Id s lakóink tiszteletére
Legtöbb ember számára a tavasz a
legszebb évszak, ilyenkor újjáéled
a természet. Sok szép ünnep is erre
az évszakra esik: húsvét, pünkösd,
anyák napja, gyermeknap.
Id sek napját „hivatalosan”
sszel tartják – mi mégis úgy gondoltuk, ez a gyönyör virágpompás
évszak méltó arra, hogy köszöntsük a községünkben él éltesebb
korú embertársainkat. T lük kaptuk az életünket, k neveltek bennünket – éppen ezért kikeletkor
kell, hogy ünnepeljük ket.
Talán nem kell bizonygatnom,
milyen jóles érzés volt, mikor
többen is érdekl dtek tavasz elején: mikor is tartjuk id sek napját,
mert semmiképpen sem szeretnének lemaradni róla. Az effajta
visszajelzések azt bizonyították,
hogy eddigi rendezvényeinken jól
érezték magukat vendégeink, és
er t, biztatatást adtak, hogy idén is
lelkesen láthassunk hozzá a program szervezésének.
Hagyománya van már, hogy a
község képvisel -testülete is a
Karitász csoport közösen szervezi
meg az eseményt, és látja vendégül
a falu id sebb lakóit.
Május 15-én délután négy órára,
az általános iskola szépen feldíszített aulájában vártuk kedves vendégeinket, akik érkezés után a terített
asztalok mellett foglalhattak helyet. A program indításaként Tóth
János polgármester köszöntötte a
jelenlév ket, majd Gy ry Csaba
plébános szívhez szóló gondolatai
következtek.
Természetesen idén is szerettük
volna elszórakoztatni vendégeinket, azért egy kedves m sorral
vártuk ket. Els ként a nagycsoportos óvodások anyák napi m sorát élvezhettük Hoffmann Emese és
Tövis Arabella óvón k vezetésével. Ezt követ en Németh Regina

7. osztályos tanuló egy szép verssel köszöntötte az id s embereket.
A kisiskolások két m sorszámmal
is készültek. A diderg király cím
mese színpadi változatát adták el
igazán szórakoztató, látványos
formában, amit Babatiné Márton
Márta tanított be. Hekli Péter tanítványai egy vidám hangulatú
dalcsokrot mutattak be, amit tanítójuk kísért gitárral. Egy igazi
meglepetés következett: Porubszki
Zoltán képvisel egy komolyvidám verset mondott az id s korról. A hallgatóság reakcióiból arra
lehetett következtetni: a költeményben magukra ismertek vendégeink.

A m sor ideje alatt a konyhában
elkészült az ízletes vacsora, amit a
képvisel k, a Karitász tagjai és a
plébános úr szolgált fel a jelenléknek. Közben Csabuda Péter
dalai és muzsikája szórakoztatta a
vendégeket.
Vacsora után – hogy igazán
fergetegessé váljon a hangulat – a
szirt Néptáncegyüttes m sorával folytatódott a program. Táncaik
még az id sebb testet-lelket is
felpezsdítették, s öröm volt látni,
hogy amikor a táncosok felkérték a
vendégeket, boldogan, fiatalosan
ropták a zene ritmusára. Mi, szervez k igazán elégedetten láttuk a
vidám, mosolygós arcokat!
Közhelynek t nik, de valóban
nem jöhetett volna létre ez a rendezvény, ha nincs annyi ember,
akinek a munkája, segítsége hozzájárult a sikeres szervezéshez és
lebonyolításhoz. Köszönettel tartozunk minden fellép nek és az ket
betanító pedagógusoknak, Kincses

Enik m sorvezet nek, az iskola
technikai dolgozóinak, a berendezésben, terítésben segít diákoknak.
A mutatós dekorációkat Kiss
Gerg nek és családjának köszönhetjük. A vendéglátásért, a vacsora
lebonyolításáért a Bagó & Bagó
Kft-nek, Bazsó Kálmánnak és a
konyha dolgozóinak, a Marton
Pékségnek, a MINI ABC tulajdonosának, Molnár Istvánnénak, a
Mona Lisa Pizzéria és Ételbár
tulajdonosának, Nagy Mónikának,
a COOP ABC-nek és vezet jének,
Hugyecz Annának, a szikvízüzem
tulajdonosának, Miklós Istvánnak
tartozunk köszönettel.
Végül nagyon köszönjük mindazon képvisel k és Karitász tagok
munkáját, akik idejüket, fáradságukat nem sajnálva köztünk voltak és
segítették a rendezvény lebonyolítását.
Pátyodi Csilla
Poszpisel Gyuláné

Önkormányzati hírek
Beszámoló
a 2009. május 27-ei
testületi ülésr l
Polgármester úr tájékoztatója a
testületi ülést megel
id szak
eseményeir l:
Május 04-én a Gödöll i Egyetemen hallgattuk meg az egyetem
diákjainak a Rétsági és a Váci
Kistérségekr l készített beszámolóját, és értékeltük közösen a DIPO
vezetésével együtt.
Május 05-én köszöntöttem a
Lengyelországi
Tarnobzseg-b l
érkezett diákokat, akiket vendégül
láttak a helyi diákok és szüleik.
Május 08-án Gyenes Szilárddal
megtekintettük a szelektív hulladékgy jt
szigetek helyszíneit,
melyeket lakossági bejelentések
kapcsán kellett megtekinteni. Gyenes úr véleményét mindenki írásban megkapta.
- Szintén ezen a napon lomtalanítás
lett végrehajtva a településen. A
már szokásos módon a veszélyes
hulladékok közül az elektronikai
berendezések (5 t) és az autógumik
(6 t) lettek begy jtve. A lomtalanítás teljes elszállítsa két napot vett
igénybe és hét teherautóra való
hulladék lett elszállítva.
Május 12-én az Észak-kelet
Pest és Nógrád Regionális Hulladék Gazdálkodási Társulás bizottsági ülésén vettem részt, ahol a
társulás által történ hulladékbegy jtés, a díjbeszedés, és a szállításba bevonható vállalkozók kérdésér l esett szó.
Május 3-án Balassagyarmaton
voltam az önkéntes t zoltó egyesület elnökével és parancsnokával, a
beadott pályázathoz szükséges
iratok beszerzése végett, valamint
megtekintettük a gyarmati t zoltók
erd tüzes gépjárm vét.
Május 15-én az id seket ünnepeltük településünkön, ahol szép
számban jelentek meg a meghívottak.
Május 16-án szombaton rhalomban a Megyei T zoltó versenyre kísértem el Diósjen csapatát,
ahol A Magyar T zoltó Szövetség
Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettjét vehettem át a t zvédelemben kifejtett példamutató tevékenységért.
Május 19-én Balassagyarmaton
a Nyugat-Nógrád Vízm rendkívüli ülésén vettem részt, ahol a
DMRV fúziójáról, és ennek következményeir l volt szó. Az érintett
54 település egyhangúan tiltakozott
a vízm indokolatlan szétbontása
miatt.
Május 20-án Budapesten a
Nemzeti Zarándoklat felhívásának
végs egyeztetésén vettem részt,
valamint egyeztettük az útvonal

fákat törhet ki.
Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad
ég alatt tartózkodunk?
Viselkedjünk nyugodtan, körültekint en.
Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet
(épület, aluljáró).
Távol haladjunk a fáktól, épületekt l, hogy a
letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne
okozzanak sérülést.
Védjük szemünket a portól, fejünket a szél
sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.
Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne
sodorjon el az er s szél.
Tartsuk, védjük er sen a kisgyerekeket, ne
szakadjunk el társainktól.
A járm veket, sátrakat, gyenge szerkezet
építményeket hagyjuk el, mert bentr l nem
lehet érzékelni a fenyeget veszélyt (pl.
rád lhet a fa).
Leszakadt elektromos távvezetéket megérinteni tilos!
Szabadban végzett t zveszélyes tevékenységet
azonnal abba kell hagyni, a tüzet eloltani (pl.
gazégetés kertben, tábort z, szalonnasütés,
kerti parti).
Csónakázni, fürd zni er s viharban életveszélyes! Vegyük komolyan a viharjelzéseket!
Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná
válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk. háziállatokat zárjuk be.
Óvintézkedések az épületen belül:
Az ajtókat, ablakokat zárjuk be.
Ne menjünk ki a szabadba.
Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket
felügyelet nélkül, lehet leg senki ne maradjon
egyedül.
Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa
el készítése).
Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.

