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Boldog születésnapot Erzsi néni!

Községünk legidősebb embere 102
éves. Baka Kiss Erzsébet 1913.
február 22-én, szombaton született
Diósjenőn. Ezen a napon Magyarország mai területén 313 baba látott napvilágot, világszerte pedig
237 000.
S vajon mi minden történt még
abban az évben?!
Megjelenik ADY ENDRE verseskötete, a MAGUNK SZERELME. Megnyílik a világ első BENZINKÚT-ja Pittsburghben. Felrobbantják Angliában Lloyd George brit miniszterelnök vidéki házát,
az egyenjoguságáért küzdő SZÜFRAZSETT mozgalom tagjai.
NIELS BOHR dán fizikus megalkotja ATOMMODELL-jét. BABITS MIHÁLY megjelenteti Dante fordításának első kötetét a POKOL-t, valamint a GÓLYAKALIFA című regényét. ALBERT
SCHWEITZER Afrikában KÓRHÁZ-at alapít. Megjelenik TÓTH
ÁRPÁD első kötete a HAJNALI
SZERENÁD. A Londoni békével
véget ér az ELSŐ BALKÁNI
HÁBORÚ. Független államként
elismerik ALBÁNIÁ-t. Elkészül

az első CHAPLIN FILM. Mikes
János püspök a szombathelyi egyházba hozza TOURS-I SZENT
MÁRTON EREKLYÉ-jét. Megnyitják az első SZILÁRD
BURKALATÚ KÖZÚT-at az
USA-ban. THOMAS MANN
megírja a HALÁL VELENCÉBEN című novelláját. A FORD
autógyárban elindítják az első FUTÓSZALAGOT. Az FTC nyeri a
NEMZETI FOCIBAJNOKSÁGOT.
Ebben az évben született;
Benjamin Britten zeneszerző,
Edward Gierek lengyel politikus,
Richard Nixon az USA 37. és
Gerald Ford a 38. elnöke, Danny
Kaye színész, táncos-komikus,
Irwin Shaw író, Sabiha Gökcen
Törökország első női és a világ első női harci pilótája, Erdős Pál
matematikus, Jékely Zoltán költőíró-műfordító, Szántó Piroska festőművész, Erdős Pál matematikus,
Gobbi Hilda színész, Gyurkovics
Mária operaénekes, Jean Marais
színész,
Weöres Sándor íróköltő, Kosáry Domokos történész, Menahem Begin izraeli miniszterelnök, Bulla Elma színész,
Harangi Imre olimpiai bajnok
ökölvívó, Forrai Miklós karmester, Robert Capa (Friedmann
Endre) fotóművész, Rökk Marika
operett-primadonna, Ságvári Endre jogász, Albert Camus író,
Benda Kálmán történész, Anna
Margit festőművész és még sokan mások.

TÁJÉKOZTATÁS
a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól
Tájékoztatom Önöket, hogy a
2015. március 5-én hatályba lépő
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 05.) BM
rendelet a szabadban történő égetés
szabályait megváltoztatta.
Ezen előírások pontos ismerete
szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság
körében is, mivel az előírások
megsértése esetén a hatóságnak
tűzvédelmi bírság kiszabását kell
kezdeményeznie az elkövetők
ellen.
A változások a következő főbb
területeket érintik:

Belterületi szabadtéri égetés

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló

növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri
égetése tilos.
Diósjenő község Önkormányzata rendelkezik az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló
9/2006. (XI. 27.) számú helyi rendelettel. A rendelet célja az avar és
kerti hulladékok nyílttéri égetésére
vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának
védelmét elvárható és betartható
módon biztosítják.
Mindezek értelmében Diósjenő
községben a kerti hulladék és avar
elégetése szerdai és szombati

XVI. évfolyam 2. szám

Beiratkozások
Beíratás az Aranydió Egységes Óvoda-bölcsődébe
a 2015/2016. tanévre
Tájékoztatjuk a kedves szül őket,
hogy a leendő óvodások, ovibölcsisek beíratása
- 2015. április 27-én hétfőn
8-16 óráig,
- 2015. április 28-án kedden
8-16 óráig
lesz az Aranydió Egységes Óvodabölcsödében. 2643. Diósjenő, Kossuth L. út 13.
Beíratásra várjuk azokat a
gyermekeket:
- akik 2015. szeptember 1-ig
betöltik a két és fél, illetve
harmadik életévüket,
- akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem
járnak óvodába,
- valamint az ovi-bölcsi csoportba várunk jelentkezőket, akik
második életévüket 2015.
szeptember 1-ig betöltik.

Kérjük önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a gyermek TAJ- kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 37. § (2) –(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek tudomására jutástól
számított 15 napon belül a gyermek érdekében - az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban – érdeksérelemre
hivatkozással írásbeli kérelemben
eljárást indíthat a fenntartónál.

Felhívás az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy
a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi
időpontokban kerül sor:
- 2015. április 16. (csütörtök)
8:00 – 19:00 óra között
- 2015. április 17. (péntek)
8:00 – 18:00 óra között
Tanköteles gyermekét a szülő
köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes vagy választott iskola első
évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő be-

íratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a közös szülői felügyeleti
jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Rétsági Tankerületének
igazgatója hivatott a felülbírálati
kérelmet elbírálni.

napokon – a levegő reggeli és esti
inverziója miatt – 9-től 17 óráig
megengedett. Ünnepnap tilos a
kerti hulladék égetése!
Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és
személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető
legkisebb zavarása mellett szabad.
Tilos az égetés szociális intézmények (rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100
méteres körzetében azok működési
ideje alatt.
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt:
tulajdonos) az égetés során köteles
gondoskodni a szükséges tűzoltási
feltételekről, eszközökről (pl.:
oltóvíz, homok, stb.)

A füstképződés csökkentése
érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani,
szárítani kell, és az eltüzelés csak
folyamatosan kis adagokban történhet.
A tulajdonos egyszerre nagyobb
mennyiségű avar és kerti hulladék
elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az
égetés várható időpontjáról. Az
égetés egy alkalommal maximum
2 óráig tarthat.
Tilos az avar és kerti hulladék
égetése az engedélyezett időszakon
kívül, valamint párás, ködös, esős
időben illetőleg erős szél esetén.
A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék
nem égethető.
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt
folytatás a 2. oldalon
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és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.
A hatóságilag elrendelt általános
tűzgyújtási tilalom alól a rendelet
nem ad felmentést.
A tűzvédelmi hatóság a tudomására jutott szabálytalanul végzett
égetések esetében tűzvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi.
Az általános tűzvédelmi előírásokat minden esetben be kell tartani!!! (pl.: a tűz oltásához szükséges
felszerelést eszközt készenlétben
kell tartani...)

Külterületen végzett
irányított égetés
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Ebben az esetben az engedélyezést az égetést megelőzően legalább 10 nappal kell kezdeményezni a területileg illetékes Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél, melyet követően a
hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül bírálja el.
Az engedélyezési eljárás illetékköteles, 3000 Ft eljárási illeték
terheli (kérelemnyomtatvány letölthető a község honlapjáról).
Az irányított égetés végzésére
vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b)az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és

tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület
nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos
leírását,
g) az égetést végző személyek
nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító
személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz
továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályok:
A tűz nem hagyható őrizetlenül,
és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított
égetés csak úgy végezhető, hogy
az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított
égetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg
kell szüntetni.
Az irányított égetés során a
tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, az
égetéshez csak a tarlómaradványok
használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló
gabonatábla mellett tarlót égetni
tilos. A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése
előtt legalább 3 méter szélességben

Képviselők célkitűzései
Községünk képviselő testületének
tagjait kérdeztük arról, hogy megválasztásukat követően, munkájuk
során mik a célkitűzéseik, milyen
célokat fognak képviselni az elkövetkezendő időben. Az előző
számban három képviselő válaszát
olvashatták, most a másik három
képviselő válaszát közöljük. Időközben Kalocsai Attila képviselő
lemondott tisztségéről, helyére
István László került – ő érte el a
legtöbb szavazatot a választáson a falu munkálkodását, hogy egy szép,
élhető, vidám, összetartó közösség
be nem jutott képviselők közül.
legyen
Diósjenő. Előző két ciklusSzabó Béla a kultúra, sport és
idősek helyzete kérdéskört emel- ban kültagként dolgoztam a képviselők mellett, mint a szociális,
te ki.
Szabó Béla vagyok a Dr. Göllesz kulturális és sportbizottság kültagViktor Rehabilitációs Intézet és jaként.
Most, mint megválasztott képviÁpoló Gondozó Otthon igazgatója.
Először is köszönöm azoknak akik, selő az említett bizottság elnökevoksoltak rám és szavazatuknak ként tevékenykedem. Felkértek,
köszönhetően képviselő lehetek hogy fogalmazzam meg céljaimat,
ami nagyon nehéz ebben a kiszáDiósjenőn.
Felelősségteljes munkával bízott míthatatlan világban. De egy vázmeg a falu s szeretném minden latszerű tematikát szeretnék Önökerőmmel, tudásommal segíteni a kel megosztani.

