 1%-val segíthet.

Tájékoztató földtulajdonosoknak
Bizonyára több földtulajdonos
bosszankodott, amikor az Ipolymenti Vízgazdálkodási Társulattól,
majd ezt követ en az Önkormányzattól megkapták a befizetend
csekket.
Sokan nem tudják miért is kell
ezt fizetni, hiszen sem a Társulattól
nem kaptak erre vonatkozó rendelkezést, netalán szerz dést sem
interneten vagy más médián nem
tájékozódhatnak.
Az elmúlt hetekben két esetben
felhívtam a Társulat adjon err l
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vebb felvilágosítást, amelyet
lapunkban leközlünk. A Társulat
vezet je erre ígéretet tett, amelyet
eddig nem teljesített, a fizetési
határid közben lejár.
Egyébként vannak kitételek,
amelyre a befizetési kötelezettség
nem vonatkozik, úgy látszik ezt
nem akarják ismertetni.
Az ügyben tovább fogunk érdekdni – Juszt László nélkül – és
tájékoztatást adunk.
my

Télen sokan szorongóvá, rosszkedvé válnak, és ezért leginkább a
napfényhiányt teszik felel snek.
Nem igazán használ sem a mesterséges fény, sem a sok-sok vitamin.
Ahogy hosszabbodnak a nappalok,
egyre több a fény egyre többször
simogat bennünket az áldott napsugár. Sokszor azt várjuk, hogy átragyogjon a sötét világba, beragyogja a sötét szíveket, és fény tündököljön körülöttünk.
Idézve Túrmezei Erzsébet versél:
„Kísérjen hát egyre a kérdés
tovat
évek alatt:
átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?!”
Ebben a gondokkal küszköd
kiismerhetetlen világban a szellemi
színvonal csökkenését mindenhol
nyomon lehet követni. A bels
igény hiánya, az emberek közötti
bizalmatlanság mellett a kommunikációs igény, a nyomtatott sajtó
uralma elégíti ki az emberiség
nagy rétegét. Szinte észre sem
vesszük, hogy e közben elveszítjük
a magyarságunkat, nemzeti tudatunkat, si hitünket. Mindenki
rohan és siet, szélmalom harcot
folytatunk sok mindennel szemben
és a demokráciának nevezett új
társadalmi formában sok ember
nem látja a célt.
A nagy világbirodalmi hódítások
(török, Habsburg, orosz) után,
ország csonkítatásunk ellenére
megmaradt magyar nemzetünk.
Vajon ebben az európai olvasztóban megtudunk e maradni, meg
tudjuk-e rizni mindezt, amit seinkt l megtanultunk, örököltünk?
Tudjuk, minden korban voltak –
reméljük még mindig vannak –
olyan hazafiak akik szellemi tevékenységükkel akár vagyonukat is
áldozva – számtalan példa, hogy
életüket is – kiálltak és harcoltak a
Szent István-i országunkért.
Még nagyobb öröm lehet szá-

Tájékoztatás a rétsági ÁNTSZ ügyfélszolgálati iroda nyitásáról
A rétsági kistérségb l érkez igényt, miszerint
szükség van ügyfélszolgálati iroda fenntartására
Rétságon, Mez fi Zoltán polgármester úr jelezte
felém. 2008. január 28-tól hetente kétszer négy
órában az iroda az ügyfelek rendelkezésére fog
állni a hajdani ÁNTSZ helyén. (Rétság, Rákóczi
u. 20-22. sz. földszint)
Az ügyfélfogadás rendje:
Hétf : 12-16 óra
Péntek: 8-12 óra
Tel./fax: 06/35/350-458
Ügyfélszolgálati munkatárs neve: Varga
Valéria (kés bbiekben: Kozmáné Heged s
Andrea). Az ügyfélszolgálati irodában iktatás,
érdemi ügyintézés, postázás nem lesz. Jellemz en, az ügyfeleink kérelmeket, formanyomtatványokat, csekkeket vehetnek át, tölthetnek ki,
alapvet tájékoztatást kaphatnak, panaszügyeket
tudunk rögzíteni, stb.
Remélhet leg ez is segítség lehet a kistérség
lakosságának, vállalkozóinak.
Tisztelettel:
Dr. Csaja Terézia
kistérségi tisztif orvos