terveket és az id pontokat.
Május 22-én a DMRV szétbontása ellen megfogalmazott petíciót
adtuk át a Versenyhivatalban Balassagyarmat és Fels petény polgármesterével együtt.
A testületi ülésen megvitatott
témákról röviden:
Beszámoló a 2009. január 1jét l, 2009. április 30-ig terjed
id szak szociális ellátási formák
igénybevételér l. Az eltelt negyedév alatt különböz támogatási formákra összesen 12,1 M Ft
kifizetése került sor, melyb l 2,6
M Ft az önkormányzatot, 9,5 M
Ft a központi költségvetést terhelt. A közfoglalkoztatási programban eddig eltelt rövid id szakot összegezve pozitívnak értékelte a polgármester úr, és a
jelenlév intézményvezet k.
Egyebek napirendi pontban többek között a Dekoráció.Net Kft
zivízhálózat kiépítésére vonatkozó kérelme, Szentgyörgyi
István Általános Iskola névadó
ünnepség programjáról, és a
Béke utcában történt útalap sülylyedésr l volt szó.
Ha olvasóink részletesebben
szeretnének megismerkedni a képvisel testületi ülésen elhangzottakat, a polgármesteri hivatalban
elolvashatják az err l készült jegykönyvet.
A testületi ülések nyilvánosak,
azokon minden állampolgár sze- Heves zivatar
mélyesen is jelen lehet.
A zivatar olyan légköri jelenség, amelyet egy
vagy több elektromos kisülés (villám) és /vagy
dörg esetleg éles, csattanó hang formájában
észlelünk. Magasra tör zivatarfelh k környezetében er s fel- és leáramlási területek váltakoznak kis távolságon belül. Emiatt általában kis
területre korlátozódva ugyan, de rendkívül
Tisztelt Lakosság!
veszélyes kísér jelenségek kialakulására is
Az elmúlt id szak id járási eseményei, és a számíthatunk egy-egy heves zivatar idején.
tavalyi év március 1-jén településünkön bekövet- El fordulhat nagy méret (legalább 2 cm átmékezett szélvihar okozta károk, valamint a globá) jég vagy er s vihar (90 km/h fölötti széllölis felmelegedéssel foglalkozó szakemberek kés). Extrém esetben azonban sokkal nagyobb
figyelmeztetései arra késztetnek, hogy a lakossá- méret jégdarabok is hullhatnak, és orkán erej
got e sorokon keresztül tájékoztassam az esetle- (119 km/h fölötti) szélroham is kialakulhat.
gesen bekövetkez id járási veszélyhelyzetekr l. Intenzív zivatarokhoz hirtelen lezúduló nagy
mennyiség csapadék is társulhat, ekkor a kis
Szélvihar
vízhozamú patakok pillanatok alatt hömpölyg
A szél sebességén értelemszer en a leveg folyókká szélesedhetnek. Az el bb említett
mozgásának sebességét értjük. A meteorológiá- veszélyes jelenségek bekövetkezési valószín séban általában a m/s-ban, illetve egyes területeken ge egy-egy heves zivatar estén- azok kifejezetten
a csomóban szokták meghatározni. 1 m/s kb. 2 helyi jellege miatt - viszonylag csekély, szerencsomónak felel meg. Az alábbi táblázatban csés esetben nem is érintenek lakott települést.
találhatók az egyes szélsebesség-kategóriák, Több heves zivatar összekapcsolódásakor zivaamit a meteorológiai szövegekben alkalmazni tarláncról (zivatarrendszerr l) beszélünk, ebben
az esetben már a veszélyes kísér jelenségek
szoktak.
A 70 km/h-nál er sebb szélvihar emberre, állatra nem csak egy-két települést, hanem akár több
megyét, régiókat is érinthetnek
veszélyes viharkárokat okozhat:

Veszélyhelyzeti
információk

szilárd építményekr l leszakíthatja a tet fedeleket,
súlyosan megrongálhatja az energiaellátás és
távbeszél berendezések vezetékeit,
könny épületeket dönthet össze,
közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet
el ,

Villámcsapás

Az emberek legnagyobb része, legyen az feln tt
vagy gyerek, fél a villámlástól. Van, aki a hangjától, más attól, hogy t "tekinti" majd célpontnak a villám. S ez a félelem nem is alaptalan,
hiszen rengeteg olyan esetr l hallottunk már,
amikor a villám nagy pusztításokat végzett.

Manapság már sokkal nagyobb biztonságban
vagyunk, nem veszélyeztet bennünket annyira a
villámcsapás, mint régen él rokonainkat, ugyanis a házak villámhárítóval vannak ellátva, így
elég bent tartózkodnunk, s nincs mit l félni.
Azonban el fordulhat, hogy olyankor kap el egy
hatalmas vihar, amikor a legkevésbé számítanánk rá, ráadásul egy perc alatt jön, így még
id nk sincs arra, hogy behúzódjunk valahová.
Akiket villámcsapás ér, többnyire súlyos égési
sérüléseket szenvednek.
Tudnivalók
A villámlás id tartama a másodperc milliomod
részét l néhány tízezred részéig terjed, másodpercenként 160-1600 km-es sebességgel halad és
akár 30.000 oC-os h mérsékletet idézhet el .
A légköri elektromosság kisülése (fény- és
hangtani jelenség, valamint mennydörgés kíséretében), amely a felh k között, illetve a felh k és
a talaj között jön létre. Meleget fejleszt, könnyen
gyúló anyagokat gyújt, fémeket olvaszt, folyadékot elpárologtat.
A villámnak Arago, francia fizikus szerint
három alakja ismert:
A vonalas villám, mely a legközönségesebb és
az elektromos gép szikrájához hasonlít;
A felületvillám egy-egy zivataros felh
nagyobb terjedelm felvillanásában mutatkozik;
A gömbvillám gömb alakú és aránylag lassan
halad, nyomában nagy pusztításokkal.
A villámlást kísér dörgés a leveg hirtelen
kiterjedéséb l származik. A hang terjedési
sebessége kisebb lévén a fénynél, a villámot is
el bb vesszük észre, mint a dörgést. A kisülési
hely távolságát megközelít leg megkapjuk, ha a
villámlás és dörgés közötti id t megfigyeljük: a
másodpercek számát megszorozzuk 330 m-rel.
Ha a kisülés közelünkben történik, rendesen csak
er s rövid csattanás hallatszik, a távolabb állók
azonban hosszabb dörgést hallanak. Míg a
villámlás id tartama egy másodperc töredéke,
addig a dörgés több másodpercig is eltart, ennek
oka a hang visszaver dése a felh kr l, földi
tárgyakról. A távolság, melyre a dörgés még
elhallatszik, aránylag kicsiny, 25 km-nyi távolságban a leger sebb dörgés is csak gyenge
mormogásnak hallatszik.
Ha megvizsgálunk egy átlagos terep felszínét,
és a felh k kapcsolódását, azt találjuk, hogy ahol
a fa kimagaslik a környezetéb l (és a felh éppen
ott púposodik), ott az elektromos mez jobban
koncentrálódik. Minél közelebb vannak a terep
és a felh egymáshoz, annál er sebb lesz az
elektromos feszültség. Minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb lesz a valószín sége annak,
hogy az elektronok leáramlanak a földre.
A villámcsapás az exponált helyen
(hegytet n, sík terepen, nagyobb vízfelületen)
tartózkodókat veszélyezteti.
A villám hatása az emberre
Ahogyan a felh l kiinduló villám a talaj felé
halad, a legrövidebb utat keresi - és id nként
el fordul, hogy ez egy magában szabadon álló
ember testén át vezet. A villám becsaphat az
illet vállánál, a lábán keresztül lefuthat a teste
egyik oldalán, majd eléri a talajt. Amíg útját
megteszi, persze nem kis gyötrelmet okoz.
Fájdalmat, égési sérüléseket és akár sokkot is
el idézhet, de ennek ellenére a villámcsapás
energiájának nagy részét a talaj fogja fel. A
legf bb veszély, hogy az izmok görcse miatt az
életfontosságú funkciók leállnak. Er s áram
hosszabb ideig tartó hatása rendszerint súlyos
égési sebeket okoz. Az áldozat rendszerint nem
hal meg, kivéve két esetet: ha a szívén vagy a
gerincoszlopán halad keresztül.

