Karácsonyra várva

Sokan vannak, akik sokat tudnának
mesélni arról, milyen is az ünnep,
ha nincs kivel megosztanunk örömünket.
Minden év legszebb id szaka
advent ideje. Ilyenkor még fontosabbá válik, hogy együtt lehessünk, közösen élhessük meg az
örömteli várakozást.
Egyik legnagyobb büszkeségünk
talán éppen az lehet, hogy a mai
huszonévesek úgy n hettek fel
közöttünk, hogy évr l-évre megtapasztalhatták ezt az összetartozást
– legalább ilyenkor, advent idején.
Idén december 12-én tartottuk

iskola 3. osztályos tanulóinak karácsonyi zenés-verses összeállítása
nyitotta meg, amit Bázlik Matild és
Hekli Péter tanítók tanítottak be. A
kedves gyermekhangok után Tóth
János polgármester, majd Gottfried
Richárd lelkész és Gy ry Csaba
plébános urak köszönt i, karácsonyi gondolatai következtek. A
község ifjú muzsikusai is bemutatták tudásukat: Molnár Levente
szaxofonon, Csabuda Péter tanítványai Aissa Mátyás, Balogh Attila
és Márton Richárd szintetizátoron
játszottak karácsonyi dallamokat.
A középs csoportos óvodások
verseket, dalokat, táncot mutattak

folytatás a 4. oldalon

hagyományos ünnepünket, amit
most is együtt rendezett meg a
képvisel testület és a Karitász
Csoport az általános iskolában.
Semmihez sem hasonlítható az a
hangulat, amit a díszbe öltöztetett
teremben, a gyertyafénnyel megvilágított, terített asztal mellett élhettek át fiatalok és éltesebb korúak
ebben az együttlétben! Ritkán lehet
megtapasztalni, hogy ennyire egygyé tudjon válni egy közösség,
mint amennyire együtt tudtunk
gondolkodni, érezni, egymásra
figyelni ezen a szombat délutánon.
Az ünnepi m sort az általános

A 100 éves Vác-Diósjen -Drégelypalánk vasútvonal emlékére
ban azért, mert üzemel. Emlékezzünk vissza 2007. március 4-ére,
amikor a Diósjen -Romhány vonalon a vasúti személyszállítás szüneteltetésre került. Azóta a vonalon a
teherforgalom is megsz nt. De
ennek a vonalnak egyre jobban
érezzük hiányát, mert Rétságot a
Kistérségi Központot megközelíteni és onnan hazajutni tömegközlekedéssel nehézkes. Pedig az Ok-

Kedves Olvasó!
Ez évben július 11-én ünnepelte
átadásának 100. évfordulóját vasútvonalunk. Szerettünk volna még
akkor megemlékezni róla, legalábbis Jen -napon, július 18-án
egybekötve a falunapot a vasúti
centenáriummal. De mivel a
MÁV-val közösen kívántuk az
ünnepséget megtartani, a szervezés, a szükséges egyeztetések miatt
nehézkesen ment. Végül azonban
december 4-én, sikeres szervezés
után megünnepelhettük a vasútvonal átadásának 100. évfordulóját.
Aki az ünnepségen jelen volt, megtekinthette az óvodások, iskolások,
a nógrádi énekkar, a K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület
néhány tagjának m sorát, és meghallgathatta a vasút építésének
körülményeit bemutató történetet
Végh József el adásában. Ezt követ en a vasútállomás épületének
falán elhelyezett emléktábla leleplezése és szentelése következett,
majd egy kis fogadás az ünnepl k
részére.

be – ket Patkós Klára és Vargáné
Gálcsik Szonja tanították be. Bernát Katalin el adásában egy gyönyör karácsonyi verset hallhattunk. A m sort a református énekkar dalai zárták Bánné Soós Ágnes
vezetésével. A lelket gyönyörködtet m sorszámok után a Karitász
Csoport tagjai a testet is jól tartották: finom süteményekkel, teával,
borral kínálták a vendégeket.
Alkony beálltával a község karácsonyfájához vonultunk mindanynyian. Képzeletben beletettük
gondjainkat, fájdalmainkat egy

Az ünnepség végén megtekinthették az érdekl k a Siemens
által gyártott Desiro vonatot, mely
az ünnepség alkalmából érkezett és
minden állomáson megállt. Aki a
különvonattal utazott tovább Drégelypalánkra, Teszári Karcsi bácsi
élvezetes kalauzolásának lehetett
tanúja.
Megemlékezés volt Nagyorosziban és Drégelypalánkon egyaránt.
Az ünnepséget egy vacsorával
zártuk.
S hogy miért volt fontos megemlékeznünk a vasút megépítésének
100. évfordulójáról? Hát els sor-

mányiroda, Munkaügyi Központ,
Földhivatal, Rend rség és egyéb
más szolgáltatások is csak itt találhatóak. Nem is beszélve a remélheleg 2010-ben átadásra kerül
Járóbeteg
Ellátó
Központról,
amelynek szolgáltatásait vélhet en
sokan veszik majd igénybe településünkr l is.
Mint tudjuk, országszerte huszonnégy vonalon sz nt meg ismét
a vasúti közlekedés december 13folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek
Beszámoló a 2009.
november 11-ei és 25-ei
testületi ülésekr l
Polgármester úr tájékoztatója a
testületi ülést megel
id szak
eseményeir l:
Szeptember 25-én Komlóskán,
Nemzeti zarándoklatot értékeltük, a
résztvev polgármester társaimmal
együtt elhatároztuk, hogy a zarándoklat él tovább, a kapcsolattartás
folyamatos és amennyiben szükséges a zarándoklat újra elindul.
28-án a Nógrád Turisztikai
desztinációs menedzsment megbeszélésen megtörtént a RTDM-be
történ belépési nyilatkozat aláírása.
30-án az Interreg és ÉMOP pályázatokat adtuk be.
Október 1-jén Rétságon elhelyeztük az Egészségügyi központ
alpkövét, és beszélgettünk a beruházás el rehaladottságáról.
3-án a K szirt Néptánc Egyesület és Lukács József közös szervezésében megrendezett szüreti felvonuláson vettem részt.
8-án Nógrádmarcalban megtekintettem a hulladéklerakó létesítésének készültségi fokát.
10-én Önkormányzati tüntetésen
vettem részt Budapesten.
13-án Diósjen - Kemence öszszeköt út kérdésében egyeztet
megbeszélésen vettem részt.
14-én ismét Nógrádmarcalon
voltam, a hulladéklerakóval kapcsolatos megbeszélésen.
15-én
a
K rics
Euró
Konzultingnál IKSZT pályázat
beadása.
17-én a lomtalanítást koordináltam a településen, a veszélyes hulladékok begy jtésér l és elszállításáról is gondoskodtunk.
19-én Gödöll n, a Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás
ülésén voltam, ahol beszámolót
hallhattunk a költségvetés végrehajtásáról, a beruházás jelenlegi
állásáról és a hátralév id szak
feladatairól.
21-én Budapesten Dr. Kolláth
György ügyvédúrral a Diósjen Kemence összeköt úttal kapcsolatosan egyeztettem.
22-én a koraesti órákban ünnepélyes megemlékezést tartottunk,
és megkoszorúztuk az 1956. október 23-a emlékére állított szobrot.
25-én Fels petényben a Mindszenti emlékm koszorúzásán vettem részt.
30-án falugy lést tartottunk.
November 3-án a Kossuth rádiónak a Kemence-Diósjen összeköt úttal, illetve a térséget érint
mez gazdasági helyzettel kapcsolatosan adtam riportot.
6-án a Nagyoroszi Gyermekjóléti és Családsegít szolgálatnál a
megpályázott és felújított épület
átadásán voltam.