munkra amikor iskolás gyermekeink között is vannak akiknek tudatában él a nemzet tudat szikrája.
El
számunkban jelent meg a kis
versel k díjat nyert versei, amelyek
valóban azokat a gondolatokat
vetik fel. amik a trianoni csonkítás
traumáját okozták magyar nemzetünknek.
„Együtt jöttünk, most külön élünk,
Mi végre hát az si létünk?”
A vers kritikát elfeledve – az
nem a mi feladatunk – ezúton is
gratulálunk a kis versel knek és
rajzolóknak. Bár minden iskolás
gyermek ilyen úton haladna! Ez a
töretlen hazaszeretet, Erdély melletti kiállás vezérelte nagy írónkat a
10 éve Amerikában meghalt Wass
Albertet is.
Valószín sokan tudják a falunkban, hogy az önkormányzat fontos
feladatának tartja az évek óta falumúzeum kialakítását. Reméljük
sikerül ebben az évben megvalósítani és ahhoz hogy meg rizzük
múltunkat, el deink egy-egy használati tárgyát itt a falunkban kell
ezt összegy jteni. Aki tud ebben
segíteni kérjük jelezze bármelyik
képvisel , vagy a CivilDió felé.
Falunk mai történetét úgy véljük
a Jen i Napló megörökíti a következ generációk számára.
A beküldött írások is falunk
életét tükrözik, hiszen nincs már
szükség a lapban vicceket közölni,
hiszen el fordul, hogy egy-egy
cikk, vagy kép a következ számban jelenhet meg. Az országos
politikai, avagy társadalmi események, mint például a következ
népszavazás, reméljük a diósjen i
embereket is a józan megfontolás
irányába vezetik. Tudjuk ilyen
esemény nem csak az ország helyzetét hanem egy-egy kisfalu életét
is nagyban befolyásolják.
Ezért igyekszünk a becsület és
tisztesség útján járni, mert a jövenaz igazakkal van.
vsmy

Gondoljon Diósjen re!
Kérjük, 2007. évi adóbevallása
elkészítése során is támogassa
alapítványainkat,
civil szervezeteinket,
egyházainkat!
Tehetséges Ifjúságért Alapítvány
adószáma: 19162850-1-12
Diósjen i Polgár r Egyesület
adószáma: 18638370-1-12
Diósjen i Önkéntes T zoltó
Egyesület
adószáma: 18639010-1-12
Diósjen i Sportegyesület
adószáma: 19929352-1-12
Katolikus egyház
technikai száma: 0011
Református egyház
technikai száma: 0066
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Barangoló VI/5
Aki életében egyszer már végigszenvedte a házépítés viszontagságait, az csak a legvégs esetben
szánja rá magát újabb hasonló
cselekedetre.
Mire az ember kidobta kiürült
pénztárcáját, összeszedte a szétdobált görbe szögeket, betemette a
gödröket, eltüzelte a gerendavégeket, eltakarította a téglatörmeléket
és cserépdarabokat, elajándékozta
a megmaradt homok és sóderhalmokat, mire valami csenevész f
sarjad a mész és cementlével átitatott talajon, eljut oda, hogy az
egyébként nagyra becsült mesterrel való váratlan találkozást elkerülend , inkább átmegy a túlsó járdára, nehogy az istenadta még egyszer betegye a lábát a portára …
Szegény madaraknak mindezen
tortúrát évente kell elszenvedniük.
S nehogy azt gondoljuk, hogy
azért, mert nekik nem kell építési,
vagy fennmaradási engedélyt beszerezni – egyszer bb az életük. A
természet törvényei sokkal hamarabb és a fellebbezés lehet sége
nélkül büntetnek. Ha nem elég
gondos a fészek rögzítése, már le is
verte azt valami rosszkedv szell ,
ha nincs eléggé elrejtve, máris
áldozatául esik valamely erre szakosodott fészekrablónak.
Ez viszont igen nagy baj, mert a
feladatok között nincs lélegzetvételnyi id sem, máris itt a tojásrakás, majd a költés ideje és kényszere.
A fészekalj nagysága faji jellegzetesség. Általában a kisebb test
madarak több fiókát nevelnek a
nagyobb testméret eknél. Így pl. a
sasok általában 1, a galambok 2, a
poszátafélék 4-6, míg a kék cinkék
akár 15 tojást is rakhatnak fészkeikbe. Itt is vannak tehát „egykék”
és vannak hátrányos helyzet
„nagycsaládosok”.
A párok tagjai különböz képpen
vesznek részt a költés munkájában.
A madártanban járatlan emberek
nagy része úgy gondolja, hogy a
madaraknál csak a tojó költ. Persze
vannak ilyenek is (pl. a baromfiudvar – helyzetére méltán büszke
kakasa hogyan döntené el, hogy a
nagyjából egyszerre kotló háremhölgyei közül melyiknek fészekalját részesítse el nyben). A ragadozó madarak és az aprótermet
énekesmadarak zöménél a költés szigorúan rendszeres váltással –
megoszlik a két nem között.
A fészeklakó fiatalok felnevelésének legfárasztóbb része a táplálékhordás. Ebben általában a pár
mindkét tagja részt vesz. Miután a
fiókák anyagcseréje igen élénk naponta óriási táplálékmennyiséget
igényelnek. Konkrét megfigyelésre
támaszkodva szinte hihetetlen
adatot ír le Kelemen Attila a
„Madaras könyvében”. Eszerint a
seregély naponta átlagosan 282-