Védekezés villámcsapás ellen:
Ha nagy villámlással járó vihar közeleg, vagy
kap el minket, húzódjunk be valahová (ne
magányosan álldogáló fa alá). A legjobb egy
ház vagy egy üzlet.
Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be,
a fém részeket ne érintsük meg.
Hagyjuk el a kimagasló vagy exponált helyeket.
Barlang, mélyedés akkor nyújthat védelmet,
ha legalább 1,5 méter mély.
Kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a
vízfelületeket.
Kerüljük a k omlás veszélyes szakadékokat.
Védekezhetünk úgy is, ha 10-30 cm vastag
szigetel rétegre állunk (száraz k , ruhanem ).
Nem ajánlott öreg, magányosan álló fa alatt
táborozni, mert a lezuhanó ágak összezúzhatják a sátrat, és a villámcsapás veszélye is itt a
legnagyobb.

hullám

túlsúly, fáradság, alváshiány, hosszú, magas
intenzitású edzés, véd ruha.
Megel zés lehet ségei célcsoportonként
MIT IGYUNK
MIT NE IGYUNK
Víz, ásványvíz, Kávé,
alkohol
tea,
tartalmú italok
Szénsavmentes
Magas koffein és
üdít k
cukortartalmú
szénsavas üdít k
Paradicsomlé,
aludttej,kefir,
joghurt
Levesek
Csecsem k és fiatal kisgyermekek
Akinek van elektromos ventillátora, használja
a nagy melegben! Lehet leg éjjel szell ztessen!
Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és
naptejjel védje magát és gyermekét!
Csecsem ket, kisgyermekeket árnyékban
leveg ztessünk
Ne sétáltassunk a h ségben kisbabát!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát)
zárt, szell zés nélküli parkoló autóban!
A babák különösen sok folyadékot igényelnek
a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk ket
tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó,
citromos teával a szoptatás után!

Klímaváltozás – különös tekintettel a h hullámokra – okozta káros egészségi hatások és megel zésének lehet ségei
A ’90-es évek elején még kevéssé volt a
figyelem el terében a klímaváltozás egészségkárosító hatása, azonban az 1990-es évek vége felé
65 évnél id sebbek, fogyatékosok, szívbetegséez a trend megváltozott.
gekben és magas vérnyomásban szenved k
A globális klímaváltozás a XXI. század egyik
Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajlegfontosabb környezeti problémája.
tás mellett is fogyasszanak elegend mennyiA föld felszínének átlagh mérséklete az
ség folyadékot, azaz a szokásosnál egy
utóbbi 25 évben 0.4 ºC-kal emelkedett
literrel többet a forró napokon!
A klímaváltozás több oldalról veszélyezteti az
A 65 évnél id sebbek, különösen a szívbetegemberi egészséget: károsítja a környezetet, az
ségekben és magas vérnyomás betegségben
ecoszisztémát, a gazdaságot és a társadalmat
szenved k a melegben fokozódó panaszaikkal
A klímaváltozás ezen hatásokon túl befolyáazonnal forduljanak orvoshoz!
solja az élelmiszer biztonságot, megváltoztatNagy melegben zuhanyozzon langyos vagy
hatja a vektorok által terjesztett betegségek
hideg vízzel akár többször is!
térbeli és id beli el fordulásának jellemz it,
Ha van elektromos ventillátora, használja a
növeli az extrém id járási helyzetek, pl. a
nagy melegben!
hullámok gyakoriságát.
Kánikulai napokon a különösen meleg dél
A "h hullám" definíciója (OKK-OKI, F városi
körüli, kora délutáni órákat töltse otthon,
ÁNTSZ, OMSZ közös projektben elvégzett
besötétített szobában, viszonylag h vösben!
vizsgálat alapján)
Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra
A 97% gyakorisággal mért napi átlagh mérid zítse a piaci bevásárlást!
séklet feletti átlagh mérséklet napok (26,6ºC).
Fiatalok
hullám = 3, egymást követ napon a napi
Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakátlagh mérséklet 26,6ºC felett.
ran h tsd magad és fogyassz legalább 4 liter
Veszélyeztetett csoportok:
folyadékot! Fontos a só pótlás is!
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kelleSzéles karimájú kalappal, napszemüveggel
metlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de
védd magad a nap éget erejét l!
vannak különösen veszélyeztetett csoportok.
Könny , világos szín , b szabású, pamut
Ilyenek például a
alapanyagú ruhát hordj forró napokon!
csecsem k és a fiatal kisgyermekek,
rtípusodnak megfelel fényvéd krémmel
65 évnél id sebbek, fogyatékosok, szívbetegnaponta többször kendd be b rödet! (Ha
ségekben és magas vérnyomásban szenved k.
nagyon világos a b röd, kék a szemed, használj 10 feletti napvéd faktoros naptejet!
fiatalok
Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy
hullám okozta káros egészségi hatások
hideg vízzel akár többször is!
Magas h mérséklet okozta megbetegedések:
Tölts 1-2 órát légkondicionált helységben!
rkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen ájulás,
Riasztás
kimerülés, stroke.
A legtöbb h séggel összefügg betegségek
A lakosság riasztása a motorszirénák, riasztó(kivéve a b rkiütés és a görcs) a lényegi követtájékoztató rendszerek mellett a közszolgálati
kezményei annak, hogy különböz súlyú elégtesorszóró rádió- és televízió stúdiók, rádió- és
lenségek következnek be a h szabályozó rendtelevízióállomások bevonásával. Emellett közszerben. Ráadásul, számos más un.
pontilag vezérelhet lakossági riasztó-tájékoztató
prediszponáló tényez felgyorsíthatja a magas
rendszerrel, valamint a helyi lehet ségek függvétesth mérséklet kialakulását.
nyében szükség-riasztóeszközökkel(autósziréna,
Prediszponáló tényez k: kor, akklimatizálókézi hajtású sziréna, hangosbemondó, harang).
dás hiánya, dehidratáció (csökkentett tápanyag és
folyadékbevitel, vizelethajtó tabletták, alkoholfo- Riasztási szirénákkal - riasztási jelzések
gyasztás), gyógyszerszedés, mozgás hiány, Légi riasztáskor a szirénák megszólaltatásával

háromszor 30 másodpercig tartó váltakozó
hangmagasságú leadott szirénahang hallatszik,
közte 30 másodperc szünet. Háromszor megismételve történik.
Katasztrófariasztás esetén 120 másodpercig tartó
váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang hallatszik
A katasztrófa- és a légi riasztás feloldásának jele:
kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel.
Riasztás a m sorszóró adók útján
5 másodperces megszakításokkal, háromszor
megismételve – a következ szöveg bemondásával történik:
ADÁSUNKAT MEGSZAKITJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM ! FIGYELEM!
..............TELEPÜLÉS
..............TELEPÜLÉS
KATASZTRÓFARIADÓ ! (A katasztrófa
típusának meghatározása )
KATASZTRÓFARIADÓ ! (A katasztrófa
típusának meghatározása )
vagy
ADÁSUNKAT MEGSZAKITJUK!
ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK!
FIGYELEM! FIGYELEM!
..............TELEPÜLÉS
............. TELEPÜLÉS
KATASZTRÓFARIADÓ ELMÚLT !
Mi a teend , ha megszólal a sziréna?
A legrövidebb úton haza kell menni, be kell
csukni az ajtókat, ablakokat. Fedett helyre kell
zárni a háziállatokat.
Aki gépjárm vel közlekedik, menjen a legközelebbi lakott településre, a gépjárm vét
biztonságosan állítsa le úgy, hogy a forgalmat
és a mentést ne akadályozza és menjen fedett
helyre.
A munkahelyen dolgozók, illetve intézményekben tartózkodók a vezet k utasításai
szerint tevékenykedjenek.
Fel kell készülni az esetleges kitelepítés
végrehajtására.
Hallgatni kell a Kossuth rádióadót és nézni az
MTV 1 adását, ahol további tájékoztatást
adnak a teend kr l.
Figyelni kell a katasztrófavédelem és a rendrség hangszórós közleményeit.

