
Gondolatok karácsony idején
Újra itt van karácsony szent ünne-
pe. A kis Jézus születésének napjára
igyekszik mindenki lelkileg is felké-
szülni. Ahogy egyre több gyertya ég
az adventi koszorún, úgy n  szí-
vünkben a vágyakozás az igaz sze-
retet megízlelésére. Nem baj, ha
ilyenkor végig tudjuk gondolni az
elmúlt év eseményeit és még hálát
is tudunk adni a mi Teremt nknek,
hogy a jó dolgok mellett a kevésbé
jókat, s t a nagyon rosszakat is volt
er nk elhordozni.
 Az életünk nem könny , a világ-
ban élni állandó harcot jelent. De mi
nem e világ részei vagyunk, és
karácsonykor ezt minden keresztény
megérzi. Ilyenkor próbálunk többet
mosolyogni, ellenségek között bé-
keszerz kké válunk, és többször,
sokkal többször igyekszünk megbo-
csátani. Karácsonykor próbáljuk
felizzítani lelkünkben az Istenfiúság
lelkületét és adni, adni a szeretetet,
mert minél többet adunk, Atyánk
annál inkább tölti belénk, kifogyha-

tatlanul és eltékozolhatatlanul.
 Tudom, sok a gond, a megoldha-
tatlannak látszó helyzet, de Isten
megoldást kínált fel
mindannyiunknak akkor, amikor
elküldte hozzánk Egyszülöttjét.
Mert mi nem azért születtünk, hogy
meghaljunk, hanem azért, hogy
életünk legyen.
 "Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
aki hisz benne örök élete le-
gyen." (János 3, 16-17)
 Olyan jó lenne, ha egész évben
éreznénk ennek az ünnepnek a me-
legét, megtartó erejét.
 Nézem az adventi gyertya 4 láng-
ját és arra gondolok, milyen nagy-
szer  a mi Mennyei Atyánk szere-
tetlángjában egészen elégni, így
karácsony idején.

 Szeretetteljes, áldott, békés kará-
csonyt kívánok minden embertest-
véremnek.

Gy ri Sándor Miklósné

A karácsonyi ünnepkörben szere-
tettel köszöntöm Diósjen  lakossá-
gát, és minden kedves olvasót, aki
az újságban, vagy honlapunkon
keresztül találkozik soraimmal a
Jen i Naplóban.
 Kedves Diósjen iek, Kedves
Olvasók!
 Engedjék meg, hogy mondaniva-
lómat egy rövid visszaemlékezéssel
kezdjem, a nem is olyan távoli múlt-
ra.
 Mindössze néhány évtizede volt,
amikor ádvent és karácsony eljötté-
vel az emberek nem úgy ünnepeltek,
hogy fényárban úszott az egész or-
szág és reklámok garmada hívta fel a
figyelmet az ajándékok b  választé-
kára. Az ünnep els sorban a lelkek-
ben ragyogott fel. A fényt, az ádventi
feny koszorún és karácsonykor a
feny fákon, a nyugodt, békés lángú
gyertya adta, amely az emberek
szívét melegséggel és örömmel töl-
tötte meg. A gyertya Krisztus szim-
bólumát jelentette az embereknek
azzal, ahogyan megsemmisül miköz-
ben fényt és meleget ad, miként az
Üdvözít nek is meg kellett halnia,
hogy az embereket megváltsa. Ré-
gen nem volt lehet ségük az embe-
reknek drága, a valódi igényeket
felülmúló, sokszor felesleges ajándé-
kokkal meglepni egymást. Nem
kötelezték el magukat bankoknak
azért, hogy drága ajándékokat vásá-
roljanak. Nem is volt erre szükségük,
mert egyszer  ajándékaikat a leg-
szebbel, a szívb l fakadó szeretettel
csomagolták. A feny fát dióval,
almával, mézeskaláccsal és színes
papírlánccal díszítették fel, mely
talán nagyobb örömet jelentett, mint
ma a legdíszesebb, legpazarabb
feny fa. Egyszer , mégis a legszebb,
és hasznos dolgokkal ajándékozták

meg egymást, amit sok esetben ma-
guk készítettek, mert tudták mivel
szereznek örömet szeretteiknek, vagy
a másik embernek. Egy zokni, egy
sapka, harisnya vagy egy keszty ,
talán nagyobb örömet váltott ki, mint
ma a drága ajándékok. De a világ
megváltozott körülöttünk, és mi
magunk  is.  Ma  már  nem  az  igazi
emberi értékekre figyelünk, mint
szeretet, becsület, tisztesség vagy
igazság, hanem teljesen mást tartunk
értéknek. Ma, aki lop, csal, hazudik,
és sok pénze van, arra felnézünk,
mert  nagy ember és mi is olyanok
szeretnénk lenni. Irigykedünk egy-
másra, s ez által a feszültségek is
egyre n nek közöttünk. De a politi-
ka, a média mind ezt akarják, hogy
mi ne érezzük jól magunkat, és f leg
ne közösségben. Minden, ami az
emberi közösségeket összetartja, azt
rombolni kell. A mai világnak a
reményvesztett emberek kellenek és
olyanok, akik elvesztik hitüket. De
bátran kijelentem minél távolabb
kerülünk hitünkt l, s ez által Istent l,
annál boldogtalanabbá elkeseredet-
tebbé válunk. Sok ember nem tudja,
mi hiányzik az életéb l, pedig ez
nem más, mint az igaz szeretet. Val-
lási meggy dést l függetlenül
mindenki készül a Karácsony ünne-
pére. Azonban a bennünk rejl  kü-
lönbségek mégis egy valóságra irá-
nyítják figyelmünket: a Szeretetre,
Istenre.

"Aki nem szeret, nem ismeri Istent,
mert Isten maga a Szeretet" (1 János
levél 4,8 )
 Isten a Megváltó elküldésével
értelmet adott az ember életének.
Nekünk mindnyájunknak az a külde-
tésünk, hogy a reményt tápláljuk a
körülöttünk él  társainkban. Nagyon
nagy rá az igény! Sokakban nem is

tudatosul a reménytelenség, csak
rosszul érzik magukat, félnek, indu-
latosak, elkeseredettek. Mindennap-
jainkban is elég nagy a z rzavar: év
végi zárás, karácsonyi bevásárlás,
takarítás, ajándékkészítés, családi
programok torlódnak egymásra.
Mégis a hozzánk közelít  ünnep,
Karácsony ünnepe, egyre nagyobb
fényességgel világít ebben a sötét-
ségben. Várjuk a megérkezését,
csendességét, még talán akkor is, ha
nincs kivel megosztanunk ezt a na-
pot. Mi tehát Karácsony titka? Az,
hogy megmutassa a szeretet útját,
hogy megváltsa életünket. A szerete-
tet nem lehet ráer szakolni senkire,
nem lehet törvénybe iktatni. A szere-
tet nem így jön létre, hanem úgy
hogy ráeszmélünk, szükségünk van
egymásra. Rájövünk, hogy mit ér az
életünk a másik nélkül. Ne gondol-
junk rózsaszín  álomra, hiszen az
élet gondjait nem spórolhatjuk meg.
De gondoljunk gyermekeink örömé-
re a karácsonyfa alatt, gondoljunk
egy id s hozzátartozónkra, aki segít-
ségünkért hálás nekünk, vagy gon-
doljunk önmagunkra, amikor súlyos
hibánkért megbocsátást kaptunk
valakit l. Ha egymást tápláljuk,
kiegészítjük egymás hiányosságait,
értelmet és örömet adunk egymás
életének. Erre itt az id , mert az
ádventi id szak kiváló alkalom lehet
lelkünk, és kapcsolataink rendezésé-
re. Kiváló alkalom, a félreértések,
megbántások tisztázására. Mivel a
szeretet nagylelk  és bátor, nincs sok
értelme azon gondolkodni, kinek