szer, a kerti rozsdafarkú 342-szer, a
legtöbb fiókát nevel széncinke
560-szor(!) etet naponta.
Ennek fényében bizony elgondolkodtató, hogy a hosszú távon
súlyos következményekkel járó
vegyszerezés helyett nem kellene-e
inkább a madárvédelmet szorgalmazni.
Az etetés mellett a szül k esetenként páratlan találékonysággal
óvják fiókájukat. Az erdei szalonka ha fészkét veszély fenyegeti
más, rögtönzött fészekbe szállítja
át tojásait. Egyes madarak vészhelyzetben fészkükr l leszállva
bukdácsolva futnak, sérült madár
módján verg dve igyekeznek elcsalni az ellenséget fészkük közelél. A nyaktekercs a nyakát kígyó
módra tekergetve és sziszeg hangokat hallatva próbál minél jobban
ráijeszteni a hívatlan vendégre.
A nyár elmúltával befejez dött
a költés, a fiókák kirepültek, s a
szül kkel egyetemben készülnek a
nagy próbatételre, a telelésre, vagy
a hosszú vonulásra. Részben, vagy
teljes egészében kicserélik megkopott tollazatukat, javítják általános
kondíciójukat. Elcsitulnak a fajon
belüli és a fajok közötti villongások, feladják költ helyüket, s t
egyenesen csapatokba ver dve
keresik az egyre fogyóban lév
táplálékot. A lomb lehulltával a
ragadozóktól is védtelenebbé válva
megkezd dik a hideggel, faggyal,
hóval való küzdelem.

Amely madárfajok nem tudtak
alkalmazkodni a megváltozott
id járási viszonyokhoz, vándorútra
kelnek. Annak ellenére, hogy a
jelenséget már évezredekkel ezel tt
felismerték
(így például már
Arisztotelész is leírja az „Állatok
élete” c. m vében) – a biológia
egyik legtöbbet vitatott és egyes
részleteiben mindmáig tisztázatlan
kérdése a madárvonulás. Az egyértelm , hogy kiváltó oka a téli táplálékhiány. A madárgy zés kielemezett adataiból, s újabban a korszer m szertechnika (a madarakra
szerelt jelz rendszerek) felhasználásának köszönhet en már meglehet sen pontos ismereteink vannak
a vonulási útvonalakról, telelési
helyekr l. Ugyanakkor még csak
némi fogalmunk van arra nézve,
hogyan képesek sszel több ezer
kilométernyi szárazföldet, tengert
átszelni, majd tavasszal visszatalálni abba a kis faluba, ahol születtek.
(Az egyértelm , hogy szül helyüket tartják hazájuknak.). Meglehe-

