2015. április-május hó

a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja

Beindult a Start munkaprogram
140 millió Ft-os pályázatot nyert a
diósjenői önkormányzat 2015.
március hónapban. A pályázatot
Repiczki Zsuzsanna jegyzőnk írta
és a polgármester, valamint az
alpolgármester felelős azért, hogy
a program zavartalanul menjen.
Hat területen fogunk tudni nagyot
alkotni.
Első terület a MEZŐGAZDASÁGI ZÖLDSÉGTERMESZTÉS,
melyre 16 millió 685 ezer 545 Ftot nyertünk és 12 fő vesz részt a
munkákban.
Második
terület
a
BETONELEMGYÁRTÁS, 19
millió 692 ezer 370 Ft-ból gazdálkodhatunk és 15 fő készíti a betonelemeket.
Harmadik terület a BELVÍZELVEZETÉS
Negyedik terület a
MEZŐGAZASÁGI FÖLDUTAK
KARBANTARTÁSA

Ötödik terület a BIO-ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA: 38 millió 007
ezer 070 Ft és 15 fő állítja elő a jó
kis tüzelőanyagot.
Hatodik terület az ÚTHÁLÓZAT KARBANTARTÁSA: 16
millió 691 ezer 472 Ftaz elnyert
összeg.
A munkák elvégzéséhez szükséges szerszámokat, gépeket is a
pályázat biztosítja. Vásároltunk
MTZ traktort, baltát, láncfűrészt,
motoros vágót, bozótvágót, kapálógépet, kerítésdrótot, vetőmagvakat,
betonkeverőt, betonelemgyártó
gépet, cementet, sódert, pótkocsit,
aszfaltvágót, bontókalapácsot, és
védőfelszereléseket.
A támogatási időtartam végére
– 2016. 02. 28. – elmondhatjuk a
költő szavaival, "ez jó mulatság,
férfi munka volt".
Blaskóné Csontos Mária
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2. oldal

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja

Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015. március 5én hatályba lépett 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 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.

2015. január 22-i
képviselő-testületi ülés

1. Étkeztetés nyersanyagköltségeinek és térítési díjának felülvizsgálata
Az önkormányzat a rendeletét
felülvizsgálta, annak módosítását
nem tartja szükségesnek, így az
elmúlt évi szinten maradtak az
étkeztetési díjak.
2. Adórendelet módosítása
A jogszabályi alap a 2014. évi
LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más
törvények, valamint a Nemzeti

Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény módosításáról.
A földadó bevezetésére Székely
József Ede alpolgármester úr hívta
fel figyelmünket 2014. december
hónapban. A jogszabályi környezet
lehetőséget biztosít arra, hogy az
önkormányzat új adónemet vezessen be, feltételként azt írja elő,
hogy "olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet,
vagy amelyeket más törvény nem
tilt". A testület határozata: Az önkormányzat az adórendeletének
módosítása előtt társadalmi egyeztetést tart, melyre a helyi Agrárkamarai bizottságot, annak tagjait
meghívja.
3. Start munkaprogram pályázat
Az önkormányzat 2015. évi
Start munkaprogramra pályázatot
nyújt be a következők szerint:
mezőgazdasági programok:
- Racka juh tenyésztés beindítása
Diósjenő településen
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: Diósjenő községben önellátásra betonelem gyártás
- belvízelvezetési programok:
Diósjenő község belvízelvezető
rendszereinek felújítása
- mezőgazdasági utak rendbetétele: Diósjenő mezőgazdasági utak
rendbetétele
- bio- és megújuló energiafelhasználás: Diósjenő községben bioés megújuló energia fűtőanyag
előállítása
- közúthálózat karbantartás:
Diósjenő közúthálózat karbantartása
4. Túrabakancs című turisztikai kiadvány
A Túrabakancs című ingyenes
kiadványt a képviselő-testület nem
támogatta.
5. Testvérváros-program
Az önkormányzat testvérvárosi
program pályázat beadását határozta el. A pályázat előkészítésével
megbízta a Szociális, oktatási,
művelődési bizottságot.
6. Önkormányzat beszerzései,
megrendelései
Az önkormányzat valamennyi
beszerzése és megrendelése vonatkozásában az adott szakmához,
szolgáltatáshoz Diósjenőn működő
vállalkozótól (kereskedő, szolgáltató) is ajánlatot kér.
7. Beszámoló a Diósjenői
Sportegyesület 2014. évi munkájáról. Az egyesület működési és
finanszírozási kérdései
A Sportegyesület 2014. évi
munkájáról tartott rövid tájékoztatót Horváth Attila elnök, és ismertették a képviselő-testülettel a 2015
évi TAO pályázati célt az öltöző
felújítást, melyhez az Önkormányzat támogatását kérte.
8. Tárgyalás kezdeményezése

Ipolyerdő Zrt-vel, az ónos eső
okozta törés kapcsán keletkezett
faanyag aprítékolásáról
Az önkormányzat felhatalmazta
Székely József Ede alpolgármestert,
hogy az Ipolyerdő Zrt-vel az ónos
eső okozta törés kapcsán keletkezett faanyag aprítékolásáról tárgyalásokat kezdeményezzen.
9. Tárgyalás kezdeményezése
az Ipolyerdő Zrt. Diósjenői erdészetével, az erdei tisztások legeltetéses karbantartásáról
Az önkormányzat felhatalmazta
Székely József Ede alpolgármestert,
hogy az Ipolyerdő Zrt-vel az erdei
tisztások legeltetéses karbantartásáról tárgyalásokat kezdeményezzen.
10. Testületi ülések nyilvánosságának széleskörű biztosítása:
videofelvételek készítése és közzététele
Az önkormányzat elhatározta,
hogy a nem zártkörű képviselőtestületi ülésekről videó felvétel
készül, és az közzétételre kerül a
község honlapján.
11. Karbantartási kérdések
önkormányzati tulajdonú ingatlanok kapcsán
Az önkormányzatnál szükséges
karbantartási munkálatok ütemezésével és azok költséghatásának
kidolgozásával, kivitelezők megkeresésével, árajánlatok megkérésével Szabó Béla képviselő urat
megbízta.
12. Köztéri megfigyelő kamerarendszer beüzemelése és üzemeltetése.
Tóth János polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,
hogy a kamerarendszer teljes egészében felszerelt, egyes kamerák
már működnek, a többi esetében az
ÉMÁSZ-szal folynak még tárgyalások.
13. Testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek megküldése a tagoknak, valamint közzététele a Jenői Naplóban
A Jenői Napló szerkesztőbizottságának tagjává választja Hustyava
Zoltánt.
A honlapon kerüljenek megjelenésre a testület jegyzőkönyvei.
14. Jegyzői beszámoló a testületi és bizottsági ülési határozatok és rendeletek végrehajtásáról, testületi és bizottsági üléseken
A jegyző a testületi és bizottsági
üléseken beszámolót tart a testületi
és bizottsági ülési határozatok és
rendeletek végrehajtásáról.
15. Ág-, gyökér- és szemétlerakat felszámolása a tóparti út
melletti részen
A Tópart út mellett található
területről a hulladék elszállításra
kerül, melyet a Dr. Göllesz Viktor
Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon intézet végez el.
16. Falubejárás, problémafeltárás, prioritási sorrend felállítása

2015. április-május hó
A falubejárás időpontja 2015.
február 21. napja.
17. Szociális kérelmek
A szociális kérelmek mivel személyiségi jogokat sértene, ezért
ezekről zárt ülésen határozott a
képviselő-testület.
18. Led-es közvilágítás korszerűsítési projekt
A testületi ülésen bemutatkozott
a Global Green Energy Kft., akik a
közvilágítás
korszerűsítésének
lehetőségeiről, pályázati lehetőségekről beszéltek.
19. Iskolaigazgató kérelme
A Szentgyörgyi István Általános
Iskola meghívta a Szentgyörgyi
napokra Iftekhar Aziz pakisztáni
nagykövet urat. A képviselőtestület az igazgató kérelmére
80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint összegű támogatást nyújt a
Szentgyörgyi István Általános
Iskola részére a pakisztáni nagykövet vendéglátása céljára.
A képviselő-testület a Szentgyörgyi István Általános Iskola
Börzsönyi út oldalán található
buszmegálló elbontását határozta
el.
A képviselő-testület a Szentgyörgyi István Általános Iskola
Börzsönyi út oldalán elbontott
buszmegálló helyére tervezendő új
buszmegálló kivitelezésével, engedélyeztetésével, felállításával kapcsolatos teendőkkel Szabó Béla
képviselőt bízta meg.

2015. február 12-ei
képviselő-testületi ülés
1. 2015. évi költségvetés
A képviselő-testület a pénzügyi
bizottság javaslata alapján elfogadta a költségvetési rendelet módosításait, és ennek megfelelően a
soron következő ülésre a költségvetés a módosításoknak megfelelően kerül beterjesztésre.
2. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
A képviselő-testület a pénzügyi,
jogi, ügyrendi bizottság javaslata
alapján a soron következő testületi
ülésen tárgyalja.
3. A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a köztisztasággal és a
települési szilárd és folyékony
hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybe-vételéről szóló rendelet
felülvizsgálata
A képviselő-testület a pénzügyi,
jogi, ügyrendi bizottság javaslata
alapján a soron következő testületi
ülésen tárgyalta.
4. Egyebek
- Március 15-ei megemlékezés
előkészítése
A képviselő-testület a szociális,
oktatási, művelődési bizottság
javaslata alapján Nemzeti Ünnepünk megemlékezésének időpontját 2015. március 15. napján 14