illik, vagy kell kezdeményezni. Ne
feledjük a legszebbet a szeretetet
életünkben kell kimutatnunk egy-
másnak!
 Kedves Diósjen iek, Kedves Ol-
vasók!
 Engedjék meg, hogy az év végé-
hez közeledve, köszönetet mondjak
mindazoknak, akik egész évben
segítették településünk fejl dését és
az önkormányzat munkáját. Így
köszönöm a közalkalmazottaknak: a
polgármesteri hivatal, az iskola, az
óvoda, egészségügy, és az id sek
otthona dolgozóinak, hogy az egyre
nehezed  körülmények között helyt-
álltak, és jó színvonalon látták el
feladataikat. Köszönöm a lakosság-
nak a különböz  társadalmi munkák-
ban nyújtott segítségét és aktív rész-
vételét, az egyházak támogatását, a
helyi vállalkozóknak, hogy több
alkalommal támogatták rendezvé-
nyeinket és anyagi segítségeiket.
Köszönöm a Dr. Göllesz Viktor
Szociális Intézet vezetésének és
lakóinak a segítséget és együttm kö-
dést.
 Kívánom mindenkinek, hogy a
szeretet és a vele járó békesség tegye
széppé az ünnepeket. Leljék meg
örömüket szeretteikben és embertár-
saikban, hogy a Karácsonyt és az Új
Esztend t új szívvel és újult er vel
kezdhessük.
 Áldott, békés szeretetteljes Kará-
csonyt és boldog Új évet kívánok
mindenkinek!

Tóth János
polgármester

Karácsonyi köszönt



Önkormányzati hírek
Tájékoztató a 2008. 11. 26-án
megtartott képvisel testületi

ülésr l
Polgármester úr tájékoztatója az
el  testületi ülést követ  id szak
eseményeir l:
 4-én tincsen a Sehol sziget
bemutatásán, a turizmusfejlesztés
és aktuális pályázati lehet ségekr l
szóló el adáson vettem részt. Az
el adáson elhangzott a Határon
Átnyúló Együttm ködési Operatív
Program 2007-2013. közötti id -
szakáról egy tájékoztató. Közös
idegenforgalom-fejlesztés, turiszti-
kai termékek és vonzer k, vala-
mint a kapcsolódó infrastruktúra
fejlesztése, közös turisztikai cél-
pontok fejlesztése tárgyban. To-
vábbá szó esett turisztikai attrakci-
ók fejlesztésér l (egészség, gyógy
és wellnes turizmus), és az UMVP
pályázatokról is.
 08-án Jótékonysági bálon vet-
tem részt, melyet Oláh Tamás
megsegítésére rendeztek a szerve-

k.
 12-én Az id sek otthonába kap-
tam meghívást, ahol a nyugdíja-
sokkal egy kötetlen beszélgetés
keretében beszéltünk meg helyi
ügyeket.
 13-án Rétságon, a m vel dési
házban több polgármesterrel együtt
átvettük a LEADER információs
táblákat, melyeket az IH ajándéko-
zott az akciócsoportnak.
 16-án Ünnepélyes keretek kö-
zött, átadásra került a lakosság
számára a TEKI pályázaton nyert
ravatalozó el tet je, valamint a
Temet  út felújított szakasza.
 18-án Mátraszentimrén a Ma-
gyar Faluszövetség által szervezett
közgy lésen vettem részt, ahol
Geszti Péter tájékoztatót tartott a
nemzeti vágtáról és az azon történ
önkormányzati részvétel lehet sé-
geir l. Továbbá tájékoztatást hall-
hattunk a 2009 évi költségvetésr l.
 19-én Romhányban részt vettem
az Észak-Kelet Pest Nógrád me-
gyei Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulás kihelyezett ülésén,
ahol a projektet veszélyeztet  ön-
kormányzati magatartásról, és a
társulást veszélyeztet  konkurenci-
áról, a szemétszállítási díjról, a
szelektív hulladékgy jt  szigetek-

l, és a bezárt szeméttelepek re-
kultivációjáról esett szó.
 20-án Dr. Nacsa János a DIPO
akciócsoport elnöke és Jávorka
János a HVI vezet je tartott tájé-
koztatót a helyi vállalkozónak és
civil szervezeteknek a LEADER-
ben rejl  pályázati lehet ségekr l,
a polgármesteri hivatal tanácster-
mében.
 26-án Fogadtam Németh Lászlót
a DEX Hungary Befektet i társa-
ság részér l, Robert M.G. Brawn

urat egy skót befektet i csoport
képvisel jét, akik turisztikai és
egyéb befektetési lehet séget ke-
resnek a térségben. Beszélgetésünk
során szóba került a bogyós gyü-
mölcsök, a borsz  termesztésé-
nek lehet sége, a turizmusban rejl
még kiaknázatlan lehet ségek fel-
tárása, hagyományok és a kultúra
egymással való megismertetése.
 A képvisel testületi ülésen
megvitatott témákról röviden:

Els  napirendi pont a 2009. évi
költségvetési koncepció megvita-
tása.
Helyi adórendeletek felülvizsgá-
lata során a képvisel testület
elfogadta a pénzügyi és telepü-
lésfejlesztési bizottság el terjesz-
tését, miszerint az adórendelet ne
változzon, s egyben javasolja
szemétszállítási díj bevezetésé-
nek kidolgozását.
Közterület használat kérdése. A
képvisel testület felszólította az
ügyrendi bizottságot, hogy vizs-
gálja meg a jelenlegi rendeletet,
és a következ  testületi ülésen
terjesszen el  javaslatot a szüksé-
ges módosításokra.
A Nyugat-Nógrád Vízm  Kft
indítványát víz- és csatornadíjak
emelésér l, a képvisel testület
nem fogadta el, egyben felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a
Kft. közgy lésén ne támogassa a
díjemelést szavazatával. Egyben
javasolja a közgy lésnek, hogy a
jöv  évre esedékes javításokat a
tervezett dolgozói béremelések-

l és prémiumokból oldja meg a
Kft.
A Diósjen i Sportegyesület tá-
mogatási kérelmét a végleges
2009. évi költségvetés megtár-
gyalásakor fogja figyelembe
venni a képvisel testület.
Takarítói státusz betöltése az
általános iskolában, gyermekor-
vosi és véd i rendel kben.
Tóparti nyírfák kivágására irá-
nyuló civil kezdeményezés meg-
vitatása.
Szociális kérelmek elbírálása.

 Végül zárt ülés keretén belül
Csabuda Péter indítványát vitatta
meg a képvisel testület.
 Aki szeretné részletesebben
megismerni a testületi ülésen el-
hangzottakat, az arról készült jegy-

könyvet elolvashatja a Polgár-
mesteri Hivatalban. A testületi
ülésekre minden érdekl t vá-
runk.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy az ingatlanaik
el tti közterület, vízelvezet  árkok,
és járdák tisztántartása, szükséges
téli csúszásmentesítése kötelez
feladatuk. Kérjük tisztántartásukról
gondoskodni szíveskedjenek!

A községi karácsonyfa idén is fényfüzért kap



Ünnepi készül dés az Óvodában
Örömteli izgalommal vártuk óvo-
dánkba december 5-én a Mikulást.
Minden csoport boldogan, izgatot-
tan csinosította a csoportszobákat,
készítettük a kis ajándékokat. Nem
csak kapni, de adni is akartunk
ajándékot, hiszen nagyobb öröm
adni, mint kapni. Mi is erre tanítjuk
gyermekeinket.

Szent Miklós példája is erre tanít
minket,  a szeretet szentje, min-
denét odaajándékozta a rászorulók-
nak. Szétosztotta minden vagyonát,
hogy örömet szerezhessen. Utódai
is ezt a példát követik már évszá-
zadokon át ezzel a szép hagyo-
mánnyal.
 A Mikulás minden gyermeket
megajándékozott óvodánkban is,
akit örömmel,  megillet dve fogad-
tak a gyerekek. Szép énekekkel,
versekkel köszöntötték, kis ajándé-
kokkal lepték meg a csoportok.
 A  jelképes  kis  virgács,  ami  a
gyerekek csomagjaiba került, csak
figyelmeztetés volt, hogy mindig
igyekezzünk jónak lenni, ahogy ezt
a kedves Mikulás bácsi el is mond-
ta a gyerekeknek. Pár kedves szó-
val arra tanított minket,  amir l
ezek az ünnepek szólnak, hogy
szeretettel legyünk egymás iránt,
hiszen mosolyunk, kedvességünk
megmelegíti a másik ember szívét.
Ez az ünnep el futára a legna-
gyobb szeretet ünnepnek, a kará-
csonynak, amikor világra születik
az igazi szeretet, a kis Jézus.
 Köszönjük Lengyel Lászlónak a
segítségét ehhez a tartalmas, szép
délel tthöz.