körül kell szántani, és az adott
területen az apró vadban okozható
károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok,
facsoportok védelmére a helyi
adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell
szántással biztosítani. Tarlóégetés
10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik
szakasz felégetése után lehet a
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal
ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell
gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
Új előírás, hogy a szabadtéren
keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét
oldalán annak kezelője köteles a
szélső vasúti vágánytengelytől
mérve legalább 4 méter széles, a
közút szélétől mérve legalább 3
méter széles védősávot kialakítani.
A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A
folyamatos tisztántartásról, éghető
anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület
tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
A katasztrófavédelmi hatósági
engedély nem mentesíti az érintettet az egyéb engedélyek beszerzése
alól.
Erdőterületeken végzett "vágástéri égetés"
Az erdőterületeken végzett
„vágástéri égetés” továbbra is bejelentés köteles, de a bejelentést a
BM OKF területi szerve, a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé kell bejelenteni.
- Először is kultúra területén szeretnék olyan előadásokat szervezni, tervezni, amik majd minőséget
képeznek.
- Sport területén mivel gyermekeink oly sikereket érnek el, amire
már most büszkék lehetünk, ezt
tovább szeretném patronálni és
mindennemű segítséget megadni
egy korszerű fejlődés végett.
- Nem tudom megtagadni, hogy
időseinkért sokat kell tennünk,
mivel Én is idősgondozásban
dolgoztam, célszerűnek tartom
azt, hogy Diósjenő rendelkezzen
egy bentlakásos idősek otthonával. Közel 20-30 férőhelyes otthon kiszolgálná idős lakóinkat s
nem utolsó sorban, munkahelyet
teremtenénk.
- Nem szabad elmenni azon tény
mellet, hogy az infrastruktúránkat
nagyban fejlesztenünk kell. Mivel
csodás környezetben élünk
(halkan jegyzem meg, az itt élők
nem nagyon vannak ezzel tisztába) a turizmusra nagy hangsúlyt
k ell f ekt etni. Ez l eg y en
ökoturizmus, gasztroturizmus, stb.
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Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz
terjedésének megakadályozására,
szabályozására irányul.
Vonatkozó jogszabályok:
- Diósjenő Község Képviselőtestületének 6/2008 (IX. 24.)
számú rendelettel módosított
9/2006. (XI. 27.) számú rendelete az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetéséről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2007. évi CXXIX.törvény a termőföld védelméről
- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező
élet- és balesetbiztosításáról
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 2009. évi XXXVII. törvény az
erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról
- 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az
erdők tűz elleni védelméről
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz
elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról
(A jogszabályok megnyithatók,
illetve letölthetők a község honlapjáról)
Kérek mindenkit a felelős magatartás tanúsítására, a tűzvédelmi
előírások pontos betartására.
Tisztelettel:
Repiczki Zsuzsanna
jegyző
- Meg kell találnunk a módját
annak, hogy keltsük életre vendéglátó egységeinket, szállásadókat. Gondolok itt a Békástó Panzióra, vagy akár a csodás Kámor
Fogadóra.
- Összegezve azt tudom mondani
tisztelt Diósjenői lakosok, a testülettel mindent elkövetünk annak érdekében, hogy látszódjon
munkák eredményessége, de
ehhez minden lakosra is szükségünk van, mert együtt hatékonyabbak vagyunk.
Üdvözlettel, Szabó Béla
Hegedűs József az infrastrukturális fejlesztést és a pályázati
források kihasználását említette.
Azt gondolom, hogy a település
lakosai azért választottak meg
képviselőnek, hogy az ő életüket
érintő problémáikat, segítségemmel megoldhassuk. A megválasztásomat követően többen megkerestek kisebb, nagyobb gondjaikkal. A
lehetőségeimhez képest a legjobb
tudásom szerint segítettem Őket
ezek megoldásában. Úgy érzem, a
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kis falunkban élő emberek nagy
részének, nap, mint nap különféle
gondokkal kell meg küzdenie és
joggal várják el a segítséget. A
problémákat, nehézségeket először
meg kell ismerni, hogy aztán megoldást találhassunk rá. Mindenképpen le kell írni ezeket, mert szó el
szál az írás megmarad. A falu és
lakosainak az érdekeit képviseltem
az eddig eltelt időben is. A lehetőségeknek megfelelőn úgy gondolom, hogy a település tovább fog
fejlődni és egy élhetőbb életközösséggé alakul át az idők folyamán,
ezért érdemes dolgozni. Az alakuló
ülésen a testület elfogadta a polgármester programját, ami a testületi tagok részére kötelező. Ez az
újságból hiányzik pótlása fontos a
lakosok informálása végett. Emellett természetesen minden képviselőnek lehetnek saját tervei elképzelései hova tartozástól függetlenül.
Az utak, járdák állapotának rendbehozatala fontossági előnyt élvez,
ami csak folyamatos egyeztetések
és tárgyalások esetén kivitelezhető
a közútkezelővel. A település kezelésében lévő utak megoldása abban az esetben lehetséges, ha a
költségvetés ezt lehetővé teszi. A
startmunka program nagy segítséget nyújt a falu rendbetételében
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ugyan is a sikeres pályázatok miatt
több mint 80 ember dolgozhat a
település fejlődésének érdekében.
Valami elindult és jó irányba, ha
ezekkel a lehetőségekkel jó gazda
módjára foglalkozunk, akkor a
közeljövőben lehetőség nyílhat az
apríték és zöldségtermesztés vonatkoztatásában helyi emberek foglalkoztatására. Az idén sok pályázat
kerül kiírásra, ha jól gazdálkodunk
a lehetőségekkel, a település sok
olyan uniós pénzhez juthat, amivel
elősegíthetjük a falunk lakosainak
részére egy élhetőbb környezet
kialakítását és nem utolsó sorban,
helyben munkalehetőséget.
István László kérdésünkre az
alábbi választ küldte:

Megköszönöm türelmedet, és
felkérésedet, úgy döntöttem, hogy
most nem élnék a lehetőséggel,
nem kívánok megjelenni, írni most
a Jenői Naplóban.
István László képviselő testületi
ülésen nyilatkozott arról, nem kíván lemondani tiszteletdíjáról, így
a fejlesztési célokra elkülönített
tiszteletdíjak összege ennyivel
kevesebb lesz attól, mint amit az
előző számban közöltünk.
VK.

Lemondás képviselői mandátumról

Tisztelt Diósjenői Választópolgárok!
Az interneten már közzétettem
önkormányzati képviselői mandátumomról történt lemondásomat.
2015. február 13-án kineveztek
az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. felügyelőbizottsági tagjává. Ez
a tisztség az Önkormányzati törvény és a Magyar Fejlesztési Bank-

ról szóló törvény alapján is összeférhetetlen mind az önkormányzati
képviselőséggel, mind a bizottsági
tagsággal.
Sajnálom, hogy nem vehetek
részt a jövőben az Önkormányzat
operatív munkájában.
2006-ban költöztünk a faluba, és
2008-ban már az Önkormányzat
külső Pénzügyi Bizottsági tagja
voltam, majd 2010-ben és 2014ben is az elért szavazatok alapján
nagyon nagy bizalmat, és egyben
felelősséget kaptam Önöktől. Ennek képviselői munkám során megpróbáltam lehetőségeimhez képest
megfelelni. A jelenlegi Képviselő
Testület már a harmadik volt, akikkel együtt dolgoztam, és úgy érzem
szinte mindenki egy emberként
falunk fejlődésén munkálkodott, és
senki nem kereste saját hasznát
megbízatása során. Ez most is így
van.
Ilyenkor az ember számvetést is

készít. Ezt én is megtettem az elmúlt hét év bizottsági és képviselői
munkájáról. A teljesség igénye
nélkül néhány gondolat:
Amire büszke vagyok:
- Sok emberrel sikerült ismeretséget kötni, és jó kapcsolatot kialakítani.
- Behajtottunk mintegy 40 millió
Ft-ot a csatornaépítés kapcsán a
nem megfelelő úthelyreállítás
miatt megnyert per alapján.
- Azon kevés település közé tartozunk, amelyek a válság ideje
alatt sem adósodtak el, bár megvolt rá a kísértés, hiszen a bankok pont úgy kínálták az önkormányzatoknak is a devizahiteleket, mint a lakosságnak.
- Jelentős összegeket nyertünk
különféle pályázatokon, melyeket
mind fejlesztésre tudtunk fordítani.
- Több út felújítását is megvalósítottuk.
- Igen jó áron megvettük a felszámolás alatt álló Airflex Kft épületét, mely nagy segítséget jelent
a közmunkaprogram és a
faapríték kezelése kapcsán.
- A csatorna beruházás kapcsán
jogerősen elveszített per alapján
a jogosultnak megítélt összegből
sikerült több mint 10 millió Ft-ot
lealkudni.
- Visszaszereztünk az Államtól kb.
öt hektárnyi területet, melyet a
Start munkaprogram során –
reményeim szerint már az idén –
elkezdhetünk hasznosítani.
- Rendezvényeinken
sokaknak
ízlett a főztöm.
- Két alkalommal is a legtöbb
képviselői szavazatot kaptam
Önöktől.
Amire nem vagyok büszke:
- Éveken keresztül nem tudtam
elérni, hogy megalapítsunk egy
faluüzemeltető kft-t, mely foglal-
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koztathatná a közmunkásokat,
gazdája lenne a közterületeinknek, vállalkozási tevékenysége
kapcsán tartós munkahelyeket
teremthetne, és nem utolsó sorban beszerzései során – ellentétben az Önkormányzattal – viszszaigényelhetné az áfa-t, jelentős
költségvetési megtakarítást elérve.
- Nem kellő agresszivitásunk miatt
nem szereztünk vissza az államtól kb. 20 hektárnyi területet,
mert az ügyintézés elhúzódása
miatt a Földtörvény változása
már nem tette azt lehetővé.
- A bérlő távozása után nem tudtuk
a strandot üzemeltetni. Bízom
benne, hogy ezt idén ősszel már
nem kellene itt leírjam.
- Nem sikerült dűlőre jutnunk az
Ipolyerdővel kialakult vitás helyzetben, és jelenleg is igen rossz a
kapcsolat, mely meggyőződésem
szerint hosszú távon jelentős kárt
okoz a falunak. Egyoldalú lépésekkel konstruktív tárgyalások
nélkül csatát nyerhetünk, de
háborút nem.
- Nem sikerült minden – a faluban
működő – civil szervezettel jó
kapcsolatot kialakítani, bár most
erre is jó esélyt látok.
- Nem tudtuk megvenni az évek óta
üresen álló VILLTESZ Kft. épületét.
- Nem tudtuk felújítani az orvosi
rendelőket.
Természetesen magánemberként
a jövőben is részese szeretnék lenni
falunk fejlődésének, igény esetén
készséggel állok az önkormányzat
rendelkezésére.
Megtisztelő bizalmukat ezúton is
megköszönöm.
Diósjenő, 2015. február 22.
Kalocsai Attila