Utcatáblák
Felhívás Diósjen lakosaihoz

A deszkák kivágása és csiszolása,
valamint a faragás már készül a
falu mestereinek m helyében.
Azonban segítségre van szükség a
tartó oszlopok f részelésében, az
anyagok lefestésében, lekezelésében, az összeillesztésben, és végül
a helyükre tételében. Összesen 36
tábláról van szó, és lássuk be, hogy
mindezt két-három ember csak
nagyon sok munkával, és id vel
lenne képes elvégezni. Éppen ezért
kérünk mindenkit, akinek fontos a
falu szebbé és otthonosabbá tétele,
hogy jelezze segítési szándékát a
Polgármesteri Hivatalban.

Óvjuk egymást
– kedvezményesen!
A kellemes id beköszöntével –
feln ttek és gyermekek egyaránt –
egyre többen használják kerékpárjaikat. Ez örvendetes dolog, hiszen
a biciklizés egészséges, környezetkímél közlekedési mód.
Mégis van egy kis üröm az
örömben: bizony sokan nem figyelnek arra, hogy sötétedéskor
kell en kivilágítsák kerékpárjukat,
s ezzel bizony komoly veszélynek
teszik ki magukat is, közleked
embertársaikat is.
Jó lenne ezen a rossz gyakorlaton változtatni! Ebben kínál segítséget Nagy Mátyás, a Káosz bolt
tulajdonosa. Felajánlotta, hogy aki
ezt az újságcikket felmutatja nála,
az kedvezményesen vásárolhat a
boltjában kerékpárra szerelhet
villogó lámpát, ami a legrosszabb
fényviszonyoknál is jól láthatóvá
teszi a biciklit.
Buzdítunk tehát mindenkit, akinek még nem megfelel en felszerelt a kerékpárja, hogy az újsággal
együtt minél gyorsabban keresse
fel a Káosz boltot (Kossuth út), és
ott jutányosan, 250 Ft-ért vásároljon lámpákat!
Reméljük, rövid id n belül a
biciklizés nem csak egészséges,
hanem biztonságos közlekedési
mód is lesz községünk egész területén.

Pünkösd után

Falunk szépítése érdekében az
Önkormányzat utcatáblákat szeretne kihelyezni a fontosabb utcák
keresztez déseibe. A táblák fából
készülnének, de persze ez a munka
rengeteg feladatot vonz maga után.

Pünkösd el tt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd el tt - ígéretek zenéje.
Pünkösd el tt - esedezés, esengés.
Pünkösd el tt - halk hajnali derengés.
Pünkösd el tt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd el tt - koldusszív támlása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi er t-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
Túrmezei Erzsébet

Erdély 2009.
Milyen érzés...
magyar földön, de nem Magyarországon járni?
nagy királyaink emlékével találkozni?
a székelyek f városában lenni?
Május 15-én Isten áldását kérve
48 f s csapat kelt útra Erdély felé.
A program s nek ígérkezett,
hiszen a három napba nagyon sok
látnivalót tervezett be a lelkész
házaspár.
A határt átlépve Nagyváradra
érkeztünk, ahol a Szent László
bazilikát néztük meg. Itt ismerkedtünk meg Márton atyával, aki egy
kis árvaházat vezet, magyar szóra
és a munka szeretetére nevelve a
gyermekeket.
Rövid pihen t a Király-hágón –
Partium és Erdély határán – tartottunk. A hágóról széttekintve gyönyör kilátás tárult elénk. Sajnos
nem id zhettünk itt sokat, mert a
Tordai hasadékig még hosszú út
állt el ttünk.
A
hasadékig
(képünkön)
„kalandosan” jutottunk el, mivel az
autópálya építése el re nem látható
akadályokat gördített elénk, de
megérte idelátogatni. A hasadék
hossza kb. 3,5 km; 200 méter magas sziklafalak között vezet az út a
Hesdád patak partján. Nehéz, de
nagyon szép túrát tettünk a völgyben. Dicséretes az id sebbek kitartása és lelkesedése, amivel teljesítették a nehéz távot.
A túra után Marosvásárhelyre,
szállásunk felé indultunk tovább.
Ide a kés esti órákban érkeztünk,
ahol vacsorára az elmaradhatatlan
erdélyi töltelékes káposzta várt
bennünket.
Másnap reggel a közös áhítat
után Marosvásárhely felfedezése
várt ránk. Ehhez segítségünkre volt
Molnár Károly marosbogáti lelkipásztor, aki a délel tt folyamán
végigkalauzolt minket a városon.
Meglátogattuk a Teleki-tékát, koszorút helyeztünk el a két Bolyai
szobránál, bejártuk a Kultúrpalotát,
énekeltünk Szentgyörgyi István

szobránál. Az Úr Isten különös
kegyelme volt, hogy ezen a napon
tartották a múzeumok és múzsák
éjszakáját, így minden múzeum,
kiállítás és kulturális rendezvény
ingyen volt látogatható.
Este a marosvásárhelyi „kis”
templomban vettünk részt áhítaton,
ahol a fiatalok a konfirmációs fogadalomtételre készültek.
Vasárnap reggel Kolozsvárra
indultunk. Ezen a napon ünnepelte
születésnapját társaságunk legid sebb tagja, Miklós János bácsi, aki
76. életévét töltötte be. Ezúton is
Isten áldását kívánjuk neki, és
maradjon meg fiatalos lendülete,
amely végigkísérte a kiránduláson.
A Farkas utcai református templomban részt vettünk a vasárnapi
istentiszteleten. Azután megismerhettük a templom történetét, amelyet még Mátyás király építtetett
szül városában. Ezután a Házsongárdi Temet be mentünk, majd a
Mátyás szobrot, a Szent Mihály
templomot és Mátyás király szül házát látogattuk meg.
Utolsó állomásunk Bánffyhunyadon volt. Itt – Kolozsvárral
ellentétben – nagy szeretettel fogadott minket Kusztos Tibor lelkipásztor. Bemutatta a gyönyör ,
kazettás mennyezet templomot,
megismertetett a gyülekezet mai
életével.
Megcsodálhattuk
a
konfirmandusok csodaszép kalotaszegi népviseletét, amelyet a tiszteletes úr hozott újra „divatba”, megkérve a nagyszül ket, öltöztessék
fel unokáikat erre a szép ünnepre.
S immár 20 éve újra él ez a hagyomány Bánffyhunyadon.
Nagyon sok szép élményben
volt részünk ebben a három napban. Sok mindent láttunk, de mégis
keveset. Többünkben megfogalmazódott a vágy, hogy ide még vissza
kell jönnünk. Reméljük, az Úr
megadja nekünk még ezt a lehet séget.
Köszönet a Gottfried házaspárnak, akik ezt a felejthetetlen utat
készítették számunkra!
Patkós Klára