9-én a Váci Kórház igazgatójánál voltam Nógrád és Berkenye
polgármester asszonyaival az ellátási szerz dés újra beadása kérelmének tisztázása végett.
Ugyancsak 9-én DIPÓ gy lésen,
Rétságon alapszabály módosítására
került sor.
11-én rendkívüli testületi ülést
tartottunk a hulladékszállítási szerdés és a "Diós"- települések
napja kapcsán.
13-án Balassagyarmaton a Megyei Védelmi Bizottság tájékoztatóján vettem részt, melynek témája
a H1N1 vírussal kapcsolatos ismeretek kib vítése és az oltások szükségességének kérdése volt.
21-én Jótékonysági óvodaesten
vettem részt.
25-én Nógrádmarcalban az üzemeltetési bizottság ülésén és Rétságon kistérségi ülésen vettem részt.
A képvisel testületi ülésen
megvitatott témákról röviden:
A Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékszállítási
ajánlatát értékelve a képvisel testület úgy határozott, hogy a
jöv ben is saját maga szervezi
meg a településen keletkezett
hulladékok elszállítását.
2010-ben a Diósjen n megrendezend "Diós települések találkozója" költségeire a LEADER
programon belül pályázatot nyújt
be az önkormányzat. A rendezvény f védnökének Becsó Zsoltot, a megyei közgy lés elnökét
választottuk.
2010. évi költségvetési koncepció általános tervei a pénzügyi
bizottság javaslatai alapján.
Helyi adórendeletek felülvizsgálata, a 2009. évi végrehajtás és az
ellen rzések
tapasztalatainak
értékelése.
Az elkövetkez évre vonatkozó
községi rendezvényterv magvitatása, elfogadása.
A Dombóvári család gátat er sít
padka megépítésére irányuló
kérelmének elbírálása.
"100 éves a Vác- Diósjen Drégelypalánk
vasútvonal"
diósjen i ünnepségének egyeztetése.
Az Ipoly- Erd ajánlatának ismertetése a falopások megakadályozása érdekében.
Falusi adventi ünnepség egyeztetése.
Egyéni kérelmek elbírálása során
bérlakás programról, telekeladásról, tehetséggondozó programról,
szociális ügyekr l döntött a képvisel testület.
Aki szeretné részletesebben
megismerni a testületi ülésen elhangzottakat, az arról készült jegykönyvet elolvashatja a polgármesteri hivatalban. A testületi ülésekre minden érdekl t várunk.

Az Önkormányzat
akadálymentesítése
Tisztelt Lakosság!
Sokan biztosan tapasztalták már
Önök közül, hogy a Polgármesteri
Hivatal épülete környékén sok a
munkás mostanában, és aki belül is
járt, tapasztalhatta, hogy a földszinten nagy a bontás és eléggé
hadi állapotok uralkodnak. Nos,
mindez azért történik, mert az önkormányzat pályázaton nyert a
Polgármesteri Hivatal és az iskola
épületének akadálymentesítésére
21.331.074
forintot,
melyhez
4.110.621 forint önrészt kell biztosítani. Tudom, hogy sokan Önök
közül megkérd jelezték ennek a
beruházásnak
létjogosultságát,
hiszen van ett l sokkal fontosabb
terület a faluban, ahová ezt a pénzt
el lehetne költeni, pl. utak, játszótér, járdák, stb. Azonban az a helyzet, hogy ha nem pályázik az önkormányzat intézményeinek akadálymentesítésére, akkor 2010 után
saját er l kell azt megvalósítania. Így hát, mint a többi önkormányzat, mi is pályáztunk és nyertünk. Abban reménykedünk, hogy
a többi beadott pályázatunk is ilyen
sikeres lesz. Ennek a beruházásnak
is megvan a haszna, hiszen valóban
alkalmassá válnak ezek az intézmények mozgássérült embertársaink számára, hogy megfelel feltételeket biztosítva az
számukra
könnyebben elérhet bbé válik a
szolgáltatás. Ezen felül más ügyfél
számára is némi megújulást fog
jelenteni. Bízom abban, ha a beruházás elkészül, mindenkinek tet-

szeni fog úgy a Polgármesteri Hivatal, mint a Szentgyörgyi István
Általános Iskola épületének földszinti része.

A falu feny fája
Idén ismét feldíszítették a t zoltók
a falu feny fáját, amely most már
negyedik alkalommal világít esténként adventt l újévig, és teszi egy
kicsit hangulatosabbá a karácsonyi
ünnepségünket. Itt gyújtjuk meg
minden évben közösen gyertyáinkat, és éneklünk karácsonyi énekeket. Idén el ször lampiont is engedtünk. Igaz, hogy csak másodjára sikerült, mert az els valószín leg úgy megtelt a beléhelyezet
gondjainkkal, hogy a Jó Isten jobbnak látta, ha mindjárt meg is gyullad. De a második már Égi közelségbe ért, s az remélhet leg elvitte
gondjainkat az Úrhoz és meghallgatásra találnak. De történjék bárhogyan is köszönettel tartozunk a
zoltóknak, akik minden évben
feldíszítik feny fánkat. Köszönjük
Horváth Jánosnak is a fénysorokat,
amelyek világítanak a feny fán, és
hogy a bekötést elvégezte. S ha
már a köszönetnél tartok, bár korábban megtettem, de ismét köszönöm mindenkinek a képvisel testület nevében, aki az év során
munkájával, anyagi és egyéb támogatásával, jó szóval, épít kritikával segítette munkánkat és a falunkat.
Kívánok
minden
kedves
diósjen i lakosnak áldott, békés,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, újesztend t.
Tóth János

2010. évi RENDEZVÉNYTERV
Rendezvény
február 7.
március 15.
március 27.
április 17. v. 24.
április 17.
április 19. v. 20.
május 16.
május 22
július 16-17-18.

augusztus 7.
augusztus 20.
szeptember 18.
v. 25.
szeptember 25.
v. október 2.
október 8-9.
október 23.
december
december
december

Megnevezése:
Sportbál
Nemzeti Ünnep
Március 15.
Jankovics Marcell - filmvetítéssel egybekötött találkozó
IV. Börzsöny n i labdarúgó torna
Dióház megnyitása
Helyi íjászverseny
Id sek Napja
Születésnapi CivilDió program
"Diós" települések nemzetközi találkozója
Jen -nap
VI. Diósjen i Lovas nap

Helye:
Általános Iskola
Református templom
el tti tér
Sportpálya
Általános Iskola
Róm. kat, templom
Dózsa Gy. út
Lukács tanya
CBA parkoló

Férfi feln tt labdarúgó torna
Szent István, az
államalapítás ünnepe
i labdarúgó torna eredményhirdetése

Római katolikus templom
Sportpálya

Szüreti felvonulás

Község közig. területe

Dió fesztivál
Nemzeti ünnep
Községi karácsonyfa állítás
Falusi Mikulás
Falu adventi, karácsonyi ünnepe

Ref. templom el tti tér
Park
Község közig. területe

Száz éves a Duna-Ipolyvölgyi vasút
Kerek száz éve annak, hogy az els
vonat végigpöfögött Váctól Ipolyságig. A jeles alkalomból az egykori g zös mai modern társa vitte
végig a vasút barátait, kik a közbees
állomásokon emléktáblákat
avattak az évfordulón.
Nem sokkal kés bb, hogy 1846ban megépült Pest és Vác között
Magyarország els g zvontatású
vasútvonala, felvet dött a vonal
meghosszabbításának gondolata.
Még számlálást is tartottak a f úton a várható forgalom megbecsülése érdekében. Ezt olvashatjuk a
jelentésben: "Vácz és Gyarmat
között
oly
nagy
forgalmat
tapasztalánk, melynél fogva hat
óra lefolyta alatt különböz járm vek eléfogott 305 lovat és ökröt
számítottunk meg Váczról Gyarmat
felé és 63-at Vácz felé, Mib l a
napi forgalmat biztosan lehet 600800 ló- és igavonó marhára tenni."
A Dunát az Ipollyal összeköt –
s innen duna-ipolvölgyi helyiérdevasútnak nevezett szakasz megvalósulásáig azonban még egy jó
évszázadot várni kellett. Tervek
születtek, elképzelések voltak, s
számos alkalommal tárgyaltak
annak tervezett vonaláról, míg
végül 1907-ben Laszkáry Gyula
romhányi földbirtokosnak sikerült
tárgyalóasztalhoz ültetni az érintett
településeket és földbirtokosokat.
A vasútépítés ügyét Laszkáryn
kívül még els sorban gróf
Berchtold Richárd, nagyoroszi
földbirtokos szorgalmazta. Utóbbi
azonban nem élte meg az átadást, s
fia Berchtold Miklós minden feladatot és jogot Laszkáryra ruházott
át.
Nem vállalkoztak kis feladatra,
hiszen a terepadottságok nemigen
kínálták az optimális feltételeket.
A Börzsöny lábához simuló szakasz hatalmas földmunkával járt,
ám a lapályok vizeny s területe
instabilitása ismét csak megnehezítette az építést. A szintkülönbségek
is jelent sek voltak. Míg a váci
állomás 110 méterrel van a tenger
szintje felett, addig Nógrádver ce
után 240 méterre kell felkapaszkodnia, hogy aztán könnyedén

