
Fehér Karácsony
  Tóth Gábor - főszerkesztő

Pár nappal Szenteste előtt lehullott a hó. Hurrá! – mondja a fiam – 
végre hóban jön a Jézuska, fehér karácsonyunk lesz. Persze sem a 
Megváltó, sem pedig angyalai nem néztek rá az időjárás jelentésre, 
mert nyomban láthatták volna, hogy a jeles dátumra bizony elol-
vad az addigi fél arasznyi hótakaró.
Sebaj, legyen előbb Karácsony!  –  érkezett a szülői javaslat a gyerek 
csalódott arcát látva…
Végül minden a megszokott rend szerint zajlott, pedig az év már 
megmutatott jónéhány, nem tervezett helyzetet. Talán a szaloncu-
kor nem volt annyira édes (kivéve, amit a Mikulás osztott az új 
Tükrösben) és a csillagszóró is haloványabban szikrázott…
De érkezzen akárhány gyomros, botladozzunk többször is az 
utunkon, vagy döbbenjünk rá, hogy fordítva ülünk a lovon, a fény 
mindenkit elér. Az a Fény, amit ugyancsak ünneplünk, Jézus fel-
támadásával. December 24-ével felülkerekedik a világosság, a sö-
tétséggel szemben. Minden évben megéljük, mégis ekkorra már 
telítődünk a sötéttel, a sötétséggel. Sok lesz, szabadulni szeretnénk 
tőle. Le-leránt, áthatja a napjainkat, nem is tudjuk megfogalmazni, 
de ez az, amitől nem vagyunk jól…

Acsai Ágnes fotográfus fényképe

De eljön. Ha még csúszik is az út, ha elakad itt-ott, de itt van.
Kicsit feljebb kell emelnünk a tekintetünket, ne csak a saját árnyé-
kunk sötétjét nézzük, hanem lássunk távolabb! Térben és időben 
egyaránt.
Ezzel, a kicsit személyes, pár sorral kívánok boldog, új esztendőt 
minden kedves Olvasónknak.

Mikulás nyitotta a Tükröst
  Munkatársunktól

Ugyan még nem történt meg a hivatalos megnyitó, de amolyan tesz-
tüzemként a megújult Tükrös-terembe érkezett idén a Mikulás. A 
gyerekek (és felnőttek) nagyszakállú kedvence meghitt és méltó kör-
nyezetben fogadta a falu apraját.

A még festékszagú és frissen kitakarított közösségi térben han-
gulatos, karácsonyi sarkot alakított ki Horváth Szilvike és Vargá-
né Hornos Petu. Volt itt mennyezetig érő karácsonyfa, papírma-
sé kandalló, fás kosarak, meleg fények és mindenféle finomság, 
eszem-iszom, tea, forralt bor.

Kicsik és nagyok álltak sorba, hogy találkozhassanak Mikulással

A pirosköpenyes Mikulás pár órára megpihent az ódon karszéké-
ben és nagy zsák, ízletes szaloncukorral fogadta a hosszú sorokban 
érkező gyerekeket és szüleiket.
A háttérben halk, karácsonyi zene szólt, időnként csilingelt a csen-

gettyű és csillogó gyerekszemek követték a nagyszakállú kezeit a 
mindent befogadó zsák szájához. Abból pedig kiapadhatatlanul 
jött és jött a finomság.

Mikulás mindenkiről tudta, hogy jól viselkedett-e az elmúlt évben

S miközben apadt a zsák tartalma, szépen fogyott a terülj asztal-
kámról is.



(folytatás az 1. oldalról)

Volt, aki verset mondott, akadtak, akik énekeltek és több tucatnyi 
rajzot is kapott Mikulás.
Akadtak, akik sokadik sorukat állták végig és mindig kaptak pár 
bíztató szót a lappföldi vendégtől.

Sok, örömteli, közös fotó készült a Nagyszakállúval

Kicsivel később már rázták a fejüket a rénszarvasok, hogy ideje in-
dulni, mert várja Mikulást a többi gyerek szerte a világban, így a 
párórás látogatás végéhez érkezett.

Most se maradhatott ki a Boróka-ház gumikerekes vonatozása

Jó hangulatú, kulturált eseménnyel debütált tehát az új Tükrös, 
amit megelégedéssel vett birtokba a falu. Bizakodva abban, hogy a 
következő év megtöltheti minőségi rendezvényekkel Diósjenő új, 
közösségi termét.