2015. április-május hó
órai kezdettel a református templom előtti térre tervezte.
- DMRV Zrt. viziközmű üzemeltetésre új szerződés megkötése
A képviselő-testület a DMRV
Zrt.-vel a viziközmű üzemeltetésre
új szerződéshez szakmai előkészítésre, szerződési javaslat megtételére Dr. Ferenczi István képviselő
urat felkérte.
- A polgármester 2015. évi
szabadságolási
ütemtervének
jóváhagyása
A képviselő-testület Tóth János
polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta.
- A Diósjenői Polgármesteri
Hivatalban 2015. évi igazgatási
szünet elrendelése
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Hatálya kiterjed a Diósjenői
Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.
A Hivatal 2015. évi munkarendjében 2015. július 27 napjától –
2015. augusztus 01 napjáig terjedő
időszakra nyári igazgatási szünetet,
2015. december 28. napjától –
2015. december 31. napjáig téli
igazgatási szünetet tart.
Ez a határozat 2015. március 1jén lép hatályba.
Ez a határozat 2016. január 1.
napján hatályát veszti.
- 662/5 hrsz. telek rendezése
A Képviselő-testület a Diósjenő
662/5. hrsz-ú közterület balesetveszélyt okozó kőfalának bontását
határozta el.
A területen elvégzendő további
teendőket az éves költségvetésébe
beépíti, azok elvégzésének ütemezését az alábbiak szerint rögzíti:
1. feladat kőfal bontása
2. feladat kerítés készítése
3. feladat kút fedések ellenőrzése,
szükség szerinti pótlása, cseréje
4. feladat a területen lévő pince
feltárása
- Jenői-patakon átívelő gyalogos hidak
A képviselő-testület a Diósjenő
Jenői-patakon átívelő 2 db gyalogos híd renoválását határozta el.
- Polgármesteri Hivatal Telefon központ
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal telefon központjának cseréjét, valamint az épületen
belüli telefonvezetékek cseréjét
határozza el.
- 8+1 személyes kisbusz
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8+1 személyes kis busz gépjármű vásárlását

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
határozza el. A vásárlásra fordítható összeg maximuma: 2 000 000
Ft. Törekedni kell a minél gazdaságosabb megoldásra, ezért amennyiben pályázat kerül kiírásra azon
kell beadni az igényt, önerőként
felhasználva az erre a célra elkülönített pénzeszközt.
- Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bérrendezése
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatalnál dolgozó munkavállalók bérkeretét 6% mértékkel
megemeli, a béremelés a dolgozók
között differenciált mértékben
kerül meghatározásra.
- Telefonhasználat
Tóth János polgármester és
Repiczki Zsuzsanna jegyző részére
az általuk hivatali ügyekre használt
mobiltelefon költségeit átvállalja,
azt az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
Az önkormányzat intézményeinél lévő telefonhívások után a
magáncélú telefonhasználat kiszámlázásra kerül.
- Jenői Napló
Zárt ülésen tárgyalta.
- Adóhátralékok, tájékoztatás
kérése valamint bizottsági vizsgálata.
Listát kértek
- Testvér-települési kapcsolatok fejlesztése
- Diósjenői mintaporta rendszer kidolgozása
A képviselő-testülete felhatalmazza Székely József Ede alpolgármestert a Diósjenői Mintaportarendszer kidolgozásával.
- Kintlévőségek, tájékoztatás
kérése valamint bizottsági vizsgálata.
Listát kértek
- Képviselői, bizottsági és alpolgármesteri iroda létesítése.
A képviselői irodát az emeleten
lévő jelenleg DINÓBER-iroda
helyiségében határozza meg.
- Egyéni kérelmek
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni Lestyán Gábor diósjenői lakos
felajánlását a jenő-napi veterán
traktortalálkozó megszervezésére
és lebonyolítására.
- Szociális kérelmek
A szociális kérelmek mivel személyiségi jogokat sértene, ezért
ezekről zárt ülésen határozott a
képviselő-testület.

- belvíz-elvezetési
programok:
Diósjenő község belvízelvezető
rendszereinek felújítása
- mezőgazdasági utak rendbetétele: Diósjenő mezőgazdasági utak
rendbetétele
- bio- és megújuló energiafelhasználás: Diósjenő községben bioés megújuló energia fűtőanyag
előállítása
- közúthálózat
karbantartás:
Diósjenő közúthálózat karbantartása
Tudomásul vette, hogy a Munkaügyi Központ a mezőgazdasági
programok: Racka juh tenyésztés
beindítása Diósjenő településen
projektet jelen pályázati időszakban nem támogatja, indokai szerint, mivel a programot összköltsége 34.142.923,- Ft/20 racka juh
alapján azt tőkeigényesnek tartja.
A lehetőséget, hogy helyette
fóliasátras
zöldségtermesztés
Diósjenő településen címen pályázatot nyújthat be kihasználja, a
pályázat benyújtásával egyetért.

2015. február 27-ei
képviselő-testületi ülés

1. Új önkormányzati képviselő
eskütétele
Kalocsai Attila János képviselő
2015. 02. 16. napján összeférhetetlenség miatt önkormányzati képviselői mandátumáról lemondott.
A választások alapján a legközelebbi képviselő jelölt, aki a képviselői tisztséget elfogadta: István
László.
István László a képviselői esküt
letette.
2. 2015. évi költségvetés
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2015
(II. 27.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat 2015. évi
költségvetését elfogadta.
A rendelet megtekinthető a község honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal emeleti folyosóján
lévő hirdetőtáblán.
3. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 2/2015
(II. 27.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
rendelkezései, a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezései szerint nyújtandó
2015. február 21-ei
egyes ellátási formák megállapítáképviselő-testületi ülés
sának helyi szabályiról elfogadta.
A rendelet megtekinthető a köz1. Startmunka-program
ség honlapján, valamint a PolgárAz önkormányzat a 2015. évi mesteri Hivatal emeleti folyosóján
Startmunka programra pályázatot lévő hirdetőtáblán.
ad be.
4. A helyi környezetvédelem- mezőgazdasági programok: fó- ről, a közterületek és ingatlanok
liasátras
zöldségtermesztés rendjéről, a köztisztasággal és a
Diósjenő községben
települési szilárd és folyékony
- helyi sajátosságokra épülő köz- hulladékkal összefüggő tevéfoglalkoztatás: Diósjenő község- kenységről, a szervezett köztiszben önellátásra betonelem gyár- tasági közszolgáltatás kötelező
tás

3. oldal
igénybevételéről szóló rendelet
felülvizsgálata
Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az 3/2015 (II.
27.) önkormányzati rendeletét a
helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
köztisztasággal és a települési
szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről elfogadta.
A rendelet megtekinthető a község honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal emeleti folyosóján
lévő hirdetőtáblán.
5. Egyebek
- Sportöltöző
Diósjenő Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a
Diósjenői Sportegyesület az önkormányzat tulajdonában álló sportöltöző ingatlanát a TAO pályázat
keretén belül felújítsa.
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntést
hoz arról, hogy a Diósjenői Sportegyesület felé 3.000.000 Ft, azaz
hárommillió forint támogatást
biztosít a Sportegyesület részére,
amely a TAO pályázat önerejét
biztosítja.
- Március 15.
Az 1848-49 forradalom és szabadságharc emlékére rendezendő
ünnepi megemlékezés időpontja:
2015. március 15. 14 óra, helyszíne: Református templom előtti tér,
rossz idő esetén a Szentgyörgyi
István Általános Iskola.
Meghívott díszvendég: Balla
Mihály országgyűlési képviselő,
Skuczi Nándor Megyei Közgyűlés
elnöke, Gottfriedné Madai Éva
lelkészasszony, Győry Csaba plébános úr.
- Diósjenői Református Egyházközség kérelme
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósjenői
Református Egyházközség prezsbitériuma (továbbiakban: egyházközség) kérésére engedélyezte az
egyházközség által létrehozandó
"Diósjenői Református Gyülekezet
Alapítvány"
megnevezésében
Diósjenő község nevének használatát.
- Diósjenői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat kérelme
A Diósjenői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat pályázatát a kiírásnak megfelelő föld hiányában az
Önkormányzat képviselő-testülete
nem tudta támogatni. Javaslatot
tett a Diósjenői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat felé arra, hogy
keressen fel helyi vállalkozót, és őt
bevonva, vele közösen próbálja
meg megvalósítani a pályázatát.
- Jenői Napló
A helyi lap esetében elkészítésre
kerül a szervezeti és működési
szabályzata, amelyről a képviselőtestület fog dönteni.
- Falubejárás időpontja
A falubejárás időpontját 2015.

4. oldal
március 14 napján reggel 9 óra
- Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság
Állandó meghívottnak szavazta
a képviselő-testület Kalocsai Attila
Jánost.

2015. március 05-ei
képviselő-testületi ülés
1. Közbeszerzési terv
Diósjenő község Önkormányzata 2015. évre vonatkozóan nem
tervez közbeszerzés végrehajtását.
Évközben a terv módosítható,
illetve olyan közbeszerzés is lefolytatható, amelyet ez nem tartalmaz.
Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadta
Diósjenő Község Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát.
A közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat megtekinthető a község honlapján, valamint a
Polgármesteri Hivatal emeleti
folyosóján lévő hirdetőtáblán.
2. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete az Aranydió
Egységes Óvoda-bölcsőde intézményben 2015. július 1 - július 31.
terjedő időszakra nyári szünetet
rendelt el.
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aranydió Egységes
Óvoda-bölcsőde
intézménybe
2015. április 27-én 8-16 óráig, és
2015. április 28-án 8-16 óráig írathatja be személyesen a szülők
egyike a gyermekét.
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aranydió Egységes
Óvoda-bölcsőde intézményben a
2015/2016-ös nevelési évben öszszesen 4 óvodai csoport indítható.
3. Húsvéti népszokások, Majális, Környezetvédelmi nap, Idősek Napja, Gyermeknap, Összetartozás napja, Jenő-nap, Diós
települések találkozójának előkészítése
Húsvéti népszokások programját
2015. március 29-én tartotta, helyszíne a Tájház, felelőse a Diósjenői
Kőszirt Hagyományőrző Néptánc
Egyesület.
Majális programját 2015. május
1-jén tartja,
Gyermeknap rendezésének lehetőségét a Boróka Egyesület részére
átadja.
Összetartozás napja programját
2015. június 04-én tartja, helyszíne
a Szent István park.
Jenő-nap programját 2015. július
11-én tartja, helyszíne Szent István
Park és játszótér.
Diós települések találkozója
2015. július 18-án Bihardiószeg
községben kerül megrendezésre.
Diósjenő Község Önkormányzata
képviselteti magát a rendezvényen.
Idősek napja programját 2015.

