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Kedves Diósjenői Polgárok!
 Egy, az önkormányzat és a lakos-
ság számára is eseménydús eszten-
dőt magunk mögött hagyva, érde-
mes áttekinteni, hogy mi volt ben-
ne  a  jó,  és  mi  az,  ami  nem.  Úgy
gondolom, elmondhatjuk, hogy a
község szempontjából eredmé-
nyekben gazdag esztendőt hagy-
tunk magunk mögött, hiszen mind-
járt az év elején az adósságkonszo-
lidációban részt nem vett települé-
sek között, Diósjenő 44 millió fo-
rintot kapott. Ezt az összeget a
Szentgyörgyi útra, a Temető felé
vezető útra (Kinizsi út szakasza), a
Tópart útnak a gáttól a Marcus
Aurelius szoborig terjedő részére,
valamint a tói bekötőút leromlott
szakaszának felújítására igényel-
tük. A megvalósítás 2014 júliusá-
ban fejeződött be.
 Az elmúlt év tavaszán háromszor
is urnához járultunk, kétszer ta-
vasszal, ekkor tettük le voksunkat
az országgyűlési és európai uniós
választások alkalmával.
 A Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal által kiírt Darányi
Ignác Terv Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program keretén be-
lül polgárőr egyesületünk,
4.836.160 forintot nyert térfigyelő

kamararendszerre. Ebből az ösz-
szegből nyolc kamera lett felszerel-
ve településünkön.
- Suzuki Grand Vitara típusú terep-

járót nyert a Diósjenői Polgárőr
Egyesület. Legfőbb célkitűzése a
bűnmegelőzés, a bűnözés elleni
fellépés, a gyermek- és ifjúságvé-
delem, a közlekedés biztonságának
javítása, a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetének növelése, az idős,
egyedülálló emberek látogatása,
figyelemmel kísérése, segítése.

- Az "Alapítvány a Tehetséges If-
júságért" a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium rendelete alapján falu-
megújításra és fejlesztésre a
LEADER Helyi Akciócsoport
k ö zr e műk ö d é s é ve l  n ye r t
14.992.740 Ft-ot helyi piac kiala-
kítására. Ez a beruházás is meg-
valósult.

- Októberben ismét az urnákhoz
járultunk, az önkormányzati vá-
lasztások alkalmával.

- Szintén az elmúlt év végén befe-
jeződött az új Idősek Napközi
Otthonának építése, melyet
összesen  – önerővel együtt –
56.050.527 Ft-ból valósítottunk
meg, s melyet remélhetőleg nem-
sokára birtokba vehetnek az in-
tézmény szolgáltatásait igénylők.

 Összességében elmondható, hogy
sikeres esztendőt zártunk. Sok
munka, fáradozás áll mögötte. Kö-
szönet érte minden önkormányzati
képviselőnek, akik az elmúlt négy
esztendőben dolgoztak a fejleszté-
sek megvalósításán. Az önkor-
mányzati választások után újonnan
megválasztott képviselő-testület is
azon lesz, hogy az előttünk álló öt-
éves ciklusban, a lehető legtöbb
forrást lehívjuk fejlesztéseken ke-
resztül, a településen lévő szolgál-
tatások színvonala emelkedjen, és
ha módunkban áll akkor új munka-
helyeket teremtsünk Diósjenőn. Az
önkormányzat képviselő-testülete,
az önkormányzat intézményei ne-
vében megköszönöm mindenki se-
gítségét, áldozatos munkáját, és tá-
mogatását. A magam és a képvise-
lő-testület nevében kívánom, hogy
eredményekben gazdag, sikeres,
boldog új esztendő köszöntsön
minden Diósjenőn élő emberre és
családra.

Tóth János
polgármester

 KEDVES OLVASÓNK!
A megosztott öröm kettős öröm, a

megosztott bánat fél bánat. Itt a Je-
női Napló oldalain, boldogan ten-
nénk közzé családi híreket; házas-
ságkötést, évfordulót, gyermek szü-
letését. Ugyanakkor kötelességünk-
nek érezzük, hogy megemlékez-
zünk az eltávozottakról is. Miután
a hivatalok nem adhatnak ki neve-
ket, adatokat, ha Ön a megjelenés
m e l l e t t  d ö n t ,  í r j on  a
jenoinaplo@diosjeno.hu címre
vagy levelét bedobhatja az önkor-

mányzat épületében hamarosan el-
helyezésre kerülő postaládába is.
Ha gondolja, és mellékel fotót, azt

is közzétesszük.
 Mindezek mellett várjuk észrevé-
teleiket, írásaikat, amiket az újság
hasábjaiba szánnak.
 Felhívjuk a Kedves Olvasó fi-
gyelmét, hogy csak névvel ellátott,
beazonosítható szerzőtől származó
írással kívánunk foglalkozni.
 Tisztelettel

a Szerkesztőség

Újévi köszöntő

Megújul a Jenői Napló
A jelenlegi képviselő-testület a Je-
női Napló szerkesztőbizottságának
megújítását kezdeményezte. A cél
az volt, hogy a szerkesztők és a lap
minden téren független legyen, ele-
get téve ezzel a jogi elvárásoknak
is. Másrészről objektív módon té-

nyekről, történésekről adjon tájé-
koztatást még akkor is, ha a tények
néha makacs dolgok.
 A szerkesztőbizottság tagjai:
Králikné Krausz Márta, Hay And-
rás, Valkó Kornél és Hustyava Zol-
tán.

Az új, pályázati forrásból megvalósult helyi piac

Az új képviselő-testület alakuló ülése
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Az elmúlt időszakban sokunk szá-
mára nem volt egyértelmű a sze-
métszállítási díj fizetésének módja,
mikéntje. A helyzet tisztázása vé-
gett megkerestük Wasser Istvánt a
Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. hul-
ladékgazdálkodási vezetőjét.

- Hogyan és mikor fizessük hul-
ladékszállítási díjat?

- Senki  ne  fizessen  addig,  míg
nem kap számlát. Negyedévente
küldünk számlalevelet, amihez
csekket is mellékelünk. A csekk
összege bármelyik postán feladha-
tó, a számlalevéllel pedig a
diósjenői takarékszövetkezetben
utalni is lehet a díjat. Amennyiben
rendelkezik internetes átutalási le-
hetőséggel, úgy ennek igénybevé-
telekor ügyfélszámát és a számla
sorszámát kérjük hivatkozásban
közölni. Tartós fizetési megbízási
lehetőségre, egyelőre nincs mód.

- Többeknél jelent problémát,
hogy ingatlanjuk nem lakott, nincs
"szeméttermelés" mégis fizetni kell
utána a hulladékelszállítási díjat.

- Erre  megoldás  a hulladékszál-
lítás szüneteltetése, amiről sza-
bályzatunk azt írja: "Hulladék-
szállítás szüneteltetését 30 nappal a
kívánt időpont előtt lehet kérni ab-
ban az esetben, ha legalább 30 na-
pig senki nem tartózkodik az ingat-
lanban és azt más sem használja."
A szüneteltetési nyilatkozat webol-
dalunkon a www.tvnk.hu letöltési
dokumentumai között megtalálható
és azt kitöltve; elektronikusan az
info@tvnk.hu email címre vagy
postai úton 2639 Bernecebaráti, Jó-
kai utca 4. címre kell küldeni.
Munkatársasaink a levél beérkezést
követően értesítik az ügyfelet hogy,
kérelme a tárgyhónapot követő hó-
nap 1. napjától lép érvénybe. A sze-
métszállítás szüneteltetésére vonat-
kozó igényt visszamenőleg nem áll
módunkban elfogadni. A folyama-
tos szüneteltetésre irányuló kérelem
legfeljebb egy naptári évre vonat-
kozhat, de meghosszabbítható. De-
cember 15-ig kell az újabb kérést a
szolgáltatónak megküldeni. Szüne-
teltetési kérelmet csak abban az
esetben fogadunk el, ha a kérelme-
zőnek díjhátraléka nincs.

- Mit tegyen az, aki már fizetett,
de számlát még nem kapott?

- Akik a falugyűlés óta jelezték
ezt a szolgáltatónak, azoknak jóvá-
írjuk az összeget. A következő ne-
gyedéves számlalevéllel kapnak
egy nullás csekket és egy egyen-
legközlőt, amelyből ez már látható
lesz. Aki pedig még nem jelezte, az
minél hamarabb tegye meg.
 Egyébként Diósjenőn a 2015. évi
hulladékszállítási díj (bruttó):

Szemét ügy
Községünk képviselő-testületének
tagjait kérdeztük arról, hogy meg-
választásukat követően, munkájuk
során mik a célkitűzéseik, milyen
célokat fognak képviselni az elkö-
vetkezendő öt évben? Eddig hár-
man válaszoltak. Bízunk benne,
hogy a többiek is eljuttatják ré-
szünkre válaszaikat.

Székely József Ede alpolgármes-
ter a munkahelyteremtést, az ön-
kormányzati működés és munka
átláthatóságát és az önkormányzat
belső ellenőrzését emelte ki.