Luca napján nagycsoportosaink
köszönt  m sorral kedveskednek a
csoportoknak és a falu intézménye-
inek.

Luca jelentése: fény. Ehhez a
naphoz számos hiedelem, népszo-
kás kapcsolódik. Az asszonyoknak
és leányoknak tilos volt dolgozni,
csak férfiak mehettek Lucát kö-
szönteni. A népszokás feleleveníté-

seként mint minden évben, idén is
"kotyolni" indultak nagycsoportos
legényeink. Népi mondókákkal,
énekekkel, csörg s botokkal  subá-
ba, kucsmába öltözve járták a falut.
Köszöntötték az intézmények dol-
gozóit és az id seket az Id sek
Klubjában. Mindenhol szeretettel
fogadtak bennünket. Köszönjük a
sok-sok ajándékot, amivel elhal-
moztak.

Az advent a karácsonyra készü-
dés, a várakozás örömökben

gazdag ideje.
 Az elcsendesedés, felkészülés
ideje advent négy hete lehet séget
ad arra, hogy megteremtsük ma-
gunkban a karácsonyi hangulatot, s
a hagyományokat tartalommal
töltsük meg.
 Óvodásaink napjait a készül dés
öröme, a várakozás izgalma hatja
át.
 Hétf nként más-más csoportban
gyújtjuk meg közösen az adventi
koszorú gyertyáit.
 A csoportokban a napok múlását
közösen készített adventi naptárral
teszik követhet vé, élményszer b-
bé. Verselés, énekelés, zenehallga-
tás tölti ki a napokat. Mézeskalá-
csot sütünk, ajándékokat készítünk.
 A csillogás, ajándékozási láz ne
feledtesse velünk az ünnepek igazi
lényegét. Az egymás iránti feltétlen
szeretetünket, amit csak akkor
tudunk sugározni mások felé, ha a
kis Jézust engedjük megszületni a
szívünkben.

"Legyen béke, legyen áldás,
köztetek is emberek,
imádsággal álljuk körül
az Isteni Kisdedet!"

 Békés, boldog Karácsonyt kívá-
nunk az óvodai dolgozók nevében:

Szaszovszki Magdolna
és Tövis Arabella

          óvónénik

Pelyhesen hulló fehér hó nélkül, de
megérkezett a várva-várt Mikulás
ebben az esztend ben is Diósjen -
re.
 Szombat délel tt járta be a falut,
s a hintót húzó lovak cseng i
messzire hirdették, éppen merre
jár. Mesebeli messzelátójával sok-
sok jó gyermeket és feln ttet látha-
tott a faluban, mert sok finom
édességet osztott szét. Akikkel
találkozott, mind azt ígérték, jöv -

re is legalább ennyire jó magavise-
let ek, szorgalmasak lesznek.
 A Mikulásnak nyújtott segítségé-
ért köszönettel tartozunk Boros
Dávidnak, Velki Máriának, Szekán
Rebekának, Lukács Józsefnek,
Marton Istvánnak és a COOP ABC
-nek.
 Reméljük, jöv re újra érdemes-
nek talál bennünket, és megint
eljön hozzánk teli puttonyával a
Nagyszakállú!

Virgácsok nélkül érkezett



mosott apróhalakkal együtt annyi
vízzel öntjük le, hogy ellepje,
beletesszük a megtisztított, felka-
rikázott hagymát, s óvatosan meg-
sózzuk, mivel a húst is besóztuk
már. Fed  alatt lassú t zön addig
forraljuk, amíg a hús teljesen lef
a csontokról. Nagyobb lyukú sz -

n átsz rjük, jól kinyomkodjuk a
levét. Csak az passzírozza, aki a

 halászlevet szereti. Felforral-
juk az átsz rt levet, elkeverjük
benne a pirospaprikát, hozzáadjuk
a kicsumázott, karikára vágott
zöldpaprikát, a gerezdekre vágott
paradicsomot, egy körömnyi cse-
resznyepaprikát és a besózott hal-
darabokat. Lassú forralással, csak
rázogatva a lábast, további 10-15
percig f zzük.
 Forrón tálaljuk, finom, friss,
esetleg otthon sütött kenyérrel.

a férfi nyomába.
Már-már majdnem beérték
így hát csak módjával követték
hogy merre vezet a vándor útja, úgy figyelték.
Nem sokra rá úgy tetszett célba értek.
Egy barlangistálló ásító száján a férfi belépett.
A mi két pásztorunk hát szaporán kilépett
s lépteiket nyújtva gyorsan odaértek.
amint a barlang szájában megálltak
egy asszonyt láttak bent a félhomályban.
Karjában tartotta, ölelte gyermekét
kend t kötött köréje s lehelte csöpp kezét.
- Hideg van hallod-e!?
- Hideg mán az igaz!
- Engem meg a subámban a meleg fojtogat.
- Nézd mán a kisded meg ruhátlanul,
én biz néki adom subám ajándékomul.
- Én még akkor adok a fiatal párnak
egy kis sajtot meg kenyeret finom vacsorának.
Be is kéret znek, jó estét köszönnek
az ajándékok mellé szavakat keresnek.
És mivel nem lelnek, csak krákognak,
s jó nagyokat nyelnek.
Mosoly ül az arcán a házigazdának
Ilyen zavarban még pásztort sosem láttak.
Jó pásztorok köszönjük, hogy eljöttetek ide,
a mi kicsiny fiunk szép köszöntésére.
A ti szíveteket melegítse mostan
az a kicsi parázs mit t letek elhoztam.
Lángoljon, lobogjon a szeretet benne
amit hozott nékünk e kicsiny kisdedecske.
Világítson mostan szerte a pusztában
Emberszívek vaksötétjét ragyogja be lángja.
Nézik, nézik a pásztorok a kicsiny gyermeket
ki karját kitárva feléjük integet.
Nézik fátyol mögül, mely könnyfátyol nem más
S szívükben az angyalkórus zeng nagy ALLELUJÁT.

b. é.

Az éj titka
Egy férfi indult el az éjszakában,
asszonyát otthagyva barlang félhomályban.
Tüzet kell hoznia, asszonya szülni fog
Pásztort znek fénye a távolban lobogott.
A t z mellett két morcos-mogorva pásztor ült,
s szél süvített a pusztán át, s élesen fütyült.
Szólt a férfi: - Jó pásztorok,
adnátok-e nékem egy kis zsarátnokot?
A pásztorok szemében villám cikáz.
Füttyük süvít: Szilke, cifra, ide hát!
Így hívják kutyáik, de azok sz kölnek
s támadás helyett választanak maguknak
a t znél meleg helyet.
A férfi ismét kér, szépen, türelmesen.
- Csak egy piciny parázs is,
ha adnátok, elég nekem!
Erre felugrik a két mogorva
botjuk lendítik a magasba,
hogy az idegent tán így elriasztanák,
de  nyújtja kezét így kéri zsarátnokát.
Botjukat tartó kezük a magasba még
mintha így osztana áldást az ég.
A pásztorok meg oly értetlenül állnak,
mi lehet a titka ennek az éjszakának?
Ám, hogy méltóságukon  csorba ne essen
gúnyosan ejtve a szót az egyikük odaröffen:
- Végy hát kezedbe annyit, amennyi kell
s igyekezz, mert lehet, hogy már késve érkezel.
A férfi lehajol, csöndesen
kezébe vesz két apró parázsszemet.
Köszöni, s zsebébe rejti kincsét,
indul is már érezve hátán
a pásztorok tekintetét.
Láttad komám?
Láttam biz én!
A parázs nem égeti kezét, zsebét.
Úgy la. Én is imigyen láttam!
Kíváncsiságuk hajtja ket