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
május 16-án az általános iskolában
tartja.
4. Gyógynövénykert előkészítése
Későbbi testületi ülésen kerül
tárgyalásra.
5. Diósjenő község önkormányzata lapjának szervezeti és
működési szabályzata
Diósjenő község önkormányzata
lapjának szervezeti és működési
szabályzatát a szociális, oktatási,
művelődési bizottság készítse elő.
6. Egyebek
6.1. Betekintés kérése a községi konyha üzemeltetési szerződésbe, a decemberi hasonló tárgyú előterjesztés, valamint a
rövidesen lejáró határidejű szerződés kapcsán
Az ülésen átadva a képviselők
részére.
6.2. A decemberben általam
benyújtott grafikai terv alapján
a diósjenői honlap megújításának folytatása
Diósjenő község önkormányzata
honlapját Hustyava Zoltán javítsa
fel az ülésen elhangzott javaslatok
alapján.
6.3. Kalocsai Attila volt képviselő – vízközművel kapcsolatos
javaslatának részletes testületi
tárgyalásához szükséges kérdések feltevése
A képviselő-testület a DMRV
Zrt-vel a 2014-2015. évre az üzemeltetési szerződés megkötését
határozta el.
6.4. Testületi ülések nyilvánossága tárgyában kiegészítő határozatok meghozatala
Megtörtént.
6.5. Tájékoztatás kérése a köztéri megfigyelő kamerarendszer
nem működő elemei üzembe
helyezésének folyamatáról
Már 5 kamera működik rendszámfelismerő rendszerrel.
6.6. Lemondott tiszteletdíjak
elkülönített számla jelenlegi
egyenlege, és év végi várható
egyenlege
A képviselő-testület a képviselői
díjak mértékével megegyező értékű elkülönített pénzeszközt hagyott jóvá a költségvetésében,
melyből
3.000.000
Ft-ot
a
Diósjenői Sportegyesület részére
támogatásként a TAO pályázathoz
határozott el.
6.7. Adóhátralékok listájának
ismételt kérése
Ismertetésre került.
6.8. Kinnlevőségek listájának
ismételt kérése
Ismertetésre került.
6.9. Csatornaközmű rákötésének engedélyezési kérelme
Zárt ülésen kérte a kérelmező a
tárgyalását.
6.10. Közvilágítás valamint
útproblémák megoldása a Petőfi
utca egy részén, German Ildikó
megkeresése alapján
Szakértő járja végig, a közmunkával kerüljön megoldásra.
6.11. Kőszórás a Táncsics M.

utca legrosszabb szakaszaira
2 fuvar kő kiszórását határozta el
a testület a Táncsics és Kinizsi
utcákba.
6.12. A 2015. február 21-i részleges falubejárás tapasztalatainak részleges összefoglalója
A jó gazda gondosságával kell
eljárni.
6.13. Kőszórás a Kinizsi utca
legkritikusabb szakaszára
2 fuvar kő kiszórását határozta el
a testület a Táncsics és Kinizsi
utcákba.
6.14. Javaslat az iskolára szerelendő napelemek hálózatra
táplálása vonatkozásában
Tóth János polgármester ismertette a pályázat lehetőségeit.
6.15. Javaslat a csekkes befizetések rendszerének átalakításáról
A falusi lakosok számára ez a
megoldás olcsóbb.

2015. április 20-ai
képviselő-testületi ülés
1. Beszámoló az 2014. évi költségvetés végrehajtásáról.
Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót a Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság ülését követően
tárgyalja.
2. Közmeghallgatás előkészítése
A 2015. évi közmeghallgatás
időpontját 2015. május 29-én 1820 óráig Polgármesteri Hivatal
nagyterme helyszínen határozta
meg.
3. Egyebek
3.1. Helyi újság kiadásának
kérdése
A Jenői Napló az önkormányzat tájékoztató lapja.
3.2. Börzsönyi út súlykorlátozás
Előkészítésre kerül a Börzsönyi
út fizetőssé tétele.
3.3. Vasút állomásnál a veszélyes fa kivágásának kérdése
Következő ülésen.
3.4. TESZEDD mozgalomhoz
történő csatlakozás
A képviselő-testület csatlakozott
a mozgalomhoz.
3.5. Lomtalanítás
Évi egy alkalommal, ha az őszit
előre lehet hozni, akkor megtartásra kerül a tavasz folyamán.
3.6. Kisbusz pályázat
Diósjenő község Önkormányzata pályázatot nyújt be a vezető
miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM
rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
igénybe vehető támogatásra, a
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a
továbbiakban: 2. célterület) új
gépjármű beszerzésére már műkö-

2015. április-május hó
dő szolgáltatás kapcsán. Elszámolható nettó kiadás mikro- és kisbusz
esetében
kevesebb,
mint
8.000.000,- forint.
3.7. Strand üzemeltetése
A képviselő-testület felé döntés
előkészítésre megbízza a szociális,
oktatási, művelődési bizottságot,
valamint a Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottságot a Strandfürdő üzemeltetésének tárgyában.
3.8. VILLTESZ épületének
bérlése
Megbízza a pénzügyi jogi ügyrendi bizottságot a VILLTESZ
épület bérlési feltételeinek ügyében
döntés előkészítésére
3.9. Majális rendezvény napi
menetrendje, részletes programja
A majális 2015. május 1-jén a
Dózsa György úti Tájház előtti
területén tartja
3.10. Gyereknap helyszíne
rendezvény programterve
Boróka Ház, május 31.
3.11. Jenő-nap
Jenő-nap rendezvény ideje:
2015. július 11. Helyszíne: Szabadtéri színpad
Főzés kezdete: reggel 9.00. óra
szokott hely
Büfé: Kovács Csaba büfé, szokott hely
Tervezett programsorozat:
11.00-12.00-ig átadó ünnepség
(ÖNO, Napelemek átadása)
11.00-től
diós
sütemények
leadása13.30-ig színpad mellett
lévő sátorba
12.00-tól egészségügyi sátorban
cukor, vérnyomás, testsúly mérés
13.00-tól árusok elhelyezkedése
a Béke u. felől
14.00-14.15 Polgármesteri köszöntő, Balla Mihály, programismertető
14.15-14.30 Főzésben résztvevők jutalmazása, köszönetnyilvánítása, diós sütemények eredményhirdetése
14.30-15.30 Citroën oldmobil
felvonulás egyben oldtraktor felvonulás Kossuth úttól a Dózsa
György útig, Piactéren kerülhet
megtekintésre
15.30 -16.00 Berci és zenekara
16.00-16.15 Gaudate jelnyelvi
kórus
16.15-16.30 Kőszirt Hagyományőrző Egyesület műsora
16.30-16.50 Sylvi énekes műsora, válogatás Karády Katalin dalaiból
17.00-17.30 Díszpolgári cím
átadása, Diósjenő Ifjúságágnak
Oktatásában-nevelésében nyújtott
kimagasló munkásságáért járó
elismerés átadása, Virágos
Diósjenőért díj átadása, 50 éves
házasok, elismerő oklevelek átadása
17.30-18.30 Váci Ifjúsági Fúvószenekar
18.30-19.10 Vendégünk Holman
Tamás
19.15-19.30 Zumbatáncosok
műsora

2015. április-május hó
20.00-tól zenél a Picnic Band
20.40 Tűzvarázs produkció
A változás jogát a szervezők
fenntartják.
Esőnap nincs kijelölve, rossz idő
esetén a rendezvény megszakad,
elmarad.
Szervező: Diósjenői Önkormányzat (Szabó Béla képviselő)
3.12. Általános iskola lépcsőjének felújítása
A Szentgyörgyi István Általános
Iskola Börzsönyi úti bejáratának
lépcsőjére Szabó Béla képviselő
árajánlatokat kér be, hogy annak
felújításáról intézkedni tudjon.
3.13. Pedagógiai kitüntetés
oklevelének, plakettjének tervezése, odaítélésének feltételeinek,
paramétereinek megalkotása
Diósjenő község Önkormányzata Önkormányzati díjat alapít.
A díj neve: Diósjenő ifjúságnak
oktatásában-nevelésében nyújtott
kimagasló munkásságáért járó
elismerés.
A díj hagyományteremtő céllal 3
évente egy Szentgyörgyi István
Általános Iskolában és az Aranydió óvodában dolgozó pedagógus
munkájának elismerése.
A felterjesztő a képviselő testület és a Szociális, kulturális, oktatási, sport bizottság tagjai.
Az elismerés emlékplakett, oklevéllel.
Átadás ideje: Minden évben
Jenő-napon
Publikációja a település írott és
elektronikus sajtója.
3.14. Karbantartási feladatok
éves strukturálása
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő épületek karbantartási munkáinak strukturálásával megbízta a Szociális,
oktatási, művelődési bizottságot,
valamint a pénzügyi tervezéssel a
Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottságot.
3.15. Turisztikai lehetőség
felvetése, "Vízimalom étterem,
panzió"
Turisztikai pályázat tervezetének
elkészítésére, valamint a szükséges
telekkel kapcsolatos tárgyalásokra
felhatalmazza Szabó Béla képviselőt.
3.16. Buszmegállók
Diósjenő község képviselőtestülete a buszmegállók létesítéséhez elvi engedélyét adja. Az elkészült tervezetet a képviselő-testület
a bizottságok véleményezését követően tárgyalja.
3.17. Iskolai kazánház vízmentesítése
Nyári szünetben horonyvágással
megoldásra kerül.
3.18. Kerti kiülő felújítása az
iskola udvarán
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy László igazgatót,
hogy a kazán felújításra összegyűlt
pénzből az alapítványon keresztül
készíttesse el.
3.19. Különleges fáink helyi
védettség alá helyezése

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
A fák védettség alá helyezéséhez
a tulajdonosok felkutatását, a jelölő táblák elkészítését Székely József Ede vállalta.
3. 20. Kárpátaljai testvértelepülésünk megsegítése
Diósjenő község Önkormányzata 200.000 Ft-tal támogatja Kárpátaljai testvértelepülését, Macsolát.
3.21. Diósjenői mintaporta
kezdeményezés testületi vitára
bocsátása
A mozgalom elindítására az
előterjesztés megvitatásra további
előkészítésre került javaslat.
3.22. Marton Gergelyné kérelme
Bizottsági előkészítést igényel.
3.23. Temetői urnafalak létesítése
Felhatalmazást kapott Székely
József Ede a tervezés előkészítésére történő felkérésre.
3.24. Beszámoló az Ipoly Erdővel folytatott tárgyalásról
2015. március 11-én egyeztető
megbeszélést folytatott a Diósjenői
Erdészetnél Zanati László erdészetvezető úrral. Tájékoztató olvasható a község honlapján.
3.25. Öreghegy katasztrófavédelmi mentesítése és előkészítése
birka-kecske legeltetésre
3.26. Gyógynövénykert létesítése
Lekerült a napirendről.
3.27. Elismerő határozat Kalocsai Attila volt képviselőtársunk
részére
3.28. Diósjenő Önkormányzat
gazdasági társaság alakítása
Pénzügyi bizottság foglalkozzon
vele.
3.29. Entente Florale Europe –
Pályázati részvétel 2016.
Tájékoztató hangzott el, a szociális bizottság készítse elő.