fusson be a 130 méteren fekv
drégelypalánki állomásra. Ezek
után nem is csodálkozhatunk azon,
hogy az ország legdrágábban elkészült vonalszakasza valósult meg
itt.
A munkálatok 1907 augusztusában kezd dtek meg. Az év végén
már öt helyszínen dolgozott 1800
ember. A munkaer t a helyi településekr l fogadták fel. A következ
év végéig már a pálya teljes hoszszában le voltak fektetve a sínek, s
az els anyagvonat már decemberben végig tudott menni Váctól
Drégelypalánkig.
Az els hivatalos személyvonat
útját 1909. július 10-re t zték ki.
Az ünnepélyes átadás egyben a
vasúti pálya m tanrend ri átadása
is volt, azaz jelen voltak a m szaki
átvétel illetékesei is. A vonat Diósjen után el ször Romhány felé
fordult, hol Laszkáry Gyula villásreggelivel fogadta a vonatozókat.
A romhányi szárnyvonal ugyanis a
vonallal egy id ben elkészült.
Egy kicsit sajnálhatjuk, hogy a
jelen megemlékezés során az ünneplés nem terjedhet ki a Rákóczi
hagyományokkal büszkélked falu
irányába. A személyforgalom
ugyanis már nem érhette meg a
kerek évfordulót. Valószín leg a
sínek állapota is hozzájárult az itt
él k által keser szájízzel fogadott
döntéshez. Egy adat ehhez: a rétsági helytörténeti kiállításon van egy
kép 1909-b l, az els vonat érkezésér l. A rétsági állomás tulajdonképpen ma is így néz ki. Egyetlen
dolog változott: a száz évvel ezel tti átadáskor negyven kilométer
volt a vonat óránkénti hivatalos
maximális sebessége, a közelmúltban történt megszüntetésekor húsz.
A els vonat tehát visszatérve
Diósjen re fordult Drégelypalánk
felé. Nagyorosziban gróf Berchtold
Miklós fogadta ket, s este hatra
értek Ipolyságra. Az ünnepl tömeg együtt maradt, s közösen mulattak hajnalig. Hajnali 3 óra negyven perckor indult az els menetrendszerinti járat. Meglepetésükre
ekkor már mindenkinek jegyet
kellett váltania.

A korabeli lapok áradozva sorolták a lehet ségeket: "Ennyi természeti szépség, így közel egy rakáson
nagyon kevés van az országban.
Elragadó fennsík, hegyekt l koszorúzott falvak, közben két valóságos
tengerszem a diósjen i és a bánki
tó." A szokolyai völgyet "egy darab Svájc"-nak nevezte, s megjósolta, hogy hamarosan nyaralóteleppé válik.
Elgondolkozhatunk azon, hogy
mit is hozott a vasút a térségnek.
Mindenek el tt lehet séget. Leheséget arra, hogy kinyíljon az
addig sok tekintetben bezárt világ.
Budapest és Ipolyság felé egyaránt.
Feljegyezték, hogy csak Nagyorosziból több százan jártak ácsként,
vesként Budapestre. Amíg
nem volt vasút, gyalog. Diósjen l is mind többen indultak munkát
keresni Vácra, Dunakeszire s a
városba. Ez a folyamat viszont
kétségtelenül hozzájárul a népviseletb l való gyorsabb kivetk zéshez. Az eljárók újmódi ruhadarabokat, eszközöket, szokásokat is
hoztak magukkal.
Kérdezhetjük, hogy nemzeti
történelmünk két gyöngyszeme: a
nógrádi és a drégelyi vár, vajon
fennmaradt volna-e? Hogy legalábbis nem lenne ilyen ismert,
mint ma, az kétségtelen. Drégelyl szólva egy kis vasúttörténeti
érdekesség. A vár ugyanis közigazgatásilag máig Drégelypalánkhoz,
azaz az akkori Hont vármegyéhez
tartozott. Megközelíteni viszont
(ma is) legkönnyebb Nagyorosziból. Drégelypalánk máig sérelmezi, hogy az Oroszihoz tartozó kis
megállóhelyet miért nevezhetik
Drégelyvárnak, mikor nekik csupán a Drégely elnevezéssel kell
megelégedniük a hasonló feltételes
megállóhely esetében.
Diósjen viszont kétségtelenül a
vasútnak köszönheti ismertségét.
Így válhatott a börzsönyi túrák
kapujává, s lett idegenforgalmi
célponttá. Az 1920-as, harmincas
években igazi - a mainál is lényegesen nagyobb – falusi turizmus
bontakozott ki a településen. Üdültetési bizottság alakult Végh Károly kántortanító vezetésével, s a
falusi házak tiszta szobáit adták ki
a f városból érkez knek a XIV.

kerülettel kötött megállapodás
alapján. Évente több száz pesti
család nyaralt Diósjen n, melynek
hatása máig él. Az idegenforgalom
fontos kereset-kiegészít vé vált. A
szállásdíjon felül, a vendégek fizettek a felvásárolt felesleges terményért, volt ki ajándéktárgyakat
készített, és sokféle képeslap került
forgalomba.
A vasút az ipart is közelebb hozta. Így alakult Romhányban gyár,
Nagyorosziban kisvasúttal, k zúzóval m köd k bánya, s több
malom.
A történelem, a politika – mint
oly sokszor más vonatkozásban is
– a vasutunk estében is furcsa helyzeteket teremtett. Ipolyság külfölddé vált, így el bb megszüntették a
vasúti közlekedést, majd egy id
múltán a síneket is felszedték. Civil
szervezetekkel mindezidáig hiába
próbáltuk elérni, hogy a hiányzó,
mindössze 6,3 kilométert újra fektessék le. Pedig ismét megnyílhatna az út a Felvidék felé, s ez is egy
lépést jelenthetne felvidéki magyarságunk
megmaradásához.
Ugyanakkor arra is kell gondolnunk, hogy megteszünk-e mindent
a fennmaradásáért akkor, mikor
lépten-nyomon arról szólnak a
tudósítások, hogy megsz nnek a
gazdaságtalan vonalak. Diósjen a
Börzsöny kapuja. Van ki úgy fogalmaz, hogy a "Börzsöny királyje". Vajon mi marad ezen kitüntet címekb l, ha minden ide látogató autójával érkezik? Gy zi-e az
erd tiszta leveg vel ellensúlyozni?
V.J.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném magam és a
diósjen i református gyülekezet
nevében köszönetemet kifejezni
az Ipoly Erd Zrt.-nek, mivel a
közelmúltban, immár második
alkalommal, biztosították számunkra munkagépüket, amelynek a tereprendezés munkálataiban vettük nagy hasznát.
Köszönettel:
Gottfried Richárd
lelkész

folytatás az 1. oldalról
lampionba, s a magasba röptettük,
hogy minél távolabbra kerüljenek
lünk. Adventi közös együttlétünk
befejezéseként a fa alatt karácsonyi
dalokat énekeltünk együtt a református énekkar vezetésével. A dalok közben gyertyákat gyújtva
átadtuk egymásnak a fényt – s nem
csak a gyertyák lángjában gyúlt
világosság!
Repiczki Zsuzsanna jegyz aszszony jóvoltából apró ajándékkal is
megleptük az ünnepl ket, ami az
idei karácsonyra emlékeztethet
majd mindenkit.
Természetesen az idei ünnepség
sem jöhetett volna létre, ha nincs
az a sok-sok segítség, amit a szervezéshez, a m sorhoz és a vendéglátáshoz kaptunk.
Köszönettel tartozunk a m sorban fellép minden szerepl nek, a
sorokat betanító pedagógusoknak, Pátyodi Szandrának a m sor
vezetéséért, Kovács Gerg nek a
színpadtechnika
biztosításáért.
Köszönjük az iskola technikai
dolgozóinak is fáradságos munkájukat.
Nem lehetett volna ilyen gazdag
a vendéglátás Bozsó Kálmán élelmezésvezet és munkatársai, Rózsika és Katika nélkül. A Mona
Lisa Pizzéria tulajdonosa, Nagy
Mónika, a váci Hugyecz Pékség és