Az Advent mindig a készül dés, a
várakozás ideje, amikor izgalom-
mal, sürgés-forgással telnek a hét-
köznapjaink, mivel szeretnénk a
karácsonyi ünneplést méltóképpen
el készíteni. Otthonainkban el ke-
rülnek a díszek, az ablakokra, aj-
tókra felkerülnek a csillogó fényso-
rok, megindul a vásárlási láz, az
ünnep el tti rohanás. Sajnos eköz-
ben a lelki készül désre, az Örök-
kévaló Isten el tti elcsendesedésre
alig marad id nk. Könny  megfe-
ledkezni Istenr l, hiszen a kiraka-
tok, a reklámok fényei igyekeznek
elhomályosítani azt a "Csillagot",
amely több mint 2000 éve ragyog,
hirdetve Isten megbocsátó kegyel-
mét és végtelen szeretetét.
A világ fényei azonban nem takar-
hatják el ennek a csillagnak a fé-
nyét azok elöl, akiknek a menny
világossága ragyogja be egész
életét. Közéjük tartozik Bagi Lász-
ló református lelkipásztor is, aki
emlékezetessé tette számunkra
2008. Adventjét, hiszen december
8-tól 13-ig  minden este hirdette
közöttünk Isten Igéjét. Laci bácsi,
aki immár a 80. életévében jár, a
vasárnapi istentiszteleten is prédi-
kált, s t ittléte alatt sorra került

több lelki beszélgetés is, amelyeket
a gyülekezet néhány tagja kért t le.
Az evangelizáció mindig jó alka-
lom arra, hogy elcsendesedjünk,
megálljunk Isten el tt és elgondol-
kodjunk életünk dolgai felett. Há-
lás szívvel hallgattuk újra Jézus
szavait: "Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok…!"
vagy "Íme,  az  ajtó  el tt  állok  és
zörgetek…!" Jó volt el venni és
együtt énekelni egy réges-régi
kedves énekünket: "Nem hagyjuk
el a Bibliát", amely már csak az
id s testvéreknek volt ismer s,
illetve a régi énekek mellé mindig
vettünk új, fülbemászó és Istenre
mutató, gitárral kísért énekeket is.
A hét célja számunkra a készül dés
volt, a lelki készül dés, hogy ami-
kor ott állunk majd a szeretteink
körében, akkor ne csak a szépen
megterített asztal és a karácsonyfa
tegye meghitté és tartalmassá az
ünneplést, hanem az az Igazság is,
amely a sajátunk lehet:
"Úgy szerette Isten a világot, hogy
az  egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz benne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen."

Gottfried Richárd
lelkész

Adventi evangelizáció

2008. november 22-én az Oktatási
és Kulturális Minisztérium által
rendezett Világ - Nyelv elnevezés
konferencián vettünk részt, melynek
témája a következ  volt:
 Régi - új témák a 4-14 éves tanu-
lók idegennyelv-oktatásában.
 A konferencia célja az volt, hogy
tájékoztatást nyújtson a 4-14 éves
korosztály idegennyelv-tanításában
aktuálisan zajló hazai fejlesztések-

l, európai tendenciákról. A konfe-
rencián az ország különböz  iskolá-
inak pedagógusai, nyelvi munkakö-
zösség vezet i vettek részt, akik a
délel tti plenáris el adásokat köve-

en délután többféle m helymun-
kákra jelentkezhettek.
 A m helymunkák betekintést
adtak a kompetenciafejlesztés gya-
korlatába, ötleteket kínáltak az ere-
deti anyagok felhasználásához, a
tevékenységeken alapuló nyelvtaní-
táshoz. Megismerhettünk korszer
módszertani alapelveket és a külön-
féle motiváló eljárásokat. Az óvo-
dáskor nyelvtanításából szemléltet-
ték azokat a jó gyakorlatokat, ame-
lyek a nyelvtanulás kezdeti szaka-
szában sikeresen alkalmazhatóak a
legkisebbeknél. Gyakorlati ötlete-
ket kínáltak a tanulási nehézségek-
kel küzd  gyerekek idegennyelv-
tanításához valamint a modern in-
formációs technikák alkalmazásá-
hoz a nyelvórán. Az egyik ilyen

Hozzávalók: 1 db 1-1,2 kg-os
ponty, ha van rá módunk, akkor 2-
3  apróhal  vagy  halfej  és  farok,  2
nagy fej hagyma, 2 zöldpaprika, 2
paradicsom, 1-2 kanál pirospapri-
ka, cseresznyepaprika, só.
 Elkészítés: A halat megtisztít-
juk, alaposan megmossuk, a fejét-
farkát, uszonyát, b rét félretesz-
szük.  A  húst  a  gerinc  mell l  le-
fejtjük, jól bevagdaljuk, enyhén
besózzuk és félretesszük. A fejet
és a farkat a megtisztított, meg-

technika alkalmazás az interaktív
tábla, mely lehet vé teszi hogy a
megszokott és bevált tanítási mód-
szereket rövid id  alatt a tanulók
számára is hatékonyan használjuk.
 A konferencián elhangzott, hogy
az Európa Tanács kett s célt állított
fel az általános iskolák idegen nyelv
oktatásával kapcsolatban; az egyik
az idegen nyelv oktatásának minél
korábbi kezdése, a másik pedig egy
második idegen nyelv oktatásának
bevezetése. Iskolánk az els ként
megfogalmazott célnak lehet séget
is teremt, mely szerint tanulóink az
idei tanévben már a 2. osztálytól
kezdve játékos szakkör formájában
ismerkednek az angol nyelvvel.
 További lehet ségként a német
nyelv - mint második idegen nyelv -,
szintén szakköri formában kerülhet
bevezetésre a fels bb osztályok-
ban.
 Megragadva a látottakat, hallot-
takat, beépítve azokat a nyelvi
órákba, szakkörökbe, igyekszünk az
idegen nyelv elsajátítását minél
színesebbé, izgalmasabbá tenni,
hogy tanulóink még motiváltabbak
legyenek, s nagyobb kedvet érezze-
nek a nyelvtanuláshoz.

Hornosné Molnár Zsuzsanna
angol nyelvtanár

Mózes Szilvia
angol szakos tanító

Világ - Nyelv Konferencia

Karácsonyi halászlé



A diósjen i könyvtár jelenlegi helyzete
Mint bizonyára tudják a helyi tele-
pülési könyvtárat több mint egy
éve a CivilDió Egyesület m ködte-
ti. A diósjen i könyvtár a m ködé-
séhez szükséges pénzt nem a
diósjen i önkormányzattól kapja
(bár egy ekkora községben, mint a
miénk, kötelez en ellátandó feladat
egy könyvtár m ködtetése, amit
öner l kellene ellátni, de belát-
hatjuk, hogy ez a jelenlegi pénz-
ügyi helyzetben szinte lehetetlen),
hanem akadt egy lehet ség, hogy
az államtól (az Önkormányzati
Minisztériumtól) e célra kap Diós-
jen  évente egymillió-háromszáz-
ezer forintot, ha mint mozgókönyv-
tári szolgáltató helyként m ködik,
nem különálló intézményként.
Mivel a Megyei Könyvtár látja el a
szakmai felügyeletet, ezért a fenti
összegb l négyszázezer forint ke-
rül átutalásra számukra csereköny-
vekért, szakmai munkáért. A fenn-
maradó évi kilencszázezer forint-
ból gazdálkodik a helyi könyvtár;
azaz ebb l az összegb l kerül kifi-
zetésre minden felmerül  rezsikölt-
ség, ebb l az összegb l sikerül
lépésenként felújítani a helyet adó
épületet a Dózsa György út 81.
szám alatt (tet  javítás; falak gipsz-
kartonozása, festése; víz, csatorna
bevezetése, stb.), ebb l az összeg-

l rendelünk folyóiratokat
(amelyek minden érdekl  szá-
mára elérhet k) és ebb l az összeg-

l vásárolunk új könyveket, így
vítve és színesítve az állományt.