Napelemek termelik az áramot
középületeink tetején
A zárt, szállító autó s az abból
kiemelt hosszú létrára fürgén fölmászó egyen-kezeslábast viselő
munkások láttán azt gondoltam,
hófogót szerelnek az önkormányzat épületére. Ám amikor már a
negyedik sor kiálló elemet illesztették a cserepek alá, rájöttem; itt
valami más készül; napelemeket
tartó konzolokat szerelnek föl.
Aztán az is kiderül, hogy nem csak
a Polgármesteri Hivatal, hanem az
iskola és az óvoda tetejére is hasonló szerkezetet építenek. Azt
persze mindenki tudja, hogy a
napenergia ingyen van és azt is
majd mindenki tudja, hogy ezek az
energia-átalakító cellák nem csak
akkor termelnek áramot, ha süt a
Nap. Azért, hogy több is legyen e
hírben kérdéseimmel megkerestem
a kivitelező Héviznet Kft ügyveze-

tő igazgatóját Gresiczki Andrást.
Mennyibe kerül a napelemek
fölszerelése, üzembe helyezése?
Az Önkormányzat a KEOP-20144.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása című pályázaton nyert
46.216.854 forintot a három épületre. Az elnyert összeg minden, a
pályázattal kapcsolatos költséget
fedez; tervezés, beszerzés, kivitelezés.
Egy mindent fedező pályázat
elnyerése esetén érdemes megtérülésről beszélni? Mivel pályázat
keretében történik a megvalósítás
szállítói finanszírozással így a
településnek nem kerül pénzébe.
Tehát, amint sikerül bekapcsolni,
máris megtérült.
Persze ma még csak a vázak
állnak a helyükön, de hamarost
fölszerelik a táblákat. Mit tudnak

4. oldal

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja

majd a működő napelemek?
Japán Kyocera napelemeket déli
fekvésre helyezzük, szereljük a
tetőkre. A táblák egyenként 245Wosak. A napelemekből érkező
egyenáramot az inverterek alakítják át a hálózathoz igazított váltóáramra. Az így megtermelt áramot
lehet az épületen belül bármire
felhasználni. (pl. világítás, hűtők,
számítógép stb.). A Polgármesteri
Hivatal tetejére egy 7,8 kW-os
rendszert építünk, amely évente
minimum 8600 kW/h-t termel. Az
Óvoda valamivel kisebb, 5,8 kW-os
rendszert kap évi 6400 kW/h teljesítménnyel. Az Iskola a legnagyobb
fogyasztó. A tető cserepei fölött
egy 49,9 kW -os rendszer nyeli
majd a napfényt, ami évente 55000
kW/h-nyit dolgozik.
Hogyan áll össze a rendszer?
A megtermelt áramot az engedélyezés után egy úgynevezett advesz mérőóra méri. Külön méri az
épület fogyasztásán felül a hálózatba visszatáplált áramot (például
nyáron, amikor nincs tanítás) illetve a hálózati fogyasztást (a sötétedés beállta után). A két egyenleg
100%-ban elszámolható egymással
szemben. Az egységek az óvoda és
a Polgármesteri Hivatal esetében
100%-ban kiváltják az egész éves
fogyasztást, az iskola esetében

meg kb. 80%-ot. Itt az engedélyeztethető rendszer maximumát használtuk ki a pályázati keretekben.
Nincs pénzmozgás, kW-ot számolnak el kW ellenében, így a leggazdaságosabb. A pályázat meglévő
fogyasztást csökkentő/kiváltó rendszerekre volt kiírva. Azaz, nagyon
fontos: jövedelem termelésre nem
használhatóak.
Milyen karbantartást igényel
egy ilyen tábla, illetve a rendszer? Semmilyet. A napelemekre
10 éves teljes garancia van és 20
éves 80%-os teljesítmény garancia.
Az inverterekre 5 év. És ha a felhasználók, illetve a karbantartók
bármi rendellenességet észlelnek,
nekünk kell szólni. Ha valakit mélyebben is érdekel az ingyen napenergia felhasználása, akkor a
Polgármesteri Hivatallal egyeztetve helyszínen szívesen megmutatjuk és akár tartunk egy bejárást is.
Mikortól működik? Amint kész
vagyunk a szereléssel és megkapjuk az hálózatra kötési engedélyeket (amik már a jóvá vannak hagyva) a rendszer kész a „bevetésre”,
azaz teljes kapacitással tud dolgozni. Remélhetőleg áprilisban készen
leszünk mindennel. Természetesen
lesz még két hét próbaüzem is a
végleges átadás előtt!
HA

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívása

Veszettség elleni védekezés
Az embernél, állatnál egyaránt
gyógyíthatatlan halálos kimenetelű
betegséget köztudottan a RÓKÁK
terjesztik. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét –
a rókák veszettség elleni vakcinázását, az alábbiak szerint – Európában évek óta sikerrel alkalmazzák.
A vakcinát tartalmazó kapszulát az
ember számára bűzös, de a rókák
által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely kb. 4 cm átmérőjű
és kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna
színű. A róka, miközben megeszi a
csalétket, szétrágja a kapszulát is,
így a vakcina bejut a szervezetébe.
A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. A
csalétekbe helyezett vakcina embere, állatra ártalmatlan. VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére
NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina hatóanyaga bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amenynyiben ez megtörténik, az alábbi
biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
- Ha a vakcina ép bőrfelületre
kerül, elegendő a jódtartalmú
fertőtlenítőszerrel vagy ennek
hiányában 70%-os alkohollal
történő lemosása. Ilyen jellegű

érintkezés esetén védőoltásra
nincs szükség.
- Ha a vakcina friss sebbe vagy
nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL
FORDULNI!
1.) A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétől számított 14 napig az ebeket megkötve vagy
zárva kell tartani és csak pórázon
szabad közterületre vinni. A
jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás
hatékonyságát segítik azzal,
hogy a kóborló ebek vagy legelő
állatok ne vehessék fel a róka
számára kihelyezett csalétket.
2.) Aki vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot
talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY
VADÁSZTÁRSASÁGOT.
3.) Kérjük, a fentiekről gyermekét
is tájékoztassa!
4.) További felvilágosítással az
Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.
A helyi vakcinázási kampány
időpontja: 2015. március 31április 05-ig.
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Kutya-chip
Mindenki arról beszélt, hogy most
tavasszal jár le valamilyen határidő
a kutyák chipezésében. Hogy tisztázzam a részleteket, a váci Zöld
Menedék Állatvédő Alapítvány
elnökéhez Sági Barbarához és dr.
Barna Róbert főállatorvos-hoz a
Balassagyarmati Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatal osztályvezetőjéhez fordultam. Barna főorvos úr meglepő
válasszal kezdte levelét:

Az ebek transzponderrel való
megjelölését elrendelő jogszabály
2012.06.14-én jelent meg. A rendelet hatályba lépése 2013.01.01-jén
megtörtént. Ez volt az úgynevezett
türelmi idő. Tehát 2013.01.01-jétől
minden négy hónaposnál idősebb
ebet tartó tulajdonos számára a
rendelet betartása kötelező.
– Nos! Ha már nincs türelmi idő,
a chipezést ellenőrzi-e valamely
szerv és ha igen, az egy adott terület szisztematikus vagy szúrópróba
szerű
vizsgálatát
jelenti?
– Az ebek transzponderrel megjelölését, a vonatkozó jogszabályok
betartását az illetékes jegyző és a
járási állategészségügyi hivatal
ellenőrzi. Az ellenőrzés nem történik szisztematikusan minden ebre
kiterjedően, az ellenőrző hatóságok csak szúrópróba szerűen végeznek ellenőrzést. Szükség szerint,
különösen társhatóságok illetve
egészségügyi létesítmények kérésére, ember vagy állat támadása
esetén, kóbor ebek befogásakor,
valamint közterületen talált gazdátlan
ebek
esetében
a
mikrochipes jelölés ellenőrzését
mindenkor elvégzik.
– Egyáltalán, hogyan történik az
ellenőrzés?
– A transponder
meglétét
mikrochip leolvasó készülékkel a
helyszínen lehet ellenőrizni, az eb
tartási vagy befogási helyén ,
ebrendészeti telepeken, állatmenhelyeken, állatorvosi rendelőkben,
stb.
– Diósjenőn legalább négy állatorvos tevékenykedik és az önkormányzatnál lévő nyilvántartás az ő
bejelentéseiken alapszik. A tulajdonosnak kell (kell-e?) ellenőriznie, hogy kutyája chipjének száma
bevezetésre került a helyi nagykönyvbe?
– Az önkormányzatoknál lévő
nyilvántartás nem az állatorvosok
"bejelentési szorgalmán" alapszik,
hanem az Állatvédelmi Törvény
előírásán, mely szerint az önkormányzat "3 évente legalább 1 alka-