Adventi műsorcsokor
  Munkatársunktól

Sokéves hagyomány, hogy a Szent István parkban, advent időszaká-
ban nagyméretű koszorú gyertyái világítanak a karácsony közeled-
tével. Ebben az évben helyi, civil szervezetek, egyházi közösségek vál-
lalták, hogy minden héten meggyújtják a soron következő gyertyát.

A Karitász csoport énekel

Advent első hétvégéje november végére esett, így 27-én énekléssel 
és kis agapéval ünnepelte a karitász közössége az első gyertya, azaz 
a hit jelképének felfénylését.

Forró teával és finom süteményekkel vendégelt a Községi Konyha

December 18-án pedig az utolsó gyertyának kellett meggyúlnia, 
ezzel a szeretet fénye is eláraszthatta a parkot. Ez alkalommal Lász-
ló Attila énekes szórakoztatta az egybegyűlteket az önkormányzat 
szervezésében. A kissé csípős idő ellenére szép számban voltak 
jelen falubeliek, örömmel hallgatták végig az egykori tehetségku-
tató-győztes előadását és a műsor végén együtt énekeltek, majd fo-
tózkodtak a fellépő vendéggel.

László Attila és népes közönsége

A Karitász finomságai és adventi vására a koncert után is helyben 
marasztalták az érdeklődőket.

Nyugat-Nógrád győztes Betlehemese

December végére Balla Mihály országgyűlési képviselő versenyt 
hirdetett a Nyugat-Nógrádi települések Betlehemes dekorációinak 
részvételével. Örömteli eredmény számunkra, hogy a nevezők kö-
zül Diósjenő Betleheme kapta a legtöbb szavazatot. Köszönjük!



Több, mint fél évszázad a csecsemők és       
várandós anyák szolgálatában
  Tóth Gábor

2021. júniusában volt 65 éve, hogy Koczpek Magdolna védőnő lett. 
Eme jeles alkalomból megkapta a Jubileumi Vas Oklevelet, melyet 
Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztere adott át. Írásunk-
ban végigvezetjük Magdi néni életútján a kedves olvasót.

Védőnő képzőbe és ápolónőnek is jelentkezett a romhányi szüle-
tésű, négygyermekes családból érkező fiatal lány. Utóbbira előbb 
jelentkezett és igazán nem is tetszett meg neki. Ezután elment a 
védőnőképzőre, ahol összebarátkozott egy másik lánnyal és így 
nagy kedvvel vágott bele ezekbe a tanulmányokba. Eleinte nem is 
gondolta át, hogy mi is az a védőnői szakma. Később döbbent rá, 
hogy nagy munkát vállalt, mert a védőnőség nem csak egy szakma, 
hanem hivatás.

1954-ben vették fel, majd a 
végzés után Nagyorosziba 
került, ahol egy évet töltött. 
Bérelt lakásban élt, mely kö-
rülmény nem volt annyira 
ideális. Ekkor Dr. Szentirmay 
Endre, az akkori, diósjenői 
körzeti orvos ott helyettesí-
tett és nyomban szimpati-
kussá vált neki az ifjú védőnő 
és „átcsábította” Diósjenőre. 
Természetesen a fiatal Magdi 
szakmai rátermettsége tet-
szett meg a doktornak, hiszen 
szinte minden betegséget is-
mert és azok latin megneve-
zéseivel is tisztában volt.

Így tehát 1957-ben átjött Diósjenőre, ahol nyomban szolgálati la-
kást kapott, de az akkori tanácselnök egy új ikerházat építtetett 
számára, ami komfortos lakhatást biztosított az új védőnőnek. Ez 
a vonzó helyzet végül is hosszú évtizedekre megalapozta a védőnői 
szolgálatot településünkön.

Magdi néni a Vas Díszoklevél átvételekor

Magdi néni nyugdíjazásáig 40 évet töltött Diósjenő szolgálatában 
és összesen 65 évet, mint aktív védőnő. Munkásságáért már 2016-
ban Gyémánt Oklevelet kapott, majd 2021-ben Jubileumi Vas Ok-

levelet az Emberi Erőforrások Miniszterétől.
Aktív évei alatt háromszor volt Diósjenőn tanácstag (mai értelem-
be vett önkormányzati képviselő) és a Magyar Vöröskereszt titkára 
is volt.