Tuskó Lászlóné süteményei gazdagították az ünnepi asztalt. Az agapéhoz kínált borról Tóth János,
Szalay Antal, Porubszki Zoltán és
Alaksa Mihály gondoskodtak.
Az adventi id szak alatt a Karitász Csoport 120 angyal-csomagot
és 12 karácsonyi élelmiszercsomagot ajándékozott, juttatott el
a falu lakosainak. Ezek létrejöttéért
köszönettel tartozunk a polgármesteri hivatalnak, a Mini ABC tulajdonosának, Molnár Istvánnénak;,
Csorba Lászlónénak, a zöldséges
bolt tulajdonosának; Marton Istvánnak és családjának; a COOP
ABC vezet jének, Hugyecz Annának; Both Antalnak és feleségének;
Králik Józsefnek és családjának
(Ifjúsági út); Bircsák Istvánnénak
és a katolikus egyházközségnek.
Végül, de nem utolsó sorban a
vel dési bizottság tagjainak; a
Karitász Csoport tagjainak; vezet jüknek, Poszpisel Gyulánénak
lelkes, áldozatos munkájukat is
hálásan köszönjük.
Abban bízva, hogy a karácsonyfánál felröppentett lampionban
tényleg elszállt minden gondunk,
bajunk, fájdalmunk, az adventi
ünnepség szervez inek nevében
boldog, békés, áldott karácsonyi
ünnepeket kívánok minden kedves
olvasónak.
Pátyodi Csilla

Jubileumot elért véradók köszöntése
2009. november 27-én 16 órai id pontban, a Véd i Tanácsadóban
került sor, a jubileumot elért véradók köszöntésére.
Az ünnepségen jelen volt Tóth
János polgármester, Gy ri Istvánné
területi véradó felel s, én, mint eü.
véd , valamint a meghívott jubileumot elért véradók.
Vendéglátóként örömmel fogadtam, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívást. Tájékoztattam
a megjelenteket, hogy 2009. évben
három alkalommal megtartott véradáson összesen 114 f adott vért.
Ismertettem, hogy els véradóként
ebben az évben 2 férfi és 2 n adott
vért. Ezt követ en átadtam a szót a
területi felel snek.
Az ünnepségen a területi felel s,
Gy ri Istvánné köszöntötte a meghívottakat, röviden méltatta a véradás fontosságát. Az ünnepi beszédében kiemelte, hogy a jelenlév k
közül Keresztes János a mai napon,
a Parlamentben vette át 115x-ös
véradásért járó kitüntetést, egy
karórát. Beszédét folytatva megköszönte, hogy a diósjen i Szentgyörgyi István Általános Iskola személyzete szabadid ben biztosította
a véradás lebonyolításához szükséges helyiségeket, a segít közrem ködést. Külön megköszönte, hogy
az igazgatón , Kovács Lászlóné,

id t és fáradtságot nem kímélve, a
véradáson az iskolai szünid ellenére személyesen jelen volt.
Ezt követ en a jubileumot elért
véradók kitüntetésére került sor.
El ször a 10x-es véradók, név
szerint:
Varga József,
Csernik Zsuzsanna,
Szaszovszi János,
Dudás Gergely,
Marton Tibor,
Fenyvesi András,
Alaksa Mihály
Majd a 20x-os véradók következtek, név szerint:
Nagy László,
Csurgai Józsefné,
Zachar Szilvia
Tovább folytatva a 25x-ös véradókkal, név szerint:
Deli István,
Strausz Ferenc
A 40x-es véradókkal, név szerint:
Juhász Lajos,
Krausz Miklós
Az 50x-es véradókkal, név szerint:
Ribai László,
A 60x-es véradóval, név szerint:
Berki András
A jöv ben is mindenkit szeretettel hívunk és várunk a véradási
alkalmakra.
Mocsári Sándorné
eü. véd

Az Aranydió Óvoda hírei
Advent, Karácsony
az óvodában
Az advent a karácsonyra készüdés, a várakozás örömökben
gazdag ideje.
Az elcsendesedés, felkészülés
ideje advent négy hete lehet séget
ad arra, hogy megteremtsük magunkban a karácsonyi hangulatot, s
a hagyományokat tartalommal
töltsük meg.
A gyerekek számára a szül k,
feln ttek lelki, szellemi készül dése, átélése, békéje a minta. A gyerekekkel együtt énekelt dalok, az
együtt munkálkodás, az ajándékkészítés, mézeskalácssütés, fakéregl, mohából együtt készített betlehemi jászol az összetartozás örömét és biztonságát adják
A nyugodt, bens séges hangulatú együttlétek, a közös készül dés
lehet vé teszik, hogy a gyerekek
az ünnepeknek ne csak néz i, hanem létrehozói is legyenek.
Óvodásaink napjait a készül dés
öröme, a várakozás izgalma hatja
át. A csoportokban a napok múlását közösen készített adventi naptárral teszik követhet vé, élményszer bbé. Verselés, énekelés, zenehallgatás tölti ki a napokat. Mézeskalácsot sütünk, ajándékokat készítünk. A mézeskalácssütésben,
ajándékkészítésben a szül k is
részt vehettek, nagy örömet okozva ezzel gyermeküknek.
Már hagyomány, hogy hétf nként más-más csoportban gyújtjuk
meg közösen, ünnepi hangulatban az adventi koszorú gyertyáit. November 30-án az els adventi gyertya meggyújtását ünnepi keretek között - a Süni
csoportunkban tartottuk. Vendégünk Klopp Katalin volt, aki citerával, kobozzal és tilinkóval ismertette meg a gyerekeket, miközben
kedves karácsonyi dalokat és mesét adott el .
December 3-án az Óvónénik
"A mikulás keszty je" cím
mese bábel adásával lepték meg
óvodásainkat. A Nyuszi csoport
látta vendégül a többi csoportot. A
nagy paraván el tt csillogó szemekkel figyelték gyermekeink a
fordulatos történéseket.

Nagy izgalommal várta óvodánkba minden gyermek a Mikulást, aki december 7-én jött el
hozzánk. Dalokkal, versekkel, kis
sorral készültek óvodás csoportjaink erre az ünnepi napra. El ször
a legkisebbekhez csengetett, majd
kopogtatott be a "Nagyszakállú",
majd sorban a nagyobb csoportokban hallották meg a Mikulás csengetty jét. Nagy volt a meglepetés
és az öröm. Ünnepl ben, kipirult
arcokkal vették át gyermekeink a
csomagjaikat a Mikulástól.
Köszönjük Tuskó Lászlónak a
segítségét ehhez a szép délel tthöz.
December 12-én, szombaton a
községi Karitász karácsonyon
nagycsoportosaink adtak m sort.
14-én Luca-napi köszönt m sorral nagy-középs csoportosaink kedveskedtek az óvodai csoportoknak és a falu intézményeinek. Ekkor gyújtottuk meg a 3.
gyertyát a koszorúnkon. Az ünnepi
hangulatot Majnik László emelte,
gitár kísérettel karácsonyi és gyermekdalokat adott el .
Közös karácsonyi ünnepünket
17-én, csütörtökön délel tt tartottuk.
A téli szünet óvodánkban is
december 23-ától 2010. január 03
-áig tart.
Az Óvoda dolgozói nevében
kívánom, hogy legyen nyugodt,
bens séges készül désük és áldott,
békés Karácsonyuk.