Tolljegyzetek
Napról napra hallunk olyan eseményekr l, intézkedésekr l amelyek a
kedélyeinket borzolja, lelkiismeretünket sérti. Talán válaszként is
lehet most sok mindenre rámondani: Igen, mert válságos helyzetben
élünk.
Azonban ha jobban elgondolkodunk, elfogadhatjuk a nagy indiai
államférfi, Mahatma Gandhi gondolatait: „A modern társadalom
hét f b ne: a munkanélküli gazdaság, a lelkiismeret nélküli élvezet,
a felel sség nélküli tudás, az erkölcs nélküli üzlet, az emberség
nélküli tudomány, az áldozathozatal nélküli istentisztelet és az elvek
nélküli politika.”
Miért is jutott mélypontra erkölcsileg, gazdaságilag országunk,
világunk? Azt szokták mondani
utólag könny okosnak lenni. Viszont ami el ttünk áll, most kellene megtalálnunk az igazságot,
hogy utólag ne ugyanazt mondják
rólunk. A szabadságban az ember
nyugodtan kergetheti álmait és
vágyait, de az álom felszínes, az
nem a valóságot tükrözi. Meg kell
látnunk azt, hogyan is tudnánk
egyenként, családonként, közösségenként el bbre lépni, megfontoltabban élni, nélkülözve a mások
eltiprását, nélkülözni mindazt, ami
a lejt re taszított.
Örvendetes intézkedésnek mutat,
hogy a miniszterek lemondtak
fizetésük 15%-áról, de még hány
tízezer embernek le kellene mondani a túlzott igényekr l, a harácsolásról, a kapzsiságról.
Ország adósságunknál kimutatták, hogy minden magyar emberre
2,1 millió forint adóság esik. Kimutatták azt is, hogy hazánkban a
bruttó átlagkereset 197.600 forint.
Ebb l csak sejtéseink lehetnek, ha
a dolgozó emberek ennek csupán a
felét viszik haza, hány ember keresete lehet többszázezer forint. Ha
viszont megfigyeljük, a jelenlegi
kormányintézkedések többnyire a
szegény átlagembereket sújtják.
Ahogy megállapították a politikai elemz k, nem csak a szocialista rendszer futott vakvágányra, a
modernnek t
neokapitalista
rendszer sem az átlag emberek
elképzeléseit váltják valóra. Felte-

szik a kérdést is: vajon van egy
harmadik út?
Azt talán tudják az emberek,
hogy hazugságokkal és trükkök
százaival nem lehet hazát építeni,
az Unió sem fog ily módon évszázadokig fennmaradni.
Az a nemzet tud felemelkedni
amelyben van hit, lélek, életer .
Az EU parlament jelöltjeit nem
ismerjük, mégis az elkövetkez
választáson azoknak kellene bekerülni hazánkból akik a magyar nép
érdekeit védik, jöv jét egyengetik.
A politikai, gazdasági elemzések
és következményei mellett, a viszályok
közepette
nekünk
diósjen ieknek itt ebben a falu
közösségben kell átélnünk és megtalálnunk azt a bizonyos harmadik
utat. Napról napra észre kell vennünk azokat a feladatokat, amelyek
kis lépésekkel, de mégis el re
visznek.
Apró, szép példája, akik szép
virágokkal beültették a kihelyezett
virágvályúkat. Külön dicséretet
senki sem kap ezért, de talán jól
es érzés, ha netán egy kiránduló,
vagy idegen megdicséri a virágot.
Segítség nélkül senki sem tud
megélni, hiszen nem remeték vagyunk, szükségünk van a jó szóra,
azaz összetartozásra, el deink hagyományainak meg rzésére. Talán
mindenki el tt ismert a faluház
rendbe hozására, majd megnyitására tett er feszítés, mely szolgálná
az el bbi célt. Ha többen megtalálnánk a helyi lakosok közül azt a kis
segítséget, amit tudnánk nyújtani a
ház és udvar rendbetételében,
el bbre tudna lépni az önkormányzat a faluház megnyitásával.
Tapasztalhatjuk azt, hogy nem
minden falu életében a pályázatok
elnyerése hozza a fejl dést. Ebbe
nekünk nehéz belelátni, talán annyi
ismert felvetéssel, hogy az emberek és a kapcsolatok nem változtak.
Mégis bíznunk kell, hogy a keresztyén gyökerekbe megkapaszkodó, sokszor pusztulások, nehézségek között él , idáig eljutó
diósjen i magyar nép megéli a
szebb magyar jöv t.
VsMy

Konfirmáció vasárnapja
Avagy egy nagyon fontos nap református egyházunk életében

2009. május 24-én vasárnap, az
istentisztelet keretén belül került
sor a konfirmáció szép ünnepére
gyülekezetünkben. Az egy éves
felkészülést megel zték azok az
évek, amelyeket a fiatalok a hitoktatásban eltöltöttek, valamint a
nyári táborok és évközi alkalmak,
melyeken közösen vettek részt.
Így, ezen a vasárnapon nemcsak az
elmúlt egy év odaszánásának gyümölcseit kóstolhattuk meg, hanem
a korábbi évek munkáját is.
Konfirmációi ünnepünk szépségéhez hozzájárultak a szül k, akik
a családi hátteret biztosították,
valamint azok a gyülekezeti tagok,
akik tettek valamit ezekért a fiatalokért, imádkoztak értük. A tettrekészség kézzelfoghatóan megmutatkozott abban, hogy többen adakoztak a fiataloknak szánt Biblia
megvásárlásának költségeihez. Itt
kell megemlítenünk a N szövetség
szolgálatát is, melynek tagjai minden Bibliára egy borítót hímeztek
és egy könyvjelz t, melyet egy-egy
Ige tett személyessé.
Teremt Istenünk el tti felel sségünk meglátni azt, hogy a most

konfirmációi fogadalmat tett fiatalokon áll gyülekezetünk jöv je.
Néhány évtized múlva k és családjaik kell, hogy megtöltsék templomunk padjait. Az gyermekeik
lesznek a jövend konfirmandusai.
Legfontosabb feladatunk tehát, a
részükre szóló programok szervezésén túl az, hogy mind jobban
szeressük ket és naponként imádkozzunk értük.
A 17 konfirmációi fogadalmat
tett fiatal névsora: Berki Bence,
gér Dávid, Eördögh Ákos, Erdei
Róbert, Ferenczi Zsombor, Gyuricza Dániel, Gyuricza Norbert,
Haljárszki Bálint, Kovács Dorotytya, Kovács Máté, Marton Zsanett,
Mészáros Róbert, Miklós Mária,
Molnár Levente, Papp Attila, Surin

Balázs és Ulicsni Regina.
Reméljük, hogy a fogadalom,
melyet k valamennyien fennhangon mondtak, szívbéli meggy dés is volt vagy azzá lesz az életükben, hiszen a konfirmáció soha
nem a vége, hanem éppen a kezdete lehet egy új útnak, amelyen Istenre nézve járhatunk valamennyien, akik hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi Megváltónk,
aki meg tud tartani bennünket,
reménységre hív a reménytelenségben és értelmet ad az életünknek.
„Légy h mindhalálig és neked
adom az életnek koronáját!” –
ígéri Urunk mindenkinek, aki az
útján szeretne járni.

A Kirchentag plakátja; Mensch, wo bist du? –
Ember, hol vagy? (1. Mózes 3,9)

Schönes Bremen

Bréma, Észak-Németország.
Egy rendezvény, öt nap, kétezer program,
háromszázezer résztvev a világ minden tájáról,
Perutól Magyarországon keresztül Dél-Afrikáig,
összesen mintegy 70 országból. Azt gondolnánk,
hogy egy Sziget-típusú fesztiválról van szó,
pedig nem: a német evangélikusok összejövetelér l, a Kirchentagról, vagy magyarul a Német
Evangélikus Egyházi Napokról. Ebben az évben
május 20. és 24. között rendezték meg a „nagy
Gottfried Richárd találkozót”, amely sorrendben a harminckettedik.
lelkipásztor És ezen vehettem részt én is néhány teológustársammal.
A Kirchentag, mint neve is mutatja, egyházi
rendezvény, ennek ellenére (vagy éppen ezért)
az állam is képviselteti magát: a nyitó istentiszteleten részt vett Horst Köhler, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke is (akit egyébként épp a
találkozó ideje alatt választottak újra).
A rengetegféle program között mindenki
találhatott magának megfelel t. Voltak különféle
el adások, komoly- és könny zenei koncertek,
kiállítások, workshop-ok, könyvvásár és természetesen lelki alkalmak is. A lehet ségek piacán
pedig egyházi és világi szervezetekkel lehetett
ismerkedni a felállított standokon. És persze nem
utolsó sorban Bréma gyönyör városát lehetett
felfedezni.
Jó érzés volt látni, hogy milyen sok ember él
világszerte, akiknek fontos az Isten ügye, és az is
hogy találkozzanak egymással. Sok résztvev nél
láttam a korábbi Kirchentagok szalagjait, kend it. Jöv re, Münchenben (ami egyébként
„hivatalosan” is ökumenikus rendezvény lesz),
nálam is ott lesz a brémai napok emlékére
vásárolt kend , hogy mellé tehessem az újat, és
mondhassam az idei kérdésre válaszolva: „Hier
bin ich! – Itt vagyok!”
Patkós Adél