2015. május 6--ai
képviselő-testületi ülés
1. A választási bizottság megbízó levelek átadása
Juhászné Marsi Éva képviselőasszony, Dr. Ferenczi István képviselő úr és Székely József Ede
képviselő úr 2015. 04. 29. napján
önkormányzati képviselői mandátumáról lemondott.
A 2014. évi választások eredménye alapján a legközelebbi képviselő jelöltek, akik a képviselői
tisztséget elfogadták: Molnár
Istvánné, Halász Csaba, Blaskóné
Csontos Mária.
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele
Molnár Istvánné, Blaskóné
Csontos Mária és Halász Csaba a
képviselői esküt letette.
3. SZMSZ módosítás
Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete az 5/2015 (V.
06.) önkormányzati rendeletével az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította.
A rendelet megtekinthető a község honlapján, valamint a Polgár-

mesteri Hivatal emeleti folyosóján
lévő hirdetőtáblán.
4. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Diósjenő község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény szerint István
László társadalmi megbízatású
alpolgármester havi bruttó illetményét, valamint költségátalányát a
2014. október 21-én meghatározottal azonosan 165.000 Ft és 24.840
Ft összegben állapítja meg.
5. Képviselők tiszteletdíjának
megállapítása
Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete az 6/2015 (V.
06.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzati képviselők tisztelet
díjáról elfogadta.
A rendelet megtekinthető a község honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal emeleti folyosóján
lévő hirdetőtáblán.
6. Egyebek
Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, az öszszeférhetetlenségről, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő
bejelentkezésről, a továbbképzési
kötelezettségről.
Diósjenő község Önkormányzat
képviselő-testülete Wimmer László, mint alapító kérésére engedélyezi a létrehozandó "Küzdj Bátran
Alapítvány" részére az ingyenes
székhely használatot az Önkormányzat tulajdonában álló 2643
Diósjenő, Szabadság út 31. cím
alatt.
Szabó Béla képviselő úr a Dr.
Göllesz Viktor Rechabilitációs
Intézet és Ápoló Otthon igazgatójaként felajánl 1000 tő virágot az
intézményben nevelt palánták
közül a közterületek szebbé tételére.

2015. május 21-ei
képviselő-testületi ülés
1. Beszámoló az 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete az 7/2015 (V.
21.) önkormányzati rendeletét a
2014. évi költségvetés végrehajtásáról elfogadta.
A rendelet megtekinthető a község honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal emeleti folyosóján
lévő hirdetőtáblán.
2. Egyebek
- VILLTESZ épületének megvásárlása
Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete a 2643.
Diósjenő, Kossuth L. út 1. szám
alatt található volt VILLTESZ
épület megvásárlására, vagy bérleti
jogviszony keretében történő hasznosítására vonatkozó tárgyalások
lefolytatására felhatalmazza Tóth
János polgármester, István László
alpolgármester és Kalocsai Attila
János urakat
- Strandfürdő üzemeltetése

5. oldal
Diósjenő Község Önkormányzat
kép visel ő-testülete a 2643
Diósjenő, Petőfi S. úton található
Strandfürdő ingatlan bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására vonatkozó tárgyalásra ad
felhatalmazást Tóth János polgármester, István László alpolgármester és Kalocsai Attila János úr
részére.
- Pályázati lehetőségek
A képviselő-testület az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása pályázatot
nyújt be. A pályázat tárgyát számszaki összegek ismertében fogja
következő ülésén meghatározni.
- Jenő-nap
Virágos Diósjenőért díj
- Egyéni kérelmek
A szociális kérelmek mivel személyiségi jogokat sértene, ezért
ezekről zárt ülésen határozott a
képviselő-testület.

2015. május 29-ei
közmeghallgatással
egybekötött ülés
1. Közmeghallgatás
Beszámolásra került a közmunkaprogramról.
A közmeghallgatáson egy állampolgárnak ígéretet tettünk arra,
hogy az általa a falugyűlésen elhangzott kérdések és az azokra
adott válaszok a helyi újságban
megjelennek.
Kérdés:
Mi az, hogy kettős mércével
mérik Diósjenőn az öregeket?
Meghívót van aki kap, van aki
nem kap, van aki közel 70 éves és
nem kap, van aki 60 éves és már
kap, ezért a kettős mérce. Magyarán ugyan az mint az Eu. Magyarországgal, kettős mércével
méri az öregeket.
Válasz:
Az Idősek napja rendezvényt a
Katolikus Karitász Csoport és
Diósjenő község Önkormányzata
közösen szervezi és rendezi. A
honlapon, a községben lévő hirdetőtáblákon, valamint a kereskedelmi egységekben plakátokon, az
eg y h á z a k b a n s z ó r ó l a p o k o n
(szórólapnak nevezett kis meghívókon) kerül meghirdetésre. Az egyházak vezetői istentisztelet alkalmával is hirdetik a meghívást. A
Karitász tagok, református egyház
asszony csoportja ezen felül még
szoktak házhoz is kivinni meghívókat ismerősöknek. A fő hirdetési,
meghívási felület a honlap és a
hirdetőtáblák. Névszerinti meghívók nem készülnek. Mindez több
mint 20 éve működik ebben a formában.
Kérdés:
Szeretném tudni, hogy a törvény mit ír elő, hogy például a
kisebbségi önkormányzati képviselőknek nem volna itt a helyük?
Vagy az első testületi ülésen, mert
azon én is részt vettem.
A falugyűlésen az alábbi válasz

6. oldal
hangzott el:
A kisebbségi Önkormányzat
külön tart nemzetiségi falugyűlést,
illetve meghallgatást. Ez az ő napirendi pontjaik között szerepel,
minden évben meg szokták tartani,
hogy milyen sikerrel? Ők is a faluhoz tartoznak, megjelenhettek volna, de mint testület, testületileg
azért nem jelentek meg.
Válasz:
A falugyűlést Diósjenő község
Önkormányzata hirdette meg. A
falugyűlés keretében tájékoztatót
ad a lakosság és az üdülő tulajdonosok részére az elmúlt időszak
gazdálkodásáról, a költségvetésről, a vagyoni helyzetről, a célkitűzések megvalósulásáról, fejlesztésekről, tervekről, valamint a
fontosabb önkormányzati témákról. Így azon a település képviselői és a polgármester vesz részt.
A falugyűlés sajátos, községi
intézmény, amelynek községünkben van hagyománya és kialakult
gyakorlata. Ez a forma lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület a község lakosságát
tájékoztassa.
A nemzetiségi önkormányzat:
törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat
ellátó, testületi formában működő,
jogi személyiséggel rendelkező,
demokratikus választások útján e
törvény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok
érvényesítésére, a nemzetiségek
érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe
tartozó nemzetiségi közügyek
települési szinten történő önálló
intézésére jön létre. A nemzetiségi
önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó választópolgárok
közösségét illetik meg, akik ezeket
a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott képviselőik
útján gyakorolják. A nemzetiségi
önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök
képviseli. A települési nemzetiségi
önkormányzat testülete a képviselő-testület. A helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok között ni ncs al áfölérendeltségi viszony. A nemzetiségi önkormányzatok a feladatés hatáskörükbe tartozó nemzetiségi közügyekben – a törvény
keretei között – önállóan vagy
más szervekkel együttesen járhatnak el. A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében
eljárva határozatot hoz, önállóan
igazgat, tulajdona tekintetében
tulajdonosként jár el, önállóan
megalkotja költségvetését és ezen
alapuló költségvetési gazdálkodást folytat. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
meghatározott számú, de évente
legalább négy ülést tart. A települési nemzetiségi önkormányzat
testülete évente legalább egyszer,
a szervezeti és működési szabályzatban szabályozott rendben közmeghallgatást tart.
Kérdés:
Szeretném kérdezni, nemcsak
én, hanem sokan, mert énhozzám
nagyon sokan évek óta telefonálnak, hogy a DINÓBER hogy áll?
Válasz:
A DINÓBER Csatornaberuházó
V í z i kö z mű Tá rs u l a t (2 64 3
Diósjenő, Szabadság út 31.), jogi
formája: vízgazdálkodási társulat.
Megkezdődött az elszámolása
2014. 07. 15. Az alapszabályban
rögzített feladatai teljesültek. Viszszafizetésre került a kétmilliárd
forint hitel, kamatával együtt. Kiutalásra került valamennyi LTP
megtakarítás. A végelszámolás
időpontja: 2015.01.28. A cég törlése megtörtént 2015.06.18. napján,
mely közzétételre került 2015. 06.
20. napján.
A megszűnt társulat vagyonát a
közfeladatokat ellátó víziközműtulajdonos részére kell átadni.
Az átadás során a még meg
nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból származó követeléseket
és a hitelállományt az ahhoz csatolt zárómérleg-mellékletek és
okiratok alapján kell a víziközmű
tulajdonosának átadni.
A még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást a létrehozott víziközmű tulajdonosa részére
kell teljesíteni, annak víziközmű
elnevezésű elkülönített számlájára. A teljesítés elmaradása esetén
a hozzájárulás behajtásáról a
megszűnt víziközmű-társulat érdekeltségi területe szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője
gondoskodik.
A települési önkormányzat csak
az átvett vagyon és a hozzá befizetett érdekeltségi hozzájárulás
erejéig felel a társulat megszűnéséig keletkezett, de később felmerülő követelésekért.
Kérdés:
Volt a cirka 82 millió jogtalan
állami támogatás az például mire
fordítódott?
Válasz:
A kérdés elhangzott 2013. október 11-én megtartott falugyűlésen,
ahol a válasz is elhangzott, illetve
megjelent a 2013. novemberdecember havi újságban.
Diósjenő község Önkormányzata, Nógrád község Önkormányzata,
valamint Berkenye község Önkormányzata és további 157 település
az ÖKOTÁM rendszerben valósította meg a csatorna közmű beruházást. A rendszernek megfelelően
történtek meg a kifizetések. A beruházás megkezdését (2000 év) megelőzően a következő helyeken történt személyes meghallgatásokon a
rendszer ellen, annak bevezetését
illetően ellenvetés nem történt.