Óvodai hírek
Az óvodások javára megtartott
jótékonysági est bevételéb l minden csoportunk 45.000 Ft értékben
vítheti játékkészletét. A játékokat karácsonyi ajándékként kapják
a csoportok.
A Tamás Bútor által kiírt rajzpályázaton Tuskó Judit rajzával nyertünk. Az igényfelmérés és a bútor
méretvétele már megtörtént, a
100.000 Ft érték csoportszoba
bútort már készíti a bútorgyártó
cég Az új bútort természetesen a
rajzokat elkészít és beküld Süni
csoport kapja.
Köszönöm minden internethasználónak, aki hozzásegített bennünket szavazatával a nyereményhez.
Bacskay Sándorné

Év végi tolljegyzetek
"Híven szeretni a jót,
Gy lölni vesztig a gonoszt,
Eszköze lenni az isteni kéznek,
Egy nem haszontalan tagja az Egésznek
Ez gyönyör jutalom."
Kazinczy Ferenc
December hava már a tél id szakát jelzi, de egyben az év utolsó
hónapját is. Néhány hónapra megváltozik a természet körülöttünk. A
fákról lehullott színes leveleket, a
gallyakat, a kertünket belepi a dér,
majd a hó. Mindennek rendelt ideje
van, amit nem kerülhetünk el, nem
változtathatunk meg. Az évszakok
egymást követik és mégis azok a
régi hóval borított és csikorgó telek
jutnak az eszünkbe. Ilyenkor a téli
hónapokban kicsit az ajtót is jobban magunkra húzzuk, hogy ki ne
szökjön a meleg. Az otthon melege, amely összeköti a családot,
amely békességet teremt, amely
nem a békétlenséget szítja, nem a
gazdagságban keresi a szeretetet.
Kétezer évvel ezel tt az a betlehemi istálló is meleget sugárzott.
Mindannyian mennyire várjuk ezt
a sugárzó szeretetet, Jézus Krisztust, aki testben megjelent. Mégis,
még ilyenkor is a napi gondok, az
influenzajárvány, a ki tudja még
milyen körülmények, vagy az önz
álmok kötik le adventi várakozásunkat, netán az ünnepet is.
Tudjuk milyen az emberi élet: a
jó és a rossz, az öröm és a bánat
váltogatják egymást. Lehet, hogy
ami jó az egyik embernek, a másik
embernek ugyanaz már az ellenkeje.
Karácsony közeledik, mégis
zajos, feszült, békétlen és nyugtalan az életünk. Saját napjainkkal
futunk versenyt, mert elégedetlenek vagyunk. A modern körülmények rákényszerítenek, hogy türelmetlenül éljünk. Hogy is jutna
id nk arra, hogy igazán éljünk,
egymást észrevéve, egymáshoz
odahajolva, netán valóságosan,
nem csak úgy színlelve szeretve.
Mindenhez alkalmazkodni tud az
ember. Nagyszüleinknek, szüleinknek is alkalmazkodni kellett, 65
évvel ezel tt a falunkban zajló
háborús eseményekhez, azt követ en a különböz rendszerekhez. Mai
világunkban is nem az illúziók
korát éljük, hanem a nyers, szókimondó, egyre gyakrabban brutális
realitásét. Amikor országunkban
inog az erkölcsi alap, az egyén is
kicsúszik és kiszolgáltatottnak,
elveszettnek érzi magát és nincs
erkölcsi támasz. Ezért szükséges,
hogy amiket hallottunk és tudunk,
amit seink elbeszéltek nekünk,
nem titkoljuk el fiaink el l, elbeszéljük a jöv nemzedékének. Lapunkban is ezért kell a régi id k
emlékeit felidézni akár írásban,
avagy képekben.

Általában így év végén az elmúlt
évre is visszatekintünk, és sorra
vesszük eseményeinket: örömeinket és nehézségeinket is. Megteszszük ezt családi körben, de falunkra, közösségeinkre vonatkozólag is,
netán hazánk tekintetében is.
A lapunk terjedelme nem elegend erre, hogy elemezzem kis
falunk, önkormányzatunk éves
tevékenységét, de gondolom úgy is
megteszik ezt ki-ki a maga néz pontja, igénye szerint. A lap megjelent számai igyekeztek tükrözni
falunk eseményeit. Fel lehet sorolni sok hasznosat, de el nem végzett, netán rosszul végzett munkát
is. Voltak küzdelmek, mint minden
generáció életében, de itt vagyunk,
élünk, feladataink vannak. Így
karácsony idején vegyük észre
Isten nagy tettét is – "úgy szerette e
világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen."
Mindennapjaink adventje teljesedik be karácsony ünnepén. Ennek a
boldog karácsonyi ünneplésnek
kellene megmaradni ifjúságunk és
földi pályafutásunk alatt. Egy-egy
döntést meghozni szeretetb l, egy
kis munkát elvégezni önzetlenségl, áldozatot hozni jutalom nélkül,
elt rni az igazatlan bántalmat és
még sorolhatnánk. Visszanézünk
az eltelt évre, sok minden felidéz dik, viszont el re tekintve a jobb
jöv ben bízó lélekkel induljunk.
Év végi jegyzetemmel egy két
évtizeddel ezel tt íródott levelet
szeretnék továbbítani, amelynek
úgy érzem a világ bármely pontján
él magyarok a címzettjei. Feladója: Wass Albert.
„Karácsonyi levél
Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a
napfényt, hadd pusztítson ki bel letek minden sötétséget ezen a Karácsonyon. A civódások, pártoskodások nemzetéb l változzatok át a
szeretet nemzetévé, s meglássátok:
attól a pillanattól veletek lesz az
Isten.”
Próbáljunk meg valahogy e szerint ünnepelni ez év karácsonyán,
és az elkövetkezend évben is
jusson eszünkbe, hogy mire van
szüksége úgy a kis falunknak, mint
a hazánknak.
vsmy

TÉLI SZÜNET
az iskolában

2009. december 23 - 31.
A szünet el tti
utolsó tanítási nap:
2009. december 22. (kedd)
A szünet utáni
els tanítási nap:
2010. január 4. (hétf )

folytatás az 1. oldalról
án a menetrendváltással egy id ben, miután a kormány ezeken
takarékossági okból nem rendelte
meg a szolgáltatást. Nekem megvan a saját véleményem a szárnyvonalak bezárásáról és gondolom,
másoknak is. Mégis azt mondom,
hogy örülnünk kell, hogy van még
vasutunk
akármilyen lassú, koszos, de van és küzdenünk kell
érte, hogy megmaradjon.
Soraim zárásaként köszönetet

mondok az óvodásoknak és óvónéniknek, az iskolásoknak és tanáraiknak, minden fellép nek, hogy
készültek e centenáriumra, köszönet a támogatóknak Martonné
Marikának és Marton Szilárdnak,
Kiss Gerg nek, aki a molinót készítette a vasútállomások képeivel
és köszönet minden kedves érdeknek, hogy jelenlétével megtisztelte ünnepségünket.
Tóth János

A Diósjen i Polgár r Egyesületr l
Az Egyesület 2009. 12. 05-én
szombaton 18.00 órakor rendkívüli
közgy lést tartott a Polgármesteri
Hivatal dísztermében, amelyen a
tagságon kívül részt vett Kosik
István alezredes a Rétsági Rend rkapitányság B nügyi Osztályvezeje is.
Napirend szerint az Egyesület
Elnöke szakmai és pénzügyi beszámolót tartott a 2009-es évr l, valamint ismertette a 2010-es év leheségeit, el irányzatait. Ezek után
került sor az Országos Polgár r
Szövetség szakmai programjának
ismertetésére. Az OPSZ szakmai
programjához csatlakozva a tagság
egybehangzóan vállalta a folyamatos polgár r szolgálatot, valamint a
rend r-polgár r szolgálatot. S t az
elkövetkezend id szakban törekedni fog az Egy iskola – egy polgár r mozgalom elindítására is.
A jelenlév k a szakmai célkit -

zéseket "vállalási nyilatkozat"-ban
fogadták el.
Kosik István alezredes pontos
lényegre tör ismertet t tartott
Diósjen közbiztonságáról, a jellemz b ncselekményekr l és azok
elkövetési formájáról.
Végül a szolgálatok értékelésére
valamint a következ havi szolgálatszervezés ismertetésére került
sor.
Ezekben a sorokban is szeretném
megköszönni minden polgár r
egész éves áldozatkész munkáját és
tevékenységét. Az egyéni támogatóinknak pedig az SZJA 1%-ának
felajánlását, melyb l a 2009-es
évben 89.586 Ft bevételünk származott természetesen továbbra is
számítunk támogatásaikra.
Kellemes Karácsonyt és Boldog
Újévet minden olvasónak!
Porubszki Zoltán
egyesületi elnök