Macsolai hírek
Tisztelt Diósjen iek!
A macsolai községi tanács ezúton értesíti Önöket, hogy az óvodánk részére tartott jótékonysági
koncert bevételéb l a következ
eszközöket vásároltuk:
szekrény
játékok részére
1 db
étkez asztal
10 db
szék
20 db
leveses és lapos tányér 25-25 db
teás csésze
25 db
anyag tál
6 db
Ezúton szeretnénk kifejezni hálás
köszönetünket a részünkre nyújtott
segítségért.
A gyerekek és az óvoda munkatársai nevében:
Balogh János
Macsola polgármestere

Iskolai hírek
Egy kapcsolat kezdete
Az elmúlt évben részt vettem egy
nyári továbbképzésén Angliában,
ahol nem csak pedagógiai ismereteimet volt lehet ségem b víteni,
hanem új barátokra is leltem. Így
kerültem kapcsolatba egy lengyel
általános és középiskolai tanárral.
Levelezésünk során alakult ki a
testvériskola-ötlet,
mindkett nk
örömére.
Ezután elkezd dött a hosszú,
októbert l áprilisig tartó szervezés
id szaka. Sok segítséget kaptam
kollégáimtól, különösen sokat
Mózes Szilviától a programfüzet
megtervezésében, a látnivalók és a
budapesti vetélked összeállításában. Minden gyerek nagy lelkesedéssel készült a vendégek fogadására. A gyerekek mint idegenvezek bemutatták angolul a látnivalókat; lengyel népdalt, mondókát és
néptáncot tanultak, és angolul
megtanulták a K leves cím mesét,
hogy a záró esten bemutathassák
lengyel barátaiknak. Az iskolavezetés mindenben támogatott, hogy
ez a csereprogram zökken mentesen létrejöjjön.
Aztán elérkezett a várva várt
nap, május 4-e. Nagy izgalommal
gyülekeztünk az iskola el tt, szükkel és gyerekekkel, a lengyel
buszra várva. Megható volt látni az
örömöt az arcokon, amint átadják a
virágot és a csokoládét lengyel
barátaiknak.
Másnap az iskolában fogadtuk a
diákcsapatot és két kísér tanárát.
Ünnepélyes köszönt t mondott
Tóth János polgármester és Kovács
Lászlóné, iskolánk igazgatója.
Ezután elkezd dött a program.
Az els órában tanulóink angolul
bemutatták az iskolát a lengyel
diákoknak. A második órán megtanítottam nekik néhány fontos magyar kifejezést, mely az ittlétük
alatt nagyon hasznos lehet. Ugyanezt tette a lengyel kollégan a magyar diákokkal. A harmadik órában
teker lant segítségével diósjen i
népdalokat tanultak. A negyedik és
ötödik órán Dovák József kollégánkkal szép és ízléses t zzománc
medált készítettek a gyerekek,
melyet emlékként haza is vihettek.
A közös ebéd elfogyasztása után a
magyar és lengyel gyerekek együtt
indultak el, hogy megtekintsék
Diósjen szépségeit. A templomok
és a tó bemutatása után busszal és
autókkal indultunk a Nógrádi várba. Este egy nagy fagylaltozással
zártuk a napot.
Szerdán Budapest látnivalóival
ismerkedtek meg a gyerekek, s
hogy a látottakat ne felejtsék könynyen el, néhány kérdésre válaszolniuk kellett a túra során. Eközben
megcsodálták a H sök terét és

környékét, felmentek a Szent István Bazilika kupolájába is, és természetesen megmutattuk nekik a
koronaékszereket a Parlamentben.
Délután folytattuk a sétát a Budai
várban, majd a Halászbástyán, és
végül ajándékvásárlással fejez dött
be az igen fárasztó, de élménydús
nap.
A csütörtöki program nagy izgalommal kezd dött. Ipolytarnóc és
Hollók volt az úti célunk, azonban a busz megmakacsolta magát,
és nem volt hajlandó elindulni.
Mint tudjuk, az emberi leleményesség határtalan, így másfél órás
késéssel, de sof rünk sikeres praktikával beindította a buszt. Az smaradványok megtekintése és a 3D
mozi nagy hatással volt a gyerekekre. Délután Hollók re indultunk, ahol népviseletbe öltözött
asszonyok túrós kaláccsal fogadtak
bennünket. Fontak és közben énekeltek, majd egy lengyel kislányt
népviseletbe öltöztettek, és menyecsketáncot jártunk. Kés bb a
helyi idegenvezet
segítségével
megtekintettük a falu nevezetességeit, és a nap végén megmásztuk a
Hollók i várat is.
Elérkezett az utolsó nap, melyet
újra együtt töltöttek a magyar gyerekekkel. Pénteken délel tt két órás
„Aranytornacip ” játékos sport
délel tt várta ket. Józsa Csaba
kollégám gondoskodott az izgalmas, vidám, ötletes feladatokról.
Ezt követte pihenésképpen Gy ri
Sándorné hitoktató népm vészeti
ajándékkészít foglalkozása. Nagyon élvezték a gyerekek. A közös
ebéd után Vácra mentünk. Egy
nagy sétát tettünk a Duna-parton,
majd a városban megnéztük a látnivalókat, vásároltak néhány ajándékot, és a fagylaltozás után hazaindultunk.
Az est fénypontja az a kultúrm sor volt, amelyre mindkét csoport
lelkesen készült hetekkel korábban.
Megismerhettük a lengyelek hagyományos nemzeti ételeit, népdalait, néptáncait, közös történelmünk nagy alakjait. Mi is igyekeztünk kedveskedni nekik egy lengyel polkával, magyar és lengyel
népdallal, mondókával és népmesével. A m sor zárásaként a K szirt Néptánc Egyesület fergeteges
táncokat mutatott be repertoárjukból.
Az est végén megajándékoztuk a
lengyel gyerekeket és tanáraikat a
tantestületünk által készített ajándékkal, majd vendégül láttuk ket.
Miel tt elköszöntünk egymástól, a
lengyel- magyar barátság jelképeként felbocsátottunk egy h légballont. T zcsóvája sokáig világított
az esti fényben, mint a jó barátság,
amely remélhet leg hosszú ideig
megmarad.

Köszönöm minden kollégámnak,
az iskolavezetésnek, a község vezetésének és dolgozóinak, a gyerekeknek, a szül knek, a K szirt
néptáncegyüttesnek, valamint a
Bagó és Bagó Kft-nek a segít készségét, áldozatos munkáját,
akik önzetlenül részt vállaltak ennek a lengyel-magyar cserekapcsolatnak a sikeres lebonyolításában.
Hornosné Molnár Zsuzsanna
szervez tanár

A látogatás lengyel
szemmel
A fest i Diósjen n és Magyarországon töltött id kivételes élmény
volt. Sok szép helyre látogattunk
el, például Nógrádra, megtekintettük az Ipolytarnóci smaradványokat, Hollók t a felejthetetlen népvészeti bemutatójával, a váci
Dómot és a Fehérek Templomát és
természetesen a bámulatos Budapestet. Nagy hatással volt ránk a
város szépsége, különösen a
magyar Parlament, a Lánchíd, a
Budai Vár, a Halászbástya és az a
különleges kilátás, amelyet megcsodálhattunk a Duna mindkét
oldaláról. Megtapasztaltuk a tanárok és szül k kedvességét és vendégszeretetét, mellyel el készítették látogatásunkat. Sokat tanultunk
Magyarország kultúrájáról, hagyományairól és szokásairól, amelyek
nagyon érdekesek számunkra.
Közülünk sokan magyar barátokat
szereztünk, akikkel tovább fogjuk
tartani a kapcsolatot. Jöv évben
találkozni fogunk Lengyelországban, és akkor mi fogjuk bemutatni
az országunkat, életünket és kultúránkat magyar barátainknak. Reméljük k is olyannyira élvezni
fogják a Lengyelországban töltött
id t, mint mi.
Szeretnénk köszönetet mondani
Hornosné Zsuzsának, aki kiválóan
el készítette a látogatást, a
diósjen i iskola igazgatójának,
Kovács Lászlónénak és a tanároknak, valamint a szül knek a vendégszeretetért.
Hálásan köszönjük a segítséget, a
szívélyes és baráti fogadtatást:
Lengyel gyerekek és tanárok