· Munkahelyteremtés: Távlatilag
mintegy 150 közfoglalkoztatott
számára kell értelmes feladatot
találni, lehetőleg termelő tevé-
kenység keretében. A legutóbbi
testületi ülésen megtárgyalt mint-
egy 13 projekt is csak 45-50 em-
ber részére adna tartós munkát,
feltéve hogy pályázatokat nye-
rünk. Addig is a legnagyobb kihí-
vás számomra az, hogy minél
több olyan projektet találjunk ki
és valósítsunk meg, melyek ön-
fenntartó, tartós munkát biztosí-
tanak a résztvevőknek. Legké-
sőbb február végéig elkerülhetet-
lenül létre kell hoznunk egy-egy
önkormányzati tulajdonú szövet-
kezetet vagy egy kft-t, de lehet,
hogy mindkettőt. A következő
hétéves pályázati ciklusban a pá-
lyázatok túlnyomó részét gazdál-
kodó szervezetek részére fogják
kiírni. Máris késésben vagyunk
azokkal szemben, akik már ren-
delkeznek ilyen szervezetekkel.
Ez az egész ciklust felölelő tevé-
kenység magába foglalja a föl-
dekkel való gazdálkodást, állat-
tenyésztést, a turizmusfejlesztést,
az útépítést-útjavítást és a belte-
rületi ingatlanok egyéb hasznosí-
tását is.

· Átláthatóság: A  választók  és  a
testület közötti bizalom alapja az
átláthatóság. Ezt nem úgy értem,
hogy bízzanak bennünk és majd
öt év múlva kiderül, hogy volt-e
értelme, hanem el kell érnünk,
hogy a hivatal működését gya-
korlatilag folyamatosan nyomon
tudja követni az arra kíváncsi,
akár otthonról, számítógépén ke-
resztül is. Aprópénzre váltva ezt
a gondolatot: a testületi üléseket
videóra venni, azt föltenni a hon-

lapra, akárcsak a határozatokat,
rendeleteket, ideértve a zárt ülé-
sek határozatait is. Ami legtöb-
bek fantáziáját gyötri, a pénz-
ügyek. És jogosan, hiszen a vá-
lasztóknak minden költségvetési
fillér sorsát ismerniük kell, te-
kintve hogy tőlük származik.
Egyrészt határozat született ar-
ról, hogy a teljes vagyon- és esz-
közleltár kikerül a honlapra.
Másrészt mindent meg fogok ten-
ni azért, hogy legalább havi bon-
tásban ki legyen téve a honlapra
a tételes pénzforgalom, gyűjtőté-
telt csak ott alkalmazva, ahol az
személyiségi jogot sértene (pl.
segélyek). Elképzeléseim szerint
2015. év közepére működőképes-
nek kell lenni ennek a rendszer-
nek. Ez magába foglalja a hon-
lap megújulását is, amelyen jól
strukturáltan lehetne keresgélni
az információk között. Az átlát-
hatóság része a korrekt és gyors
tájékoztatás is.

· Belső ellenőrzés: Elengedhetet-
len olyan független, érdemi belső
ellenőrzési rendszer kidolgozása
az önkormányzatnál, amelynek a
megállapításai a jegyzőkönyv
megszületését követően azonnal
kikerülnek a honlapra. A 2014-es
év belső ellenőrzése tekintetében
határozatot hozott a testület;
még vár ránk a megfelelő ellenőr
megtalálása. Két hónapon belül
megvalósítható, megvalósítandó.
Dr. Ferenczi István képviselő az

új munkahelyek létesítése mellett
mindenki számára vonzó település
létrehozását – uszodai sportcent-
rum kialakítását –, átláthatóbb ön-
kormányzati gazdálkodást, képvi-
selő-testületi munkát és szélesebb
körű nyilvánosságot jelölte meg
célkitűzéseként.

· Szeretném elérni azt, hogy fent
megfogalmazott céljaim, melyek-
ben választóim bizalmát élvezem,
ne csupán kiüresedett jelmondat-
ok maradjanak 2019 őszére. Én
ezeket a célokat képviselem ab-
ban a testületben, amely a no-
vemberi eskütételt követően irá-
nyítja és igazgatja községünket.
A testületi munkában, a demok-
ratikus jellegből adódóan, a dön-
tések szavazás útján történnek.
Erre tekintettel semmilyen ga-

rancia nincs és nem is lehet arra
vonatkozóan, hogy az adott kép-
viselő szavazatával miként dönt.

· Talán azért két szempontot mégis-
csak szükséges említeni. Ezek pe-
dig a választói bizalom és a lelki-
ismeretesség. Én ezt onnan köze-
lítem meg, hogy a helyi viszo-
nyok mit követelnek meg. Ebben
pedig nem lehet más érdek, csak
az itt lakók elvárásai bárkitől és
bármitől függetlenül.
dr. Ferenczi István mindezek

mellett a sportot és annak felkaro-
lását is szívügyének tekinti, 2014.
novemberétől a Diósjenői Sport-
egyesület elnöke is.

Juhászné Marsi Éva célkitűzései
között szerepel a település járdái-
nak felújítása, a település szebbé,
vonzóbbá tétele és bentlakásos
idősotthon létrehozása.

· Igényelve és meghallgatva a la-
kosság véleményét, fel kell térké-
peznünk a megoldásra váró fel-
adatokat. Nagyon fontos lenne
járdáink felújítása. Úgy gondo-
lom, meg kell találnunk a megol-
dást, hogy akár pályázati pénzek
elnyerése nélkül is képesek le-
gyünk a felújításra. Mondjuk
úgy, hogy járólapokat készítünk,
készíttetünk, vagy bontott anyag
fölhasználásával, lerakásával,
akár társadalmi munka meghir-
detésével is.

·  Fontos feladat környezetünk
szebbé tétele. Ebben minden la-
kos tevékeny közreműködésére
számítunk, főleg azokéra, akik
eddig is szívügyüknek tekintették
ezt a feladatot. Falunk egységé-
ért, fejlődéséért mindenkinek ten-
ni kell. Kérem mindenki tekintse
ezt szívügyének!

· Távlati céljaim között szerepel
egy bentlakásos idősotthon létre-
hozása. Kötelességünk gondos-
kodni öregeinkről. Akár azzal,
hogy rendszeresen felkeressük és
segítjük őket, akár azzal, hogy
szükség esetén gondoskodunk
ápolásukról. Jól esik, amikor
megállítanak emberek, és emlé-
keztetnek, hogy ne felejtkezzem el
ígéretemről, mert számítanak er-
re a létesítményre.

VK

A választási ígéretek nyomában

http://www.tvnk.hu/
mailto:info:@tvnk.hu


2015. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja 3. oldal

50 l űrtart. edényzet     8.556 Ft/év
80 l-es edényzet 13.728 Ft/év
140 l-es  edényzet      24.072 Ft/év
 Szolgáltató adatai:
Tiszta Vidékért Nonprofit Kft.,
2639 Bernecebaráti Ipartelep 32/4.
Telefon: 27 325 105, 20 431 6666
(Viberen ingyen hívható),  weblap:
www.tvnk.hu

- Egyre többet hallani a kötelező
szelektív hulladékgyűjtésről, ezzel
kapcsolatban vannak változások?

- A jogszabályok értelmében
2015. január 1-jétől a vállalkozá-
sok (nem lakossági hulladék) ese-
tén kötelező a szelektív hulladék-
gyűjtés. Erről a tájékoztató levelet
küldünk a vállalkozások részére.
Négyféleképpen kell szelektálni a
hulladékot, amihez a szolgáltató
biztosítja a gyűjtő zsákokat:

- papír
- műanyag
- fém vagy üveg – ezt a vállalko-

zás dönti el
- kommunális hulladék

  A szelektív hulladék elszállítása
nem heti rendszerességgel történik,
hanem nagy valószínűséggel két-
hetente, de ez még nem dőlt el.
  A lakossági szelektív hulladék-
gyűjtés az EU irányelvei alapján
legkésőbb 2020-ig nem lesz köte-
lező, viszont ezt követően minden
tagállamban át kell térni erre. Ná-
lunk, Diósjenőn 2015. április 15-
étől lehet erre jelentkezni. Aki vál-
lalja, hogy szelektíven gyűjti a hul-
ladékot (ezt egy szándéknyilatko-
zat kitöltésével és visszaküldésével
teheti meg, amit majd számlalevél
mellékleteként küldünk), különbö-
ző színű gyűjtőzsákokat fog kapni
és ezekbe teheti az elkülönített hul-
ladékokat.
 A szelektív hulladékgyűjtés a
vállalkozások és a lakosság részére
is költségmegtakarítást jelenthet-
nek, hiszen a hulladékszállítási dí-
jat a kommunális szeméttároló űr-
tartalma szerint kell megfizetni.
Amennyiben a papírt, műanyagot,
üveget/fémet elkülönítve gyűjtik,
csökken a háztartási hulladék
mennyisége, így kisebb űrtartalmú
szemeteskukára lesz szükség és ez-
által kevesebbet is kell fizetni.
Ugyanakkor csökkenthető a kör-
nyezet terhelése is.
 Akinek  további  kérdései  lenné-
nek,  javaslom  a  Szolgáltató
web-oldalát!