sen általánosnak mondott érv,
hogy a csapatban vonuló madarakat – tudásukat a fiatalabbaknak
átadva - tapasztalt öregek vezetik.
(De mire támaszkodik az idén
született és magányosan vonuló
kakukk?)
Valószín nek t nik, hogy a madarak kifinomult tájékozódó képessége egyszerre több érzékükre
támaszkodik. Így például érzik a
föld mágneses terének változását.
Az éjszaka vonuló madarak helyzetüket a csillagok állásából is le
tudják mérni úgy, hogy ezek évszakonként változó képét az állandó
sarkcsillaghoz viszonyítják. Hoszszú utas vándorlásukban irányt ként segíti tájékozódásukat a napsugarak beesési szögének változása
is. Erre még borús id ben, vagy a
naplementét követ en is támaszkodhatnak, miután a madarak (és a
rovarok) az embernél lényegesen
jobban tudják érzékelni a nap polarizált fényét. Az el eken túl az is
elképzelhet , hogy a mélytengeri
vagy földfelszíni áramlatok érzékelése is jelent számukra tájékozódási lehet séget.
A több ismérvre való támaszkodásuk fontosságára könny magyarázatot adni. Például egy váratlan –
napfolttevékenységre visszavezethet - mágneses vihar esetén nyilván más érzéküket kell segítségül
hívniuk.
Sajnálatos, de újabban kedvetlen hatások zavarják a madarak
evolúciós ösztöneinek m ködését.
Így az emberi tevékenységre viszszavezethet globális éghajlatváltozás az évmilliók óta m köd és
irányjelzésként is felhasznált áramlatok stabilitását veszélyeztetik.
Arra nézve is vannak megfigyelések, hogy a világvárosok fényei megzavarva az égbolt természetes
fényviszonyait - nehezítik az éjszaka vonuló madarak tájékozódását.
(Nem tájékozódási probléma, hanem az id járás széls ségei okán
lehettünk az elmúlt telek valamelyikén tanúi annak, hogy a szokatlan hideg és több napon át tartó
orkánerej szél Diósjen határába
(Füzes felett) sodort egy kisebb –
kizárólag mez ségi él helyhez
köt
– túzokcsapatot)
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páratlan képességei mellett újabban
más tulajdonságaikra, nevezetesen
jó alkalmazkodó készségeikre is
felfigyeltek. Mondhatni a madarak
is „haladnak a korral” A veréb, a
fecske, a gólya már régebbr l a
falusi ember társainak számítottak,
de az mégis érdekes adat, hogy ma
már mintegy 40-50 madárfaj él, s t
fészkel városainkban. Tudomásunk
szerint legkorábban – már a XVI.
században – a feketerigót írták le
parkokban él városi madárfajként.
Véle kapcsolatosan más megfigyelések is tehet k. Annak ellenére,
hogy a tojók és a fiókák sszel
délre vándorolnak úgy t nik, mintha a rigók télen többen volnának.
És ez így igaz! Ugyanis nemcsak
lünk költöznek el sszel madarak, hanem – klímánkat megfelel nek tartva – esetenként hozzánk is
érkeznek. Így a t lünk északabbra
költ feketerigók, feny rigók, a
gatyás ölyv, vagy kivételesen hideg
teleken a rendkívül dekoratív
csonttollú madár stb.
A madarak városi térhódításának okai még nem kell en tisztázottak. Egyik feltevés, hogy
miután a rohamosan terjeszked
városok elfoglalják megszokott
fészkel helyeiket – a madár semhogy megváljon környezetét l,
inkább alkalmazkodik ahhoz. A
másik hipotézis – a kényelem. A
malmok, élelmiszeripari létesítmények, vágóhidak, szeméttelepek
térségében
b séges táplálékot találnak. A h er
vek környékén, vagy egyszer en a rosszul
szigetelt nagyobb lakóházak közelében pedig még a téli hidegt l sem
kell tartaniuk.
A megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás más kérdésekben, így a madarak életmódjában is nyomon követhet . Esetenként „korszer ” ipari anyagot
(gallyak helyett drótot, tollpihe
helyett m anyagot) használnak fel
odú helyett postaládába rakott
fészkük építéséhez.
Lehet, hogy most egy kicsit
konzervatív vagyok, de nekem ez a
változás – bár érdekes – egy kicsit
szomorú dolog. Sajnálnám, ha ez a
jöv várna a madarakra, a szabad
természet e remekm veire.
Ez persze nem azt jelenti, hogy
irigyelem a madarak közelségét
szegény városi embertársaimtól, de
hát úgy sem valószín , hogy a
város kaotikus hangzavarából kihallatszana a madárcsicsergés…
Inkább jöjjenek – azt itt teljes fortissimójában hallgatni – minél
többen, s els sorban bakancsos
túrára készülve ide a Börzsönybe.
(Tényleg, segítsen valaki megfejteni, hogy a vonattal érkez kirándulók falura érkezve miért mennek a
járda helyett – azt teljes szélességben elfoglalva – az út közepén?)
Tisztelt olvasóim! Börzsönyi
A madarak a GPS m szereket „kirándulásaink” során – igaz csak
messze megel
(és lepipáló) nagyvonalakban – bepillantást
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nyertünk az él világ részben feltárt
rejtelmeibe. E rejtelmek óriási
tárházából kiragadott példákkal
szerettem volna érdekl désüket