 A diósjen i könyvtár m ködteté-
sét a CivilDió Egyesület néhány
tagja jelenleg társadalmi munkában
látja el, azaz ezért pénzt sem a
helyi önkormányzattól, sem sem-
milyen más szervezett l nem kap, a
fent említett összegb l saját részre
nem használ fel semmit, s t a
könyvtár téli tüzel jét az egyesület
tagjai felajánlás után készítették
össze az erd n, vágatták fel, rakták

be, és az ugyancsak felajánlásból
kapott kályhában tüzelik el, hogy
viszonylagos melegben várják az
olvasókat.
 Az elmúlt évben az általunk
megírt pályázat sikeressége folytán
nyolcszázezer forint értékben vásá-
roltunk új könyvtári bútorokat.
 2009. januárjában lép életben
egy új rendelet, mely szerint a
mozgókönyvtári szolgáltató helyek
heti minimum 20 órában kötelesek
nyitva tartani. Az egyesületünk
tagjai sajnos ennyi társadalmi mun-
kát nem tudnak vállalni. Ideiglenes
megoldást tudtunk felajánlani: egy
regisztrált munkanélküli közhasznú
foglalkoztatása. Az így felmerül
esetleges költségek a fent említett
kilencszázezer forintból lennének
kiegyenlítve. Ez esetben lenne
lehet ség arra, hogy a könyvtár az
eddigi módon, de hosszabb ideig
tartson nyitva, és hogy továbbra is

vüljön a könyvállomány.
 Idén több mint 200 000 Ft-ot
költöttünk könyvek vásárlására,
amelyben szépirodalmi, gyermek-
könyvek mellett kézm ves és
barkácskönyvek, és mindenféle
szakirodalomból válogatva igye-
keztünk könyveket vásárolni.
 Reméljük, hogy a nyitva tartás
meghosszabbítása és a b vül ,
folyamatosan újuló könyvállomány
miatt még több olvasót várhatunk a
könyvtárban, még több fiatal és
id s fog betérni olvasni, vagy ol-
vasni valót kölcsönözni.

 A 2009. januárjától a könyvtár
nyitva tartása:

Hétf :    10-16
Kedd:     09-13
Szerda:  14-18
Csütörtök: 14-18
Péntek:   Szünnap
Szombat: 16-18

CivilDió Egyesület

Úgy gondolom a gazdasági világ-
válság mindennapos téma a politi-
ka berkeiben, a média híradásaiban
és a családokban úgy a diósjen iek
körében is. Talán senkinek sem
könny  ezzel a kérdéssel számot
vetni, ezért próbálok az el  la-
punk után ismét err l gondolkodni.
 A fejl dés, a határtalannak t
lehet ségek mintha egy pillanatra
megállítottak volna bennünket.
Ember, ne csak fuss, ne csak robo-
tolj, hanem a hatodik nap után állj
meg egy napra, szenteld meg azt.
Magunknak kellett volna megállj-t
parancsolni, mert nem minden
megy úgy, ahogy mi elképzeljük.
"A magyar társadalom legszéle-
sebb rétege ma olyan körülmé-
nyek, elvárások között él, amelyek
azt sugallják, hogy rohanni kell a
mindennapi kenyérért, az újabb
információért, az újabb nyaralásért,
a különböz  fogyasztási cikkekért"
– állapította meg egyik szociológu-
sunk. Ezzel szemben – szintén más
véleményét használva – egy réteg
"pofátlanul" jó módban él.
 Nézhetjük többféle összefüggés-
ben országunk és kisebb közössé-
günk súlyos problémáit, vizsgál-
hatjuk a válságba kerülést és az
onnan való kilábalást, keresve saját
helyünket ezekben, akár villanás-
szer en is. Nehéz rátalálnunk az
"elég" gazdaságfilozófiájára, mi-
szerint azok vagyunk, akiknek a
kevesebbel is be lehetne érnünk,
mert a lehet ségek most ezt enge-
dik meg. Mi az amit másképp lehe-
tett volna végeznünk, mi az amit
meg kellett volna riznünk el de-
ink gondolkodásmódjából, netán
takarékos életvitelünkb l. Társa-
dalmunk nagyobb rétegének már
nem nyújt tájékozódási segítséget
egy sz kebb, mondjuk falusi kö-
zösség hagyomány és szokásrend-
je. Hiányoznak a kitartónak mond-
ható életformák, az ünnepek, az
értékek és a vallás megtartó ereje.
Már nincsenek hagyománykövet
családi minták, ahol meg kellett
tanulni a mértékletességet, avagy a

spórolást. Az el  évtizedekben
elveszítettük a népszokásokat, a
hagyományokat. Felszínesebb, de
mindenképpen rohanóbb, kapko-
dóbb az életritmusunk, amely való-
ban akadályozza a gondolkodást,
de az élet mélyebb pillanataiban a
megrendülést is. Sok ember már
nem tudja megfogalmazni, mi az,
ami leginkább hiányzik az életéb l,
de a hiányt mindenképpen érzi és
fáj neki.
 Az adventi várakozásban, a nagy
bevásárlások közepette, a kará-
csony megünneplésében még a
lényeget is elfelejtjük: Jézus a
Földre jött, megszületett a betlehe-
mi jászolbölcs ben. Ünnepelni
nem csupán a gyermek Jézust kel-
lene, mert  földi életében a szere-
tetre tanított türelmesen és szelí-
den, hogy bizonyosságot tegyen az
igazságról, az életr l.
 A csillogó karácsonyi feny k, az
ajándékok, a terített asztal, a csalá-
di-baráti összejövetelek mellett
találjuk meg azt, akit ünnepelünk
karácsony ünnepén.
 Talán ha elfogadnánk az erdélyi
magyar költ Reményik Sándor
csendes csodáit:

"Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök."

 A mögöttünk lév  id , a minden-
kit másképp érint  válság elgon-
dolkodtat bennünket, vajon kik is
vagyunk, milyen keretek között
élünk.
 A válság közepette is meg kell
értenünk, hogy éltek már orszá-
gunkban az emberek sokkal nehe-
zebb körülmények között, mégsem
maradtak a tétlenségben. Akarat-
erejük, hitük, tenniakarásuk ki-
emelte ket az elsüllyedés veszé-
lyéb l.
 Karácsony idején vezessen ben-
nünket is az a fényl  csillag, amely
elvezet a helyes útra és igaz re-
ménységgel tekinthetünk az elkö-
vetkezend  id kre.

VsMy

Gondolatok az év utolsó havában

Annak idején, amikor egyetemistaként 6 évig,
majd orvosként további 5 évig Budapesten
kellett tanulnom, illetve dolgoznom, mindvégig
abban bíztam, hogy egyszer megszabadulok a
nagyvárosi szmogtól. Azt hittem, hogy a szmog
(füstköd) csak a nagyvárosokra jellemz , és ha
egyszer falun élhetek a családommal, tiszta
leveg n, egészséges környezetben nevelhetjük
fel a gyermekeinket, és élvezhetjük a
"füstmentesség" el nyeit. Tévedtem volna?
 Nem tudom, Önök hogy vannak vele, de én
valahogy nagyon nem szeretem, s t ki nem
állhatom a füstöt. Tele van olyan anyagokkal,
égéstermékekkel, amelyek a dohányfüsthöz
hasonlóan számos betegséget képesek kiváltani,
els sorban rákos és allergiás kórképeket, azaz
rosszindulatú daganatokat vagy például tüd -
asztmát. Jogosan merülhet fel a kérdés: miért
mérgezzük magunkat? Miért kell a saját udva-
runkban, kertünkben vagy éppen bárhol az utcán,