VK

Generációk szemetének
sorsa

A Táncsics utca és Szabadság út
kereszteződésében óriásplakát hir-
deti, hogy majd kétmilliárd forin-
tért rekultiválják községünk egyko-
ri szeméttelepét. Itt nem csak hogy
rengeteg pénzről, hanem egy vi-
szonylag nagy területről is szó van.
Hazánkban 2009-ben közel 2000
olyan hulladéklerakót zártak be,
amelyek nem teljesítették a jogsza-

bályok szigorú előírásait. A mi fa-
lunk szemétlerakója is bezárt. Cik-
künk, az  Észak-kelet Pest és Nóg-
rád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás projekt
koordinátorával Fodor Andreával
történt levélváltás eredménye.
 Mi is  a rekultiváció? Rekultivá-
ció alatt, a tönkretett természeti
környezet eredeti állapotának visz-
szaállítását értjük. A folyamat
olyan technikai, biológiai, agronó-
miai eljárások segítségével törté-
nik, mely eredményeként a termé-
ketlenné vált földterületek alkal-
massá válnak pl. mezőgazdasági
újrahasznosításra, valamint a táj-
kép helyreállítására. Kétütemű le-
zárást, olyan hulladéklerakók ese-
tében szükséges alkalmazni, ahol a
lerakott hulladékban sok szerves
anyag található. A szerves anyag
bomlásakor keletkező gázt – üveg-
házhatást növelő metán tartalma
miatt - gyűjteni és kezelni (égetés-
sel ártalmatlanítani, vagy hő és
elektromos áram elállításra haszno-
sítani) szükséges. A bomlás miatt a
hulladéktest összeesik, roskad, így
morfológiai változások következ-
nek be a felszínén. A gázkezelés és
a szemét roskadása miatt a rekulti-
váció első ütemében csak átmeneti
záróréteg kerül a területre. Az át-
meneti záróréteg megakadályozza,
hogy a hulladék közé további csa-
padékvíz szivárogjon és mosódjon
a talajba, a talajvízbe, ugyanakkor
védi az egyéb környezeti elemek
kölcsönhatásba kerülését a hulla-
dékkal (pl. szél általi elhordás, élő-
lények közvetlen kapcsolata, stb.).
A rekultiváció második ütemében
a végső záróréteg lehelyezése tör-
ténik a hulladék felszínén. Ez a
záróréteg is tartalmaz vízzáró réte-
get (csapadékvíz beszivárgás meg-
akadályozása), valamint egyéb épí-
téstechnikai rétegeket, illetve 1 m
vastagságú termőréteget, mely a
későbbi növényi vegetáció gyökér-
zetének helyszínét biztosítja. A
fentiekhez hasonlóan az egy ütemű
rekultivációt, olyan hulladéklera-
kók esetében kell alkalmazni, ahol
nincs gázképződés és a hulladék-
test stabil. Ilyenkor a hulladéklera-
kót azonnal végső záróréteggel ta-
karják le, az előzőekben említettek
szerint. Mi került majd kétmilliárd
forintba? Pest és Nógrád megye
29 településének egykori szemétte-
lepét hozzák rendbe ennyi pénzért
s  nem  csak  a  mi  falunkét. Mikor
lesz kész? 2015. január végéig, a
kivitelező valamennyi rekultivált
telepet átadja a helyi önkormány-
zatnak s  ezen naptól kezdődően a
helyi hivatal kezeli, gondozza a te-
rületet.
 A rendbe hozott táj kap majd
bokrokat, fákat is? A projekt csak
a füvesítést tartalmazza. Fásítani,
bokrosítani nem is lehet a szigete-
lőrétegek védelme érdekében. A
rekultivált telepet kutak övezik.
Ezek mire szolgálnak és hogyan

működnek?  A lerakón vannak
gázkiszellőztetők,  melyeken át a
hulladéktestben felgyülemlett kis-
mértékű gázok távozását segítik.
Ezek a gázok nem mérgezőek és
jelentéktelen mennyiségűek, mégis
muszáj a hulladéktestet mentesíteni
tőlük. A lerakó területén még le-
hetnek vízmonitoringkutak, me-
lyekből a mintavétel évente az ön-
kormányzat feladata 20-30 évig
(erről a rekultivációs engedély ren-
delkezik). A vízmintát laboratóri-
umban ellenőrzik, hogy nem tör-

tént-e szennyeződés a hulladéktest-
ből.
 A tulajdonos önkormányzat fele-
lőssége a hulladéklerakó területén
történő bármilyen jellegű baleset,
mivel a lerakó háborítatlanságáért
is az önkormányzat felel. Erről
szintén a rekultivációs engedély
rendelkezik. A lerakóval kapcsola-
tos műszaki és környezetvédelmi
ügyekben a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Felügyelőség rendelkezik.

HA

Az egykori szeméttelepi bejárat közelében egy teherautónyi betontörmelék
éktelenkedik, a közeli árokban meg három nagy nylon zsák fekszik teli

szeméttel.

És aki a saját fészkébe SZ@RIK!

Kedves Olvasó!
 Van Önnek otthon pálinkafőző
üstje? És bejelentette már? Nos, ha
eddig még nem, akkor vagy rejtse
el gyorsan, vagy siessen bejelente-
ni, talán az önkormányzatnál nem
büntetik meg nagyon. Ugyanis: ja-
nuár 1-jétől változott a magánfőzés
– a saját fogyasztásra történő házi
párlatfőzés, pálinkafőzés – szabá-
lyozása.
 Magánfőzésnek a párlatnak a
magánfőző lakóhelyén vagy gyü-
mölcsöse helyén használható, leg-
feljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-
előállítás céljára kialakított desztil-
lálóberendezésen a magánfőző ál-
tal végzett előállítását nevezzük,
ami évente legfeljebb 50 liter 86
térfogat-százalékos mennyiséget
jelent. A magánfőző az a 18. élet-
évét betöltött gyümölcstermesztő
személy, aki saját tulajdonú gyü-
mölccsel, gyümölcsből származó
alapanyaggal és párlat készítésére
alkalmas, saját tulajdonú desztillá-
lóberendezéssel rendelkezik. A
magánfőzéshez továbbra sem kell
engedélyt kérni, de a magánfőzésre
szolgáló desztilláló-berendezést a

tulajdonszerzést követő 15 napon
belül be kell jelenteni. Amennyi-
ben a berendezés beszerzése 2015.
január 1-jét megelőzően történt, azt
január 15-éig kell bejelenteni a
lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. A törvény alapján
a bejelentésnek tartalmaznia kell a
magánfőző nevét, lakcímét, adó-
azonosító jelét, a desztillálóberen-
dezés feletti tulajdonszerzés idő-
pontját, a desztillálóberendezés űr-
tartalmát és tárolásának, használa-
tának helyét, ha az eltér a magán-
főző lakcímétől.
 A fentiek alapján a saját fogyasz-
tás céljából előállított magánfőzött
párlat adómentessége megszűnik,
azaz évente a helyi önkormányzat-
nak fizetendő 1000 forint átalány-
adó-fizetési kötelezettség terheli a
tulajdonost, melynek ellenében 50
liter párlatot lehet otthon főzni.
 A  bérfőzetés  díja  is  változik.  Az
eddigi nulláról az alkoholtermékek
normál adómértékének 50 százalé-
kára emelkedik, azaz egy liter 50
százalékos alkoholtartalmú párlat
esetében 1670 forint összegű jöve-
déki adót kell fizetni.

A magán pálinkafőzés új szabályai

http://www.tvnk.hu/
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Laci bácsival néhány hónapja egy
szakmai továbbképzésen találkoz-
tam és ismerkedtem meg. Az dél-
utáni program egyik napirendi
pontja "Laci bácsi meséje" volt.
 Általában az óvó nénik mesélnek
a gyermekeknek, de ezúttal nekünk
szólt a mese, melyet kíváncsian,
érdeklődve vártuk. A "Kisordas és
Aranyos" című saját meséje olyan
színvonalas, gazdag érzelmeket
tartalmazó előadás volt, hogy telje-
sen elvarázsolt mindannyiunkat és
szebbé tette napunkat.
 A továbbképzési nap végén mó-
dunkban állt megismerkedni Laci
bácsival és az általa írt könyvekkel.
A  "Lepke száll" című verseskötet-
ében olyan kedves, gyermekeknek
íródott versek találhatók, hogy
hoztam belőle óvodásaink részére.
Megtudtam, hogy óvodásoknak és
kisiskolás korúaknak is tart előadá-
sokat

Az adventi készülődést színesít-
ve meghívtam Diósjenőre Laci bá-
csit, hogy meséljen óvodás gyer-
mekeinknek. A meghívást boldo-
gan elfogadta, és 2014. december
12-én ellátogatott hozzánk. (A ver-
sesköteteket és Laci bácsi tisztelet-
díját az Aranydió Óvoda Alapítvá-
nya támogatta.)