felkelteni, szemüket és szívüket
kinyitni mindezek felismerésre és
befogadására, hiszen ezen érdekességek bárki által felismerhet k és
felderíthet k. Csak kicsit több id t
és figyelmet kell fordítanunk a
minket körülvev él világra.
Könyörtelenül rohanó világunkban merjünk egy kicsit megállni és
körültekinteni. Ez az els lépcs je
annak, hogy aztán tegyünk is érte
valamit.
Végül szerettem volna kicsit
rádöbbenteni magunkat saját felességünkre, mert úgy t nik szinte
figyelmet sem fordítunk ökológusaink egyre hangosabb kiáltásaira.
A fajpusztulás ma már megállíthatatlan üteme az emberiség biológiai
tartalékait veszélyezteti. Mit értünk
ezalatt? Élelmiszereinket, ipari
nyersanyagunk egy részét vadon
él növény és állatfajokból nemesítettük ki. Gyógyszereink hatóanyagának zöme szintén ezekb l származik. Honnét tudjuk, hogy nem
éppen most pusztítjuk el a jöv
nemzedék egy lehetséges új táplálékát, vagy valamely betegségünk
potenciális ellenszerét?
Ki gondolta volna, hogy a nem
túl ügyes háziasszony bef ttjét
elborító zöld penészgombából
vonják majd ki a penicillint. Ki
tudta el re, hogy a borászok által
átkozott ecetmuslinca – kivételesen
nagy méret kromoszómái folytán
az örökléstan tanulmányozásának egyik legfontosabb él lényének fog számítani..
A minap adta hírül valamelyik
újság, hogy egy Mexikó és Guatemala sivatagos területén él mérges gyíkfajta – a gila (tudományos
nevén: Heloderma suspectum)
nyálából olyan hatóanyagot sikerült kinyerni, amely hatékonyan
használható az emberi szervezet
vércukorszintjének csökkentéséhez
(Amerikában,
Németországban
már engedélyezett gyógyszer). Ki
tudja, mi minden tartalék lehet még
él világunkban.
Ugyanakkor ki tudja
hány
növény- és állatfaj egyedszáma
csökken, vagy pusztul el napjainkban a hónapokig elolthatatlan
Ausztráliai, Kaliforniai erd tüzek,
a sok ezer tonnányi nyersolajat
szállító tankhajók balesetei, vagy
az Amazonas menti serd k kitermelése kapcsán… és mennyi pusztul el általunk is
a felel tlenül
felgyújtott parlag, a kiskertjeinkbe
fölös mennyiségben kipermetezett
vegyszer, a kidobott savas akkumulátorok miatt…
Gondolkozzunk el ezeken kedves Barátaim!
Teszáry Károly
(Folytatás a következ számban...)
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Néhány évtizeddel
ezel tt
Több, mint fél évszázad életvitelére szeretném visszakalauzolni az
olvasót. Hát kezdem a községünk
volt vezetésével. A falu feje, bírója
Szabó Hornos András volt, az elöljárósággal.
Törvénybíró, Tuskó István.
Jakus Lajos nagyapja a f béres. A
község pénztárosa Gere Pál volt.
Régi községházunk épületébe mely a református templom felett
található - a következ tisztségvisek dolgoztak: F jegyz : Kámori
Lajos, aljegyz k
akikre én emlékszem
Szél Zoltán, Matyóka
Ferenc, f jegyz tanuló Hornos
András. Panyi kés bb névmagyarosítás után. Haraszti András és
Tuskó István gelter a nagy iroda
vezet je, a községháza mindenese...
Nem is maradt el a humor:
Kámor fel l fújja a szél a Harasztot
a Tuskóra. A kisbíró feladatát Kánya József látta el. Majdnem mindennap végigdobolta a községet,
tájékoztatta a lakosságot mindenr l
és felhívta a figyelmüket kötelességük teljesítésére. "Közhírré tétetik!"
Településünk kb. 80%-a földm velésb l és állattenyésztésb l élt.
Technikai segítségüket jól képzett
és becsületes iparos emberek alkották, legjobb tudásukkal. Legkisebbjeink az új református parókia
szomszédságába, az öreg iskolába
jártak óvodába. A jobbrad vonal
leírásától – mely palatáblán történt
a hatodik elemi iskola befejezéséig, két iskolában tanították. A
Római Katolikus elemi iskolában,
mely a plébániától néhány házzal
lejjebb volt, két taner oktatta a
kis- és nagyobb diákokat. Kámori
Lajosné az els , második osztályosokat, Végh Károly igazgató kántor, tanító úr a másik négy osztályt
oktatta.
A volt Református Elemi Népiskola, mely az els világháborús
emlékm mellett található, szintén
két taner vel m ködött: Kuti
Gézáné tanítón és Kuti Géza kántor-tanító úr oktatták a hat osztályt.
Végh igazgató úr nagyon sokoldalú
ember volt, foglalkozott földm veléssel, meteorológiai mérésekkel.
A Rétságra vezet út mellett, a
vasúti átjáró után volt 5-6 katasztrális holdon faiskolája. A Szabadság és a Dózsa György út mellett
meglév gyümölcsfák az
szép
emlékét rzik.
Kuti Géza csurgói születés ,
kántor-tanító, ki híres volt kit
hangjáról és magas szint orgonajátékáról. Szabadidejében a Hitelszövetkezet és a Hangyaszövetkezet könyvelését vezette. Lehoczki
Irén egészségügyi véd
nagyon
gyakran az iskolások egészségét,
tisztálkodását és a tantermek higiéniáját ellen rizte. 1934 és 35 telén
a katolikus iskolában Végh Károly
folytatás a 8. oldalon