Hírmorzsák
Április 23-án volt az iskolai
beiratkozás a 2009/2010. tanévre. 25 új kisdiák fog szeptemberl iskolánkba járni. Tanító nénijük Boros Szilárdné lesz.
Május 13-án az óvodásoknak
„mesedélel ttöt” rendeztünk az
iskolában.
Május 20-án került sor a hagyományos tanév végi fényképezésre, melyre Mocsári Gergely volt
igazgató is hivatalos volt.
Április végéig minden továbbtanulásra jelentkezett tanulónk
megkapta felvételi értesítését.
Végz s nyolcadikosaink az alábbi intézménytípusokba nyertek
felvételt: gimnázium: 3 f
közgazdasági szakközépiskola: 1
egyéb szakközépiskola: 12 f
szakképz iskola: 7 f feln ttképzés: 1 f .
A 23 továbbtanuló közül 15
gyermek az els helyen megjelölt
intézménybe nyert felvételt.
Országos kompetenciamérés a 4.,
6., 8. évfolyam részére: 2009.
május 27. (szerda)
Utolsó tanítási nap: 2009. június
15. (hétf )
Ballagás és tanévzáró ünnepély
id pontja: 2009.június 20.
(szombat) 9 óra
Megható felajánlással kereste meg
gér József úr, a Békástó Panzió
tulajdonosa, egykori diósjen i
lakos az iskolát. Az ajándék, egy
középméret
antik páncélt kés
versenyzongora, igazi ékessége
iskolánk dísztermének.
Hangszerparkunk „ajándékhangszerrel”, egy szintetizátorral
vült Gados György úr jóvoltából.
Bartus Istvánné Csizmár Ildikó
és Megyeri András az iskola el tti
virágládákba ajándékozott virágokat.
Hálásan köszönjük a felajánlásokat!
Az iskola tanulói és dolgozói
nevében:
Kovács Lászlóné
igazgató

Országunkért, településeinkért, közösségeinkért
az egyetértés és a szeretet reményében
2009. június 10-20.

Nemzetünk mély morális és gazdasági válságban van. A társadalmi rétegek egymással szembe
fordultak, a szegénység, a kilátástalanság és a tehetetlenség
egyre nagyobb feszültséget okoz.
Gy lölet gy löletet, er szak er szakot szül. A pártpolitikai elit
nemzeti, gazdasági, etnikai és
erkölcsi problémáink megoldására nem képes.
Célunk a szeretet erejével megszelídíteni az ellenséges indulatokat. Elindulni az összefogás útján,
közelebb hozni a városit a falusival, szegényt a gazdaggal, magyart
a nemzeti és etnikai kisebbségekkel, hív t a világival, jobboldalit a
baloldalival, munkaadót a munkavállalóval, embert az emberrel.
Államalapító Szent István királyunk intelmeire és intézkedéseire
kívánjuk felhívni a figyelmet.
Megemlékezünk a megyék ezer
évvel ezel tti alapításáról.
Településeink vezet iként közösségeink élére állunk, és békés
zarándoklattal Zemplénb l – 2009.
június 10-én Pálházáról, 2009.
június 11-én Komlóskáról – gyalog
elindulunk Budapestre. Minden
égtáj fel l elindul egy-egy menet a
város felé, és 2009. június 20-án
mindannyian ott találkozunk.
Zarándoklatunkhoz bárki csatlakozhat egy órára, egy napra, vagy
több napra is. Staféta jelleggel
megyünk településr l településre.
Ha a fogadó település határán vár
valaki, már együtt tesszük meg a
következ kilométereket.
Budapesten 2009. június 20-án
az égtájak fel l érkez zarándokok
találkozásakor egynapos rendezvényt tartunk. A központi rendez-

vény helyszínéig együtt tesszük
meg az utat a minket támogató
városi lakossággal. Ökumenikus
istentisztelet után nagygy lést
tartunk, ahol javaslatokat teszünk.
Keressük és várjuk a nemzetünk
és településeink értékei iránt aggódó embereket: önkormányzati képvisel ket, lakosokat, a nemzeti és
etnikai kisebbségek tagjait, önkénteseket, t zoltókat, rend röket,
gazdákat, vállalkozókat, dolgozókat és munkanélkülieket, id seket
és a fiatalokat… egyszóval mindenkit, aki azonosulni tud az egymás iránti tiszteleten alapuló, kölcsönös felebaráti szeretettel.
Rendezvényünket pártpolitikamentesen kívánjuk megszervezni.
A résztvev kt l kulturált, emberhez méltó viselkedést várunk
el.
Minden résztvev l az önszervez dést és egymás segítését kérjük. Ha valaki úgy dönt, hogy elindul, önmagának kell el teremtenie
az ehhez szükséges forrásokat.
Rajtunk áll, hogy gyermekeink,
unokáink mire fognak emlékezni.
Arra, hogy a XXI. század elején
volt Magyarországon 3000 polgármester és tízmillió állampolgár,
akik tétlenül nézték, hogyan megy
tönkre országuk, vagy arra, hogy
az egyik legnagyobb válság idején,
képesek voltunk összefogni Magyarország, a települések, a közösségek jöv je érdekében.
Komlóska, 2009. május 6.
Köteles László sk.
Komlóska község polgármestere
Lesovics Miklós sk.
Pálháza város polgármestere
Részletek, friss információk:
www.nemzetizarandoklat.hu

NYÁRI PROGRAMOK
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
június 14.
július 6-10.
július 11.
július 21-25.

Hittanos évzáró Istentisztelet
Napközis gyerektábor (0-18 éves korig)
Családi Nap (0-99 éves korig)
CSILLAGPONT - Országos Református Ifjúsági
találkozó (16. életévüket betöltött fiatalok számára)
augusztus 3-8.
Ifjúsági tábor Velencén
(fels tagozatosok, középiskolások számára)
augusztus 10-16. Csendes7 – Országos Ifjúsági Csendes Hét Diósjen n
(középiskolások, f iskolások, egyetemisták részére)
augusztus 20-23. Családi Hétvége Mátraházán
(családok, házaspárok részére)
A programokról b vebb felvilágosítást személyesen vagy telefonon
(35/364-351) adunk.
Gottfried Richárd
lelkipásztor

Régi id k - régi emlékek
A kép 60 évvel ezel tt készült. Az
akkori óvodások fiúcsoportja van
rajta.
Az akkori óvoda a jelenlegi

posta épülete helyén volt. A mai
óvodát elképzelhet en a szerepl k
unokái vidámítják.
VsMy

Els áldozás után
Idén is elérkezett a nagy nap,
amelyre egész évben vártunk és
készültünk a 3. osztályosokkal.
Ahogy ott álltak fehér ruhákban a
gyerekek, arra gondoltam, milyen
nagy ajándék ez számomra is, hogy
évr l évre a kísér jük és irányítójuk, társuk lehetek életüknek ebben
az eseményében. Külön megköszönöm a jó Istennek, hogy három
id sebb gyermek is, a kicsikkel
együtt vette magához Krisztus
Urunk testét és vérét. k maguk
döntöttek úgy, hogy ebben az évben válaszolnak Jézus hívására és
felkészülnek az els áldozásukra.
Tizenegy gyertyaláng égett fényesen amikor a tizenegye els áldozó
csillogó szemmel vallotta meg
hitét.
Minden ünnepnap egyszeri és
megismételhetetlen az ember életé-

ben. De az áldozat, amelyet a
szentmisében mutat be Csaba atya,
újra és újra ünneppé teszi életünket, mert Jézus jön el, s ajánlja fel
magát táplálékként számunkra.
Kívánom, és kérem az Úr Istenl, hogy mindannyiunk lelkében
éhezve várjuk ezt a találkozást.
Gy ri Sándor Miklósné
hittanár