Egy élet munkájának elismerései

Megbecsült egészségügyisként, kiváló munkakapcsolatban dolgo-
zott a mindenkori körzeti orvossal és gyermekorvossal. A korai év-
tizedekben évente 60 újszülött, 35 állapotos kismama, illetve több 
száz óvodás és iskolás korú gyermek élt a faluban, így bőségesen 
akadt teendője. Az oltásokat is ő adta be a kicsiknek; elmondása 
szerint akkoriban nem volt ilyen szabadosság e téren. A kötelező-
eket mindenki szó nélkül beadatta, ha akadályoztatva volt szülő, 
vagy gyermek, akkor háznál kapták meg a vakcinát.
Nem egyszer hívták Magdust (ahogy akkoriban nevezte őt a kör-
zeti doktor) otthonszüléshez. Volt eset, amikor a kismama nem is 
tudta, hogy várandós, Magdus tökéletesen levezette a szülést, majd 
a gyarmati kórházban a csecsemőosztály is elismeréssel fogadta, 
amikor bevitte a kicsit és újdonsült édesanyját.
Az ’50-es évektől motorral járta a falu, akkor még javarészt csak 
lovaskocsival is nehezen megközelíthető utcáit. A P250-esével 
már akkor „vagány” ifjú hölgynek számított, még a rend éber őrei 
is merő kíváncsiságból igazoltatták a bekötő úton. Természetesen 
minden igazolványa rendben találtatott. Később, amikor elromlott 
a Pannónia, akkor kapott a tanácstól egy Simson motorkerékpárt. 
Ez volt az ő szolgálati járműve.

Az idősek napján Gergely Robival

A kezdetben szolgálati ikerházába két gyermeket szült, majd ezt az 
ingatlant megvásárolhatta és itt él a napjainkban is. Lánya maga is 
követi ebben a szakmában, ő ápolónőként dolgozik. 
Nyugdíjazását követően a Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézetben 
dolgozott ápolóként, hiszen ehhez is megvolt a szakmai képesíté-
se. Magdi néni megbecsült polgára a falunak, mindenkit ismer és 
frissességét is bizonyítja, hogy nagyon sokakkal tegeződik. Aktív 
évei után is sokáig keresték fel tanácsokért. Fiatalosan és jó ked-
vűen kapcsolódik be minden beszélgetésbe, legyen az bármilyen 
korosztályú.

Isten tartsa meg Magdi nénit egészségben, jó kedvben!
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Születésének 180. halálának 90. évfordulóján 
emlékezünk Szentgyörgyi Istvánra
  Végh József - helytörténész

Kétségtelen, hogy a Diósjenőn születettek közül legnagyobb ismert-
ségre Szentgyörgyi István színművész, az iskolánk névadója jutott.

„Nem mondok nagyot, mikor azt mondom, hogy kerek szép Magyar-
országon nincs olyan falu, mint az én szülőföldem, Diós-Jenő” -írta 
Kolozsvárott, 1923. nyarán megjelent Emlékeim című könyvébe. 
Bár a színészmesterség korán elvitte őt szülőföldjéről, sohasem sza-
kadt el tőle.

1842. február 20-án született 
nemes Szentgyörgyi István nó-
tárius és nemes Jakabházy Emí-
lia gyermekeként. Elemi tanul-
mányait a diósjenői iskolában 
végezte, hol az utolsó évben a 
latinra is ráfogták, hisz azt akar-
ták tudós ember váljék belő-
le. „Melyik kálomista szüle ne 
óhajtana papot csinálni fiából?” 
Annál is inkább így gondolták a 
Szentgyörgyi családban, hiszen 
a nagyapa, Szentgyörgyi Gergely 
maga is református lelkipásztor 
volt. A családban öt gyermek 
nevelkedett. Négy leány s egy 
fiú. István nem volt igazán lelkes 
híve a betűvetésnek. Jobban szeretett barangolni az erdőn, boldog 
volt, ha „kikaphatott” a mezőre, kedvesebb volt néki a kasza, kapa, 
lovaglás, az ekeszarva, mint a tanulás. Pedig próbálták tanáccsal, 
kaláccsal, jó szóval és virgáccsal is jobb belátásra bírni.