Ezek: Belügyminisztérium Móré
László önkormányzati főosztályvezető úr; Kara Pál úr önkormányzati államtitkár, APEH Nógrád Megyei Kirendeltsége, a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal, Nógrád Megye Önkormányzata, a
Magyar Államkincstár Nógrád
megyei Irodája. Ilyen előzmények
után került sor a beruházásra,
melynek során az Önkormányzatok
mind végig támadások kereszttüzében álltak, saját források híján
lépéshátrányba kényszerültek.
Ennek mentén került sor a beruházás véghezvitelére, mely során
egyre több és több problémával
kellett szembenézni, de legfontosabb tényező mindvégig az volt,
hogy a beruházás elkészüljön, a
lakosság által használható szennyvízrendszer és szennyvíztisztító mű
jöjjön létre. A beruházás vége felé
vált világossá, hogy a kormány a
rendszerben lévő állami források
csapjait el akarja zárni. Ezt a jogszabályoknak olyan módosításával
tette, amely az ÖKOTÁM rendszer
sajátosságai alapján az eddigi
igénylést leállítja. Azonban a dolgok haladnak a maguk útján, az
ÁSZ elmarasztalt, javasolta a viszszafizettetést, ez jogszabályba került, a Kincstár intézkedett a viszszafizetés módjáról, ütemezéséről,
a kamatok beszedéséről. Az AB
határozat a 2004. évi költségvetésről szóló 2005. évi CXVIII. törvény
7 §. (7), (20), (21) részeit, és az
azok végrehajtására született
50 /2006 (III.14) kormányrendelet
egészének, a 41/2005.(XII.16.)
PM-BM rendelet 4 §., 5.sz. mellékletének sorai alkotmányellenességét kimondja, a 2005. évi költségvetésről szóló 2006. évi XCIX.
törvény vonatkozó részének 7. §.
(18) bekezdését megváltoztatott
szöveggel hatályában megtartotta.
E két Kormányrendelet ütemezése
alapján rótta ki a Magyar Államkincstár az önkormányzatokra a
kamatfizetési kötelezettséget. Az
ítélet alapján jogerőre emelkedtek
az e tárgyban hozott határozatok
és ez alapján a nem létező tőke
tartozás összege az alábbi:
Diósjenő község Önkormányzata
esetében: 81,7 + 11 millió forint,
az erre kiszámított kamat a per
ítélete alapján, 66.425.526 forint.
Nógrád község Önkormányzata
esetében: 54,5 + 7,7 millió forint,
az erre kiszámított kamat a per
ítélete alapján, 43.308.522 forint.
Berkenye község Önkormányzata
esetében: 21,3 + 3,2 millió forint,
az erre kiszámított kamat a per
ítélete alapján, 16.910.734 forint.
A per 2006. évtől 2013. évig
tartott. A visszafizetési ütemezés
eredetileg 2015. évig szólt volna,
azonban az Alkotmány Bíróság
42/2008. (IV. 17.) AB határozattal
visszamenőleg megsemmisítette az
Önkormányzat tőke visszafizetési
kötelezettségét.
Így keletkezett az önkormányzat-

2015. április-május hó
nak nem létező tőke összeg után
kamatfizetési kötelezettsége.
Mivel, az államot megillető követelésről csak az Országgyűlés
által meghozott törvényben lehet
lemondani, így az ítélet kihirdetésének időpontjában elkezdtük írni
beadványainkat, illetőleg kerestük
fel a minisztériumok illetékeseit,
ahol is rámutattunk arra a tényre,
hogy ez nem 3 önkormányzatról
szól, hanem 160 önkormányzatot
érint hasonló nagyságrendű fizetési kötelezettségekkel. A jegyző által
kezdeményezett és folytatott megkeresések sikerrel jártak, a 2013.
évi CXCIII. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény végrehajtásáról – 9. §. (5)
Az Országgyűlés 2013. december
27-ei hatállyal elengedi a helyi
önkormányzatoknak az Állami
Számvevőszék által megállapított
és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevételéből eredő fizetési kötelezettségek után – a kincstár által
határozattal megállapított – még
nem teljesített és el nem évült,
illetve hatályon kívül nem helyezett
kamatfizetési kötelezettségüket.
Kérdés:
Az ÖNHIKI-s támogatás, amit
a 2013. január havi újságban
írnak, és az ÖNHIKI az azt jelenti
ugyebár, hogy az önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe került önkormányzat. Ebben, ez a kazánrobbanás idején, után volt. 93 millió
forintot adott a kormány. Ez kazánra ugye nem lehetett, hanem a
66 milliós szintén DINÓBERES
szerzői jogdíjra kellett fizetni, a
Kovácsné igazgatónő perére, és
mi van ide írva? egy csatorna
beruházással kapcsolatos, kései
munkaügyi per, valamint a kifizetetlen számláink összege meghaladta a 90 milliót. Tehát ez egyszer és ezt vitatom, hogy nem önhibáján kívül történt dolgok.
Válasz:
A kérdés elhangzott 2013. október 11-én megtartott falugyűlésen,
ahol a válasz is elhangzott, illetve
megjelent a 2013. novemberdecember havi újságban.
A Jenői Napló 2013. januári
számában jelent meg: "Az elmúlt
esztendő vége nemcsak a tragédia
nehézségeivel sújtotta az önkormányzatot. A tragédia mellett
anyagi gondjaink is megnövekedtek az év végére. Egy csatorna
beruházással kapcsolatos és egy
munkaügyi per, valamint a kifizetetlen számláink összege meghaladta a 90 millió forintot. E súlyos
teher lekerült a vállunkról, mert az
államtól ÖNHIKI pályázaton
(önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok) keresztül összesen 93 millió forint
támogatásban részesült más önkormányzatokkal együtt Diósjenő
is. Szeretném kihangsúlyozni, ezt a
pénzösszeget nem lehetett másra

2015. április-május hó
fordítani, csak ezeknek a terheknek
a kifizetésére. Tehát ebből a pénzből, kazánt az iskolába nem lehetett vásárolni! Ez úton is köszönjük
Balla Mihály országgyűlési képviselő úr közbenjárását és minden
fáradozását."
2012. év decemberében az
ÖNHIKI támogatás II. és III. ütemére benyújtott pályázaton
93.000.000 Ft támogatási összeget
kapott Diósjenő község Önkormányzata.
Fenti összeg, mint ahogyan azt a
Jenői Napló januári számában,
valamint a 2013. évi falugyűlésen
is elmondtuk a következő kifizetések fedezetére biztosított pénzeszközt:
COMPUTERV GM Kft. perében
megállapított fizetési kötelezettség,
Kovács Lászlóné perében megállapított fizetési kötelezettség, ÉMÁSZ
áramdíjak, DMRV Zrt. vízdíjak,
TIGÁZ Zrt. gázszámlák, Zöld Híd
Régió Kft. hulladék ártalmatlanítás
(szemét elhelyezés) díjak, Gáspár
János hulladék elszállítások díjai,
EBM TRADE Kft. étkeztetési díjak,
CARBONEX Kft. daraszén kifizetése, SEPTOX Kft. veszélyes hulladékok elszállítása (orvosi rendelőkből), Rétság Kistérség Társulás
szakszolgálati díjak, ACE Telecom
Kft. internet-szolgáltatási díjak,
Balassa-Security Kft. Óvoda tűzvédelmi szolgáltatás díjak, Zöld Menedék közterületi szolgáltatás díjak.
Kérdés:
Utólag a szociális foglalkoztató
mennyi talajterhelési díjat fizetett,
mert még nem kötöttek rá a csatornára, mert ő többször megmondta, hogy nem kötöttek rá, ez
cégbírósági bejegyzésből van, nem
hajlandó kiépíteni, vagy rákötni.
Válasz:
A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Otthon a
csatornahálózat kiépítésének időszakában rendelkezett egyedi tisztítóművel, ezért a Nógrád Megyei
Önkormányzat mint fenntartó döntésének megfelelően nem kívánt
rákötni a rendszerre. Az eltelt időszakban az egyedi tisztítóművük
felújításra, javításra szorult, ekkor
meghozta a döntést a fenntartó
Megyei Önkormányzat, hogy kiépíti a csatorna hálózatra történő
rácsatlakozó vezetéket és csatlakozik a rendszerhez.
A talajterhelési díjról a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet
megóvását szolgáló tevékenységre
való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása
érdekében, a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény rendelkezik. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdál-
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kodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az
egyedi zárt szennyvíztározót is,
alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe,
a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön
jogszabályok szerint egyedi
szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a
kibocsátás közvetlen környezetében
a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben
a kibocsátó által évente vizsgált
nitrát-, ammónium-, szulfát-,
kloridtartalom egyik komponens
tekintetében sem haladja meg
20%-kal a 2005. évben, illetve a
közcsatorna üzembe helyezését
követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.
A felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és
ellenőrzés esetén az adóhatóság
rendelkezésére bocsátani.
Fentiek alapján nem keletkezett
talajterhelési díjfizetési kötelezettsége az Intézetnek.
A kérdés elhangzott 2013. október 11-én megtartott falugyűlésen,
ahol a válasz is elhangzott, illetve
megjelent a 2013. novemberdecember havi újságban.
Idézet a 2013. évben a falugyűlésen elhangzottakból: "Wisinger
János: Én voltam az igazgatója az
intézetnek, mikor a szennyvízberuházás kezdődött. Az intézet egy
önálló jó működő saját szennyvíztisztítóval rendelkezett, akkor a
megyei önkormányzatnak, mint
tulajdonosnak, nem volt forrása
arra, hogy kiváltsa a meglévő jól
működő szennyvíztisztítót, mert
lényegesen drágább lett volna.
Időközben elöregedett a szennyvíztisztító, mérlegelni kellett, a becsatlakozás vagy a szennyvíztisztító felújítása között, ugyanakkor az
ÁNTSZ ragaszkodott a csatornabekötéshez. Akkor került sor az intézmény bekötésére, a csatornahálózatra, pontosan hogy történt nem
tudom már nem én voltam az intézmény igazgatója. Biztos vagyok
benne, hogy a csatornarákötést a
megyei önkormányzat megfizette,
gyakorlatilag az intézet fizeti a
csatornadíjat, nem látom itt a
probléma lényegét."
Kérdés:
A búcsúval történt anomáliák,
de a fagyi az visszanyalt, mert ez
egy több évtizedes hagyomány
Diósjenőn, hogy a búcsú az mikor
van és nem 17-én, és hál istennek
az árusok azért fantasztikusan
tudják, hogy mikor kell jönni
Diósjenőre búcsúra.
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:

A búcsú az egy katolikus ünnep.
Csaba atya a Katolikus plébános
határozza meg a búcsú időpontját.
Eredetileg a mindenszentek napján
van a katolikus búcsú.
Válasz:
Az önkormányzat a búcsúnak
csupán helyet ad, a közterületet
biztosítja. Győry Csaba katolikus
atya megkeresése alapján az általa
k ért id őpo ntot egy ez t ett ü k
Gottfried Richárd tiszteletes úrral
is, majd meghirdettük. A megkeresés alapja az volt, hogy minden
évben a búcsúsok nagyon közeli
időpontban volt mindenszentekhez,
és zavarta a temetőkertekben a
tiszteletüket lerovók nyugalmát.
Egy későbbi időpontban az árusok
kérésére mindkét felekezet vezetőjével egyeztetve a kéréseknek megfelelően biztosította az önkormányzat a szükséges közterületet.
Kérdés:
57 millió forint, új építésű idősek klubja napközi otthonára
nyertek. Ez is így van az újságban,
már bocsánat ez nem új, ez már
egy meglévő épület, amit ott pofozgatnak. Ez az én véleményem.
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:
Új építésűnek számít, nyilván a
megmaradt épület rész, ami volt az
5-ös csoportja az óvodának, az
teljesen le lett bontva, a falak azok
maradtak, és azokhoz lett hozzáépítve. Nyilván a megfogalmazásból eredhet némi hiba, de mégis új
építésű ezzel együtt. Ez egy teljesen
új épület lesz.
Válasz:
A szociális alapellátás fejlesztése keretében történt Diósjenőn a
"Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Diósjenő
községben" című projekt (ÉMOP4.2.1/A-11-2012-0009). A projekt
az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program keretében az
Európai Unió támogatásával az Új
Széchenyi Terv keretében valósult
meg. A projekt 53,2 millió forint
vissza nem térítendő támogatásból
és 56 millió forint összköltségből
valósult meg. Diósjenőn a jelenleg
működő Idősek Klubja szolgálja az
idősek nappali ellátását. Az épület
rossz műszaki állapota, a külső
pihenőterület hiánya miatt azonban alacsony színvonalú a szolgáltatás. A fejlesztés fő célja Diósjenő
település időskorú lakossága napközi ellátásának biztosítása színvonalas, méltó körülmények megteremtésével, a községben jelenleg is
működő intézmény kiváltásával.
További célok: a helyi lakosság
életkörülményeinek és a településkép javítása; az óvoda területén
lévő funkció nélküli, használaton
kívüli épület hasznosítása, bevonása a helyi közösségi életbe; az
Idősek Klubjának jelenleg helyt
adó épületének non-profit célú
újrahasznosítása; rendszeres, az
idősekhez közel álló, őket érdeklő
programok szervezése; a jellemző-
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en szerény nyugdíjellátással rendelkező idősek családtagjain való
segítség, akiknek jelentős terhet
vesz le a válláról, ha az ellátásra,
ápolásra szoruló idős emberek
napközi ellátása színvonalas keretek között, megbízhatóan történik.
Az intézmény tervezett kapacitása
15-30 fő egyidejű tartózkodását
biztosítja kulturált környezetben,
színvonalas szolgáltatásokkal. A
projekt keretében fejlesztendő
épület részben felújításra került 98
m2 -en és részben bővítéssel, átalakítással további 125 m2 szolgáltató terület jött létre a hiányzó
funkciójú helyiség (pihenő szobák,
szociális helyiségek, konyha, betegszoba, terasz intenzív kertkapcsolat) létesítésével. Megújuló
energia használatát napkollektor
biztosítja az épületben.
Kérdés:
Gálcsikné, köszönetnyilvánítás,
nem tudom, úgy gondolom, hogy
járt volna a családtámogató tevékenységéért, mint én megtudtam
40 éve ezt ő csinálta, és az újságba
csak ez volt írva: x időtől ő nem
lesz, hanem majd akárki lesz. Egy
oroszi, vagy akárki, én nem tudom.
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:
Majd erre is sor kerül.
Kérdés:
Az egyik újságban az idén, volt
utólagos közlés. Havi késéssel pl.
a véradás, vagy az óvodai beiratkozás, nevetséges, egyszerűen
nevetséges. Itt Diósjenőn, maga
nyilván nem tudja, mert akkor
még nem volt itt, Diósjenőn itt
akkora nagy véradások szoktak
lenni, sőt mi több, utána véradási
bál szokott lenni, nem kicsi.
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:
A véradás miért nincs jobban
meghirdetve, nem hiszem, hogy ez
gyakran előfordulhatott, esetleg
abban az esetben, amikor összevont számot adtunk, ki és benne
maradtak a cikkek. Elnézést kérünk, hogyha ilyen történt.
Válasz:
A véradás a Jenői Naplóban
nem szokott megjelenni, a véradás
plakátok útján, valamint a honlapon kerül meghirdetésre. Ezen
kívül a Magyar Vöröskereszt név
szerinti meghívót küld valamennyi
Diósjenő községben élő véradó
részére. Sajnos évről évre egyre
kevesebben jönnek el a véradásra.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta
vesz részt a véradásszervezésben.
Éves szinten 11–13 ezer véradóeseményt szervez. A véradások
szervezése mellett a véradók megbecsülése, a lakosság véradásra
buzdítása és a véradás ügyének
népszerűsítése is a feladata.
A Magyar Vöröskereszt véradás
szervezési tevékenységét az Országos Vérellátó Szolgálattal való
szakmai partnerségben végzi. A
véradás folyamatában az Országos

8. oldal
Vérellátó Szolgálat munkatársai
azok, akik leveszik a vért, majd a
véradás után elvégzik a kötelező
vizsgálatokat és különböző vérkészítményeket állítanak elő. A véradás pontos előfeltételeit is az
OVSZ határozza meg szigorú orvos
szakmai feltételeknek eleget téve.
Ki lehet véradó? Véradásra
jelentkezhet minden 18 és 65 év
közötti, legalább 50 kg testsúlyú
egészséges felnőtt.
A Jenői Napló 2014. januárfebruári számában jelent meg a
2014. január 30-án megtartott
véradásról szóló általános iskolai
beszámoló, amely arról adott számot, hogy az 1.a. osztályos tanulók
nyerték a felajánlott tortát, mert
ezen osztály diákjainak vett részt
legtöbb hozzátartozója, ismerőse a
véradáson.
Az óvodai beiratkozás az Aranydió Egységes Óvoda és Bölcsőde
intézményben meghirdetése a község faliújságjain, a kereskedelmi
egységekben elhelyezett faliújságokon, a honlapon történik meg.
A Jenői Napló 2014. márciusáprilis számában jelent meg a
2014. március 27-én tartott képviselő-testület üléséről szóló beszámoló, ebben jelent meg mint napirendi pont ismertetése az Óvodai
beiratkozás időpontjának meghatározása.
Kérdés:
A dzsúdós gyerekek, ez is benne
volt az újságban, dzsúdós gyerekek nem edzhettek a falunknak a
tornatermében. Hát szóval eszméletlen és jó díjakat hoznak el.
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:
Volt nálam kérelem, ez ügyben,
amit továbbítottam a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, mint
intézményfenntartó felé, mert ők
adják ki az épületet, még nekünk is,
hogyha rendezvényünk van, például a mai napra is. Tájékoztatnom
kell a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot és, hogy szeretném
igénybe venni ezt a termet. Ők
bérleti díjat szednek ezért az épületért. Próbálkoztunk hatást gyakorolni rájuk, nekik is meg vannak a
belső szabályzataik, amik alapján
kiadják ezeket az épület részeket
bárkinek, bárki másnak. Nagyon
nehéz ebben az ügyben őket is
elvinni, hiszen belső jogszabályok
kötik őket ehhez.
Az iskola, maga az épület a miénk a Diósjenő község Önkormányzaté, az összes velejáró gonddal, problémával, a működtetés az
pedig az államé, aki a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központon
keresztül működteti.
A Diósjenői Önkormányzat amikor döntésre került a sor meghozta
azt a döntését, hogy nem kívánja
átadni az önkormányzat a Magyar
Államnak az általános iskola működtetését. Ezt a döntést meg is
küldtük, azonban a Magyar Állam
úgy döntött, hogy nem engedi mű-
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ködtetni az önkormányzat részére,
hanem átveszi annak ellenére,
hogy a képviselő-testület maga
szerette volna működtetni. Ebben
az esetben nem tehettünk mást.
Kérdés:
Az IKSZT használata, nem
tudom, hogy itt a többség tud-e
arról, hogy ez az IKSZT ez mi,
hogy működik, mert ez ugyebár,
legjobb tudomásom szerint ez úgy
van, hogy ide bárki bemehet, lehet
menni fénymásolni, meg ilyesmi
dolgokat, és például én ezt többektől hallottam, hogy nem is tudják,
meg nyitva tartása sincs neki,
mert erről se semmit.
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:
Fent van a honlapjukon, hogy
nyitva tartás van-e a bejárat mellett kiírva, azt nem tudom.
Válasz:
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2643 Diósjenő, Kossuth L.
út 21. szám alatt működik. Telefonszáma: 35/200978, Facebook elérhetősége: TalálkaPont IKSZT néven. Nyitva tartásáról a telefonszámon, illetve a Facebook elérhetőségen bármikor tájékozódhatnak.
Kérdés:
Szintén újságban volt mi az,
hogy lakástámogatási támogatás?
Ez például kinek jár?
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:
A község újságjában megjelent a
szociális rendeletünk és annak
módosítása, amely leírja pontosan
a kritériumait a támogatási jogosultságnak, az 1993. évi III. törvény szabályozza ennek a feltételeit, és kötelezően előírja, hogy mely
jövedelmi viszonyok mellett adható
be kérelem, ha valaki ezen jövedelemviszonyok alatt él, annak kötelezően adni kell és pontosan meg
van határozva ennek a mértéke.
Januártól minden hónap utolsó
csütörtökén Szabó Béla fogadó
órát fog tartani, hogy a bizonytalanságokat elkerüljük. Bármilyen
kérelemmel érkezhetnek hozzám
levélben vagy írásban, azt hozzáteszem, hogy nagyon szigorúan fogjuk elbírálni. Csak ha megalapozott az a kérelem. Csak rászorultsági alapon, környezettanulmány készítése után és igazából
megindokoltan a törvénynek megfelelően fogjuk odaítélni a segélyeket. Tehát egy kicsit kéziféket fogunk húzni ennek.
Válasz:
2014. évben a következőt írta elő
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény:
A lakásfenntartási támogatás a
szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A jegyző a villanyáram-, a víz- és a
gázfogyasztás, a távhő-