óvodában, iskolában, a mások szemetének
égetése során képz d  füstöt belélegeznünk?
Kb. egy éve van érvényben az a helyi rendelet,
amely szerdára és szombatra korlátozza a kültéri
égetéseket. Sajnos ez önmagában kevés, mivel a
korábbiakhoz képest semmivel sem csökkent az
égetések összmértéke. Csupán annyi változott,
hogy az égetések nagy része szerdán és szomba-
ton zajlik, aminek következtében ezen a két
napon mindenki fuldoklik a füstt l: nyáron a
füvek, zöld növényi részek, sszel pedig az avar
égetése miatt.
 Az a szokás, miszerint minden növényi
hulladéktól égetéssel kell megszabadulni, igen
káros és rossz szokás. Ráadásul teljesen felesle-
ges, hiszen a füstölés helyett több egészségesebb
és környezetkímél bb lehet ségünk is van.
Vácon vagy Budapesten is vannak fák az utcá-
kon, ott is van avar sszel, mégsem engedik az
ott lakók, hogy azt a városban, az utcákon
égessék el, mert saját érdekük ezt diktálja. Itt
miért nem lehet ezt megoldani? Mindenkinek el
kellene ezen gondolkodni, aki érez némi felel s-

séget saját családja és környezete iránt.
Az égetés helyett több lehetséges megoldás is
van. Az els  számú megoldás (a természet
mintájára) a talajtakaróként, "természetes
trágyaként" való felhasználás: a lehullott levele-
ket egyszer en a talajon hagyjuk. Ha muszáj
összeszedni a leveleket, akkor pedig terítsük szét
bárhol a kertben, akár a füves részeken, akár a
term földeken. A következ  szezonra a legtöbb
cserje vagy fa levele elt nik a szemünk el l:
lebomlik, beépül a talajba és javítja annak
min ségét. A "rettegett" diófalevelet se égessük
el! Mivel ez a levél növekedésgátló anyagot
tartalmaz, terítsük szét olyan földterületen, ahol
nem termesztünk semmit.
 Ha az összes avar szétterítése helyhiány miatt
nem megoldható, akkor a kert egy félrees ,
árnyékos helyén építsünk lombkomposztálót: pl.
cölöpök köré derékmagasságban feszítsünk ki
körben dróthálót, s az így kapott "ketrecet"
rakjuk tele lombbal. A diófalevelet is lehet így
komposztálni, de  mivel csak 2-3 év múlva
használhatjuk trágyázáshoz, a többi lombtól

külön kell komposztálnunk. (Ugyanis ekkorra
bomlik le benne a növekedésgátló anyag.) A
többi levél komposztját már akár a következ
szezonban is felhasználhatjuk talajjavításhoz.
 A lombból készült komposzt tápanyagokban
gazdag, nagyon értékes talajjavító anyag! Beás-
hatjuk a talajba, de kerti földdel keverve palántá-
záshoz, cserepes növények beültetéséhez is
használhatjuk.
 Amennyiben az eddig felsorolt módszerek
egyikét sem tudjuk, vagy nem akarjuk alkalmaz-
ni, akkor (végs  esetben) gy jtsük hulladékunkat
a szemétszállító cég által biztosított, az önkor-
mányzatnál megvásárolható zsákokba, amit
elszállítanak a háztartási szeméttel együtt.
 Remélem, hogy egy kis szemléletváltással és
egy kis összefogással tudunk változtatni a régi
rossz szokáson, és a jöv ben jobban odafigye-
lünk majd egymásra, környezetünkre és egészsé-
günkre, legf képpen pedig gyermekeink egészsé-
gére.

Tisztelettel:  Dr. Kovács István

Ne szennyezzük a leveg t!



A mellékelt fénykép 82 évvel ez-
el tt készült, egy jenei földmíves
család tagjai vannak rajta az akkori
viseletben. Egy-egy régi fénykép
nézegetése közben talán elgondol-
kodunk azon, milyen lehetett az
emberek élete, milyen szegénység-
ben éltek, persze a mai életkörül-
ményekhez viszonyítva.
 El deink ruháit, mindennapi
használati eszközeit, bútorait jófor-
mán csak a múzeumokban láthat-
juk. Falunkból sok tárgy került a
Magyar Nemzeti Múzeumba, Nép-

vészeti Múzeumba és a balassa-
gyarmati Palóc Múzeumba.
 Amikor els  osztályba kerültem,
az els  iskola táskámat egy helyi
asztalos mesterrel készíttette édes-
apám. Fából készült, a teteje egy

régi csizmaszárból. A csereértéke
egy zsák árpa volt.  Negyedikes
koromig hordtam, akkor gy jtöttek
a Palóc Múzeum részére tárgyakat.
Hát a gy jt  muzeológus amikor
meglátta a táskámat, mindjárt azt
gondolta, hogy még a nagyapám is
azt hordta az iskolába, lehet ötven
éves. A tanév befejeztével mindjárt
múzeumi tárggyá vált az én iskola-
táskám, ami azóta is látható Balas-
sagyarmaton. Értékében egy újat
kaphattam a következ  iskola év-
ben.
 Reméljük, azért nem minden
régi tárgy került múzeumokba vagy
egyéni gy jt khöz, annyi talán
megmaradt falunkban, hogy a helyi
múzeumunk is megtelik.

VsMy

Téli kerti teend ink
 Mindenképpen az id járás függ-
vénye, mit tudunk dolgozni a kert-
ben.
 Ha fagy nincs, a gyümölcsfák
ritkító metszéséhez is hozzáfogha-
tunk. Az ágak levágása után a seb-
helyeket azonnal kenjük be viasz-
szal. Az almatermés eket jobb
korán tavasszal metszeni. Ha van
még lehullott lomb, gy jtsük össze
és komposztáljuk. Szórjunk hozzá
meszet és szerves, valamint nitro-
gén tartalmú trágyát is és fedjük
be.
 A madarakról ebben a hónapban
se feledkezzünk meg, bár ha tehe-
tik, keresik és pusztítják a fellelhe-

 kártev ket, azok petéit és lárváit.

VsMy

Az öreg
kalendáriumból

Lucának híres napja, a napot rö-
vidre szabja.
Téli mennydörgés, meglesz jó
termés.
Zöld karácsony rossz, fehér húsvé-
tot hoz.

János nap ha borús, a termés igen
dús.
Amilyen id  van Lucától karácso-
nyig lév  12 napon, olyan lesz a
jöv  esztend  egyes hónapjaiban
is.

Világos karácsony: sötét pajta,
sötét karácsony: világos pajta.

Régi id k – régi emberek

Hozzávalók (2 rúd)

A tésztához
• 500 g liszt
• 250 g vaj vagy margarin
• 4 tojássárgája
• 20 g éleszt
• 20 g porcukor
• 1,5 dl tej
• 1 db tojás a kenéshez
• só

Diótöltelék
• 200 g darált dió
• 200 g porcukor
• 20 g vaníliás cukor
• 0,5 dl tej
• 50 g mazsola
• 2 cl rum

Máktöltelék
• 200 g darált mák
• 200 g porcukor
• 1 db citrom leve és reszelt héja
• 0,5 dl tej
• 50 g mazsola
• 2 cl rum

A tészta elkészítése

A tejhez hozzáadjuk az éleszt t, és
elkeverjük benne. A lisztet keve-

tálba tesszük, hozzáadjuk a h -
szekrényb l kivett vajat vagy

margarint, és gyorsan, hogy a
zsiradék meg ne olvadjon, össze-
dolgozzuk. Hozzáadjuk a tejben

elkevert éleszt t, a porcukrot, a
tojások sárgáját, a reszelt citrom-
héjat, csipetnyi sót, és egynem
tésztává dolgozzuk. Két egyforma
nagyságú cipót formázunk bel le,
liszttel meghintjük, és 20-30 per-
cig h ben pihentetjük.
Amíg a tészta pihen, elkészítjük a
tölteléket az alábbiak szerint,
függetlenül attól, hogy mák vagy
dió tölteléket készítünk. A tejben
elkeverjük a cukrot, és felforral-
juk. A darált nyersanyagokat
kever tálba tesszük, hozzáadjuk a
megválogatott és rumban áztatott
mazsolát, a reszelt citromhéjat –
diótöltelék esetén a vaníliás cuk-
rot is – elkeverjük, és a felforralt
szirupot hozzáöntjük, egynem -
sítjük, majd kih tjük.
 A tésztát a jégszekrényb l
kivéve 3-4 mm vastag téglalap
alakúra nyújtjuk. A kih tött tölte-
léket a tésztára kenjük egyenlete-
sen oly módon, hogy a szélei 0,5
cm-es sávban töltelék nélkül ma-
radjanak. Keskenyebb széleit
felhajtjuk a töltelékre, és hosszan-
ti irányban feltekerjük. Figyel-
jünk arra, hogy a hajtások mindig
a rúd aljára kerüljenek.
 A kenéshez a tojást szétválaszt-
juk, a tojás sárgáját felverjük, és a
tészta felületét megkenjük vele,
langyos helyen fél órán át hagy-
juk szikkadni, majd a fehérjével
(nem kell felverni!!) megtesszük
ugyanezt. A tojással való megke-
nés és szikkasztás adja a beigli
márványosságát. Lisztezett süt -
lapra téve tetejét megszurkáljuk
villával – ezzel a sütés közben
keletkez  g zök távozását tesszük
lehet vé – el melegített (kb. 180
fok) süt ben készre sütjük.
 A lemezen hagyjuk kih lni és
ujjnyi szeletekre vágva adjuk
asztalra.