Születési anyakönyve

Gyermekkora meghatározó eseménye volt a szabadságharc. Gyer-
mekfejjel talán sok mindent meg sem értett ebből, mégis szívesen 
emlékezett vissza a pincesorok kezdeténél, a katolikus templom 
bejáratánál lezajló toborzásra. Mi sem természetesebb, hogy a hét-
nyolc éves ifjonc, a nótárius gyermeke ott kódorog, ahol az ese-
mények történnek. A pincesorok aljában toborzó huszárok csapra 
ütött hordók mellett táncoltak, vigadoztak, s énekeltek.
A legények is ott tolongtak, s aki elfogadta a huszárok paroláját, 
csákót nyomtak a fejébe, így lett ő maga is huszárrá. Tréfából az 
ott tébláboló ifjú is kapott egyet a veres csákóból. Nagy volt a bol-
dogsága, de még nagyobb a szomorúsága, mikor véget ért a játék, s 
visszavették tőle. Sírt is utána.
1852-ben aztán véget ért Szentgyörgyi számára a boldog diósjenői 
gyermekkor. Menni kellett a debreceni kollégiumba. Hetekig tar-
tott a készülődés, napokig a kocsiút. A nagy távolság miatt aztán 

csak a nyári vakációra vitte ismét haza kocsisuk az öreg Mihály. 
Így ment ez egészen 1859-ig. Szentgyörgyi tanulgatott, tagja volt 
a híres Debreceni Cántusnak, sőt a diákzenekarban sekund fuvo-
lás is volt. Ő azonban türelmetlen lévén „hamar kész ember” akart 
lenni. Apja elvitte Alsó-Dabasra, hol megürült a rektorság. Hamar 
kiderült, hogy a gyermekek oktatása „nem töltötte be lelke vágyait”. 
Annál inkább tetszett neki, ha néhanapján ő prédikálhatott a temp-
lomban az ünnepi szentmisén. Rájött, hogy nagyon szereti azt, ha 
hallgatósága van, ha az emberek figyelnek szavára.  „No akkor aztán 
befogtam mind a hatot. Ki is tettem magamért, úgy megprédikáltam, 
csak úgy csengett belé a dabasi templom.”  Így erősödött meg benne 
a vágy a színi pálya iránt. Visszament Debrecenbe, de 1861-ben – 
szembeszállva az atyai akarattal – felcsapott színésznek.

A Vén bakancsos című filmben

Hét évtizedes színészi működése a legkülönbözőbb színészi alakí-
tásokban bővelkedett: volt népszínműénekes, operaénekes, klasz-
szikus szerepek megformálója, jellemszínész, komikus, operett- és 
operarendező. Termékeny színpadi élete során 1064 különböző 
színműben 1216 szerepet játszott. 

Szentgyörgyi a legnagyobb élményt a népszínművek parasztalakja-
inak megformálásával nyújtotta közönségének. A sorból magasan 
kiviláglik Katona József Bánk bánjának Tiborc szerepe. 1871-től 
1930-ig ötvennyolc alkalommal játszotta Tiborcot. Legutoljára 
öreg aggastyánként, ülve, elgyengülve nyolcvannyolc éves korában. 
Olyannyira összenőtt Tiborc szerepével, hogy jelmezétől halálában 
sem tudott megválni. Tisztelői Tiborc szűrével takarták le kopor-
sóját, s azt is magával vitte a sírba.

Gyászjelentés

Így emlékezett vissza Szentgyörgyi István szülőfalujára: „Mióta szí-
nészetemben öntudatra ébredtem, népszínmű-szerepeim olvasgatá-
sa, tanulása közben egyszerre csak azt vettem észre, 
                 (folytatás a 7. oldalon)



(folytatás az előző oldalról)

hogy Diós-Jenőn vagyok; gyermek 
és ifjú éveim édes emlékei felújul-
tak lelkemben; gyermekkori isme-
rőseim hosszú sora vonult el lelki 
szemem előtt, egy-egy alak rám 
mosolyogva mintegy mondá: „Ne 
törd a csürhejá rást, itt vagyok, 
gondolj rám, fogadj lelkembe, le-
gyünk ketten egyek, kisegítelek 
én a bajból. Nyakas Feledi Gás-
pár, Kincskereső Kántor, Csurapés 
molnár mester, Gonosz Pista, Sass 
István, Zagyva Tamás koldusveze-
tő, tömlöczlakó Piros Pista, Peták 
János, Pandurkomisszárius, Vén 
bakancsos, Márton csikós, mind ott lakott s lakik az én kis falumban, 
még az én kedves Zsiga cigányom is egész pereputtyával, ki nem más, 
mint Ádus, az én falum öreg cigánya.” 