lommal ebösszeírást végez" és az
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet és azt folyamatosan karban tartja. Az országos
elektronikus adatbázisban az önkormányzat
hozzáférhet,
az
ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő
vagy abból hiányzó adatokról a
jegyző köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni.
– Érdekes, hogy ennek ellentmond a Váci Állatmenhely e kérdést érintő válasza:
– Bármilyen furcsa, a törvény
rendelkezik ugyan a chip kötelező
beültetéséről, ám a regisztrációt
nem tette kötelezővé. Pedig a központi regisztráció nélkül a chip
száma csak egy számsor az éterben.
– Akármelyik hivatalosság kapcsolatban áll-e az állatmenhelyekkel, ahonnan információ kapható;
hogy egy adott területen sok chip
nélküli kutya került befogásra?
– Állatmenhelyekkel hatóságunknak nincs hivatalos kapcsolata. Az önkormányzat területén lévő
kóbor ebek befogása az önkormányzat feladata és költsége,
amennyiben megjelölt eb került
befogásra úgy a tulajdonost terheli
a befogás és a tartás költsége. Az
adott területen befogásra kerülő
ebek mennyisége attól is függ,
hogy mennyire szeretik ott kidobni
a megunt kedvenceket a felelőtlen
gazdák.
– Amelyik kutyának nincs
chipje, az nem kap(hat) védőoltást.
Hanem? A gazdája büntetést?
Mennyit? Ott helyben elaltatják
(már a kutyát)? Kinek a költségére?
– A rendelet szerint minden 3
hónaposnál idősebb ebet tulajdonosának veszettség ellen be kell
oltatnia. Veszettség ellen viszont
csak elektronikus transzponderrel
megjelölt eb oltható. A be nem
oltott kutyákat a hatósági állatorvos határozata alapján kell ellátni
és az állat tulajdonosával szemben
bírságot kell kiszabni, melynek
összege akár 75.000 Ft is lehet. A
korábbi szabályzatok elrendelték
az oltatlan ebek állami, kártalanítás nélküli kiirtását, a jelenlegi
szabályozás erre nem ad egyértelmű utasítást.
– És mi a helyzet a váci Zöld
Menedék Állatvédő Alapítványnál? Ugye ők járnak hozzánk is
összefogni elkóborolt kutyáinkat.
Vajon van-e egyáltalán chip olvasójuk?
– Igen, természetesen. Mindkét
autónkban egy-egy, telephelyünkön
két chipleolvasó készülékkel is
rendelkezünk. Ezek ára darabonként 35-40 ezer Ft között van.
– A kutya gazdája visszakeresheti, egyeztetheti az adatokat?
– Még ajánlani is szoktuk, hogy
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ellenőrizzék le a kutya regisztrációját. Tavalyi évben 12 kutyát találtunk chipezve regisztráció nélkül. A
gazda nem is tudta, hogy neki kell
keresnie, hiszen a chip nem vezet el
minket hozzá. Szilveszterkor eltűnt
kutyák esetében is volt regisztrálatlan chip Fóton az elveszett kutyák
között. A megtaláló lehet, hogy elvitte ellenőrzésre, de mivel regisztrálatlan volt, akár meg is tarthatta az
állatot. Az otthoni ellenőrzéshez nem
kell készülék. A Magyar Állatorvosi
Kamara
megújult
nyilvántartó
rendszerében, petvetdata.hu:8000on mindenki ellenőrizheti, hogy
kutyája behelyezett transzpodere

regisztrálva van-e és az eb adatai
helyesen szerepelnek-e a nyilvántartásban. Az oldalra adatokat bevinni
és azokat részletesen lekérdezni,
módosítani csak azok az állatorvosok tudnak, akiknek ehhez belépési
jogosultsága van. Amennyiben a
gazdi csak ellenőrizni szeretné, hogy
állatába korábban már behelyezett
mikrochip száma benne van-e a
rendszerben, az oldalon található
nyilvános keresőben ezt megteheti.
Ugyanígy bárki, belépés nélkül
ellenőrizheti ebben a keresőben,
hogy az általa ismert azonosítóval
rendelkező állat szerepel-e az adatbázisban. Ha valamelyik adatot

Farsang
A farsang vízkereszttől (január 6ától) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan
a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.
A farsang jellegzetessége,
hogy alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. Csúcspontja
a karnevál, hagyományos ma-

gyar nevén „a farsang farka”. Ez
a farsangvasárnaptól húshagyó
keddig tartó utolsó három nap,
ami nagy mulatságok közepette,
valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik
meg a híres karneválokat. Településünkön az óvodások, az iskolások és a nyugdíjas klub is
jelmezes műsorral ünnepelte.
fotó: Duló Anikó

(lakcím, telefonszám) módosítani
szeretné a kutya gazdája, keresse
meg állatorvosát, és kérje segítségét!
Feltételezetten
külföldi
mikrochip esetén a mikrochip számnak
utána
lehet
nézni
a
www.europetnet.com
oldalon. A
bárki által látható adatok csak a
kutyára vonatkoznak.
– Milyen arányban kerülnek be
chipezett és chip nélküli kutyák?
– 556 kutya került be chip nélkül
és 52 kutyát mi vittünk vissza a
chip alapján a gazdához. Ezen
kívül sok-sok állatbarát saját maga
viszi el a megtalált kutyát állatorvoshoz, így mi kimaradunk ebből a
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körből. Ez a mi területünkön
kb.100-120 kutyát jelenthet a telefonok és állatorvosokkal egyeztetett adatok alapján.
És végül mit mondanak állatorvosaink?
Dr. Kakuk Attila által be-chipelt
ebek száma 2015.01. 19-én: 127
db. A transzponderrel ellátott ebek
a MÁOK kisállat-nyilvántartó
rendszerébe regisztrálásra kerültek.
Dr. Filip Zsófia 179 kutyát jelölt
meg.
A többiek megkeresésünkre nem
reagáltak.
Hay András
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Szentgyörgyi Napok

Az idén február 25. és 27. között
zajlott le az a rendezvénysorozat,
mellyel iskolánk méltán híres és
sokak által szeretve tisztelt névadójának, a nagyszerű színművésznek kíván emléket állítani.
Szentgyörgyi István Diósjenő szülötte. Itt töltötte játékban és munkában egyaránt gazdag gyermekéveit, s vitte tovább művészi előadásaiban is a falusi emberek bölcs
nyugalmát, a népi kultúra szeretetét. "A magyar földnek egy darabja
elevenedett meg a lépései alatt
ezekben a szerepeiben, s a magyar
lélek titokzatos gazdagsága, mélysége és virtusa nyílt meg a nézők
ámuló szeme előtt kristálytisztán,
átlátszóan." – írta róla Janovics
Jenő. Az általa képviselt népi
hagyományokat őrzi a Szentgyörgyi Napok mesemondó versenye, mely most – rendhagyó módon – idegen kultúrák felé nyitott.
A „Mesés kelet” témából kiindulva, átlépve országhatárokat és
földrészeket, elsősorban a keleti
népek meséiből szemezgethettek
az alsós, valamint 5-6. évfolyamos
diákok, ezzel is bővítve tudásukat,
színesítve a világról alkotott képüket. Ennek apropóján fogadta el
meghívásunkat, és látogatott el
iskolánkba családjával együtt
Őexc. Iftekhar Aziz, a Pakisztáni
Iszlám Köztársaság magyarországi
nagykövete, hogy megnyissa rendezvényünket.

A megnyitón sor került a már
korábban kiírt rajzpályázat eredményhirdetésére is, melyre tíz
település képviseletében több mint
száz pályamunka érkezett be. A

második napon egy rendkívül izgalmas irodalmi vetélkedő keretében mérettek meg a 7-8. évfolyamosok. Rejtő Jenő "A tizennégy
karátos autó" című műve nagy
sikert aratott a fiatalok körében,
általa megcsillogtathatták színészi
képességeiket, sőt verset is faraghattak. Az utolsó napon, mintegy
„levezetésképp”, sportoltunk egy
kicsit: asztalitenisz és labdarúgás
zárta a rendezvénysorozatot, melyen – minden eddigi létszámot
felülmúlva – tizenöt település százhetven tanulója képviseltette magát. A gondos előkészületeknek,
tanáraink kitartó, önzetlen munkájának és támogatásának köszönhetően tudtuk csak méltó módon
fogadni és megvendégelni a rengeteg versenyzőt és érdeklődőt, így
téve emlékezetessé számukra ezt a
néhány napot. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a rendezvény
megszervezéséért a Diósjenői Iskolás Gyermekekért Alapítványnak,
magánszemélyeknek, pedagógusoknak, valamint Diósjenő Község
Önkormányzatának. Nélkülük nem
sikerülhetett volna.
Végül következzenek a különböző versenyszámok helyezettjei:
Rajzpályázat
1. korcsoport
I. Raduly Gréta – Érsekvadkerti
Petőfi Sándor Általános Iskola
II. Ábra hám Előd –
Szentgyörgyi István Általános
Iskola
III. Berecz Ákos – Börzsöny
Általános Iskola (Nagyoroszi)

2. korcsoport
I. Szrenka Ádám – Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola
II. Szécsényi Anna –
Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola
III. Deskó Amira – Váci
Földváry Károly Általános Iskola
3. korcsoport
I. Kiss Nikolett – Váci Földváry
Károly Általános Iskola
II. Szlezák Rebeka – Váci Árpád
Fejedelem Általános Iskola
III. Sári Vivien – Rétsági Általános Iskola
4. korcsoport
I. Brugovitzky Dávid – Börzsöny
Általános Iskola (Nagyoroszi)
II. Virág Hajnalka – Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános
Iskola
III. Fehér Krisztina – Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános
Iskola
Mesemondó verseny
Óvodások
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott:
• Horváth Levente – Érsekvadkerti Ary Erzsébet Óvoda
• Dóczy Lilla – Szendehelyi
Meserét Óvoda
• Valent Ákos – Érsekvadkerti
Ary Erzsébet Óvoda
• Turi Zita – Aranydió Egységes
Óvoda- Bölcsőde (Diósjenő)
• Csabák István – Érsekvadkerti
Ary Erzsébet Óvoda
Iskolások
1. osztály
I. Kristóf Fanni – Érsekvadkerti
Petőfi Sándor Általános Iskola
II. Híves Áron – Érsekvadkerti
Petőfi Sándor Általános Iskola
III. Walter Zsombor – Börzsöny
Általános Iskola (Nagyoroszi)
Különdíj: Kürtösi Márton –
Szentgyörgyi István Általános Iskola
2. osztály
I. Csépe Zoltán – Váci Földváry
Károly Általános Iskola
II. Szombathy Viktória Lilla –
Börzs öny Általános Iskola
(Nagyoroszi)
III. Szabó Tamara – Nézsai
Mikszáth Kálmán Általános iskola
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Különdíj: Untsch Márton –
Nézsai Mikszáth Kálmán Általános
iskola
3- 4. osztály
I. Bartus Veronika – Endrefalvai
Móra Ferenc Általános Iskola
Szécsényfelfalui Tagiskolája
II. Varga Virág – Börzsöny
Általános Iskola (Nagyoroszi)
III. Urbán Emma – Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános
Iskola
Különdíj: Oláh Valentin –
Endrefalvai Móra Ferenc Általános
Iskola Szécsényfelfalui Tagiskolája
5- 6. osztály
I. Pavlik Boglárka – Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános
Iskola
II. Laczkó Balázs – Börzsöny
Általános Iskola (Nagyoroszi)
III. Schmittinger Lili –
Szentgyörgyi István Általános
Iskola
Különdíj: Koplányi Rita –
Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola
Irodalmi vetélkedő
I. Nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola – "Vanek Úr" csapata
II. Érsekvadkerti Petőfi Sándor
Általános Iskola – "Bizományi
rablók" csapata
III. Érsekvadkerti Petőfi Sándor
Általános Iskola – "Alfa Rómeó"
csapata
Sportversenyek
Asztalitenisz
I. K o v á c s K r i s z t i á n –
Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola
I I. S z a l a y M á r t o n –
Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola
I I I. L u ká c s At t i l a –
Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola
Labdarúgás
I. korcsoport
I. Balassagyarmati Dózsa
György Általános Iskola
II. Szentgyörgyi István Általános Iskola
III. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola
II. korcsoport
I. Balassagyarmati Dózsa
György Általános Iskola
II. Szentgyörgyi István Általános Iskola
III. Nőtincsi Általános Iskola
Felsőpetényi Tagintézménye
III. korcsoport:
I. Balassagyarmati Dózsa
György Általános Iskola
II. Szentgyörgyi István Általános Iskola
III. Nézsai Mikszáth Kálmán
Általános Iskola
IV. Nőtincsi Általános Iskola
Varga-Vodnák Adrien tanár
fotó: Duló Anikó
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JELES NAPOK
Április bolondja,
Felmászott a toronyba,
Megkérdezte hány óra,
Féltizenkettő, szamár mind a kettő.
Április, régi magyar nevén Szelek
hava, kalendáriumokban Szent
György hava. A hónapot Mars
kedveséről, Venusról nevezték el,
akit Aperire-nek is hívtak, családiasabb megközelítésben Romulus adta
e hónapnak isteni anyja Venus etruszk (Apru) nevét. Az elnevezés
talán a latin aperire megnyitni jelentésű szóból származik – utalás az
ekkor kinyíló természetre. Sylvester
János
az
1539-ben
kiadott
Grammatica Hungaro Latina című
munkájában a következőket ajánlotta a latin név helyett: tavaszelő-,
negyed-, kinyíló hó, nyilonos vagy
nyíló hónap, bika-, eső hava, esős
vagy bimbós hónap . A nyilonos
névre XVIII. századi nyelvújítóink
tettek javaslatot. A XIX. században
megjelent javaslatok: lanyhás, nyitó,
kinyíló vagy csírázó. Akad még
gőzhó, szikkanos-, virág hó, zöld