Jó volt látni, hogy mennyire tet-
szett Neki óvodánk, mint mondta:
"A csillogó gyermeki szemek min-
dent elárulnak. Jól érzik magukat
óvodásaink".
 – Kedves Laci bácsi! Szeretnénk,
ha megosztanál velünk, pedagógu-
sokkal és szülőkkel néhány gondo-
latot elveidről, tapasztalataidról.
 – Mindenek előtt hadd mutat-

kozzam be a szülőknek is, hiszen a
gyerekek és a pedagógusok már is-
mernek. Sikli László, nagyváradi
költő vagyok és két éve élek Ma-
gyarországon. Meseelőadásokat
tartok óvodás gyerekeknek és rend-
hagyó magyar órákat kisiskolások-
nak. Az elmúlt két évben több mint
10.000 gyermekkel találkoztam.
Nyilván, ezt a tevékenységemet kí-
vánom folytatni, hiszen ez nagy-
szerű lehetőséget kínál, hogy a me-
sék csodáján keresztül meg tudjam
érinteni a gyermekeket. A mese az
az út, amelyen nemcsak történetek,
hanem érzelmek is közlekednek. A
mesétől fejlődik a gyermekek érze-
lemvilága. A mesék kérdések és
válaszok sorát indítják el a gyer-
mekekben. De ezek a kérdések és
válaszok érzelmekbe vannak
"csomagolva". A mesék által ezért
fejlődik a gyermekek érzelemvilá-
ga. És ez minél gazdagabb, a gyer-
mek, annál értelmesebb lesz. Nö-
vekszik az önbizalma és a kreativi-
tása. Azt tapasztalom, hogy a gyer-
mekek számára igen nagy élmény
egy élő szerzővel találkozni. A
gyerekek a saját csoportszobájuk-
ban, a  megszokott "meseszőnye-
gen" hallgatják a mesét a legszíve-
sebben, és a mese így a leghatéko-
nyabb.
 A meseelőadást mindig megtol-
dom egy-két verssel. Ez olyan,
mintha a költő  kilépne a könyvből,
beszélgetni lehet vele és meg is le-
het érinteni. Érzelmi kötődés ala-
kul  ki  a  gyermek  és  a  szerző kö-
zött.  Ez  az  élmény  a  vers  és  a
könyv szeretetéhez vezet és a gyer-
mekek szellemi fejlődésére nézve
is meghatározó lehet.

Érettségi  után jelentkeztem a Bu-
dapesti Állami Védőnőképzőbe.
Amikor azt  elvégeztem -1956-ban
- Nagyorosziba helyeztek. Albér-
letben laktam, a körzeti orvos
rendkívül jó munkatárs volt. Négy
községet láttunk el motorkerékpár-
ral.  A  doktor  vezetett,   én  meg  a
hátsó ülésen kucorogtam.  A mai
viszonyokhoz képest nagyon nagy
körzet volt. Kis idő múlva, orvo-
sunk halála miatt Szentirmai dok-
tor  j á r t  át  helye t t es í t eni
Diósjenőről és tudván, hogy albér-

letben lakom, egy szolgálati lakás
ígéretével "idecsábított".  A lakást
egy év múlva meg is kaptam, én
meg negyven éven át védőnős-
ködtem Diósjenőn. Kezdetben há-
rom falu tartozott hozzánk:
Diósjenő, Nógrád és Berkenye.
Lovaskocsival mentünk (ki lehetett
az állandó kocsis? Már nem emlék-
szem.). Később a doktor autót vett,
vagy kapott(?) én meg Pannónia
motorra nyergeltem át. Legalábbis
tavasztól őszig. (Örömmel igazol-
tattak minden alkalommal a fiatal
rétsági rendőrök.) Télen inkább vo-
natoztam. Szentirmai doktor önál-
lóságra nevelt, sok feladatot rám
bízott, amit jelenlétében egyma-
gam végeztem, végezhettem el, pl.
a védőoltások beadását. Elfogad-
tak, szerettek. Háromszor válasz-
tottak tanácstagnak  a faluban, az
akkor  még  öt-öt  évet  jelentett.  Én
lettem a Vöröskereszt helyi szerve-
zetének titkára. Jól működtünk.
Minden utcában volt egy bizalmi,

Magdi védő néni ők árulták a bélyegeket. A befolyt
pénzből a rászorulókat segítet-
tük,  ahogy a vöröskeresztes bálok
bevételeiből is. Minden évben na-
gyon vártuk, nagy siker volt. Az
estéket Szentirmai doktor és felesé-
ge nyitotta meg tánccal. Szólt a ze-
ne, egy asztalon szendvicseket,
üdítőket, virslit, süteményeket
árultunk. Ezek hasznát is szerveze-
tünk osztotta el a sok rászorult kö-
zött. (Most nem tudom ki a VK tit-
kár, bélyeget se hoz senki.) Egész-
ségházunk mindig jól felszerelt
volt. Talán ezért is, meg talán
munkám elismeréseként is, tanító
védőnőnek neveztek ki, ami a har-
madéves, védőnőnek tanulók hat-
hetes falusi gyakorlatának vezeté-
sét jelentette.  A gyakorlatot a járá-
si védőnő és az Egészségügyi Főis-
kola is ellenőrizte, ezen keresztül
az én munkámat is.
 1976-ban "Egészségügy Kiváló
Dolgozója", 1988-ban "Kiváló
Munkáért" kitüntetéseket kaptam.
 Az én időmben sok terhes anya
volt és nagyon sok gyermek szüle-

tett, évente 55-60. Sok volt a fel-
adat, előfordult, hogy szülést kel-
lett levezetnem. És természetesen a
bölcsődei, az óvodai, az iskolai
gyerekek rendszeres ellenőrzése,
ellátása. Az akkori Tanácstól na-
gyon sok segítséget kaptam. Aztán
ahogy múlt az idő, már csak egy
község tartozott hozzám, ugyanis
Nógrád és Berkenye új orvost ka-
pott, ezzel az én munkám is köny-
nyebb lett. A 40 év alatt több or-
vossal dolgoztam, Dr. Szentirmai
Endre után Dr. Szabó Gábor, Dr.
Bódi István, Dr. Rados György és
Dr. Laczkovszki Győző voltak elöl-
járóim. Szerencsém, hogy mind-
egyikükkel nagyon jó munkakap-
csolatom volt. Amikor nyugdíjba
mentem 1991. november 30-án,
Mocsári Sándorné, Rozika vette át
végleg a körzetemet, én meg ápo-
lónőként még három évet dolgoz-
tam a Szociális Foglalkoztató Inté-
zetben.
 Köszönöm, jól vagyok!

Koczpek Magdolna
nyugdíjas védőnő

Interjú Sikli László költő, meseíróval

 – Azt láttuk, hogy a mesék mel-
lett a vers is mindig jelen van, ami-
kor gyermekekkel találkozol. En-
nek mi az oka?
 – A verset nem mi, felnőttek ír-
juk, hanem a bennünk lévő gyer-
mek írja, mert a vers, egy gyerme-
ki állapot. A gyermek lelkében
szüntelenül ott cseng a mondókák,
versek ríme, ritmusa, zenéje, tánca,
amit ápolni kell. Ez legalább any-
nyira fontos a gyermekek lelkivilá-
gának a fejlődésében,  mint a me-
se.  Ha ez kimarad,  azt  megsínyli  a
gyermek érzelmi-értelmi fejlődése.
Ha egy szülő nem szereti a mesét ,

vagy a verset, azt tanácsolom,
hogy szeresse meg a gyermeke ér-
dekében. Ha a gyermekemet szere-
tem, mindent meg lehet szeretni,
ami neki fontos. Tudok olyan szü-
lőt, aki esti mesét kérő gyermeké-
nek  azt  mondta:  "Nem vagyok óvó
néni". Pedig a gyermek olyan lesz,
amilyenné otthon neveljük. Az
óvoda legfeljebb ki tudja egészíte-
ni a családi nevelést. A gyermek
számára maga a családi fészek az

igazi minta. A maga mindenével
együtt. A Betlehem című mesém-
mel kívánok mindenkinek, gyer-
meknek, felnőttnek áldott ünnepe-
ket!

– Kedves Laci bácsi! Örülünk,
hogy itt voltál és örömet szereztél
óvodásainknak, és a felnőtteknek
egyaránt. Mi is áldott karácsonyt
és egészségben gazdag, boldog új
esztendőt kívánunk Neked, hogy
folytathasd munkádat a gyermekek
legnagyobb örömére.

Az előadások minden csoportban
nagyon jól sikerültek. Laci bácsit
meglepte, hogy óvodásaink milyen
nyitottak, milyen nagy figyelem-
mel, türelemmel hallgatták a
"Betlehem" című meséjét.
 Katica csoportosaink már ismer-
ték néhány versét, így azokat el-
mondva meglepték Laci bácsit.
 Nagyon  hangulatos, egyedi elő-
adásmódjával gazdagította, szépí-
tette meg napunkat.