Halálakor minden újság megemlékezett róla. A Pesti Hírlap élet-
útja felvázolása mellett így írt róla: „Ha azt mondjuk Szentgyörgyi 
Istvánról, hogy a magyar játékszín pátriárkája volt, akkor ezzel csak 
magas korának, nyolcvankilenc esztendejének akarjuk a kellő tisz-
teletet megadni, mert hiszen, ami színészi tehetségét és munkássá-
gát illeti, ez a pátriárkái korú művész majdnem haláláig tevékeny 
támasza volt az erdélyi magyar játékszínnek és mint ilyen eleven 
erőforrása az egész magyar színpadi művészetnek.
Néhány nappal kórházba való szállítása előtt még föllépett, de a 
kórházban a végelgyengülés tünetei jelentkeztek rajta és kedden 

reggel csendesen átszenderült az örökkévalóságba. Temetése, Er-
dély és Magyarország egész magyarságának nagy részvéte mellett, 
csütörtökön dél-
előtt lesz a kolozsvári színház előcsarnokából. A budapesti Nemze-
ti Színház igazgatósága fölkérte Janovics Jenőt, a kolozsvári Nem-
zeti Színház igazgatóját, hogy képviselje a temetésen és helyezzen 
koszorút Szentgyörgyi Istvánnak a halhatatlan emlékű színmű-
vésznek ravatalára.”

Síremléke a Házsongárdi 
temetőben

Elhunyt 
Oszter Sándor
Tragikus hirtelenséggel, 2021. 
október 29-én este, szívinfarktus 
következtében elhunyt Oszter 
Sándor Kossuth- és Jászai Mari 
díjas színművész.
Legismertebb alakításai közül a 
Magyar Televizió által gyártott 
Rózsa Sándor 12 részes sorozatot 
emelhetjük ki, mely országos is-
mertséget és szakmai elismerést 
hozott számára.

Munkásságát 1988-ban érdemes művész elismeréssel is jutalmaz-
ták. Számos film- és színházi szerepe mellett markáns hangját kül-
földi színészóriásoknak is kölcsönözte.
Diósjenőn élt és művészetével sokszor emelte a falubeli események 
fényét, versekkel, prózával színesítette a műsorokat.

Oszter Sándor 73 éves volt. Isten nyugosztalja.

Mesél az erdő - ismerd meg jobban a titkait! 

 Bori Bianka - szervező

Kevés megnyugtatóbb és lelket feltöltőbb tevékenység akad, mint egy 
hétköznap délutáni séta a természetben, vagy egy hétvégi kirándulás. 
Azonban legyen szó könnyed családi programról, vagy hosszabb, sza-
badban eltöltött testmozgásról nem árt kicsit jobban megismerkedni 
az erdővel. 

Ahogyan egy kedves meghívás esetén is felkészülünk a vendég-
ségre, ugyanúgy a vadonba is látogatóként megyünk, az ott élő 
megannyi állat és növényfaj otthonába, így nem árt némi ismeretet 
szerezni róla. Még a felnőttek számára is számtalan zavarba ejtő 
kérdés akadhat, amire nem mindig tudjuk a választ – Miért bőg-
nek a szarvasok ősszel és hol hallgathatjuk őket? Melyik állatnyom 
mit jelent? Mi az oka, hogy akár a házak között is találkozhatunk 
vaddisznókkal, rókákkal? Mit jelent az, hogy egy terület természet-
védelmi oltalom alatt áll? Valóban szükség van erdőgazdálkodásra 
és vadgazdálkodásra? Mit jelentenek a különböző turistajelzések? 
Hogyan tájékozódhatunk a térkép segítségével? Mit érdemes ma-
gunkkal vinni a hátizsákban? Hogyan öltözzünk fel egy túrára, mi-
ként válaszunk lábbelit, ruhát? Milyen felfedezésre érdemes, törté-
nelmi és természeti kincseket rejt a Börzsöny?
Többet között ezekre a kérdésekre is mind választ kaphatnak 
azok, akik csatlakoznak a Boróka-házban tartott, Mesél az erdő 
előadássorozatra. Egyfajta családias hangulatú, interaktív, baráti 
beszélgetésekkel és hasznos tippekkel tarkított útmutatás ez, ahol 
szeretném megosztani a több mint nyolc éves túrázó múltam ta-
pasztalatait, fűszerezve a gödöllői Szent István Egyetem, új ne-
vén MATE vadgazda mérnök szakán és a későbbi munkám során 
szerzett tudással, vadbiológiai érdekességekkel. Az előadássorozat 
méltó zárásaképpen pedig egy közös, vezetett túrára invitálom az 
érdeklődőket.
Ha kedvet kaptatok csatlakozzatok hozzánk, és ismerjük meg 
együtt jobban a környezetünket!