elő hava, tavasz hó, sőt: vegyes hó
és Béla holnap is.
A hónap népi jóslásai: Április
esője elkergeti a fagyot. Áprilisi hó,
nem jó. Áprilisi hó trágyáz, márciusi
szalmáz. Április hónap, ha nedves,
aratás lesz bő és kedves. Lucskos
áprilist, virágos május és száraz
június követ. Áprilisban hét tél, hét
nyár. Áprilisi zivatar kergeti a fagyot. Hideg április, rossz esztendő.
Április elseje. A bolondjáratás
napjához – régebben több babonás
hiedelem is tartozott. Minthogy
ekkor akasztotta fel magát az áruló
Júdás, e napot a népi vallásosság
hívei szerencsétlen napnak tartották.
Nem volt tanácsos tyúkot ültetni,
esküvőt tartani, útnak indulni, építkezést kezdeni, sőt eret vágatni sem.
Az asszony- és lánynép feketébe
öltözve ment templomba.. Egyébként az "április-járatás" sokakat
rászedő, beugrató, tréfás, bolondozó
szokása szinte egész Európa szerte
ismert. A hagyomány gyökerei az
ókorba nyúlnak vissza, egyes véle-

Ökumenikus imahét
2015-ben is megrendezésre került az
ökumenikus imahét, január 18-a és
24-e között a Krisztus-hívők egységéért. De mit is jelent a szó? A görög
oikoumené gé, 'AZ EGÉSZ LAKOTT FÖLDKEREKSÉG' rövidített formája. Nagy Sándor birodalma, mely kiterjedt az egész kisázsiaiegyiptomi-perzsa térségre, alapvető
változást hozott az ember és társadalmi környezetét átfogó világképben:
a városállam áttekinthető rendje
helyébe az egyetemesnek tekintett
ökumené (oikumené) lépett. Ebből
keletkezett a szó második jelentése: a
keresztények törekvése az egységre;
az ökumenizmus. Az idei ökumenikus imahét bibliai mottója János
e va n gé l i u má b ól s z á r ma zi k :
"JÉZUS ÍGY SZÓLT HOZZÁ:
»ADJ INNOM!«"
Az ökumenikus imahetet 1908 óta
rendezik meg, először még csak az
anglikán és a katolikus egyház tagjai
vettek részt az egyesült államokbeli
Graymoorban tartott imahéten. Az
ökumenikus imahétre 1968 óta készítenek imafüzeteket, amelyeket
elküldenek a világ minden tájára,
hogy a helyi nyelvekre lefordítsák. A
2015. esztendő imahetének anyagát a
Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el. Az esemény
mintegy két évtizedes hagyományra
tekint vissza Magyarországon. Az
imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket
és imádkoznak a keresztények egységéért. Ha mi, keresztények Krisztus személyében összetalálkozunk,
akkor lehetünk igazán hatékony jellé
az egész világ előtt – mondta Erdő
Péter bíboros, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke az öku-

menikus imahét országos megnyitó
istentiszteletén, január 18-án, a Szent
István-bazilikában.
A mi körünkben január 19-én a
diósjenői katolikus templomban
kezdődött az imahét, mikor is
Gottfried Richárd református lelkipásztor hirdetett igét. Másnap a nógrádi katolikus templom adott helyet a
híveknek és Zsugyel Kornél evangélikus lelkipásztornak. Szerdán ismét
Diósjenő volt a helyszín, ám most a
református imateremben találkoztunk Meláth Attila váci baptista lelkipásztorral. Csütörtökön ugyanitt
Hargas Gyulát a verőcei baptista
gyülekezet vezetőjét hallgattuk.
Pénteken és szombaton Győry Csaba plébános lépett a szószékre. Először a jenői református imateremben,
a záró napon pedig a nógrádi evangélikus templomban. Itt olvastam
föl írásomat:
Ha mi keresztények Krisztus személyében összetalálkozunk, akkor
lehetünk igazán hatékony jellé az
egész világ előtt. Jézus szeretete
mindig velünk van!
Legyünk együtt ebben a rohanó
életben, adjuk oda a szívünket egymásnak, mélyüljön el a szeretetünk!
Szeretetünkben ne legyen félelem!
Tiszta szívvel tudjunk egymás szeretetében élni. Legyünk mindig őszinték egymással, és ha tele van szeretettel a szívünk, mondjuk el őszintén
és szeretettel embertársainknak amit
szeretnénk és nem a háta mögött!
Legyünk bennünk bátorság-szeretet!
Akihez beszél Isten Szent lelke, aki
szeretne Krisztussal beszélni, krisztusi hitben és szeretetben élni, aki
találkozik Krisztussal az elhagyja a
korsót. Ezért mondom nektek, hogy
tiszta szívvel, lélekkel és szeretettel
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mények szerint az „ünnep” római
eredetű és azzal függ össze, hogy az
ókorban április elsején léptek hivatalba a consulok és az új tisztviselőket szokás volt Rómában megajándékozni illetve kedvesen megtréfálni. Később az ünnep mind szabadosabb formát öltött, mind durvább
szövegű köszöntőverseket írtak –
énekeltek ez alkalomból. A szokáshoz egyre több, a napforduló köré
csoportosuló hagyomány is szövődött. Más hagyomány szerint francia
eredetű a vidámság. A francia egyetemeken a középkorban ezen a napon választották meg a diákrektort,
aki természetesen csak egy napig
uralkodott, de tevékenysége nagy
kicsapongással és dorbézolással járt.
A napot Franciaországban és Olaszországban (Poisson d'Avril, ill. Il
Pesce d'Aprile) április halának, Németországban Narrentag-nak, mint
nálunk; bolondok napjának nevezik,
Angliában All Fools' Day -nek, azaz
minden bolondok napjának. Gazdag
irodalma van már a letűnt századokból is az e naphoz fűződő, híreshírhedt bolondériáknak. Ilyen volt

például az augsburgi országgyűlés
által 1538. április elsejére meghirdetett nagy pénz-leértékelés, amely
csak trükk maradt, és amire kegyetlenül ráfizettek a spekulánsok.
Április elseje a téli napfordulótól
számított századik nap, ezért népünk
régente „száznapnak” is nevezte.
Egyéb-ként negyvenes nap volt, e
nap időjárásából a terméskilátásokra
következtettek. Ha eső támadt abból rossz, a derült időből pedig jó és
bőséges termést jósoltak. A szokás
Magyarországra német nyelvterületről érkezett, inkább városi gyermekmulatság volt, a falvakban nem igen
gyökeresedett meg. És mivel április
elseje a téli napfordulótól számított
századik
nap,
ezért
régente
"száznapnak" is nevezték. Alkalmasnak vélték e napot a régiek az indás
növények, a dinnye, az uborka vagy
a tök vetésére és ettől számítva a
századik napon várták a zsendülésüket. Ám a rímes regula így figyelmeztet: MA NE VESS, INKÁBB
NEVESS! KÜLÖNBEN MAGADRA VESS!
HA.