7. oldal

Karácsonyi (rossz) emlék
Nem tudom, ki hogy van vele,
szerintem az ünnepek közül a legszebb a karácsony.
Nekünk a szeretetet, az összetartozás érzés feler södését, az örömöt és a békességet, meg az ünneppel együtt járó díszes környezetet, szépséget jelenti. Nagyon szeretem, ha ünnepi ruhában együtt
énekelünk és nézzük a feldíszített,
csillagszórótól szikrázó feny fát,
miközben azokra a szeretteinkre is
gondolunk, akik már nem lehetnek
velünk, meg azokra is, akiket még
szerethetünk. Ilyenkor bizony mindig elérzékenyülünk.
Mi is megköszöntjük egymást –
persze már csak jelképes
ajándékkal, amit ma is örömmel, izgalommal bontunk ki, mint régen. A
vacsora gyermekkorom óta azonos
fogásokból áll, de mert kizárólag
ehhez az ünnephez köthet , megunhatatlan és nagyon finom. Az
alkalomhoz méltóan díszbe öltöztetett lakás, az asztalon ég gyertya,
s már az ételek látványa, meg az
illata is igazi öröm számunkra, az
ízekr l már nem is beszélve.
Nincs televíziózás, vagy hangos
szó. Az ünneplést a meghitt beszélgetés, egymásra figyelés, nevetgélés, történetek mesélése, s a kimondatlanul megnyilvánuló szeretet
jelenti.
Mondhatják, hogy szentimentális
vagyok, nem baj, vállalom. Azonban gyermekkorom óta nálunk
ilyen a karácsony. Ezért válhatott
számomra olyan ünneppé, amelyekre szívesen emlékezem vissza,
amit minden évben nagyon várok.
Én ugyanis szeretek ünnepelni és
szeretek szeretetet adni meg kapni
is. Szeretem a hozzám tartozókat, a
barátaimat, szeretem az embereket,
szeretem a szépet és a természetet.
(Ezért is van nyaralónk Diósjen n
már három évtizede.)
Tudom, hogy vannak, akiknél ez
az ünnep csak az ajándékok vásárlásával, a családi traktákkal, vagy
a vendégeskedéssel együtt járó
gondokat, fáradalmakat, vitákat és
veszekedéseket jelenti. De miért
is? Mert vásárolnak er n és anyagi
lehet ségeiken felül. (A megajándékozottak pedig még csak nem is
örülnek!) Sütnek-f znek úgy és
annyit, mintha most kellene elfo-