Labdarúgás
Mint a versenykiírásból is láthatjuk, még egy mérk zés és befejedik a 2008-2009-es labdarúgó
bajnokság. Egy hét és levonhatjuk
a tanulságokat. Ami már most is
látszik: ez a bajnokság nem hozott
olyan eredményt a férfi feln tt
labdarúgóinknak, mint amit a bajnokság kezdetén terveztünk. Tanulság: hiába a nagy létszámú
keret, ha nincs olyan mérk zés
ahol ugyanaz a 11 f szerepel a
kezd csapatban. A sok sérülés, az
idény közben visszavonulók magas
száma, a közös edzések hiánya
mind-mind meglátszik a végeredményen. Aminek nyáron be kell
következni az nem más, mint újból
felépíteni a feln tt csapatot, beépítve az ifib l azokat a fiatalokat,
akik korban és tudásban már alkalmasak a feln tt bajnokságban szereplésre. A csapat felépítésére és
irányítására az egyesület felkérte
dr. Filip Dánielt az ifjúsági csapat
jelenlegi edz jét.
Az ifjúsági csapatnak a bajnokság megnyerésére már csak matematikai esélye maradt. Tanulság:
minden mérk zést meg kell nyerni
és sokkal több gólt rúgni, mint a
vetélytárs Ipolyszög csapata.
Utolsó mérk zésünket Bercel
ellen itthon játsszuk 14-én vasárnap, 17 órakor. Az ifi-meccs 13
órakor kezd dik.

A feln tt bajnokság állása

1. Bercel
2. Érsekvadkert
3. Bánk
4. Nagyoroszi
5. Patak
6. rhalom
7. Diósjen
8. Ipolyszög
9. Keszeg
10. Kétbodony
11. Nógrádsáp
12. Dejtár
13. Nézsa
14. Becske
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

23
19
15
12
11
10
9
9
9
6
7
5
6
5

2
4
5
7
5
3
4
3
2
6
2
7
3
5

0 101-35
2 81-27
5 69-31
6 76-53
9 39-32
12 66-79
12 36-53
13 54-70
14 60-74
13 50-63
16 43-64
13 50-79
16 36-47
15 37-91

Az ifjúsági bajnokság állása

Ipolyszög
Diósjen
Bercel
Nagyoroszi
Patak
Dejtár
rhalom
Nézsa
Érsekvadkert
Bánk
Kétbodony
Nógrádsáp
Keszeg
Becske

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

23
22
20
19
13
13
12
12
11
8
5
4
4
1

0 2
1 2
2 3
1 5
2 10
1 11
2 11
1 12
0 14
0 17
1 19
3 18
1 20
1 23

148-26
122-19
145-32
121-35
47-46
76-78
96-77
65-83
78-76
90-108
45-153
63-100
41-160
15-159

71
61
50
43
38
33
31
30
29
24
23
22
21
20
69
67
62
58
41
40
37
37
33
16
16
15
13
3

Íjászok találkozója

Lányaink, asszonyaink is megkezdték a III. „Börzsöny” N i Kispályás Labdarúgó kupa sorozatot.
Immár túl vannak a 3. fordulón. A
gyenge kezdés után lassan és biztosan megkezdték a felkapaszkodást
az élbolyhoz való csatlakozáshoz.
Bízunk abban, hogy ez meg is
történik.
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2009. május 23-án szombaton találkoztak a Kámor Fogadóban a
Diósjen n és a környez településeken él íjászatkedvel k, és az
érdekl k. A találkozó célja alapvet en az ismerkedés volt. Ezenkívül természetesen az is, hogy akik
még nem, vagy ritkán használtak
íjat, most kipróbálhassák. Az els
találkozón fiatalok, feln ttek, n k
és férfiak egyaránt voltak jelen,
mintegy 15 f . Az íjak kipróbálása,
majd a céltáblára lövések hevében,
többek alkarja lilára érlel dött, de
ezt igazán senki sem vette fel. Sokat kóboroltunk a célt tévesztett
vessz k után, de mindegyik meglett. El lehet mondani, hogy az els
találkozás és ismerkedés nagyon jó
hangulatban telt el. Továbbra is
várunk minden érdekl t, kicsit

Egyházmegyei focibajnokság

Idén tavasszal (május 2-án) ismét
megrendezésre került az Északpesti Református Egyházmegye fociDiósjen
- Vác
0-0
bajnoksága. A rangadónak a gödölErd kertes
- Kemence
3-0
i Szent István Egyetem sportpáDiósjen
- Kartal
1-2
lyái adtak helyet. Három salakpáG.: Kaliczka B.
lyán egy id ben 4+1-es felállásban
rbottyán
- Erd kertes
2-1
folyt a küzdelem. A körmérk zéVác
- rbottyán
1-0
sek el tt egy rövid áhítat bíztatott
Kartal
- Kemence
3-0
minket, majd kezdetét vette a keDiósjen
- Erd kertes
2-0
mény harc. Idén 12 gyülekezet
G.: Haljárszki D.
játékosai neveztek be a már hagyoVác
- Kemence
3-0
Diósjen
- rbottyán
4-0
mányosnak számító rangadóra. A
diósjen i református gyülekezetet
G.: Kaliczka B. (2), Freistág M. Haljárszki D.
Kartal
- Erd kertes
7-0
a következ fiatalok képviselték:
Vác
- Kartal
0-2
gér Ákos, Fenyvesi Gábor, Korbottyán
- Kemence
3-0
vács Zsolt, Mezei András, MonosDiósjen
- Kemence
3-0
tori László, Szabó Béla és Szabó
Vác
- Erd kertes
3-1
Gyula.
Kartal
- rbottyán
6-0
Csapatunk magabiztosan menetelt
el re egészen a dönt ig, ahol
A tornára nevezett csapatok közül a kemencei
lányok nem tudtak megjelenni a 2. és 3. fordu- csak a fóti gyermekváros csapata
lón, így az mérk zéseik 0-3–as gólaránnyal, 0
ponttal lettek elkönyvelve minden résztvev
csapattal szemben.
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és nagyot, aki szeretne hagyomány rz és nem hagyomány rz
íjászattal megismerkedni, vagy ha
csak kikapcsolódni, s ezzel együtt
egy jó csapathoz tartozni. Várjuk
azokat is, akik nagy tapasztalattal
rendelkeznek ezen a téren, és szeretnék segíteni a kezd ket
nagyobb tapasztalat megszerzésben.
Reményeink szerint, ett l kezdve
minden szombaton találkozunk a
Kámor Fogadóban, ill. a mögötte
lév szabad területen. Ezúton is
köszönjük Lukács Tímea és Lukács
József vállalkozók felajánlását a
helyszín és a szalmabálák biztosítására.
Jelentkezéseiket
a
barbi@diosjeno.hu ill. a 06 70 3139342es telefonszámon adhatják le.
Mindenkit szeretettel várunk.

tudta t lünk elvenni a gy zelmet.
Csapatunk erejét mutatja az is,
hogy a bajnokság gólkirálya is
közülünk került ki: Monostori
László 15 góllal!!
Ezúton is még egyszer szeretném megköszönni a csapat tagjainak a komoly helytállást és Szabó
Béla testvéremnek a csapat szervezésének fáradtságos munkáját.
Idén ugyan még mindig nem lett
miénk a vándorkupa, de az biztos,
hogy a fair play szabályait betartottuk. A gy zelem mellett számunkra ez is nagyon fontos volt, hiszen
Isten Igéje azt mondja: „Ha pedig
versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszer en
versenyez.”2 Tim 2,5.
Gottfried Richárd
lelkipásztor

Állás a 3. forduló után
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45 : 9
21 : 12
18 : 22
20 : 14
9 : 30
7 : 33

Mint mindig, most is kérünk
minden sportszeret t, hogy jelenlétével, szurkolásával er sítse csapatainkat. Biztassuk együtt a lányokat
és a fiúkat!
Kiáltsuk közös er vel: Hajrá
Diósjen , hajrá DSE! Hajrá lányok, hajrá fiúk!
Hornos Márton
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