Az előadások minden második héten csütörtökön, 18:00-kor a di-
ósjenői Boróka-házban lesznek látogathatók, és mivel különböző, 
önmagukban is érdekes témák, a becsatlakozás bármikor lehetsé-
ges!
Támogatói jegy: 1500 ft/fő
(A vezetett túrán a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a 
bori.bianka1996@gmail.com e-mail címen, március 18-ig)

Témák:
1. Január 13. – Erdő-mező lakóinak élete
2. Január 27. – Az élőhely védelem és gazdálkodás
3. Február 10. – Városokba beköltöző vadfajok - Mit tehetünk? Mi 
az oka?
4. Február 24 – Kirándulás az erdőben – turistajelzések, tájékozó-
dás a térképen, viselkedési szabályok
5. Március 10. – Mit vegyünk fel, vagy vigyünk magunkkal? – fel-
szerelés és öltözet
6. Március 24 – Vadregényes Börzsöny (természet, történelem)

+1 közös, vezetett túra a gyönyörű tavaszi erdőben, előreláthatólag 
március 26-án, szombaton



06-35-525-012

Víz, az Élet itala! 

 Borsi István - titkár, DÁTE

Ismert a megállapítás évezredek óta. A kertek pedig ételt adnak az 
Élethez. A Közösség, a Család pedig értelmét adja a fennmaradás-
nak.
 
A mai, kihívásokkal teli időkben sokakban megjelenik a nyugta-
lanság, hogy mi lesz holnap. Hogyan változik a világ körülöttünk? 
Nem tudom. Csak annyit tudok, hogy itt, Diósjenőn, egy nagy fa-
luban sokkal könnyebb átvészelni egy-egy gazdasági vagy politikai, 
járványügyi kihívásokat. Ha nem itt laknék, akkor igyekeznék egy 
városból épp ide költözni.

 

Hirtelen jövő – akár átmeneti – korlátozás azonnal felülírja a ko-
rábbi szükségleteinket! Az egyik, vagy talán a legelső az ivóvíz.

 Őrizzük meg a vizeket! Tartsuk tisztán a forrásokat és a környékü-
ket! Becsüljük meg a házak körül lévő kutakat! Egy eladott ingat-
lanon az új tulajdonos ne azzal kezdje az átalakítást, hogy betömje 
gyűrűs kutat a ház körüli sittel.
Kertjeink és háziállataink számára használjunk fel minél több eső-
vizet!
Őrizzük meg az elődeink által ültetett gyümölcsfákat! Ha eddig 
sok-sok évet éltek, ellenálltak hidegnek, melegnek, kártevőknek, 
akkor a koronájuk öregedése természetes. Annak elszáradása mi-
att csonkítsuk, azaz fiatalítsuk meg! Még a diófák is menthetők, 
vagy a vörös szilvák is! Oltsunk a régi törzsre újabb fajtákat! Már 
a második évben bőven kezd teremni! A száz évnél is idősebb fák 
oltóvesszőt is adnak, a fajtamentés számára. Ha a mezőgazdaság 
erősen átalakul, akkor a biogazdáknak fontos lesz az, ami ellenál-
ló. Vetőmagokból is kell, hogy legyen háznál tárolt, saját, amelyik 
minden évben kihajt. Háziállatok tartása továbbra is előnyös, mert 
növényekből húst, tejet, tojást állítanak elő.
Az előrelátás bölcs emberi tulajdonság. Nem helyi szükséglet csak, 
hanem világszinten, sőt nagyon nagyban is megteszik a Norvég 
sarkvidéken épült bunkerben. A külvilágtól légmentesen elzárva, 
mínusz 18 Celsius-fokra hűtve pihen majd négy és félmillió min-
ta és az újratelepítésre alkalmas mag. Remélem, hogy nem lesz rá 
szükség!
 