Karácsonyi diós-mákos bejgli

Útszéli képek



Református istentiszteleti rend
December  24-én (szerda)   16 ó Ünnepi Istentisztelet
            25-én (csütörtök)  11 ó Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
            25-én (csütörtök)  15 ó Délutáni Istentisztelet
            26-án (péntek)   11 ó Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
            28-án (vasárnap)  11 ó Istentisztelet
            31-én (szerdán)   17 ó  Óévi Istentisztelet

Január        1-jén (csütörtökön) 11 ó Újévi Istentisztelet

Minden f tési szezonban hallani
rémhíreket szén-monoxid mérge-
zés okozta halálesetekr l. Hogyan
lehetne ezeket megel zni? Milyen
tünetek figyelmeztetnek a mérge-
zésre? A szén-monoxid (CO) szín-
telen, szagtalan, ízetlen gáz, a leve-

vel lényegében megegyez  s -
ség  (valójában annál kissé köny-
nyebb). A legnagyobb probléma
az, hogy szén-monoxidérzékel
nélkül a szén-monoxid észrevehe-
tetlen, általában csak a rosszullét
figyelmeztet a jelenlétére.
 A szén-monoxid üzemanyagok
vagy f anyagok égése során
keletkezik. Mérgezés leggyakrab-
ban nem megfelel en szell
kályhák, kazánok használatakor,
nagy mennyiségben felszaporodó
kipufogógázban fordul el , gyako-
ri, hogy eldugult vagy rosszul ve-
zet  kémények, rossz tömítés
kazáncsövek okozzák a problémát.
A szén-monoxid gátolja a vér oxi-
gént szállító rendszerét, súlyos
oxigénhiányt okozva ezzel a külön-
böz  szervekben. Károsítja az
agyat, a tüd t, a szívet, lényegében
az összes szervünket. Súlyos eset-
ben akár halálhoz is vezethet. Id -
ben kezdett els segéllyel a beteg
élete megmenthet , de sokszor
maradandó károsodást okoz.
A legnagyobb probléma, hogy a
tünetek nem specifikusak, sok más
betegség okoz hasonló panaszokat
és a szén-monoxid mérgezés is
utánozhat más kórképeket.
  Mivel leggyakrabban a fejfájás,
hányinger, hányás az els  tünetek,
a betegek sokszor gondolnak gyo-
morrontásra, romlott étel fogyasz-
tására. Legfontosabb a megel zés
lenne: a kémények rendszeres
ellen rzésével, a kazánok, kályhák
szakszer  beszerelésével, ellen r-
zésével általában elkerülhet  lenne
a mérgezés.
  Manapság már viszonylag ol-
csón beszerezhet ek szén-monoxid
érzékel  jelz készülékek, melyek
egy kritikus értéket meghaladó
szint felett éles hangjelzéssel fi-
gyelmeztetnek a bajra. Érdemes
beszerezni egyet, f ként, ha kor-
szer tlen kazánt, kályhát vagyunk
kénytelenek m ködtetni.
 Ha mégsem sikerül megel zni a
bajt, nagyon nehéz laikusként a

tüneteket felismerni. Gondoljunk
rá, ha több családtagnak jelentkez-
nek hasonló tünetei a fent leírtak
közül, vagy ha mindig egy adott
helyiségben jönnek el  panaszaink
(pl. nagyon gyakori a fürd szoba,
hisz a kazánokkal, tömítésekkel
sok gond lehet és az ajtó általában
csukva van a kazán m ködésekor).
Abban az esetben, ha járásképtelen
vagy eszméletlen beteget találunk
és szén-monoxid mérgezésre gya-
nakszunk, fontos, hogy a beteg
ellátása során saját magunk védel-
mét tartsuk szem el tt. Ne lélegez-
zünk abból a gáztérb l, ahol a mér-
gezést gyanítjuk! Még a helyiségbe
lépés el tt vegyünk mély leveg t,
lélegzetünket visszatartva szalad-
junk be a szobába, nyissunk abla-
kot, szell ztessünk. Újabb friss
leveg t véve, csak a második belé-
pésünkkor próbáljuk meg kihúzni a
beteget a gáztérb l. Amennyiben a
beteg légzése nem kielégít , a
szabad leveg n kezdjünk lélegezte-
tést! Semmiképpen ne kezdjük meg
a beteg ellátását még a feltételezhe-

 mérgezés helyszínén, hisz azzal
a saját testi épségünket veszélyez-
tetnénk!
 CO mérgezés gyanúja esetén
hívjunk ment t, akik - szükség
esetén - speciális m szaki mentést
(t zoltóság) igénybe véve tudnak
segíteni a betegen.
  Abban az esetben, ha szén-
monoxid mérgezés gyanúja felme-
rül, a mérgezés tényének kizárásáig
a mérgezés feltételezhet  forrását
(kályha, kazán…) nem szabad
használni!
 Enyhe, bizonytalan tünetek ese-
tén, ha mégis CO mérgezésre gya-
nakszik, feltétlenül ellen riztesse
készülékeit vagy méresse meg a
helyiségben a CO szintet.
Forrás: www.delmagyar.hu

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a
Bolyai Díj Alapítvány által 2000-ben létrehozott
Ifjúsági Bolyai Pályázat hozzájárul a hazai
tudományos élet, valamint a világhír  magyar
kutatás-fejlesztés kiszélesítéséhez. Az idei
díjakat Balogh Gyula, az OKM koordinációs
szakállamtitkára adta át.

 A 2008. évi pályázat témáját dr. Lovász
László matematikus, a 2007. évi Kutatói Bolyai
Díj kitüntetettje határozta meg "A környezetéb l
választott természeti, gazdasági vagy társadalmi
jelenség tudományos igény  vizsgálata, vagy
tevékenység megtervezése matematikai modell
felállítása révén" címmel.
 Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú
nevelési-oktatási kategória nyertese pénzjuta-
lomban részesül, továbbá Bolyai-díjas tudós
szakmai irányításával folytathatja kutatómunká-
ját. A fels oktatási kategória nyertes pályázója
egyrészt jutalomban részesül, továbbá az általa
megnevezett egyetem téma szerinti doktori
iskolájában - annak egyetértése esetén - állami-
lag finanszírozott doktori képzésben való részvé-
telre jogosult. A gy ztes hallgató Bolyai-díjas
tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.
 Az oktatási és kulturális miniszter a Bíráló
Bizottság elnökének Dr. Lovász László profesz-
szort, tagként: Dr. Csermely Péter professzort
(Semmelweis Egyetem) és Dr. Katona Gyula
akadémikust (ELTE) kérte fel.
 A Bíráló Bizottság el zetesen tanulmányozta
a beadott pályam veket, majd a kiválasztott
pályázatok benyújtóit meghallgatta.