Bacskay Sándorné
óvodavezető
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December a latin őskalendárium-
ban a 10. hónap volt, a neve is ezt
jelzi: decem=tíz.
 Más néven télelőnek hívják. Régi
magyar neve karácsony hava, és a
székely naptár szerint álomhava.
 Talán az összes hónap közül a
leginkább "ünnepi" hónap.
 Óvodánkban az egész hónap az
ünnepre hangolódás, készülődés,
várakozás jegyében telt.
 Mikulás - December 6. Örömteli
készülődés, barkácsolások, dalok,
versek, mondókák tanulása, felele-
venítése előzte meg az érkezését.
Sorban, minden csoportba beko-
pogtatott, meghallgatta a gyerme-
keket, majd meglepetést nyújtott
át. A Mikulásnak, mint ünnepnek is
van története, legendája, melyek-
ben közös a gyermekek és a szegé-
nyek megsegítése. Mi is megaján-
dékoztuk a Mikulást, és biztosította
a gyermekeket, hogy jövőre is ellá-
togat hozzánk. Képzeletünk segít-
ségével látni véltük a rénszarvas
szánján elsuhanni.
 Advent – a várakozás, a rákészü-
lődés és beteljesülés időszaka.
 Az első közös gyertyagyújtásnál
Gottfried Richárd tiszteletes úr ma-
gyarázta el az advent szó jelentését
és tartalmát. Közös énekléssel han-
golódtunk a közelgő ünnepre. Min-

den csoport elkészítette az adventi
koszorúját, mely hagyomány ősi
időkre nyúlik vissza. Nagy öröm-
mel, szorgos kezekkel sütöttük a
mézeskalácsokat, díszítettük, tojás-
habbal mintákat rajzoltunk rá,
magvakat nyomtunk bele, mellyel
többszáz éves magyarországi ha-
gyományt éltetünk. Az adventi
naptárak apró édességeket rejtet-
tek, minden nap nyitogattunk, mely
nyitogatás lényege a karácsonyra
várakozás.
 A többi három gyertyagyújtásnál
is együtt ünnepeltünk az aulában a
meghívott vendégeinkkel: Klopp
Kati néni Budapestről érkezett és
karácsonyi dalokat énekelt, citerá-
zott, kobozon játszott a gyerme-
keknek. Következő héten az
"Aranyalma" bábcsoport szerepelt
a palánta bábmisszió keretén belül.
"Karácsony a nagyinál" című dara-
bot adták elő. A gyermekek csillo-
gó szemekkel figyelték, ahogy a
nagymama elmesélte, hogy igazi-
ból mi is történt az első karácsony-
kor. Mert karácsonykor Jézus szü-
letésére emlékezünk. Isten őt aján-
dékozta nekünk, embereknek.
 Több éves hagyomány óvodánk-
ban, hogy december 13-án
"lucázni" indulnak a gyermekek,
ebben az évben a Katica csoport
ápolta ezt a néphagyományt a Pol-

Adventi készülődés az óvodában gármesteri Hivatalban és a Községi
karácsonyon.
 Hogy még gazdagabb legyen az
ünnepi előkészület, vendégünk volt
Sikli László költő, meseíró, hogy va-
rázslatos előadásaival tegye színe-
sebbé napunkat. Minden csoportot
meglátogatott, és mesét mondott.
 Az utolsó gyertyagyújtást, közös
énekekkel, a csoportok kis műsorá-
val és az óvó nénik énekkarának
karácsonyi dalaival zártuk.
 A csoportokban aztán, meglepe-
tés ajándékok várták a gyermeke-
ket, melyek fokozták az ünnepi

hangulatot. Nagy örömmel vették
használatba a sok szép játékot, me-
lyet az adventi vásár bevételéből
tudtunk beszerezni.

Nem csak a fenyőfát öltöztettük
díszbe, hanem különös gonddal ké-
szültünk az ünnepre jóakarattal, fi-
gyelmességgel, szeretettel. Hálásak
vagyunk, hogy a fenyő és mézes-
kalács illat olyan szép emlékeket
idéz bennünk, amit továbbadha-
tunk nagy örömmel gyermekeink-
nek.

Vargáné Gálcsik Szonja
óvodapedagógus

2014-ben a helyi választási kam-
pány során több ígéret és célkitűzés
is elhangzott a jelöltek részéről. Ol-
vashattunk és hallhattunk munka-
helyteremtésről, turizmusfejlesztés-
ről, bentlakásos idősek otthonáról,
fiatalok megtartásáról, élhetőbb fa-
luról és még sok másról, azonban
egy kijelentés több jelölt részéről is
elhangzott Diósjenőn és több másik
településen is. Szokatlan és szinte
hihetetlen ez, de amint írták, meg-
választásuk esetén lemondanak
tiszteletdíjukról diósjenői fejleszté-
si célok megvalósítására és díjazás
nélkül végzik munkájukat.

A helyi önkormányzatokról szóló
törvény kimondja, hogy "A képvise-
lő-testület az önkormányzati képvi-
selőnek, a bizottsági elnöknek, a bi-
zottság tagjának, a tanácsnoknak

rendeletében meghatározott tiszte-
letdíjat, természetbeni juttatást ál-
lapíthat meg" továbbá "Az önkor-
mányzati képviselőnek a képviselő-
testület képviseletében vagy a kép-
viselő-testület, továbbá a polgár-
mester megbízásából végzett tevé-
kenységével összefüggő, általa elő-
legezett, számlával igazolt, szüksé-
ges költsége megtéríthető. A képvi-
selői költségek kifizetését a polgár-
mester engedélyezi." Ne higgye
senki, hogy bizalmas, vagy titkos
adatok után kutakodunk, hiszen a
törvény kimondja: "Az önkormány-
zati képviselő tiszteletdíja és egyéb
juttatása közérdekből nyilvános
adat."

A tiszteletdíj és költségtérítés te-
hát a törvény szerint jár, azonban er-
ről le is mondhatnak a képviselők.

A választási ígéret is szép szó, … Biztos vagyok benne, hogy most,
miután már képviselők lettek, so-
kunkban felmerül a kérdés, betar-
tották-e az ígéretüket? A jelenlegi
képviselő-testületben a törvény
szerinti járandóságáról lemondott
Juhászné Marsi Éva, Kalocsai Atti-
la, Ferenczi István, Hegedűs József
képviselők és Székely József Ede
alpolgármester. A korábbi évekkel
ellentétben sem a belső, sem a kül-
ső bizottsági tagok, sem a bizottsá-
gi elnökök részére nem jár tiszte-
letdíj és költségtérítés. A képvise-
lő-testület döntése értelmében a fel
nem vett tiszteletdíjak és költségté-
rítés egy elkülönített számlára ke-
rülnek, amiből diósjenői fejlesztési
célok valósítandóak meg.

Nézzük, mit is jelent mindez fo-
rintban kifejezve.

Képviselői tiszteletdíj: 38.650

Ft - közterhekkel 49.085 Ft/hó.
 Alpolgármesteri tiszteletdíj:
165.600 Ft, közterhekkel mintegy
210.000 Ft/hó.
 Alpolgármesteri költségáta-
lány: (a tiszteletdíj 15%-a) így
24.840 Ft, közterhekkel mintegy
31.500 Ft/hó.
 Négy képviselői tiszteletdíj:
196.340 Ft,  alpolgármesteri tiszte-
letdíj: 210.000 Ft,  alpolgármesteri
költségtérítés: 31.500 Ft.

Ez összesen: 437.840 Ft/hó.
 Arról, hogy mely településfej-
lesztési célokhoz használják fel ezt
a több mint évi 5 millió forintot,
maguk a képviselők döntenek. Bí-
zunk benne, hogy minden lakos, de
legalább a nagy többség megelége-
désére.

VK
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Gyertyaszentelő Boldogasszony

ünnepe

Az evangéliumi történet szerint
Mária és József elmentek Jeruzsá-
lembe, hogy a templomban bemu-
tassák az újszülött Jézust.  Az  öreg
Simeon (Simon), aki egész életében
a Megváltóra várakozott, karjába
vette a kisdedet és hálaimát mon-
dott, amiért megérhette ezt a napot
és Jézust a világ világosságának
nevezte.
 A mózesi törvény értelmében a
nő szülés után negyven napra nyeri
vissza tisztaságát, s karácsony - 
Jézus születése - meg gyertyaszen-
telő között épp ennyi idő telik el. A
törvény szerint ugyanekkor mutat-
ják be az újszülöttet is. Az első
zsenge az Úrnak szentelt áldozat

kell hogy legyen. Az ősi emberál-
dozat, melyet a történeti korban a
templomnak tett pénzajándék vagy
galambáldozat váltott meg, Jézus-
sal visszatér. Jézus Krisztus fölál-
dozza magát, hogy beteljesítse a
Törvényt.
 A gyertya már az ókeresztény
kortól Krisztus jelképe; a viasz Jé-
zus emberi természetére emlékez-
tet, a világosság pedig istenségére.
Más értelmezés szerint a gyertya a
halandóság jelképe, mert felemész-
ti önmagát azért, hogy másokat
szolgáljon. Későbbi magyarázat
szerint az égő gyertya a jó cseleke-
detekkel ékeskedő hitet jelképezi,
amint a gyertya láng nélkül nem
világíthat, úgy jó cselekedetek nél-
kül a hit is halott.
 Az ünnepet Gelasius pápa vezet-
te be 494-ben, gyertyás körmenete-
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Mi, az alapítók (főleg tanárok,
művészek és orvosok) 2003-ban
azzal a közös céllal hoztuk létre az
Egyesületet, hogy önkéntes mun-
kával a hátrányos helyzetű gyer-
mekek életminőségének javításáért
tegyünk lépéseket. Akkor még
messze voltunk Diósjenőtől: Deb-
recen - Miskolc vonalon mozog-
tunk, az ország keleti fertályán.
 S zé kh e l yü n k -  Aba új -
hegyközben - Fonyban van jelen-
leg is, ahol saját szálláshellyel és
egy műemlék jellegű parasztházzal
vonzzuk az érdeklődőket. Önerő-
ből és baráti segítséggel építkez-
tünk, 2003 óta pár hazai működési
pályázaton kívül más lehetőségünk
nem adódott. A tagok elkötelezett
munkájával több éve sikeresen mű-
ködik a szervezet Fonyban, nyári
programokkal. Egyes természetvé-
delmi és művészeti táborokat ki-
mondottan hátrányos helyzetű,
vagy külföldön élő gyerekeknek
szerveztünk (Rom Som Alapít-
vány, Útilapu Hálózat, SCI Hunga-
ry szervezetekkel együttműködés-
ben). A fonyi központ alapvetően
csak szálláshely, ehhez képest
Diósjenőn rendelkezünk egy nagy
közösségi térrel és számos minősé-
gi eszközzel!