gyasztani az egész évi étel-, italmennyiséget. A gyerekek meg
jobb, ha csendben maradnak, vagy
televíziót néznek. Észre sem veszik, hogy mindeközben elvész az,
ami az ünnepeknek tartalmat ad.
Mert már nincs, vagy nem is volt
sem energiájuk, sem idejük, sem
igényük arra, hogy egymásra figyeljenek.
Vannak ismer seink, akik igen
nehéz anyagi helyzetük ellenére is
meg tudják teremteni az ünnepeik
különleges hangulatát. Akik tudják,
hogy a sokak által talán formaságnak tartott szerény ünneplési szokásaikkal olyan
pénzzel meg
nem vehet – értéket, magatartásmintát tudnak adni környezetüknek, gyermekeiknek, amit tovább
lehet vinni, amit érdemes továbbadni.
Van azonban egy olyan ismer sünk, akinek a karácsony azt jelentette, hogy az általunk hosszú évek
óta nevelgetett, s közel egy évtized
alatt kertünk egyik díszévé vált
ezüstfeny t derékban kettévágva
karácsonyfának hazavigye. Nem
olyan, aki anyagilag rá lenne szorulva, mert azt – ha nehezen is, de
meg tudnám bocsátani.
Azon t dünk ma is, vajon
miért gondolta, hogy nem látják
meg és nem ismerik fel, amikor
kertünkben garázdálkodik? Vajon
miért nem sajnálta elf részelni és
így tönkretenni a fát? Vajon volt-e
lelkiismeretfurdalása amikor díszítette? Mi játszódott le a fejében,
amikor este a fa el tt állva azt
mondta a gyermekének, hogy azt a
„Jézuska hozta!” neki?
Lehet, hogy ezek a kérdések
csak bennünk fogalmazódnak így
meg, benne pedig soha?- de akkor
az ilyen embert jobban kell sajnálnunk, mint a feny fánkat.
Ne ilyen példát mutassunk gyermekeinknek! Hiszen ismert, nem a
szegénység a b n, hanem a tisztességtelenség!
Mi meg erre a karácsonyra - akár
akarjuk, akár nem az ezüstfeny
megmaradt csonkját látva mindig
szomorúan fogunk emlékezni,
amikor csak Diósjen re megyünk.
Bende Lászlóné
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mag
28.000.Pálya karbantartás,hengerezés:
25.000.152.000.bevételi forrásokat kell megtalálni Gáz, víz, elektromos áram
nyírás
60.000.hozzá!
nyíróba
üzemanyag
50.000.Mib l állhat az egyesület bevétele?
összesen:
315.000.Természetesen több forrásból:
Saját bevételeib l (jegyek,
ködési költség (egyesületi költségvetésb l)
bérletek, sportbál bevétel)
Átigazolás, igazolás:
20.000.Támogatók (szponzorok, pár- Játékengedélyek:
120.000.toló tagok) adományaiból
Sportorvos
90.000.önkormányzati támogatás Nevezési díj, pálya-hitelesítési díj
85.000.(m ködési célokra)
i kupa mérk zésnapok rendezése 30.000.4 edz mérk zés (szállítási költség)
40.000.2008. I. félév
Bírói díj (8 X)
200.000.Infrastrukturális költség (önkormányzati költség- Ifi szállítási költség (8 x)
136.000.vetésb l), sportlétesítmény fenntartása
Feln tt férfi, n i szállítási hozzájárulás 100.000.821.000.mag
28.000.- összesen:
1.136.000.Pálya karbantartás,hengerezés:
25.000.- II. félév összesen:
Pálya világítás (1 oszlop+ reflektorok) 38.000.2008. évi kiadás-összesít :
Gáz, víz, elektromos áram
402.000.Kerítés, pálya kordon javítás, pálya festék
Infrastrukturális költség (önkormányzati költség54.000.- vetésb l):
1.092.000.-Ft
Öltöz javítás ( 2 db ablak csere, bels festés,
ködési költség (egyesületi költségvetésb l):
WC befejezés, stb…)
120.000.1.623.500.- Ft
nyírás
60.000.- Összesen:
2.715.500.-Ft
nyíróba üzemanyag
50.000.Összesen:
777.000.- E tervezetb l kiderül, hogy egyeködési költség (egyesületi költségvetésb l) sületünknek 1.623.500.-Ft-ot kell
öner l el teremteni az eredméÁtigazolás, igazolás:
20.000.nyes m ködés érdekében. TerméJátékengedélyek:
20.000.szetesen ezen összeg nem tartalSportorvos (ifjúsági csapat)
30.000.füves edz mérk zés (1 db)
25.000.- mazza az infrastrukturális költséi kupa mérk zésnapok rendezése 30.000.- geket.

Labdarúgás
Kezd dik!
Március közepén elkezd dik a
2007-2008 évi futballbajnokság
tavaszi sorozata!
Emlékeztet ül: Feln tt férfi
labdarúgóink a tabella 2. helyét,
ifjúsági csapatunk a tabella 3. helyét foglalja el az szi sorozat után.
Innen kezdünk!
Megkezd dött a felkészülés is.
Labdarúgóink az id járással is
dacolva Józsa Csaba (feln tt) és
Simon János (ifi) irányításával,
rendszeres edzéssel készülnek a
megmérettetésre.
Eközben várjuk azon futballt
szeret és m vel sportemberek
jelentkezését egyesületünkbe, akik
még nem tagjaink, de játékukkal
segíteni tudnák szakosztályaink
munkáját.
Keressük azon fiatalokat, kik
eredményesen tudnának csapatainkban szerepelni.
Bízva a tavaszi eredményes
folytatásban, hívunk és várunk
minden szurkolót a hazai és idegenbeli mérk zéseinkre.
Egyesületünk nem csak a játékosok felkészítésével, hanem az
anyagi feltételek biztosításának
felkutatásával és megteremtésével
is megkezdte felkészülését a 2008-i
gazdasági évre. Az elnökség megtervezte és elfogadta a 2008. évi
irányszámokat. Abból indult ki,
hogy meghatározta azt a minimális
összeget, amely még lehet vé teszi
szakosztályaink eredményes munkáját. Az el
havi lapban már
ismertettük a f bb adatokat. Most
részletezve is közszemlére bocsátjuk, hogy minden támogatónk (és
nem támogatónk is) láthassa, mimindenre kell el teremteni az
anyagi fedezetet. A költségek meghatározása után már nem nehéz a
bevételi oldalt megtervezni. Csak a