éljünk egymással a mindennapokban. Mi keresztények hogyan jutunk
közelebb egymáshoz? – Mi a titka?
Minél közelebb vagyunk Jézus
Krisztushoz, annál közelebb vagyunk
egymáshoz! Istent a szívünkben
imádjuk! – Életközösségre szeretne
lépni velünk-. Megszólít bennünket
Isten igéje tükör! Meg akarja éreztetni velünk, hogy Ő úgy szeret bennünket ahogy vagyunk (de nem
akarja a bűnünk bocsánatát). A bűn
zsoldja a halál. Az Isten kegyelmi
ajándéka az örök élet. – Legyünk
vele őszinték! – Isten személyes
találkozásra hív bennünket. Szomjassá válunk, és mi is kérjük az élő
vizet. Adjon nekünk szomjúságot az
élő víz után, és adni fog mert szeret
minket! A HIT TITKAIRÓL BESZÉL JÉZUS! Ha a hitét komolyan

gondolja valaki, az nem szomjazik!
Jézus határokat lép át, amit ő maga
alkotott. Ő emberré lett életünk, csak
ő bűntelen volt. Hisszük a teremtő
Atyát! Kölcsönösen tiszteljük egymás hitét, a benne élő egységért!
Ami összeköt bennünket, keresztény
testvéreket, a lelki egység és szeretet! Atyáink egyesítő ereje, és szeretete nélkül , biztos , hogy szomjaznánk, mi hitben és szeretetben élő
keresztény testvérek! Mindannyiunk
nevében szeretném megköszönni
atyáink szolgálatát, amit estéről
estére szeretetben hallhattunk meg!
Legyen ez a kis írás, gondolatcsokor
útravaló minden testvéremnek! Engesztelődjünk ki szívből egymással,
és legyen békesség köztünk mindenkor! Ámen
(MJné, Marika)

Készülődés húsvét vigíliájára
Mi, keresztény emberek a húsvét
ünnepét nem a locsolkodás a vendégség ünnepének tekintjük (ki-ki a vallása szerint ünnepli) csupán. Hiszen
az embertársak között akadnak olyanok is akik számára csak ezt jelentheti húsvét ünnepe.
Szeretném megragadni az alkalmat
és egy kicsit felelevenítsem a húsvét
ünnepét.
A nagyböjt számunkra Jézus szenvedésének felelevenedése a keresztút
által. A keresztutat péntekenként
imádkozzuk, testvéreimmel. Jézus
szenvedésének stáció állomásait
átélve. Imádkozunk, énekelünk, minden állomásnál megállva, ahol lelkileg erősítve egymást, eljutunk a
"feltámadás állomásához".
Készülünk a Passióval is! Egy
héten egyszer találkozunk énektársaimmal a katolikus plébánián. Az ajtó
mindenki számára nyitva áll, aki
szeret énekelni. Aki részt vesz ebben

a készülődésben, csodálatos élményben részesül. Hogy hogyan, és mitől
olyan csodálatos? Mert testvéri szeretetben tudunk eltölteni sokszor 2-3
órát is, megfeledkezve az időről.
Szívvel, lélekkel gyakorolunk, hogy
minél felkészültebbek legyünk a
virágvasárnapi, illetve a nagypénteki
szolgálatra.
Szerető Keresztény Testvérek!
Így készülünk mi keresztények a
húsvét ünnepére! Legyen ez a szívből jövő gondolatcsokor lélekben
felemelő érzés minden keresztény
illetve ateista testvéremnek.
Jézus kereszthalála és feltámadása,
ő a mi húsvéti bárányunk, aki magára
vette a világ bűneit, és ezzel megszabadította népét az örök haláltól. Ezt
szimbolizálja az utolsó stációkép is.
Mindenkinek kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánok.
Szeretettel:

Miklósné Marcsi
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A 48/49-es szabadságharc diósjenői honvédei
Az 1848/49-es szabadságharcban
nem kapott különösebb szerepet a
község, természetesen nem kerülhette el a katonaállítási kötelezettségeket. A honvédseregbe való toborzást
azonban nem minden esetben kísérte
lelkesedés. A településre az összlakosság arányában kivetett létszámot
többnyire sorshúzás által választották, de gyakorta előfordult, hogy –
aki megtehette – volt, aki pénzért
fogadott maga helyett – gyakorta
más községből – bevonulót. Rétság
mai körzete túlnyomórészt az egykori Kékkői járáshoz tartozott. Az
1848. augusztus 29-én tartott vármegyei választmány hat századra osztotta a nemzetőröket. A nógrádi
honvédek a VI. századba kerültek. A
szeptember 21-én, Balassagyarmaton
tartott teljes hatalmi választmányi
ülés döntése szerint az egész járásnak összesen 944 újoncot kellett
kiállítania.
A szabadságharc után – mintha
nem lett volna elegendő a sok megpróbáltatásból – újabb csapás várt a
volt honvédekre. 1849 októberében a
császári hadsereg főparancsnoksága
elrendelte, hogy „a felkelő seregben
szolgált minden egyén előállítandó
és a hadsereg állományába osztályozás nélkül besorozandó”. Valóságos
hajtóvadászat indult meg a volt honvédek után, kik közül sokan inkább
vállalták a bujdosó életet, hogy szegénylegényként, betyárként a Börzsöny rengetegeibe meneküljenek.
A forradalmi gondolat bukása után
folyamatosan felügyelték mindazokat, akik bármi szerepet vállaltak a
szabadságharc során. Egy 1850.
március 2-án kelt Nógrád megyei
jelentés arról ad hírt, hogy az alsóbb
osztály tagjai nemigen mozgolódnak,
de a „míveltebb osztály” képviselői
közt már nem ily megnyugtató a
helyzet.
A szabadságharc bukását követően összeírták a volt honvédeket. Az
1849. december 26-én kelt feljegyzés szerint Diósjenőről összesen
harmincnyolcan szolgáltak a honvédseregben.
A Szentgyörgyi István diósjenői
jegyző / a színművész édesapja/ által
készített összeírás öt csoportba sorolva veszi számba a volt diósjenői
honvédeket.
Tekéntetes Nógrád megyei Diós
Jenői honvédek összves jegyzéke
1849. évben.
1. Akik magokat f. 849-ik év november
16-án
jelentették,
s
elbocsájtattak:
1. Dobos Imre
2. Tamás Jósef
3. Supka András
4. Boros János
5. Nagy István
6. Henrik Jósef
7. Miklós István
Ezeknek, mint katonai szolgálatra
tehetetleneknek az illető B.Gyarmati
katonai császári királyi hatóságtól
elbocsájtó levelük vagyon.

8. Hornyos Pál
9. Kayzer János
10. Tóth Márton
11. Tuskó József
12. Jenei András
13. Nagy Gedeon
14. Kis Mihály
15. Havas Ferenc
2. szer Ugyan akkor a császári
királyi rendes katonaság közé
bésoroztattak:
1. Panyi János
2. Gelter Mihály
3. Kiss László
4. Dobos Péter
5. Sufkó János
Ezek bent maradtak november 16án 1849.
3. szor Még magukat bé nem jelentették:
1. Szalai András egyetlen fiú
2. Berki János 3. Czina József 4. Marton Márton beteges
5. Alaska István*nem tudatik hol
van
6. Szluka Pál
nem tudatik hol
van
7. Getzi József örökös koldus beteg, nyomorék, meghalt
8. Csurja András már esztendeje
ágyban fekvő beteg
9. Hollman György vidéken betegeskedik, molnár legény
10.
Prohászka
István
Komárombúl végelbocsájtó levele
(van) Haynau ő méltóságától,
Mikolán van most.
* Valószínűleg Alaksa
4. szer Rendes volt két nyomorék
katona most jött haza:
1. Péter József Szokolán fekszik
vizsgálatott kiállt, beteges
2. Panyi György Szokolán fekszik
vizsgálatott kiállt, beteges
5. ször Hol létek nem tudatik bizonyosan
1. Lakatos József mint
állítják
elhalt
2. Panyi Márton bé
soroztatok
olasz honban van, onnan írt
3. Mézeri András* nem tudatik
hol van
4. Juhász Márton nem tudatik
hol van
5. Fagyas Gergely nem tudatik
hol van
6. Juhász Gábor nem tudatik hol
van
* Valószínűleg Megyeri
Összeilletés: 1szer elbocsájtatott
összesen 15
2szer ugyanakkor bevevődött
összesen 5
3szor még magokat be nem jelentették 10
4szer legközelebb haza jöttek 2
5ször oda vagynak, s elhaltak 6
Összvesen: 38
Kelt: Diós Jenőn 26-ik December
1849.
Mély hódolattal közli
Szentgyörgyi István jegyző
Ez egy epizód Végh Józsefnek
Diósjenői történetek I. című, készülő könyvéből.

2015. március hó

Felhívás
Végh József helytörténész egy könyvet ír Diósjenő történetéről,
melyben az elmúlt ötven év gyűjtéseit kívánja közreadni. A tervezett
kötet gazdagítása érdekében kérjük azokat, akik fényképpel rendelkeznek a második világháborúban elhunyt, eltűnt hozzátartozóikról,
jelentkezzenek, hogy lemásolhassuk és szerepeltethessük a könyvben. A képeket lemásolás után visszajuttatjuk a tulajdonosának.

Tisztelt Olvasók! Ez a fénykép a diósjenői óvoda régmúltjából való, de
sajnos több információnk nincs a képről. Aki felismer rajta személyeket,
vagy bővebb információval tud szolgálni, kérjük keresse a szerkesztőséget, vagy Végh Józsefet! Köszönjük!

Programajánló 2015. április – május hónapokra
Dátum
03.28-29.
04.04.
04.11.
04.11.
04.26.
05.01.
05.01.
05.09.
05.10.
05.16.
05.16.
05.17.
05.29.