Fióktelepet hoztunk létre
Diósjenőn, és egy nagy pályázati
támogatás (HUSK) segítségével
közösségi központ született, egy
öreg romos ház felújításával. Nem
kevés munkával és sok tanulsággal
járt ez a pályázati folyamat, de re-
méljük, hogy a végeredmény
mindannyiunk megelégedésére
szolgál majd. Bizonyára láttátok,
vagy látogattátok már az úgyneve-
zett Boróka-házat, a Szabadság út
62. szám alatt.

 A pályázatról:
"HATÁRTALAN TERMÉ-

SZET" című projektünk rövid
bemutatása

hivatalos címe: A Börzsöny a
Cserhát és az Ipoly-mente termé-
szeti értékeinek feltárása, és ezen
keresztül a környezettudatosság
erősítése Szente, Ipolynyék és
Diósjenő térségében
 A projektben résztvevők elköte-
lezettek a természetvédelem és a
környezettudatosság terén. A pá-
lyázatban az ehhez szükséges inf-
rastruktúra kialakítását céloztuk
meg, látogatóhelyek, tanösvények,
élő kiállítások, segítségével, me-
lyeket természetvédelmi hálózat-
ban kívánunk bemutatni. Ennek
megvalósításához egy közös esz-
közrendszert alkotunk, melynek
főbb elemei a tanösvények és a be-
mutatóközpontok.
Mi jött létre?
 Szente Község Önkormányzata:
· Természetvédelmi tanösvény

rendszer, megfelelő túraútvonal
kialakítással, korszerű berende-
zésekkel.

· Falusi gazdálkodás bemutatására
szolgáló tájház és parasztporta
kialakításánál a helyi építészeti
hagyományokkal dolgoztunk,

· Kiállítótér kialakítása bemutató-
teremmel és előadóteremmel.

· Gyakorlati bemutatóhely létesíté-
se az insitu, és ex situ génmegőr-
zési programok megismertetésé-
re (fekete nyár és szőlőfajták).
Ipolynyék Község Önkormány-

zata / Obec Vinica:
· Természetvédelmi tanösvény fej-

lesztése, túraútvonal kialakítás-
sal, megfelelő korszerű eszkö-
zökkel felszerelve (kilátó-torony,

információs táblák, pihenőhe-
lyek, hidak).
BORÓKA Gyermekjóléti Egye-

sület - Diósjenő:
· Természetvédelmi bemutatóköz-

pont, foglalkoztató térrel, inte-
raktív eszközökkel. A vályogház
felújításánál a helyi építészeti ha-
gyományokat részesítettük
előnyben, hogy autentikusan mu-
tathassuk meg az ember példaér-
tékű együttélését a természettel.

· Gumikerekes kisvasúti jármű a
természetvédelmi hálózat kiala-
kításához.

Hagyományőrzés,
természetvédelem,

közösségépítés
 Ez a 3 fő irány van Diósjenőn, a
Boróka-házban. Kérünk, gyere el
hozzánk, tisztelj meg minket azzal,
hogy részt veszel a programjain-
kon – amelyek igen változatosak
és értékesek!
 Segíts minket azzal, hogy ötletei-
det megosztod velünk – működte-
tőkkel – hogy még színesebb és
hasznosabb közösségi teret hoz-
hassunk létre EGYÜTT!
 Célunk 2015-ben egy új közössé-
gi tér kialakítása a Börzsönyben is,
ahol lehetőséget kapnak az ország-
ban, kistérségben élő hátrányos
helyzetű gyerekek is arra, hogy
megismerkedjenek környezetük ér-
tékeivel és a természetvédelemmel,
játékos formában. Fontos felada-
tunknak tekintjük a tudás átadása
mellett a természettel való békés
együttélésre nevelést. Az ok-
okozatok feltárását, és a közvetlen
környezet építését, kímélését, vé-
delmét.
 Konkrét szakmai cél a gyerme-

kek és családjainak szemléletének
megalapozása, alakítása, javítása,
tanórákon kívüli tevékenységek
biztosítása a résztvevőknek, hogy
megéljék a világ sokszínűségét,
összetettségét, változatosságát. A
bemutatóközpontban, - amely ön-
magában értéket képvisel - szere-
pet kap a közösségi forma, a játék,
környezetünk értékeinek együttes
megismerése.
 2015-ös programjaink közül pá-
rat szeretnénk a figyelmetekbe
ajánlani:
· Jeles napok minden hónap 3.

csütörtök - Végh József előadásá-
ban

· Kosárfonás és agyagozás felnőt-
teknek

· Gyógynövényismeret
· Filmklub
 Az újságban, Diósjenő honlapon,
FaceBook oldalon (Boróka-ház)
illetve a kerítésen megjelenő
"faliújságon" olvashattok a részle-
tes programjainkról!
 email címünk: borokaegyesulet@gmail.com

Pluhár-Schaf Ibolya,
Pluhár Pál

ket a 8.századtól tartanak, a gyer-
tyaszentelés hagyománya azonban
csak a 10. századtól vált ismertté.
Magyarországon az 1092. évi sza-
bolcsi zsinat sorolta a kötelező ün-
nepek közé.
 A középkori Magyarországon
ezen a napon először a tüzet áldot-
ták meg, (ez valószínűleg össze-
függ a pogány magyarság tűzimá-
datával) majd a szentelt tűznél
gyújtották meg a gyertyákat.
 Hiedelmek - hagyományok: A
kisgyermek hamarabb tanul meg
beszélni, ha nyelve alá egy darabka
szentelt gyertyát tesznek. Amíg a
keresztelés  meg  nem  történik,  a
kisded pólyája fölött szentelt gyer-
tya ég. A haldokló kezébe égő
szentelt gyertyát adnak, hogy a go-
nosz ne győzedelmeskedhessen
rajta.
 A katolikus templomokban csak
ezt követően szabad a karácsonyfa
díszeit leszedni.

 A közismert medvés hiedelem-
nek (ha gyertyaszentelőkor meglát-
ja árnyékát elnyúlik a tél, ha nem,
akkor korai tavaszra számíthatunk)
semmi köze az előbbiekhez. Egy
francia tudós szerint árnyékát a
medve éjjel kell hogy lássa (vagy
nem). Ugyanis; ha gyertyaszente-
lőkor  telihold  van,  messze  esik  a
böjt végét jelentő tavaszünnep a
húsvét. Ha viszont, újhold lévén az
orráig sem lát a mackó, hamarost
itt van. És hogy mindennek mi kö-
ze van a medvéhez? Őseink a med-
vében a legfőbb (állat)istenséget
tisztelték. Téli álmából való febru-
ár eleji ébredése, valamint az, hogy
ekkor hozza világra bocsait, a ter-
mészet föltámadásának, a tavasz
eljövetelének jelképévé vált. A tél
végi medveünnep finnugor rokona-
inknál, a farsangi medvealakosko-
dás Európa szerte eleven szokás
volt még nem is oly régen.

Jeles napok

A Boróka Gyermekjóléti Egyesületről

mailto:borokaegyesulet:@gmail.com


már rendelkezünk szükséges faj-
tákkal, a klimatikus körülmények,
a domboldalak fekvése, talaja to-
vábbra is megfelelő lenne az újra-
élesztésére. A kimaradt évszázad-
ban azonban elveszett az apáról,
fiúra hagyományozódó tudás, mely
a kiváló borok érdekében elenged-
hetetlenül szükséges.
 Mintegy kétszáz pinceházat
emeltek a kultúra fénykorában a
kemény homokrétegbe ásott pincék
fölé. A pincejáratokat könnyű volt
mélyíteni, némelyik messze elága-
zik. Sok pincébe vájtak titkos ver-
meket a termény tárolására. Mére-
tét, alakját tekintve hasonlóak ezek
az őskori gabonavermekhez. Több-
nyire a bejárattól nem messze ásták
le ezeket, s hogy illetéktelenek ne
is vegyék észre, a bejáratát lefed-
ték deszkával, s homokot szórtak
rá, mintha semmi sem lenne alatta.
Gyakorta ide rejtették értékeiket.
Így volt ez a falu 1945-ös kitelepí-
tése során is. A vermekbe kerültek

a féltettebb eszközök, tárgyak, ru-
hák. A megszálló katonák nem is
találtak rá egyetlen egyre sem.
Csak a helybeliek tudták létezésü-
ket. S aki hamarabb hazajött a
kényszerű kitelepítésből…
 A történetet Végh József, Nyu-
gat-Nógrád helytörténészének a
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Tavaly Magyarországon (az utó-
rengéseket az elsővel egynek szá-
mítva) tíz alkalommal mozdult
meg a föld, s ebből hatszor Nógrád
megyében (majd minden alkalom-
mal éreztük-hallottuk). Volt még
háromszor a Bükkben, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében és egy-
szer Pest megye déli részén. Igaz,
hogy 2013-ban többször mozdult
meg a föld, ám megyénk nem sze-
repelt olyan gyakran a hírekben,
mint tavaly. Miért is kerestem föl
dr. Kiszely Márta szeizmológust, a
Magyar Tudományos Akadémia
Szeizmológiai Obszervatóriumá-
nak tudományos munkatársát?