Év végi gondolatok …
Közeledik a Karácsony ünnepe,
amikor jobbak, figyelmesebbek
próbálunk lenni egymással, mint az
év többi napjaiban. Megszólal
ilyenkor a lelkiismeret, és kompenzálni próbálunk? Ki tudja?! De a
jóságot, a figyelmességet és a felességtudatot gyakorolnunk kell
minden nap, hogy el ne felejtsük, át
ne alakuljunk észrevétlenül figyelmetlen, felel tlen gonosz emberekké! Ezen emberi tulajdonságokat az
élet minden terén gyakorolnunk
kell, legyen az iskola, otthon, utca,
e mbertá rsai nk, va gy á ll at kedvenceinkkel szemben. Ha ezt
megtesszük, a válasz hamar fog
jönni. Amit adunk azt vissza is
fogjuk kapni. És higgyék el nekem,
mindezek közül, a leghálásabbak
az állatok! k azok, akik feltétel
nélkül megajándékoznak minket
figyelemmel, szeretettel. Legyen
hát a mi karácsonyi ajándékunk
részükre, egy csepp szeretet, figyelem és egy picivel több gondoskodás.
Egy sorozatot kívánunk elindítani, ami a felel s állattartás szabályairól szólna. Az els téma, a
felel sség.
Állattal együtt élni jó és tanulságos; sok örömöt és élményt jelent.
E kapcsolatban a felel sség nagy
szerepet kap, hiszen már a tervezgetés id szakában, az állat beszerzése el tt is felel s döntést kell
hoznunk, hogy bár vágyunk egy
kedvencre, de megvannak-e a lehe-

ségeink és képességeink, hogy
biztosítsunk számára mindent,
amire szüksége lesz. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, miért
is szeretnénk állatot tartani. A gyerekek nem tudják egyedül ellátni
kedvencüket, így a feladatok egy
része a szül kre hárul. Tehát csak
akkor kell az állattartás mellett
dönteni, ha ez a szül k vágya is.
Minden állatnak szüksége van
megfelel
lakhelyre (fekhely,
kosár, akvárium, kalitka, terrárium,
stb.), az igényeit kielégít , jó min ség táplálékra, egészségügyi
ellátásra, és természetesen szeretetre, tör désre, gondoskodásra.
Azonban a különféle állatfajták
eltér igény ek, így a választást
befolyásolják lehet ségeink. Egy
kutya folyamatos tör dést igényel,
naponta sétáltatást, mozgást, nevelést, gondoskodást, Gondot és nagyobb kötöttséget jelent a gazdának például a nyaralás megtervezésekor is. Cserébe viszont igen intenzív kapcsolatot, h séget, szeretetet, odaadást kap kedvencét l,
igazi társává válhat, akivel rengeteg közös élményt élhet át.
Ha eldöntöttük, hogy milyen
állatot fogadunk otthonunkba, tájékozódnunk kell az adott fajta igényeir l, szükségleteir l, szokásairól. Ebben segítségünkre lehetnek
szakkönyvek, a tenyészt , az állatorvos, az egyesületek, ismer s
gazdik. Fontos, hogy felkészülten
fogadhassuk leend kedvencünket.

Köszönjük!

Pályázati felhívás

Az Id sek Klubja nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az év során gazdagították az Otthon lakóinak életét. Ez
a szívb l jöv segítség nem csak az
ünnepekben öröm, de megtöri a
hétköznapok egyhangúságát is.
Nem kértük, mégis kaptunk…
A református és a katolikus egyházközösségek lelki vezet it l
látogatást és jó szót. Az id s korban egyre fontosabbá váló Istenember kapcsolat magyarázatát.
A polgármester úrtól n napi
látogatásakor a virág mellé bíztató
szavakat kaptunk a falu jöv jér l,
mindennapi kérdéseir l.
Vannak, akik ünnepeiket megosztva süteménnyel gondolnak
ránk. Mások használt, jó min ség
ruhákkal, könyvekkel, újságokkal
kedveskedtek nekünk.
Bartusné Ildikótól virágokat
kaptunk, melyek kés szig nyíltak
az Otthon el tti kertben.
A javítási munkákban Takács
Attila volt segítségünkre, a mosdók
helyreállításában.
Végül szeretném megköszönni
az önkormányzat, a körzeti rende, a gyógyszertár, és a konyha
dolgozóinak mindennapi segítségét.
Déri Ágnes

A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó
Otthon pályázatot ír ki az intézmény portai tevékenységének
kiszervezésére 2010. február 01l.
A portás munkakörhöz kapcsolódik a f i és a szennyvíztelepkezel i feladatellátás is, ezért az
árajánlatot ennek figyelembevételével kérjük összeállítani.
A pályázatban kérjük szerepeltetni a jelenlegi dolgozók további
foglalkoztatásának lehet ségét is.
A feladatot folyamatos munkarendben, napi 24 órában szükséges ellátni.
A pályázat beadásának helye: Dr.
Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
2643 Diósjen , Kastély.
A pályázatot postai úton 2010.
január 08-ig kell benyújtani.
A nyertes pályázót a bírálatot
követ en, legkés bb 2010. január
15-ig értesítjük.
A pályázattal kapcsolatos részletekr l személyesen vagy a 35-364
-122-es telefonszámon Lakiné
Kovács Enik nél lehet érdekl dni.

Biztosítsuk kedvencünk részére
a megfelel mozgás és életteret.
Szakítsunk id t a sétáltatásra és
id t a játékra, tanításra. A felel sségteljes gazda közterületen, pórázon sétáltatja kutyáját, és ahol
szükséges, szájkosarat használ.
Egy jól nevelt és jól szocializált
kutyával tett séta nem okoz kellemetlenséget senkinek. Halunk
akváriuma, békánk vagy tekn sünk
terráriuma vagy madarunk kalitkája legyen elég nagy ahhoz, hogy az
állat kényelmesen mozoghasson
benne, egyes állatokat id nként ki
is kell engednünk, hogy szabadon
mozoghassanak, röpködhessenek.
A táplálék min ségét és menynyiségét úgy kell megválasztanunk, hogy kielégítse az állat szükségleteit, és ne legyen káros hatása.
Az embereknek szánt ínyencségek
nem minden esetben egészségesek
állataink részére. Az elhízás megel zése is a gazda feladata. Különös figyelemmel etessük állatainkat most az ünnepek alatt: kerüljük
a túlzott etetést, a túl zsíros vagy
édes ételeket. Csokit, ha lehet, ne
adjunk kutyánknak, és ha lehet a
szaloncukorhoz ne férjen hozzá a
kutyus, mert nagy a valószín sége,
hogy nem lesz türelme és tudása
kicsomagolni, és papírostól együtt
fogja lenyelni. A lesózott sonka,
szalonna levét ne etessük disznóinkkal, szárnyasainkkal, mert sómérgezésben el is pusztulhatnak.
Az egészség meg rzését az
állatorvosnál tett rendszeres látogatásokkal biztosíthatjuk, a kötelez

és az ajánlott oltások sokféle betegségt l védhetik meg kedvencünket,
ugyanúgy, mint a küls és bels
paraziták elleni kezelések. A rendszeres sz vizsgálatok során már
a kis eltérésekre is fény derülhet,
az állatorvos tanácsot ad, hogyan
el zhetjük meg a betegség kialakulását. A betegségek gyógyítása
hosszadalmas és költséges lehet,
erre mindenképpen számítanunk
kell már az állat beszerzése el tt.
A gazda felel s állatáért annak
teljes élettartama alatt. Gondoskodnia kell kedvencér l akkor is, ha
életkörülményei megváltoznak. A
magukra hagyott, boldogtalan kóbor állatok felel tlen emberek miatt kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe.
A felel sség egyfel l arra vonatkozik, hogy kedvencünk jóllétér l
gondoskodjunk, hogy tartalmas és
boldog életet élhessen, másfel l
arra is, hogy állatunk ne okozzon
kellemetlenséget sem embertársainknak, sem más állatoknak.
Nem kívántuk elriasztani senkit
az állattartástól, csak tájékoztatni.
Egy kedves háziállat be tudja tölteni az életünket, színt és fényt tud
hozni a házunkba a legszürkébb
napokban is. Ennek csak egy feltétele van: felel sséggel bánjunk
velük!
Kellemes és békés Karácsonyt,
valamint egy Boldog Újesztend t
kívánunk minden diósjen i lakosnak!
Dr. Filip Zsófia
és Dr. Filip Dániel

"Dics ség mennyben az Istennek..."
Advent vége felé közeledve, amikor már mind a négy gyertyát meggyújtjuk, mindennél fontosabb az Isten és a másik ember, a felebarátunk felé való odafordulás. Ünnepi gyülekezeti alkalmaink erre adnak
lehet séget.