szolgáltatás, a csatornahasználat
és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz,
a lakáscélú pénzintézeti kölcsön
törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak
(a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), vagy
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,
akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a
háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek öszszegének hányadosával.
A normatív lakásfenntartási
támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert
havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert
havi költségének és a támogatás
mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem az a) pont
szerinti mértéket meghaladja, de
nem lehet kevesebb, mint 2500
forint, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni.
A jogszabály előírta a fogyasztási egység számításának alapját, a
fogyasztási egység arányszámait,
az elismert lakás nagyságot,
A TM kiszámítása a következő
módon történt:
j – 0,5 NYM
TM = 0,3 –
x 0,15
NYM
ahol a J a jogosult háztartásában
egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kellett meghatározni.
2015. évtől a szociális segélyezés rendszere teljesen átalakult.
A 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása
iránt folyamatban lévő, valamint a
2014. december 31-ét követően
lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem
alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást legfeljebb a
2015. február 28-áig terjedő időtartamra lehetett megállapítani.
A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási
támogatás tekintetében – a jogo-

2015. április-május hó
sultság határozatban megállapított
időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28án hatályos rendelkezéseket kell
alkalmazni.
2015. március 1-től megszűnt:
- lakásfenntartási támogatás,
- adósságkezelési szolgáltatás,
- méltányossági ápolási díj,
- méltányossági
közgyógyellátás.
Járási hivatalok hatáskörébe
tartoznak az alábbi ügykörök:
- aktív korúak ellátása
- a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás,
- az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás
- alanyi ápolási díj (az alapszerű, a fokozott ápolási
szükségletekre
tekintettel
megállapított emelt összegű,
valamint a kiemelt ápolási
díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen
megállapított
közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság.
Kérdés:
Kik azok akik 60%-os adókedvezményt kapnak üres telek esetén? Mert érdekes, hogyha nekem
millió két telkem, akkor úgy gondolom arra nem kéne adni
hogyhívjákot, hanem csak igen
szociálisan rászorulóknak kellene
kedvezmény, mert gondolom,
hogy a kommunális adóról van
szó.
Válasz:
A helyi adókról szóló Diósjenő
község Önkormányzata Képviselőtestületének 5./2014.(VII.31.) rendelet 6. §. szabályozza a Telek
adót. Az adó alapja a telek m2ben számított területe. A telek adó
mértéke évi 50 Ft/m2. Mentes a
telekadó alól a lakóház építésére
alkalmas telek, ha az adóalany a
telek tulajdon földhivatali bejegyzésétől számított 4 éven belül házat
(lakó, üdülő) épít. Az önkormányzat a magánszemélyek tulajdonában álló üres telek esetén 60%-os
mértékű adókedvezményt nyújt.
Kérdés:
Az is volt az újságban, hogy
vagyonértékelés megrendelésének
lebonyolítása, üzemeltetési szerződés DMRV Zrt. nyilatkozat. Erről
se különösebbet semmit nem hallunk.
Válasz:
A víziközmű szolgáltatásról
szóló törvény értelmében a
víziközmű tulajdonosa az üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően a tulajdonában lévő
víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést végeztet. A vag yon érté k elé s költs ég ei a
víziközmű-rendszer üzemeltetésbe

2015. április-május hó

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja

9. oldal

adásából származó bevételek
terhére is finanszírozhatóak. A
vagyonértékelés az üzemeltetési
szerződés mellékletét képezi.
A n y u g a t - n ó gr á d i r é g i ó
víziközműveinek vagyonértékeléséhez az érintett 54 települési önkormányzatnak, melyek egyben a
víziközművek tulajdonosai és az
ellátásért felelősök, az üzemeltetési
szerződéshez szükséges kötelező
vagyonértékelésének megrendelésével és lebonyolításával a NyugatNógrád Vízmű Kft-t bízták meg,
melynek költségeit a társaságban
tulajdonolt üzletrésznek a NyugatNógrád Vízmű Kft. részére névértéken történő átruházása útján
térítette meg, a vagyonértékelés
költségeinek beszámításával. A
Képviselő-testület felhatalmazta
Tóth János polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti megbízási és
üzletrész átruházási megállapodás
aláírására.
Kérdés:
Azt nem tudom, hogy tudják-e,
hogy Dr. Nagy Anna ügyvédnő az

egyenlő bánásmód hatóság megyei referense, akinél ingyenes
jogi tanácsadást lehet kérni, és
akkor ő továbbítja is a panaszt a
hatóság részére.
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:
Dr. Nagy Anna az egyenlő bánásmód hatóság megyei referense,
én nem kaptam róla külön tájékoztatást. A honlapunkon az általa
megküldött tájékoztatások mindig
fenn vannak.
Kérdés:
Érdeklődök még arról is, hogy
ez a szociális célú tűzifát mikor
szállítják és az elbírálása remélhetőleg kellően megfontolt lesz és
igazságos.
A falugyűlésen az alábbi válasz
hangzott el:
Február 15-ig kell elszámolni
ezzel a szociális célú tűzifa támogatással. A szociális bizottság
fogja eldönteni, hogy kik azok akik
kapni fogják, törvényi meghatározás szerint. A bizottság miután
dönt arról a számról, hogy ki fog

és mennyi fát kapni, ezután kerül
kiszállításra. Még nincs eldöntve,
hogy melyik cégtől fogjuk beszerezni. A kormány megküldte, hogy
mekkora összeget kap az önkormányzat, ehhez mekkora önerőt
kell biztosítani, és plusz a szállítási
költség is az önkormányzatot terheli. Annyit szeretnék még hozzá
tenni, hogy a szociális bizottság
környezettanulmány alapján fogja
eldönteni, a törvény alapján ki az
aki jogosult, ki fog menni a szociális bizottság és ő fogja, tehát mi
készítjük el a környzet tanulmányt,
tehát nem fog olyan előfordulni,
hogy mondjuk olyan család nem
fog kapni aki esetleg rászorul.
Megpróbáljuk a lehető legjobban a
rászorultaknak. Igazából elég viccesen néz ki 33 m3 jogosultságunk
van és eddig 33 kérelmező van. És
még nem zárult le a jelentkezés,
még sokkal több kérelem fog ebben
érkezni hivatalunkhoz.
2. Pályázatok
A Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselőtestület az Ön-

kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya:
- Házi gyermekorvosi ellátás és
Védőnői szolgálat részére helyet
adó ingatan (2643 Diósjenő,
Börzsönyi út 7. szám 650/1.
hrsz) épület energetikai korszerűsítése
- Belterületi utak felújítása, ezen
belül a Diósjenő, Fűzfa utca
(3963 hrsz.), a Diósjenő Táncsics
M. út (29. hrsz.) aszfaltburkolat
helyreállítása, valamint a
Diósjenő Béke utca (67. hrsz.), a
Diósjenő Zrínyi köz (78. hrsz.),
és a Diósjenő Ady E. utca (336.
hrsz.) kátyúzásos aszfaltburkolat
helyreállítása
- Szentgyörgyi István Általános
Iskola tornatermének felújítása
(2643 Diósjenő, Kossuth L. út
21. szám, 652. hrsz.)