- Szokatlan ez a hirtelen jött
gyakoriság. Vajon Nógrád megye
korábban kitüntetett helye volt a
földtani mozgásoknak, csak eddig
"szünet" volt? Azt tudjuk, hogy a
Börzsöny vulkanikus eredetű, ám a
Cserhát nem. Mi az oka a környék-
beli földmozgásoknak? Lehetséges,
hogy valamelyik hegycsúcsunk
alatt ébredezik az újrakezdés és
egy látványos kitörés után a Jenői
patakban láva hömpölyög? Van-
nak-e előjelei egy földrengésnek?
Mit tegyünk ha érezzük, hogy meg-
mozdul lábunk alatt a föld? És mit,
ha már túl vagyunk rajta?

- Aki többet szeretne tudni, a
2013. évi földrengésekről, annak
ajánlom a http://www.seismology.hu/data/
src/bulletins/HNSB_2013_HU.pdf oldalt,
ahol összesen 169 földrengés és
robbantás adatai találhatók. Egyéb-
ként havonta 5-10 olyan kisméretű
magyarországi rengés kerül rend-
szeresen a katalógusba, amit csak
műszerekkel lehet regisztrálni. A
2014-es összesítés még csak most
készül.

 Visszatekintve:
·   2010. augusztusában Mickolc

Kistokaj térségében volt több föld-
rengés, köztük 3 érezhető. A legna-
gyobbik mérete a Richter skálán
ML2,7 volt.

·  A 2011. január 29-i oroszlányi
ML4,5 rengésnek kb. 350 utóren-
gése volt, és ezek közül hármat
éreztek is, sőt a legnagyobb káro-
kat is okozott. Az oroszlányi ren-
gésnek voltak előzményei, neveze-
tesen majdnem pontosan 200 évvel
korábban 1810. január 14-én a
Vértesben, Mór és Csókakő térsé-
gében pattant ki hazánk egyik leg-
jelentősebb földrengése, magnitú-
dója a Richter-skálán M=5,4 volt.
E korabeli rengést közel ezer utó-
rengés kísérte, amiket egy lelemé-
nyes csákvári kertész faágakra ag-
gatott csengettyűk hangját figyelve
gyűjtött össze (sajnos a lista elve-
szett). Nagy károk és rendkívül ér-
dekes természeti jelenségek kísér-
ték e rengést.

·  2012, mindössze három érezhe-
tő rengéssel csöndesebb év volt és
valóban 2013-ban kimagaslóan sok
földrengés pattant ki, de az egyik
évben több, a másik évben keve-
sebb eset átlaga nagyjából kiegyen-
lítődik.

·  Magyarországon, az eddig is-
mert legnagyobb földrengés 1763.
június 28-án történt és Komárom
nevéhez fűződik. Mérete M=6,3
körül lehetett. A város harmada el-
pusztult és a legújabb kutatások
szerint, több mint százan lelték ha-
lálukat. Később (kb. 20 évente) is-
mét rengések pattantak ki e térség-
ben, de 1850 után az aktivitás le-
csökkent.

 Földrengéssel köszöntött ránk 2015 ·  Magyarország szeizmicitása
“szórt". A hazai földrengések nem
kötődnek olyan nagy vetőkhöz és
lemezhatárokhoz, mint pl. a Szent
András-törésvonal Kaliforniában.
Afrika 6-6,5 mm/év északnyugati
irányú sebességgel folyamatosan
tolódik Európa felé és az afrikai le-
mezhez tartozó Adriai-mikrolemez
óramutató járásával ellentétes for-
gó mozgása alakítja ki hazánkban a
jelenkori feszültségviszonyokat,
nyomóhatást gyakorol a Pannon-
medencére, amit kelet felől a vas-
tagabb és masszívabb kelet-európai
platform határol. A Kárpát-
medence összenyomódik, aminek
mértéke 1-1,5 mm évente. Az eb-
ből eredő, folyamatosan ható tekto-
nikus feszültségek egy része képlé-
keny deformáció formájában oldó-
dik fel, de néha drasztikusabb for-
mában földrengések is kipattannak
a Kárpát-medencében, ahogy időn-
ként tapasztaljuk is. Vulkánok fel-
éledésétől nem kell tartanunk. Vár-
hatóan Nógrád és Heves megye el-
múlt években elkezdődött, és az
idén is folytatódó szeizmikus akti-
vitása  is  le  fog  csendesedni.  A  -
GPS műholdas mérések és mű-
holdradar-reflektorok segítségével
történő kéregmozgás-vizsgálatok
alapján kimutatható lesz, egy-egy
földrengés után emelkedett-e, vagy
süllyedt-e, esetleg eltolódott az
érintett terület. A műholdradar-
reflektoros megfigyelések amelyek
a felszínmozgások nagy pontossá-
gú megfigyelését teszik lehetővé,
most indulnak hazánkban.

·  Sajnos a földrengéseket nem
lehet előre jelezni. Legalábbis
olyan rövid távú előrejelzés, ami
pl. a hurrikánok közeledtével lehe-
tőséget ad egy-egy terület kiüríté-
sére, vagy felkészülni a földrengés-
re, nincs. Egy terület alapos földta-

ni és szeizmológiai vizsgálata után
meghatározott kritériumok szerinti
építkezéssel kell felkészülni a föld
mozgására. Magyarországon a
nukleáris létesítmények tervezése
és telepítése, valamint a veszélyes
hulladékok elhelyezésére szolgáló
lerakó-telepek helyének megvá-
lasztása folyamán kell kötelezően
megállapítani és számításba venni
a földrengésveszélyt. Amíg Japán-
ban és Tajvanon például automata
rendszer állítja le a metrót, lifteket,
atomerőműveket egy nagyobb ren-
gés esetén nálunk erre nincs szük-
ség.

·  Hogy mi a teendő földrengés
esetén? Amikor érezzük, halljuk,
hogy reng a föld; a lehetőségekhez
mérten őrizzük meg nyugalmukat.
Az épületekből való pánikszerű
menekülés a földmozgás ideje alatt
nem tanácsos, ugyanis a lehulló
vakolatdarabok és cserepek, vala-
mint a ledőlő kémények komoly
sérüléseket okozhatnak. A legjobb
megoldás ilyen esetekben a masz-
szívabb asztalok, ágyak alatti elrej-
tőzés lehet. A földmozgás elmúltá-
val ellenőrizni kell a gáz-, víz-, il-
letve elektromos hálózat állapotát
és sérülésük esetén gondoskodni
kell azok lezárásáról. Szeretném
felhívni a figyelmet, hogy az Ob-
szervatórium honlapján http://
www.seismolo gy.hu/i ndex .php/hu/  és
f a c e b o o k  o l d a l á n h t t p s : / /
www.facebook.com/krszo a legújabb és
régebbi földrengésekről olvashat-
nak információkat. Egyúttal szeret-
ném megkérni az olvasókat, aki
érez egy földrengést, az Obszerva-
tórium honlapján található kérdőív
kitöltésével segítse munkánkat. A
rengéshez köthető egyéb megfi-
gyeléseiket, és fotóikat is köszö-
nettel várjuk!

Titkos vermek
a pincék rejtekén

Nyugat-Nógrád valamennyi telepü-
lésén találhatunk régi pinceháza-
kat. Egy letűnt, ám korábban gaz-
dagon virágzó szőlőkultúra emlé-
kei ezek. A török hódoltság másfél
százada alatt elpusztultak a szőlő-
ültetvények. Az 1700-as évek vé-
gén indult meg újratelepítésük, leg-
több helyen azonban csak a 19.
század első éveiben. A jó klimati-
kus és termőhelyi adottságok kö-
vetkeztében néhány településen
igen jelentős mezőgazdasági ággá
nőtte ki magát. Penc környékének
borát messze vidékről is keresték.
A korabeli források a tokajival
hozták párhuzamba. Meglehet, hi-
szen valóban Tokajból hozattak jó
minőségű vesszőket a telepítéshez.