Istentiszteleti rendünk a következ :
2009. december

24-én (csütörtök) 16 órakor Ünnepi Istentisztelet
25-én (péntek) 11 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
25-én (péntek) 15 órakor Délutáni Istentisztelet
26-án (szombat) 11 órakor Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet
27-én (vasárnap) 11 órakor Istentisztelet
31-én (csütörtök) 17 órakor Óévi Istentisztelet
2010. január
1-jén (péntek) 11 órakor Újévi Istentisztelet
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Gottfried Richárd
református lelkész

Katolikus ünnepi miserend Diósjen n:
december 24-én Szenteste: 20.00
december 25-én Karácsony: 11.30
december 26-án Karácsony: 11.30
Gy ry Csaba
plébános

Tandem
Mese Diósjen
Bár a gyermekkorból rég kin ttem,
szeretem a meséket. Szeretem ket
hallgatni is, mesélni is, átélni is.
Mai mesém egy ilyen történet.
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy látássérült triatlonista
fiú, Oczelka Robi, aki nagyon szeretett versenyezni. Amíg a látása
engedte, önállóan úszott, tekert,
futott, így teljesített több maratont
és két ironman távot egyéni versenyz ként (ez 3,8 km úszást, 180
km biciklizést és 42 km futást jelent egy verseny alatt). Sajnos
azonban a látása egyre romlott és
egyszer csak elérkezett az id ,
amikor segítség nélkül egyéniben
már nem tudott elindulni a versenyeken. Ez pedig azt is jelentette,
hogy a triatlonozáshoz nemcsak
segít re volt szüksége, hanem egy
tandemkerékpárra is. Így hát belekezdett a keresésbe, de Magyarországon nem boldogult, nem talált,
csak turista tandem kerékpárt, azzal pedig nem lehet eredményesen
versenyezni. Ez onnan is tudható,
hogy 2009-ben Magyarországon
rendezték a Duatlon Európabajnokságot, melyen Robi és segíje is elindult és szépen teljesítettek is, de komoly id eredményt
nem tudtak elérni. Idén nyár végén
kezdtünk el komolyan gondolkodni
arról, hogy hogyan, honnan és
mib l lehetne egy megfelel biciklit szerezni, hiszen 2010-ben Magyarország Triatlon Világbajnokságot rendez.
Ekkor jutott eszembe Antoni
Gerg , Hollandiában él , szintén
ironman ismer söm és augusztus
végén összehoztam köztük egy
találkozót. Gerg lelkesen és optimistán állt a kérdéshez, ahogy
hazaért Hollandiába, rögtön nekiállt a keresésnek és hamarosan
talált is egy megfelel nek látszó,
használt, de jó állapotú tandemkerékpárt Robi számára, amit – bár
Robinak nem volt rá pénze – gondolkodás nélkül azonnal meg is
vásárolta saját pénzéb l, gondolván, hogy utólag majd csak kerül
szponzor is – hát ez eddig sajnos
még nem teljesült.
A bringa azonban már Gerg nél
várt arra, hogy valahogy hazakerülRÉGI ADVENT – ESTÉK
Régi Advent – esték jutnak most eszembe,
Kicsi paraszt – házunk álmodott a csendbe:
Leborultunk halkan Krisztusváró arccal,
Néztük egymást arcát szelíd alázattal.
Szent éneket mondtunk – Öreganyám kezdte,
Istenem, de szép volt minden áldott este.
Édesanyám akkor lámpát nem is gyújtott,
Kitárt ajtajával kályha világított.
Öreganyám mondott Adventi beszédet –
Szívemben hordozom ezt a szép emléket.

Meghívó

l és az emberekr l
jön, s ekkor következett az igazi
mesebeli fordulat: 30 éves általános iskolai osztálytalálkozón jártam Diósjen n, ahol persze minden
rég nem látott osztálytárs elmesélte, hogy mivel foglalkozik, mi
történt vele az elmúlt években.
Közülük ketten is fuvarozással
foglalkoznak és persze nekem
kipattant az "isteni szikra" a fejeml, s már meséltem is Robi történetét. Mindketten, Lauró Sanyi és
gér Csaba is azonnal felajánlották segítségüket, bár Hollandia felé
egyikük sem járt, de volt olyan
cimborájuk, aki igen. Lauró Sanyi
rögtön fel is hívta az épp úton lev
barátját, aki készségesen megígérte, hogy segít, ha arra jár. Aztán
eltelt 2 hét, én mással voltam elfoglalva, szégyen-gyalázat, de nem
hívtam fel a kapott számot, amikor
egy szerda délután csörgött a telefonom és Lauró Sanyi hívott: No,
nem kell hazahozni azt a bringát?
Most van kinn a barátom, Szabó
István, holnap reggelre Hollandiába ér. Elképeszt kapkodás, szervezkedés kezd dött. Gerg t csak
este 10-re értem el, másnap reggel 7-kor hívta Istvánt és estére
már a teherautón volt a bicikli.
Aztán István hazaindult és némi
kaland után az autópálya egyik
Pest közeli pihen jében átadta a
biciklit Robi kísér -segít barátjának, Dáva Ivánnak, aki azonnal
ugrott és megoldotta a hirtelen jött
feladatot. Hát így történt, hogy
önzetlen emberek segítségével –
egy fillér költség nélkül – hazakerült Hollandiából Robi új, gyönyötandemkerékpárja, mellyel hamarosan meg is kezdik Ivánnal a
felkészülést a jöv évi versenyekre,
köztük a Világbajnokságra. Hála és
köszönet érte a diósjen i Lauró
Sanyinak és Szabó Istvánnak.
Már csak a bicikli árát kell utólag el teremtenünk valahonnan, de
én hiszek benne, hogy ez is sikerülni fog. De ha van ötletük, hogy
honnan lehetne 250 eurót szerezni/
kapni, hogy megadhassuk Gerg nek a bicikli megel legezett árát,
azt örömmel veszem.

a

"Légy része a történetnek!"
rendezvénysorozat els , bemutatkozó rendezvényére
GAZDASÁGOS GAZDÁLKODÁS témakörben
Diósjen , Szentgyörgyi István Általános Iskola

2010. január 16.
CivilDió Egyesület szervezésében

Az esemény 13 órakor kezd dik.
El adások, vetítések id pontjai
15 órától

Végh József mesél az erd szerepér l, gazdálkodás jellemz ir l a helytörténeti források alapján, a vásárok
szerepér l, a vasút máig él hatásáról

17 órától

Dr. Hála József néprajzkutató a diósjen i népi mesterségekr l hangyász és vadméhbefogó

18 órától

A hülyeség kora cím film vetítése, nyílt beszélgetés
környezetvédelemr l
Egyéb programok:

játszóház,
gombabemutató
helyi termékesek vására
Magosfa Alapítvány
fotókiállítás, Diósjen képekben
tea, pogácsa
A rendezvényen tovább folytatjuk a Diósjen l szóló fotók gy jtését.
Ezért kérjük, hogy ha van otthon olyan fotó, amelyet szívesen
megosztana velünk, a faluval, hozza magával és azt bedigitalizáljuk,
így rizzük meg az utókornak.
(Az eredeti képet a tulajdonos megtarthatja.)
A rendezvényre a belépés ingyenes,
bababarát környezettel, pelenkázóval
várunk mindenkit nagy szeretettel.
www.legyresze.hu, www.legyresze.blog.hu, www.twitter.com/legyresze

Régi id k - régi emlékek

dr. Litavecz (Wisinger) Anna
Tel.: +36 30 200-1970
Mintha arcát látnám jó Édesapámnak,
Lapjait forgatta a vén Bibliának.
Régi Advent esték, gyermeki szívemmel
Úgy megszerettelek, sose felejtlek el.
Bár sajog a szívem, ezer sebb l vérzik,
Drága Advent – esték vissza térnek mégis.
Bárcsak most is tudnék Istenemhez szállni,
Adventi – estéken Messiásra várni.
Imádkozva egyszer ha Hozzá mehetnék,
Álmodozva újra,jaj,de boldog lennék.
Nagy Bálint

Vajon felismerhet -e, hogy a képeslap amelyet 1908-ban adtak ki, falunk
egy utcarészletét ábrázolja – Dózsa György út alsó része. A száz éves
változás és fejl dés kiemelked en észrevehet az úton, a házakon. A
rajta lév emberek talán dédunokái élhetnek még falunkban. A képeslapot Végh Károly tanító úr küldte Siklósra Baráth Jolánka úrhölgynek.
A lap Végh József gy jteményéb l való.