4 edz mérk zés (szállítási költség)
40.000.Bírói díj (8 X)
200.000.Ifi szállítási költség (8 x)
136.000.Feln tt férfi, n i szállítási hozzájárulás 100.000.Els segély felszerelés
15.000.Hosszú ujjú szerelés (ifi csapat)
100.000.Kapu háló
20.000.Rendez i sárga mellény (11 db)
5.500.Sarok- és partjelz i zászlók:
21.000.Adminisztrációs költségek:
10.000.El re nem tervezhet költség
30.000.összesen:
802.500.I. félév összesen:
1.579.500.2008. II. félév:
Infrastrukturális költség (önkormányzati költségvetésb l) sportlétesítmény fenntartása:

Diósjen - Keszeg
Nógrádkövesd - Diósjen
Diósjen - Patak
Diósjen - Bercel
Becske - Diósjen
Diósjen - Ipolyszög
Kétbodony - Diósjen
Diósjen - Hugyag
Dejtár - Diósjen
Diósjen - Nógrádsáp
rhalom - Diósjen
Diósjen - Nagyoroszi
Érsekvadkert - Diósjen
Diósjen - Nézsa
Magyarnándor - Diósjen

Hornos Márton
egyesületi elnök

A Jen i Napló
2008. februári számának
nyomdaköltséget

ifj. Horváth Attila
Futóm Szerviz Diósjen , Zrínyi u. 4.

folytatás a 7. oldalról
igazgató úr téli mez gazdasági
aranykalászos gazdatanfolyamot
rendezett, mez gazdasági tanárok
segítségével. Megtanítatta a földves emberekkel a gyümölcsfák
helyes ültetését, ápolását term re
fordulásig. Sústyaszatyrok készítését és f zfavessz l a kosárfonás
tudományát. Számtan-mértanból
annyit, amire egy gazdálkodó embernek szüksége van.
A régi szép id ket felidézve,
köszöntöm a Jen i Napló minden
kedves olvasóját és a település
összes lakóját.
A 2008. esztend re: bort, búzát,
békességet és jó egészséget kíván:
Marton István
nyugalmazott postai dolgozó

Gy jtsünk játszóteret!
Biztos, hogy Önök közül is többen
találkoztak a Delikát cég felhívásával: ebben az évben is nyolc település örülhet majd egy modern és
biztonságos játszótérnek.
A pályázat értelmében ott épülhet
fel majd a játszótér, ahol a lakosság
számához viszonyítva a legtöbb
vonalkódot sikerül 2008-ban összegy jteni.
Kedves anyukák, nagymamák!
Gy jtsünk játszóteret gyermekeinknek! Ha használnak Delikát
készítményeket, kérjük
rizzék
meg, gy jtsék össze azok vonalkódját! Kérjük a szomszédasszonyok, - esetleg más településeken is
lakó – keresztmamák, nagynénik,
unokatestvérek, barátn k, kollégak segítségét is!
A vonalkódokat az általános iskola
folyosóján elhelyezett ládában
gy jtjük.
Most tényleg igaz lehet a mondás:
sok kicsi sokra megy!
Mindenki támogatását el re is
köszönjük!

vállalta magára

Pátyodi Csilla

METEOR AUTÓSBOLT
Balassagyarmat, Mikszáth K. u. 26. (Autóklubnál) és Diósjen , Zrínyi u. 4.

A sorsolás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hajrá DSE! Hajrá Diósjen !

2008. február hó

2008. március 16.
2008. március 23.
2008. március 30.
2008. április 06.
2008. április 12.
2008. április 20
2008. április 27.
2008. május 04.
2008. május 11
2008. május 18
2008. május 25.
2008. június 01.
2008. június 08.
2008. június15.
2008. június 22.

15:00
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

autóalkatrészek raktárról vagy gyors beszerzéssel
olajak, akkumulátorok, autó-felszerelések, adalékok nagy választékban
gumiabroncsok
garancia: 1-3 év
Folyamatos akciók, 10-15% árkedvezmény!
Rendelés telefonon: 06 35 500150 és 06 20 2052715
A megrendelt alkatrészeket kiszállítjuk!

Szervizszolgáltatások
Diósjen , Zrínyi u. 4. (Horváth Attila Futóm Szerviz)
futóm és fékjavítás
futóm beállítás
számítógépes hibakiolvasás
vezérm szíj csere, olajcsere, kipufogó javítás, stb.
Az elvégzett munkára és a beépített alkatrészekre garanciát vállalunk!
Bejelentkezés: 06 20 2052818 és 06 35 364094

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