Programnév
Helyszín
Húsvéti népszokások
Tájház
Barátság Kupa
Jenői-tó
Gyógynövénykert
Tájház
Környezetvédelmi nap Jenői-tó
Cralusso tesztverseny
Jenői-tó
Házi verseny
Jenői-tó
Majális
Sportpálya
Környezetvédelmi nap Község közigazgatási területe
Madarak és fák napja
Diósjenői Erdei Szabadidőpark
Idősek napja
Általános Iskola
Gyógynövény ismereti és Diósjenői Erdei Szabadidőpark
gyűjtőtúra
Duna kanyar Kupa
Jenői-tó
Gyermeknap
Diósjenői Erdei Szabadidőpark

A Boróka-ház programjai áprilisban és májusban
(részletek a ház facebook-oldalán és plakátjain)
március 28-tól
9.00-13.00 kézműves foglalkozás
szombatonként
március 30-tól
10.00-11.00 Ölbéli játékok, zenélés
kéthetente hétfőn
Zselykével 0-3 éveseknek és szüleiknek
április 2-től minden
9.00-11.00 Gyógynövény-ismereti tanfolyam
csütörtökön
kéthetente csütörtökön 10:00-11:30 Baba-mama kör
április 10-től
16:00-18:00 Agyagozás, formázás felnőttekpéntekenként
nek (14 éves kortól)
április 11. szombat
17:00-19:00 Törökország hangja, képei és
ízei Koncert és hangszerbemutató. (Ea: BíróSzatmári Anita és Bíró Zsolt)
április 16. csütörtök
18:00- Jeles Napok - Végh József előadása az
áprilisi ünnepkörről
április 22. szerda
10:00-15:00 Föld napja Óvodásoknak, iskolásoknak
május 9. szombat
9:00-13:00 BOLHAPIAC és MAGVÁSÁR
május 14. csütörtök
10:00-15:00 Virágok napja óvodásoknak,
iskolásoknak
május 21. csütörtök
18:00- Jeles Napok - Végh József előadása a
májusi ünnepkörről
Május 31. vasárnap:
10:00-18:00 ékszerkészítés,arcfestés, VONAGYERMEKNAP!!!
TOZÁS - Erdei Szabadidőparkkal közösen!
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Könyvajánló
"Kivételesen ritka lelet a Diósjenő
határának nyugati felén a NagyGál-rét melletti erdőrészen a Kemence patak partján 1985-ben
előkerült középkori üveghuta.
Saskó István, majd Teszári Károly
figyelt fel az erdészeti út rézsűjében mutatkozó üvegedény töredékekre és olvadékdarabokra. Az első
régészeti ásatás 1987-ben folyt. …
Megállapítható, hogy ez a huta a
13.század végétől a 15.század második feléig működött." olvasható
többek közt a Vadregényes erdőtáj a Börzsöny című könyvben,
ami nem a szokásos nagyalakú, a
sok apró kép között a világ bármely országában, bármely nyelvén
érthető alapszintű magyarázatokkal
kitöltött tudományos- ismeretterjesztő kötet. Ez a könyv a Börzsöny csodálatos világának enciklopédiája.

Így van, hiszen nem színesképes albumot terveztünk némi
szöveggel, erősít meg Nagy László
az Ipoly Erdő Zrt. kutatási projekt
koordinátora, a kötet egyik szerkesztője. Sokkal inkább egy olyan
hiánypótló, tudományos-ismeretterjesztő művet, amely műfaj (a
könyv egyik szerkesztője; dr.
Bartha Dénes megfogalmazása
szerint) ma már a kihalás szélére
került. Elképzeltünk egy olyan

kötetet, amiben a természettudományoktól a történettudományon
át, közte néprajz, építészet,
kulinária, stb. minden tudományos
ismeretet, adatot összegyűjtünk,
közzé teszünk, hogy azt olvasva
bárki (valóságos) képzeletbeli
utazást tehessen a Börzsönyben.
Valóban enciklopédia, ha nem is
Descartes-i értelemben, de szintézisre törekvő tudástárat próbáltunk
közre adni, ami nem a kutatóknak
szól elsősorban, hanem a Börzsöny
szerelmeseinek vagy épp a Börzsönyt még nem ismerőknek. Így a
szöveg ugyan minden izében tudományos, ámde közérthető, ott ahol
lehet. Mert például az ásványtani
fejezetet nehéz lett volna szakszerűen és ugyanakkor olvasmányosan is megfogalmazni.
– Fejezetek?
– Három nagy egységre osztottuk a könyvet. Az első a TERMÉSZET ÉS TÁJ, aminek első fejezete a Tűzből született hegyvilág, az
utolsó A megszakítatlan erdőrengeteg csodái címet viseli. Az EMBER ÉS TÁJ a történelem előtti
idők rénszarvas vadászainak emlékeit idézi föl elsőként, majd a XX.
század közepén történtekkel záródik. A BÖRZSÖNY FELFEDEZÉSE a műemlékek és emlékhelyek bemutatásával kezdődik és a
cincérek életterének felfedezésén
keresztül jutunk hétköznapjaink
erdőgazdálkodásáig. Hatszáz oldalon át, rengeteg képpel.
– Kik a szerzők?
– Felsorolásuk elfoglalná a helyet a könyv tartalmi ismertetése el
ől, hiszen harmincöten vannak. A
szerkesztés három évnyi munkájára is azért volt szükség, hogy e

Felhívás
gazdaság bizonyos válfajai, a pihenés, és sokszor a lakosok védelme
is mind az erdőhöz köthető. Generációknak adott biztos megélhetést,
nyugalmat. Az idősek ajkáról történeteket, legendákat hallhatunk,
melyek idővel egész mondakörré
gazdagodnak. Gondoljunk csak
Drégelyvárra, Pénzásásra, vagy a
Kámorra.
A Diósjenői Erdészet a területét a
jó gazda gondosságával igyekszik
kezelni, így nemcsak az erdőgazdálkodással, vadászattal, turisztikai
szolgáltatással foglalkozik, hanem a
múlt értékeinek felkutatásával, megDiósjenő a Börzsöny hegység lábá- őrzésével és bemutatásával is. Az
nál fekvő község, melynek mint erdészet évek óta komoly erőfeszítéoly sok hegyvidéki kis falunak is, seket tesz, hogy összegyűjtse az
élete színterének egy része maga a évtizedes, s olykor évszázados archív fényképeket, dokumentumokat,
Börzsöny, az erdő.
Nem is kell magyarázni, hogy az térképeket, egy-egy jeles helyhez
évszázadok során kialakult megél- kötődő történeteket, s ezeket archihetési formák az erdőművelés, a válja, majd mindenki számára elérvadászt, az építkezések, a mező- hetővé teszi. A régi épületek felújítá-
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"rengeteg" szerzőt, illetve szövegeiket egységes nyelvezetre, egységes szemléletbe tudjuk összefésülni. Miután a kötet kiadója az Ipoly
Erdő Zrt., nem véletlen, hogy szerzőink közt sok az erdész és a
könyv fókuszában mindvégig az
erdők állnak, amelyek oly erős
tájformáló erők hogy egységbe
szervezik akár a földtani, akár a
néprajzi információkat.
– Eddig miért nem készült összefoglaló mű a Börzsönyről?
– A hegység meglehetősen elzárt
terület még ma is. Egy vadregényes, egy tömbben lévő erdőtáj. A
valahai kutatások eredménye szakfolyóiratokban jelentek meg s bár
volt már kezdeményezés összefoglaló műre (Láng Sándor akadémikus, Antalffy Gyula ), ilyen tájmonográfia még nem született a
Börzsönyről. Aki meg akarja ismerni a vidéket, a saját lábára kell,
hogy hagyatkozzon, hiszen aszfaltozott utak (hál 'istennek) nem igen
szabdalják a hegységet. Ebben is
egyedülálló. Akármelyik középhegységi tájunkat nézzük, egyik
sem ennyire érintetlen, csak a Börzsöny. A terület, vulkanikus eredetéből következően nem is nagyon
járható. Meredek gerincek, völgyek, bércek által szabdalt domborzatról van szó És a települések
is mind a hegy lábainál fekszenek,
körbefogják az erdőket. Ezek mind
közrejátszottak abban, hogy a Börzsöny értékei szinte érintetlenül
megmaradtak.
– És persze az is, hogy hosszú
időn át a katonaság egy jelentős
részt lezárt.
– Nem volt az olyan hangsúlyos.
A Bakonyhoz képest meg pláne
nem. A Nógrádi medence felé es ő
részen működött egy-egy objektum

aminek környékét is valóban lezárva tartották. És volt itt egy tüzérrakétás egység a hetvenes évektől,
aminek „zaját” még a hegy túlsó
oldalán is lehetett olykor hallani.
Ám tevékenységük csak egy szűk
területre korlátozódott. A belső
részek érintetlenek maradtak.
– A könyv nem zsebkönyv, kirándulás közben föllapozható segédlet.
– Valóban nem túra kalauz, ami
abban segít, hogy jobbra vagy
balra forduljak s a kanyar után a
vízmosásban mit érdemes megpillantanom. Ezt először el kell olvasni, legalábbis azt a részt, amely
iránt érdeklődöm, hogy megszerezzem azt a megfelelő háttértudást,
ami a szemügyre veendő dolog
keletkezését, okát, értelmét tárja
föl. Nem mondom, hogy ne induljon senki se úgy a Börzsönybe,
hogy előtte nem olvasta el a Vadregényes erdőtáj Börzsöny-t. Ám
az biztos; ha elolvassa, sokkal
többet lát, sokkal többet ért meg,
sokkal több élményben lesz része.
– Kik is legyenek tehát azok,
akiknek ajánlja a könyvet?
– Mindenkinek ajánlom. A Börzsönyért rajongóknak elsősorban.
Az erdeinkben túrázóknak, az ásványgyűjtőknek, a fotósoknak, a
természetimádóknak, a pihenni
vágyóknak, a kisvasút szerelmeseinek, a csöndre és tiszta levegőre
áhítozóknak, a régmúlt és a tegnapok kutatóinak. Nem folytatom a
felsorolást. Azért született e könyv,
hogy olvasói magukénak érezhessék a Börzsönyt.
További információk a http://
www.ipolyerdo.hu/ oldalon és az
Ipoly Erdő Facebook oldalán található.
HayA

sával annak teljes környezete, múltja
feltárásra kerül. Így tettünk
• az erdészeti irodaépület,
• a Pénzásási Erdei Turistaház,
• A Sváb kastély parkjának,
• A Wenckheim – ház felújításakor.
Az összegyűjtött anyagokból
dekorációk, összefoglaló tablók,
kiállítási anyagok és kiadványok
készülnek.
Ezúton szeretnénk felkérni
mindazokat, akiknek birtokában
régi fényképek, képeslapok, dokumentumok, újságcikkek, érdekes
történetek vannak, segítsenek múltunk közös megőrzésében, s jelentkezzen a következő elérhetőségeken:
Diósjenői Erdészet, Diósjenő
külterület
• Tel.: 06 – 20/468 – 7030
• email: diosjeno@ipolyerdo.hu
Pesek Gézáné:
• Tel: 06 – 20/582 – 4529 vagy
06 – 30/649 – 7657
• e-mail: pesek_bea@ipolyerdo.hu