Menetrendek

Fontosabb telefonszámok
Orvosi ügyelet:
2651 Rétság, József Attila út 13.
+36 (35) 350-651

Ment k:

Kabai Lajos parancsnok:
+36 (70) 396-5261
Varga Ferenc pkh:
+36 (30) 245-4742
Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság Vác
2600 Vác, Szilassy u. 6-10.
+36 (27) 314-005

Központi szám: 104
2651 Rétság Rákóczi u. 34.
+36 (35) 350-839
Ügyeletes patikák
2660
Balassagyarmat, Szontágh
P. u. 2/a.
az ünnepekben
+36 (35) 301-044
Liliom
patika
Diósjen
2600 Vác Ment s köz 1.
12.
24.
12.
27.
ZÁRVA
+36 (27) 314-862
12. 31. - 01. 03. ZÁRVA
Egyéb napokon a nyitva tartás a
Rend rség:
szokásos
Központi szám: 107
12. 21 - 27. Remény Gyógyszer2651 Rétság, Rákóczi út 8-10.
tár Balassagyarmat, Leiningen út
+36 (35) 350-144
29.
+36 (35) 300-167
zoltóság:
12. 28. - 01. 03. Szent Borbála
Központi telefonszám: 105
Gyógyszertár Balassagyarmat,
Diósjen i Önkéntes T zoltóság
TESCO áruházban

Felhívás
Tájékoztatjuk a falu lakosságát,
hogy Iskolánk részt vesz az ÖKO
-FERR Kft. által általános és középiskolák részére kiírt PET palack és alumínium doboz gy jt
pályázatán.
A pályázat lényege: 2009. december 1. - 2010. június 10. között a
diákok az iskolában m anyag zsákokban gy jtik a PET palackokat,
alumínium dobozokat, reklámszatyrokat. Ezt havonta egyszer
szállítják el, és a pályázatot kiíró
cég 2-2 Ft-ot ad a palackok ill.
aludobozok darabjáért, 50 Ft-ot a
20 db reklámszatyorral megtöltött
palackok darabjáért.
Az így befolyt összeg 20%-át
környezet-és természetvédelmi
tudatformáló programok szervezésére, rendezésére kell fordítani.

A pályázók között egy verseny
is indul, mely szerint az els három
legtöbb visszagy jtést felmutató
intézmény 100-500 ezer forint
külön díjazásban részesül, melyet
nyári táboroztatásra fordíthatnak a
nyertesek.
Az Önök segítségét abban
szeretnénk kérni, hogy a kidobásra szánt (lehet leg átmosott,
de legalábbis nem túl szennyezett) PET palackjaikat, alumínium dobozaikat ne rakják a szemétbe, hanem juttassák el az
iskolába.
Átvétel: januártól hétköznap 8
-15 óráig a portán.
Köszönettel a tanulók és az iskola nevel testülete nevében:

2009. december 17. – 2010. január 5. között a VOLÁNBUSZ Zrt.
helyi és helyközi autóbuszjáratai az alábbiak szerint közlekednek:
december 17. csütörtök iskolai el adási nap
december 18. péntek
iskolai el adási nap
december 19. szombat iskolai el adási nap, a hét utolsó munkanapja
december 20. vasárnap a hét els munkanapját és iskolai el adási
napját megel
munkaszüneti nap
december 21. hétf
iskolai el adási nap
december 22. kedd
iskolai el adási nap
december 23. szerda
tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó
munkanapja
december 24. csütörtök szabadnap*
december 25. péntek
munkaszüneti nap**
december 26. szombat munkaszüneti nap**
december 27. vasárnap munkaszüneti nap
december 28. hétf
tanítási szünetes munkanap
december 29. kedd
tanítási szünetes munkanap
december 30. szerda
tanítási szünetes munkanap
december 31. csütörtök tanítási szünetes munkanap
január 1.
péntek
munkaszüneti nap
január 2.
szombat munkaszüneti nap
január 3.
vasárnap a hét els munkanapját és iskolai el adási
napját megel
munkaszüneti nap
január 4.
hétf
iskolai el adási nap, a hét els munkanapja
2009. december 17.
január 5.
kedd
iskolai el adási nap
*December 24-én az utolsó autóbuszjáratok Budapestr l 16.00 óra körül indulnak.
**December 25-én, és 26-án a kora reggeli autóbuszjáratok általában
nem közlekednek.
A két ünnep közötti tanszünetes munkanapokon egyes vonalakon
csökkentett közlekedési rend érvényes!
Az egyes változásokat a 2009. december 13-ától érvényes menetrend
részletesen tartalmazza .
A VOLÁN társaságok a fenti – általános közlekedési rendt l – eltér en is közlekedtethetik járataikat. Kérjük, hogy utazás megkezdése el tt
a területileg illetékes társaság információs elérhet ségén érdekl djenek.
Információs telefonszámuk: (06-1) 219-8086
MÁV vonatok az ünnepek alatt
31. pénteki menetrend szerint
2009. december hó:
23. pénteki menetrend szerint
2010. január hó:
24. szombati menetrend szerint
01. szombati menetrend szerint
25. ünnepnapi menetrend szerint
02. ünnepnapi menetrend szerint
26. ünnepnapi menetrend szerint
03. vasárnapi menetrend szerint
27. vasárnapi menetrend szerint
A teljes december 13-tól megváltozott autóbusz– és vasúti menetrendek honlapunkon megtalálhatók.

Józsa Csaba (DÖK vezet ) KARÁCSONY
Itt vagyunk mindnyájan - csillagod vezérelt,
Küldöttek a gondok - hívtak a remények,
a "piszkos" anyagiaknak az el te- hogy megszülettél Megváltónak nékünk!
remtésére is szükség van. Mivel Jöttünk messzi földr l - király, koldus, pásztor,
nyugodt játékot csak biztos anyagi Ki-ki tépett lábbal - fel is bukva százszor,
háttérrel lehet megvalósítani, a De idehoztuk szerteszét-szórt létünk!
jöv ben is számítunk az Önkor- Eléd gy jtjük, Gyermek, minden kincseinket,
mányzat támogatására és az Önök S kiben a kincsünk van - hoztuk szíveinket...
nagylelk biztatására, adományai- Te biztosan tudod, mily repedt a lélek.
ra.
Jöttünk kicsinyekként, csodáló szemekkel,
Ne feledjék! Az els alkalom Jöttünk megfáradtan, kihúnyó tüzekkel,
mindjárt elérkezik! Az immár 4. De mindenképpen látni vágyunk Téged!
alkalommal megrendezésre kerül
Feny ben, csillagban, gyertyában, színekben,
jótékonysági Sport bál február 6-án szikrában, Igében, jászolban, könnycseppben,
szombaton várja kedves támogató- mindben hihetetlen Csodát látni vágyunk!
inkat, a sport iránt elkötelezetteket
és azokat is akik csak egy kicsit Tündökl Igéret - Karácsonyi Szentség!
táncolni és szórakozni szeretnének. Mindenható kicsiny Kezedbe letennénk
megváltásra váró, szorongó Világunk!
Hornos Márton
Dobos Hajnal

Labdarúgás
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Diósjen i Sportegyesület
vezet sége nevében boldog és
kiegyensúlyozott új esztend t
kívánok a község lakosainak, és
különösen a csapatainkért szurkoló sportszeret knek, sportolóinknak és segít inknek.
Ne feledjék, hogy 2010-ben is
"eldördül a startpisztoly", és játékosaink ismét megmérettetnek.
A kezdésig ki kell használnunk
az id t és egy szakmailag is üt képes alakulatot kell kiállítani.
Ehhez nem csak a játékosok
akarása, tudására, hanem azoknak

Az 1950 körül készült képet Sztregovai Erika
küldte. A fotón nagyszülei láthatók, id sebb
Sztregovai Lajos és az azóta özvegy Sztregovai
Lajosné Berki Zsuzsanna.
A nagymama idén decemberben ünnepli 78.
születésnapját, ezúton szeretne unokája, Erika
boldog születésnapot kívánni neki!
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