A Bíráló Bizottság döntése:

A középfokú nevelési-oktatási kategóriában
Ifjúsági Bolyai Pályázat gy ztesei a "Alternatív
adókulcsfüggvények hatásának vizsgálata
általános matematikai modellen keresztül"
pályam  kidolgozói - Laki Balázs és Lám István
egyetemi hallgatók, a váci Boronkay György
M szaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium
volt tanulói.
 Az Ifjúsági Bolyai Pályázat nyerteseinek
felkészülését, pályázatának elkészítését segít
Vácy Emese tanárn  kiemelked  munkája is
elismerésben részesült.
 A bizottság döntése alapján középfokú
nevelési-oktatási kategóriában Balassi Márton és
Horváth Dávid, a váci Boronkay György M sza-
ki Középiskola, Gimnázium és Kollégium
tanulói a "Dehogy Determinisztikus a Termé-
szet!" cím  pályam ve a dicséretben részesült.
Felkészít  tanáruk Réti Mónika.
 A fels oktatási kategóriában Sáfri Péter,  a
Széchenyi István Egyetem hallgatója az "IC
pótjegyek árának differenciálása és az ül helyek
kontingálása" cím  pályam vét a bizottság
dicséretben részesítette.

A Bíráló Bizottság értékelései

A Bíráló Bizottság véleménye Lám István és

Laki Balázs Alternatív adókulcsfüggvények
hatásának vizsgálata általános matematikai
modellen keresztül cím  pályázatáról

 A pályam  egy valóban új matematikai
modellt ad az adózásra. A szokásostól eltér , de
nagyon ésszer  feltételeket tesz, például, hogy az
adózás mértéke a jövedelemt l nem egy ugrás-
függvény szerint függ, hanem egy folytonos
függvény szerint. E függvényre megengedik,
hogy bizonyos szakaszain csökken  legyen
(degresszív adózás), ugyanis feltételezéseik
szerint a nagy jövedelm ek ekkor kisebb készte-
tést éreznek az adóelkerülésre. Általános modell-
jük paraméterei értékeinek legmegfelel bb
választásait számítógépes módszerekkel végzik.
 Itt a ,,legmegfelel bb"-et az állam adóbevéte-
le szempontjából értik. A pályázat komoly,
közgazdasági gondolatokban gazdag munka. A
matematikai modellel jól sikerült leírni a kit zött
cél szerinti feladatot. Jelent s számítási munka is
van a pályázatban. Nem tartjuk elképzelhetetlen-
nek, hogy gondolataikat - legalábbis részben - az
adórendszert kialakító szakemberek is hasznosí-
tani fogják majd.
 A Bíráló Bizottság véleménye Balassi Márton
és Horváth Dávid Dehogy determinisztikus a
természet! cím  pályázatáról
 A pályázók igen szellemes modellt építettek
fel a küls  behatások (például növényvéd
szerek) bonyolult ökoszisztémákra gyakorolt
hatásának vizsgálatára. A térbeli elhelyezkedésre
épül , a táplálékláncnak a szokásos körülmények
között megjelen  változatosságát jól modellez
eljárásukban számos paramétert (életkor, éhség-
t rés, utódszám, vemhesség ideje, ivarérettség
id pontja, stb.) figyelembe vettek. Modelljük
igen alkalmas a növényeket véd  permetezések
mértékének és gyakoriságának sokkal körülte-
kint bb megtervezésére.
 A Bíráló Bizottság véleménye Sáfri Péter IC
pótjegyek árának differenciálása és az ül helyek
kontingálása cím  pályázatáról
 A pályázat a kiírásnak megfelel en választott
témát: mindennapi életünkben látott, matemati-
kai eszközökkel megoldható problémáról beszél.
Modellezi azt a problémát, hogy egy vegyes
Intercity és hagyományos gyorsvonat kocsikból
álló szerelvényen belül hogyan lehet optimálisan
kialakítani és árazni a különböz  komfortfokoza-
tú ül helyeket. Ehhez figyelembe veszi és
modellezi azt, hogy a különböz  utasok a szol-
gáltatások különböz  elemeire (ár, kényelem,
stb.) eltér  módon érzékenyek. Matematikai
szempontból a dolgozat kisméret  lineáris
programot jelent, amit Excel tábla segítségével
old meg.

Forrás: www.okm.gov.hu

Átadták a IV. Ifjúsági Bolyai Pályázat díjait Szén-monoxid mérgezés

Katolikus ünnepi miserend
december 24-én szenteste 20 óra

25-én 11 óra 30 perc
26-án 11 óra 30 perc
31-én 17 óra

január 1-jén 11 óra 30 perc

http://www.delmagyar.hu/
http://www.okm.gov.hu/
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A labdarúgás ürügyén
Mikor már nemcsak a labda, ha-
nem a játékosok is megérdemelt
pihen jüket töltik, érdemes egy
kicsit eltöprengeni.
 Mir l is szól ez a labdarúgás,
mir l szól az egyesületi élet? Kell
ez nekünk? Ha nincs semmi prob-
lémánk, csinálunk magunknak?
Miért nem pihenünk a hét legalább
egyik napján? Megannyi kérdés,
megannyi felelet.
 Miért kell egyáltalán egyesületet
alapítani és m ködtetni?
 Mint mindannyian tudjuk, és
sokan érzik is, az ember  csak úgy
egyszer en  közösségi lény. Hiá-
ba az egész heti kemény munka a
munkahelyen, vállalkozásban,
hiába az azt követ  otthoni teend k
sokasága. Az azonos érdekl dési
kör és az ebb l fakadó közös él-
mény megújító ereje hiányzik az
embereknek. Ezt keresi az, aki
egyesületet alapít, egyesületben
taggá lesz, egyesületben vagy más
civil szervezetben feladatot vállal.
Az is, aki csak eljár az egyesületi
rendezvényekre, vagy ott áll a
pálya szélén, és szurkol kedvenc
csapatának, kedvenc játékosának.
Esetleg csak ott találkozik és be-
szélget ismer seivel, s t az ellenfél
szurkolóival is.

 Ezért vállalja a többletmunkával
járó edzéseket, gyakorlásokat, a
hétvégét betölt  mérk zéseket az
amat r labdarúgó is, aki a kevés
szabadidejét áldozza fel erre. Per-
sze kell más is! Ez a más a sikerél-
mény!
 A lényeg: a közösség és a siker-
élmény!
 És minél nehezebbek az egyént
terhel  gazdasági körülmények,
annál nagyobb szüksége van a
közösségre és ezen keresztül a
sikerélményekre. Minél több kiskö-
zösség, egyesület, civil szervezet
alakul és m ködik, annál nagyobb
esély nyílik a túlélésre. Ezeknek a
kisközösségeknek az összessége
alkotja, alkothatja azt a nagy kö-
zösséget, amit mi úgy hívunk: a mi
falunk! Ebb l egyszer en követke-
zik: ha vannak közösségek, akkor
életképes egy település, akkor él a
falu.  Ha  nincs,  akkor  az  csak  egy
lakóhely, ahová este megérkezünk,
majd alszunk, és reggel megyünk a
dolgunk után.

 Mi, a Diósjen i Sportegyesület
tagjai azt szeretnénk, hogy legyen
falunk! Ezt kívánjuk minden egyes
"jenei" lakosnak is a 2009. évre.

Hornos Márton

A torna helye:
Diósjen i Általános Iskola tornaterme

A torna id pontja:
2008. december 31. szerda
Kezdés: 0830

Nevezés határideje:
2008. december 28. vasárnap

Nevezni lehet:
Valkó Kornél:   06 20 4687007
Filip Dániel:   06 20 4480116

Nevezéskor kell leadni a nevezési díjat és a nevezett csapat
nevét.
Nevezési díj:
    3.000 Ft/csapat
A lebonyolítás a nevezett csapatok létszámától függ.
A torna gy ztese egy évre elviheti a vándorkupát. Díjazásban része-
sül a II. és III. helyezett csapat ill. a gólkirály is.
A torna után közösen kisétálunk a temet be, és koszorút helyezünk
el Szaszovszky Csaba sírjánál.

Boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztend t kívánunk!

Budapesten a Vasas Fáy utcai csarnokában Mikulás Kupát rendezett a
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség, melyen iskolánk 2000-2001-es
korosztályú csapata az I. helyen végzett. Gratulálunk az újabb sikerhez!