A fényképeket várjuk az erdészeten, vagy telefonon történő
egyeztetés után személyesen is
elmegyünk.
Az átvett anyagot beszkenneljük, archiváljuk. Az eredetit
visszaadjuk tulajdonosának.
Nagy segítséget jelent, ha a képhez tartozó adatokat is megkapjuk: kik vannak a képen, helyszín, milyen esemény kapcsán
készült a kép. A kép feldolgozásakor feltüntetjük a kép tulajdonosának nevét is. Elsősorban a
Börzsönyhöz, az erdőhöz, erdei
munkákhoz, hagyományokhoz, a
régi életet ábrázoló fényképeket, és
minden más érdekes anyagot várunk.
A gyűjtött anyagból kiállítást
szerveznénk, ahová köszönetképpen a felajánlókat szeretnénk
vendégül látni.
Segítségüket előre is köszönjük.
Ipoly Erdő Zrt.
Diósjenői Erdészet
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Megtartotta idei közgyűlését a 40 éves
Diósjenői Sporthorgász Egyesület
Február 14-ére hívta össze vezetősége a 264 főt számláló közösség
tagjait, hogy megtárgyalják az
elmúlt év eseményeit és meghatározzák 2016-ig szóló programjukat. A gyűlésre csak hatvanhatan
jöttek el. Az elnökség, először
tartalmi és pénzügyi munkájáról
számolt be, majd az idei költségvetést vitatták meg. A Fegyelmi Bizottság beszámolóját a Felügyelő
Bizottságé követte. A tagi előterjesztések után gyűlést az elnökség
határozati javaslatainak ismertetése
és megvitatása zárta.
Egészen
röviden ennyi történt.
Érdemes azonban kicsit bővebben is informálódnunk, hiszen az
egyesület községünk legnagyobb
civil közössége s ami náluk történik, az sokakat érint.
Egyperces néma főhajtással búcsúzott a tagság két elhunyt horgásztársától Valyó József-től és
Bilek István-tól.
Az elnökségi beszámoló néhány
pontját parázs vita követte (a taggyűlés jegyzőkönyve a http://
www.diosjenoi-horgaszto.com/
oldalon olvasható). Néhány közérdekű információ:
Módosítani kell az egyesület
Alapszabályát, mert
A./ az új törvényi rendelkezés
értelmében a hal addig képezi az
egyesület tulajdonát, amíg a halter-

melőtől a horgásztóig utazik, amint
a hal a tóba kerül (telepítés) már az
állam tulajdona.
B./ Az egyesület vagyona nem
osztható fel a tagok közt. Ugyanakkor a belépéskor befizetett öszszeg kilépéskor visszajár.
C./ A hatályos rendelkezések
alapján az egyesület vagyona nem
a tagok tulajdona. Az egyesület
vagyonának kezelése a közgyűlés
által megválasztott tisztségviselőkre van bízva, akik büntetőjogilag is
felelősek azért.
A személyi változások közt
megemlítendő, hogy Lengyel Pista
felmondott a KUKAC büfében. A
kiírt pályázaton Richter Attila
egyedüli jelentkezőként nyert. A
MOHOSZ a horgászok országos
környezetvédelmi napját 2015.
április 11-re jelölte ki. Kérjük
egyesületünk tagjait, hogy minél
többen vegyenek részt a horgásztó
környezetének tisztításában, az
erdő alatti út felújításában. Beszámolóját Móritz Emil elnök nem
csak a horgász-társadalmat, hanem
községünk valamennyi lakóját
érintő gondolatokkal zárta: "Évente
háromszor veszünk részt az önkormányzat által megrendezett jeles
napokon – Majális, Jenő Nap,
Szüreti felvonulás – több civil szervezet mellett. A szállítóval, előre
egyeztetett időpontban, ingyen és

Álmodtam egy világot
Kedves olvasók!
Elmondom egyik éjszakai álmomat!
Csodálatos fekvésű falunkban
jártam, ámultam-bámultam, és
nagyon jól éreztem magam. Mindenütt beszélgető emberek régi
népviseletben mosolyogva, kedvesen fogadták a világ falujába látogató vendégeket.
Vasútállomásunkra és buszpályaudvarunkra külön járatok hozzák a vendégeket szerte a nagyvilágból.
Érkezésükkor helybéli
tolmácsok és idegenvezetők várják
és kalauzolják őket a csodálatos
fölvégi szállodába, melynek földalatti részében 50 m-es versenyuszoda van, a wellnesstől a gőzkabinon át a szaunákig élvezhetik a
csodálatos gyógyfürdő természeti
adottságait.
Mozgójárda van, melyre ráállván vagy ülvén felviszi vendégeinket a szállásra. Közben vannak
megállók: Véndiófa, Coop, Kati
bolt, Havas vendéglő. Majdnem
elfelejtettem: a Boróka ház. Innen

lehet lanovkán felmenni: Csóványosra egyik kilátóról a másikra.
Még alszom és álmodok.
A szállodából gyönyörű kilátás
nyílik az alattunk elterülő falunkra,
és még az alatta lévő tóra, ahol az
úszó szigetet mozgatja a Loch
Nessi szörny, melyet dicső horgászaink fogtak ki a tóból.
A tó déli oldalán golfpálya és
sportcentrum várja a kedves vendégeket. A szőlőhegy felső oldalán
novembertől márciusig síelni és
szánkózni lehet, mellette bob pálya
üzemel. Focicsapatunk az NB 2
éllovasai közé tartozik, a kosarasokkal és kézisekkel együtt.
Új kultúrházunkban minden
héten neves színészek, énekesek és
artistaművészek lépnek fel. Itt van
az ország Ki mit tud? döntője.
Templomainkban folyamatos koncertversenyek vannak, melyekre
már csak előre lehet jegyet venni.
Utcáink tiszták, gödörmentesek.
Árkaink betonlapozva, mellette
virágágyások, díszfák, gyümölcsfák. Boltosaink minden féldecis

2015. március hó

bérmentve megkapjuk a szükséges
halmennyiséget. A Polgármesteri
Hivatal minden katlan halászléhez
10.000.-Ft (fűszer)támogatást
biztosított. Továbbra is részt vállalunk ebből a társadalmi munkából.
A Hivatallal kötöttünk egy
együttműködési megállapodást,
amely alapján szeretnénk olyan
pályázatokban részt venni, mely a
tó érdekét is szolgálja. Megemlítem a lehetőségek között, tó körüli
kerékpárút, a Jenői-patak befolyásának rendezése, tókotrás, gátak
karbantartása, stb. Továbbá; a tó
és a Tópart u. között lévő területet
25 évre térítésmentesen megkaptuk
az Önkormányzattól, saját rendelkezési joggal. Ezután zavartalanul
lehet sátorozni. A hivatal előrehaladott tárgyalásokban van Dombóvári úrral az erdő felöli út átadásáról. Ennyivel szerettem volna
kiegészíteni a beszámolót." ,
A Fegyelmi Bizottság beszámolóját Kotroczó Balázs elnök, a
Felügyelő Bizottság beszámolóját
Kalocsai Attila elnök terjesztette
elő. Mindkettőt elfogadta a közgyűlés.
HORGÁSZREND új tervezetét
a 2015. 02. 14-től 2016. 02. 14-ig
szóló időszakra a közgyűlés az
előterjesztés szerint fogadta el.
Ebből idézzünk néhány pontot:
6./ Halak engedélyezett mérettartománya: ponty: legalább 30
cm, 6 kg feletti nem tartható meg,
nem vihető el. Süllő: legalább 30
cm. Balin: legalább 40 cm. Csuka:

legalább 50 cm. Keszeg: 30 cm
feletti nem vihető el június 30-ig.
Az országos horgászrendtől
eltérő tilalmi idők: ponty: fajlagos
tilalmi idő alól felmentve
csuka: fajlagos tilalmi idő február 01 - április 30-áig. süllő: fajlagos tilalmi idő február 01 - április
30-áig compó fogása általános
éves helyi tilalom alatt áll!
8) Éjszakai horgászidő: hétvégeken, pénteken és szombaton.
Amennyiben állami ünnep miatt a
hétvége előbb kezdődik, vagy
hosszabb ideig tart, illetőleg ha két
munkaszüneti nap hétköznapra
esik, úgy az éjszakai horgászatot
erre vonatkozóan is értelemszerűen
alkalmazni kell. Az éjszakai horgászidő április 30-án (csütörtök)
éjszaka kezdődik, és október 31én (szombat) hajnalig tart. A napi
területi engedélyt kiváltó horgászoknak az éjszakai horgászat
egységesen 20 órától 05 óráig tart.
Ezt követően Paulovits László, a
HENOSZ elnöke tartott tájékoztatót. Átadta a Tiszta víz, rendezett
tópart
elnevezésű versenyben
elért II. helyezéstért járó 40.000.forintos díjat, majd értékelő beszédében kitért mindazokra a kérdésekre, amelyek a közgyűlésen
elhangzottak. Búcsúzóul jó szórakozást, sikeres horgászatot kívánt
minden jelenlévőnek.
HA.

üvegre és süteményes zacskóra
ráírják a kedves vendég nevét,
hogy tudjuk kinek adjuk vissza, ha
elveszíti.
A patakon vadvízi evezést lehet
tenni. A pincesor alatt csodálatos
borokat lehet kóstolgatni, mulatni
és különböző ételeket ízlelni. Munkásaink német, angol és francia, 12 koszovói bevándorolt. Falunk
áramellátását a Závoz tetőn működő szélerőmű szolgáltatja. Fűtését
pedig a már említett nagy vastartalmú Zsibaki hővízforrás.
Iskolánk kicsinynek bizonyult,
mert 30 km-es körzetből iskolabuszok és külön vonatok hordják a
tanulókat különleges tanáraink
keze alá.
Közbiztonságunk az ország elitjébe tartozik. Nincs verekedés,
lopás, csendháborítás, erőszak.
Mindenki nyugalomban, békességben és szeretetben él…
Felébredtem.
De jó lenne, ha így lenne.
Álmodni mindenkinek szabad.
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Diósjenői Sportegyesület
adószám: 19929352-1-12
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