Még azt is mesélik, hogy a Nagy-
orosziban termett bort még Egerbe
is vitték a várvédő katonák részére.
Meglehet, hogy ez a történet is
csak a helybeliek dicsekedésének
szüleménye, de azonnal hozzá kell
tennünk, hogy ennek a történetnek
is lehet tényszerű alapja. Dobó Ist-
vánnak, a várvédő hős egri kapi-
tánynak ugyanis valóban voltak e
vidéken is jelentős birtokai.
 Az  1 830 -as  é vek  tá j á n
Diósjenőn, szinte egy másik falu
épült fel a Szőlődomb lábánál. A
szőlőkultúra virágzott egészen
1880-ig, a filoxéra támadásáig. Az
amerikai gyökértetű azonban min-
den ültetvényt elpusztított. Helyébe
a filoxérának ellenálló direkt termő
fajtákat telepítettek, de ennek borai
meg sem közelítették a korábbit. A
virágzó kultúra lehanyatlott. Ma

Könyvajánló

http://www.seismology.hu/data/
http://www.seismology.hu/index.php/hu/
http://www.facebook.com/krszo
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Kié a december?
Vendégünk volt Gottfried Richárd
református tiszteletes úr és Less
József római katolikus diakónus.
 A ma kezdődő Advent

· a lelki megtisztulás hónapja;
· a jóság a szeretet hónapja;
· a kisded Jézus születésének hó-

napja.
Mivel a megtisztulás – a hálaadás

– a boldogsághoz vezető út alapja,
gyakorolni is kell, nem csak ebben a
hónapban, hanem az év minden
napján! Falunk egy olyan közösség,
ahol a közvetlen szomszéd is barát,
keresztgyermek, sógor, koma, akik
szívesen segítünk egymásnak és ho-
zunk létre olyan közösségeket
(nyugdíjas klub, falunk egyházain-
kon belüli csoportok, falusi civil
szervezetek. tűzoltó, polgárőrök
stb.), melyek egymás javát és a falu
közösségét is szolgálják, lételeme a
közösséget megtartó szeretet formá-
lása. A mi közösségünk is ilyen
(nyugdíjas klub) példa rá, hogy nem
csak a falu életében veszünk részt,
hanem hagyományok őrzésében az
ünnepeinkben, de részesei lettünk a
Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének életében is. Az általunk ké-
szített lekvárokkal, befőttekkel,
zöldségekkel járultunk hozzá, hogy
segítsünk a rászoruló nagycsalá-
dosoknak.
 Milyen nagyszerű érzés is a
szeretet!
 Mert ha most körülnézünk a vi-
lágban, azt tapasztaljuk, azt érez-

hetjük, hogy kezd fogyatkozni a
jóság, kihűl a remény.
 Heltai Jenő szavaival élve:
Hová lett a isteni kenyér,
Mely azért volt, hogy mindenkinek
Jusson belőle egy karéj?
 Egy napra való, egy karácsonyra
való, talán imádkozni kellene meg-
fogni egymás kezét. Falu karácso-
nya ünnep az iskolában, a közösség-
szeretet ünnepe. Várni együtt a kis
Jézus megszületését, azt az érzést,
hogy ha beengedjük a szívünkbe, Ő
is befogad országába, és támogat
életünk során. Azért vagyunk együtt
erre a karácsonyi csodára várva. Ezt
nem valaki csinálja, hanem rá kell
találni életünk során. A szeretet kö-
zösségi formája, amiben a falu apra-
ja-nagyja részt vesz: műsorral, ado-
mánnyal, szeretetvendégséggel és
azzal, hogy megtiszteljük egymást
az ottlétünkkel. Ez mind azt példáz-
za, hogy fontosak vagyunk egymás-
nak, szívesen vagyunk együtt, meg-
becsüljük falunk minden lakóját és
tetteinkben a szeretet, a jóság kere-
kedik felül! Ha ezt az érzést szeret-
né kiegészíteni a valóság örömével,
szeretettel várjuk a Mákvirág Nyug-
díjas Klub összejöveteleire 2015-
ben is minden szerdán, az idősek
napközi otthonában.

Kívánok mindenkinek a nyugdí-
jas klub nevében áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új évet!

Lénárt Jánosné
klub-vezető

Az egyesület tevékenységét talán a
labdarúgással a legkönnyebb azo-
nosítani. Mindenki előtt ismert,
hogy korábban Diósjenő labdarú-
gói komoly, akár nemzetközi(!)
eredményeket értek el a megméret-
tetéseken, legyen szó a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig. A sport
szeretete és a benne rejlő kihívás
komoly összetartó erőt képviselt
mind a sportolók, mind a rajongók
számára. A labdarúgás sajátossága,
hogy manapság is a legnagyobb tö-
megeket vonzó sportág szerte a vi-
lágon.
 Az egyesület vezetését 2014 no-
vemberétől töltöm be elnökként,
melyre az összehívott közgyűlés
akkor megválasztott. Nehéz döntés
volt ez a vállalás, de a felkérést
nem utasíthattam vissza, mert aki
sportolói vénával bír, a bizalmat
nem tekintheti játéknak. Rendelke-
zem sportolói és edzői múlttal és
biztosan állíthatom, hogy a sport-
szervezés sohasem volt könnyű do-
log. Tömegsport tekintetében pe-
dig igen bizonytalan vállalkozás.
 Persze nem azért kaptam szót a
szerkesztőktől, hogy a nehézsége-
ket ismertessem, hanem azért,
hogy a közvéleményt tájékoztas-
sam az egyesület aktuális helyzeté-
ről. Így röviden a dolgok közepébe
vágva az egyesület helyzete igen-
csak reményvesztett. Felnőtt- és
ificsapat nincs, az ovis és kisisko-
lás korcsoportot egy igazi sport-
szakember, Józsa Csaba tanár úr
edzi még lelkiismeretesen, erőt és
szabadidőt nem kímélve. A lányok
és asszonyok csapata ugyancsak
erején felül küzd a mérkőzéseken
és önmagában a megmaradásért is.
Szomorúan mondom, hogy a spor-
tolók önmagukat finanszírozzák és
sok esetben mérkőzéseket, előreju-
tási lehetőségeket kell kihagyniuk,
mivel egy távolabbi helyen történő
rendezvényen nem tudnak részt
venni, vagy akár nevezést leadni az

anyagiak miatt. Szinte a vegetáció
szintjére süllyedt a tömegsport
ezen ága.
 Az infrastrukturális helyzet ennél
is rosszabb. Az öltöző használha-
tatlan, teljes felújításra szorul. A
pálya játékminősége alacsony,
amely ugyancsak javításra, mély-
gondozásra érett meg. Egyszóval
sportjáték rendezésére, labdarúgó-
fesztiválok tartására eredendően
alkalmatlan. Önkormányzati támo-
gatásban az egyesület nem része-
sült, annak ellenére sem, hogy
Diósjenőn semmilyen más tömeg-
sport célú egyesület vagy lehetőség
nem működik.
 Én nem kívánok visszatekintést
nyújtani arra vonatkozóan, hogy
kik és milyen események vezettek
ide. Előre kívánok tekinteni és sta-
bilizálni azt a helyzetet, hogy a
sport helyi szinten is elérhető le-
gyen mindenki számára, fiataljaink
a sport terén is öregbítsék Diósjenő
jó hírnevét, és érjenek el egyéni és
csapatsikereket. Az egyesület kere-
tein belül asztalitenisz és judo
szakosztály is nevesítve van, bár
egyelőre objektív okok miatt eze-
ket nem tudjuk működtetni.
 Ezúton kérek minden sportszere-
tő lakost, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa az egyesület
munkáját anyagiakkal, vagy építő
munkával, hogy visszatérhessen az
az idill, amikor is vasárnap délutá-
nonként sikk volt a szurkolói tá-
borban ellátogatni a helyi futball-
pályára és jó hangulatban drukkol-
ni a helyieknek. A sportra MIN-
DENKINEK szüksége van.

Dr. Ferenczi István
sportegyesület elnöke

Diósjenői Sportegyesület 2015

2014 - advent és karácsony…közelmúltban megjelent könyvé-
ből, A hadak nyugat-nógrádi út-
jain címűből vettük.
 Számos kötet került ki már a
szerző keze alól, melyek közül né-
hányat új kiadásában is meg kellett
jelentetni. Talán ez a tény is jelzi
sikerüket. Minden bizonnyal ér-
deklődéssel forgatják majd az ol-
vasók Végh József ez új könyvét is,
melynek célja, hogy sok apró helyi
esemény felsorolásával felvázoljon
egy olyan történeti ívet, amely az
őskortól napjainkig húzódik. Tér-
ségünk ugyanis mindig is felvonu-
lási útvonalként szolgált a hadak

számára. Valamennyiszer végigvo-
nultak itt a századok folyamán a
tatár, török, német, orosz vagy akár
a magyar seregek, mindig végig-
sarcolták az egész vidéket. A ha-
dak ellátásához ugyanis mindig
kellett a muníció, s ha nem adták
szép szóval, elvették erőszakkal. A
"nagy történelem" eseményeiről,
századok nehéz sorsáról, örömeiről
és bánatairól szól ez a könyv abból
a szemszögből, ahogyan azokat a
térségben élő emberek megélték. A
történetek nagy részét szülőfalujá-
ból, Diósjenőről válogatta a szerző,
akinél a könyv is kapható.

Minden hónap utolsó szerdáján
16 - 17:30-ig a szociális

bizottság fogadóórát tart
a Polgármesteri Hivatal emeletén,

a volt DINÓBER irodában.
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