KÖZLEMÉNY

láthatósági program megvalósítása, a mintegy féléve meghozott
testületi határozatunk, melyben
arról döntöttünk hogy az átláthatóság első elemeként az eszköz és
vagyonleltár kikerül a honlapra, a
mai napig várat magára, a probléma megoldásához szükséges szavazatszámot nem áll módunkban
biztosítani, nem beszélve arról a
célkitűzésről, hogy pénzköltéseinket is a nyilvánosság elé tárjuk.
A tények arra engednek következtetni, hogy mostanra a matematikai esélye is megszűnt annak,
hogy a választási programunk
legfontosabbnak ítélt elemeit megvalósítsuk. Működésünk mérlege
álláspontunk szerint pozitív, de a
mérleget megvonni az Önök tiszte.
Döntésünkben egyáltalán nem az
motivált, hogy a közelmúltban
Székely József Edét leváltották az
alpolgármesteri tisztségről. A törvény értelmében az alpolgármesteri funkciót valódi tartalommal
megtölteni, a polgármester és az
alpolgármester együttműködése
tudja. Presztízsszempontok nem
játszottak szerepet, és azt sem állítjuk, hogy csak a polgármester úron
múlott volna hogy ezt a viszonyt
nem sikerült valódi tartalommal
megtölteni. A leváltásban csak azt
sajnáljuk, hogy a továbbiakban
nem képződik olyan pénzalap

amelyből önerős fejlesztéseket
lehetne megvalósítani.
A testületnek végrehajtói hatalma nincs. Rendre azt tapasztaljuk,
hogy a határozataink a törvénnyel
ellentétben fakultatívnak bizonyulnak. Tudjuk, hogy jogi úton ki lehetne harcolni a határozatok érvényesítését, de ez jelentős energiákat, és nem kevés pénzt emésztene
fel az önkormányzat amúgy is szűkös kereteiből, ezért ezt elvetettük.
Nem került publikálásra a vagyonleltár, a dolgozók tudomásunk
szerint nem kapták meg a fizetésemelésüket, a két lapszám kiadását
megélt független szerkesztőbizottság bedarálásra került, nem nyílik
meg immár a képviselői iroda sem.
A felelősségre vonás következetes
elmaradása azt kódolja, hogy további ilyenek lesznek, mert nincs
értékelhető szankció, ami megakadályozná a mulasztásokat. Elolvadni látszik az az ígéretes eredmény,
amit a kezdeti idők sikeres együttműködése hozott a falu számára.
Kalocsai Attila lemondásával
megszűnt a mérleg nyelve, ami
esetenként reánk is kiegyensúlyozóan hatott. A maradék illúzióinkat
az időközbeni történések szerte-

foszlatták. A kialakult helyzetben
számunkra megszűnt a vezetésbe
való érdemi beleszólás lehetősége,
úgy kellene a felelősséget egyetemlegesen viselni, hogy nem egyenlő
mértékben jutnak el hozzánk az
információk.
Őszintén sajnáljuk ha csalódást
okozunk választóinknak a lemondással, mindenkit tisztelettel megkövetünk emiatt. A kampányban
feltették azt a kérdést, hogy mi lesz
akkor ha csak egyikünk jutna be a
testületbe? A válasz az volt, hogy
akkor is vállalni kell a munkát.
Rosszul mértük fel a körülményeket, és erre az sem mentség, hogy
tapasztalatlanok voltunk és a körülmények is sokat változtak. Munkánkat mindvégig a maradéktalan
tisztesség, az önzetlenség és a falu
előmozdításának szándéka vezette.
Ha szókimondásunkkal valakit ok
nélkül bántottunk volna, tisztelettel
bocsánatot kérünk.
Magánemberként a falu továbbra is számíthat segítségünkre.
A testület munkájához, mindanynyiunk jól felfogott érdekében
őszintén kívánunk sok sikert.

Idén májusban ismét csatlakozott
településünk a "TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért
program"-hoz. Ebben a programban idén harmadszor vettünk részt.
A program maga arról szól,
hogy tisztítsuk meg környezetünket az illegálisan lerakott és a településen szétszórt hulladékoktól.
Idén is mint az előző években,
az iskola diákjai is csatlakoztak a

programhoz, valamint Rétság vá- Ezúton köszönöm meg minden
ros is a diósjenői csoportot erősí- résztvevőnek a részvételét.
tette. Az iskolánk 120 diákja,
Tóth János
Rétság város 23 fővel, Diósjenőről
25 fő vett részt a programban.
Minden hónap utolsó szerdáján
Összesen 130 zsák szemetet, és
16 – 17:30-ig
ezen kívül sok lomot szedetünk
a szociális bizottság
össze.
fogadóórát tart
Összességében sikeres volt ez a a Polgármesteri Hivatal emeletén,
megmozdulás, hiszen ennyi szea volt DINÓBER irodában.
méttől tisztult meg környezetünk.

Tisztelt Választók!
Az elmúlt két hónap fejleményei
alapján arra a döntésre jutottunk,
hogy lemondunk önkormányzati
képviselői mandátumainkról.
Néhány alapvető célkitűzést
fogalmaztunk meg a magunk számára a választási kampány során.
Munkahelyteremtést, amely alatt
nem csak és nem elsősorban közmunkát értünk. A tartós önkormányzati munkahelyteremtés záloga egy önkormányzati vállalkozás
megalapítása, amely mellett előző
ciklusban Kalocsai Attila és Filip
Dani is rengeteget és kitartóan
küzdött, sajnos hiába. Januárban
szó szerint a küszöbén álltunk a
megvalósításnak, de azóta a testület összetételében bekövetkezett
változások miatt ez a törekvés ismét elérhetetlen távolságba került.
Belső ellenőrzés vonatkozásában
a helyzet ugyanez. Még Kalocsai
Attila hozzáértésével részletesen
megalkotott belső ellenőrzési tervünk (ami valódi és érdemi ellenőrzést hozott volna) csak független,
hozzáértő, új belső ellenőrrel kivitelezhető, és ennek kiválasztását,
megbízását, a mostani körülmények között kivitelezhetetlennek
ítéljük.
Ennél is reménytelenebb az át-

Repiczki Zsuzsanna
jegyző
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Óvodai hírek
Úton a
"Zöld Óvoda" cím felé
"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk
kölcsön" (indián mondás)
A médiában egyre többet hallunk a "fenntartható fejlődésről", a
"környezettudatos
nevelésről",
környezetünk megóvásáról. Mivel
a fenti idézet igaz, hogy a földet
unokáinktól kaptuk kölcsön, rajtunk áll, hogy mindezt hogyan
adjuk át gyermekeinknek.

Településünk – a "Börzsöny
kapuja" – csodálatos természeti
környezetben fekszik. Óvodai
Pedagógiai programunkban a környezet és tájvédelem kiemelt fontosságú, hiszen az óvodánkban
nevelkedő gyermekeket úgy oktatjuk-neveljük, hogy lássák meg a
környezetükben rejlő szépséget, és
ők is tudatosan óvják – védjék
környezetüket. Továbbgondolkodva Nevelőtestületünk elhatározta,
hogy mi is rálépünk a zöld óvodává válás útjára. Szeretnénk pályázni a "Zöld óvoda" cím elnyerésére,
ezért április 17-én Patkós Klára
kolléganőmmel
továbbképzésen
vettünk részt Budapesten, ahol
felvilágosítást kaptunk a pályázati
feltételekkel kapcsolatban. Bemutatkoztak olyan óvodák, amelyek
már elnyerték ez "Örökös Zöld
Óvoda" címet. Egy kicsit irigykedtünk is, mivel többnyire belvárosi
óvodákról volt szó.
A pályázatra készülve első lépésként óvodánk környezetét szerettük volna szebbé tenni. Április
22-én a Mákvirág Nyugdíjasklub
tagjaitól kértem segítséget, hogy a
FÖLD napja alkalmából közösen
ültessünk virágokat az óvoda épü-

lete körüli ágyásokba. Másnap 4
órára beszéltük meg a találkozót.
Meglepődtünk, hogy milyen sokan
eljöttek és a szerszámok mellett
számtalan virágot is hoztak. Volt
ott hagymás, egynyári, évelő, kisbokor, nagy bokor. Ezek a szorgos
kezű asszonyok – korukat meghazudtolva –, mint a szorgos hangyák
úgy dolgoztak. Marika a virágládákba ültette a palántákat, szórta a
virágmagokat. Ildike kapával és
gereblyével készítette elő az ágyás
földjét. A legidősebbek: Marika
néni, Éva néni, Bözsi néni a fiatalabbakat is ámulatba ejtették fittségükkel, hajlékonyságukkal.
Nem sorolom tovább a neveket,
nehogy kifelejtsek valakit. A mellékelt fotón úgy is látszanak a
résztvevők, akiknek megköszönjük
önzetlen segítségüket. Ők azok az
örökifjak, akik sosem fáradnak el,
és egy szóra, egy hívásra máris
készen állnak.
Az elültetett virágok ápolása és a
kapcsolattartás a Mákvirág Nyugdíjasklubbal a továbbiakban a mi
feladatunk lesz.
A jövőbe nézve, szeretnénk még
több közös programot szervezni,
ezáltal is hidat építeni a generációk
között.
József Attila: Kertész leszek
Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.
Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.
Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.
Martonné Csurja Márta
óvodapedagógus

Madarak és fák napja
"…évente egy nap szenteltessék a
mad arak és f ák véd el mében…" (Herman Ottó)
1902. március 19.-én az európai
államok egy, a mezőgazdaságilag
hasznos madarak védelmét szolgáló egyezményt írtak alá. Még
ugyan ebben az évben Chernel
István, a híres ornitológus szervezte meg, hazánkban első ízben a
Madarak és fák napját. 1906-ban
gróf Apponyi Albert vallás- és
közoktatásügyi miniszter törvényben szabályozta a nap megünneplését.
Óvodánkban az elmúlt években
erdei kirándulással ünnepeltük ezt
a napot. Sajnos a legkisebbek ebből mindig kimaradtak, mivel ők
még nem bírják a "hosszú" túrákat.
Ezért úgy döntöttünk, hogy az idei
évben az óvodánk udvarán rendezünk versenyt a gyermekek számára.
Négy állomást alakítottunk ki,
hét játékos feladattal: volt tojásgyűjtés, madárkeresés, "fiókaetetés", levélkirakó, termések felis-

Búcsúkirándulás
Ballagó gyermekeink ez évben is
nagy lelkesedéssel készültek az
utolsó búcsúkirándulásra. Idén a
Budapesti Állatkert és a Fővárosi
Nagycirkusz látogatása volt a cél.
Sok gyermeknek ez hatalmas élményt jelentett, hiszen nem mindenkinek volt és van lehetősége
akár a megye határát is átlépni.
Kényelmes, jól felszerelt busszal
utazhattunk, a sofőr bácsi figyelmessége, kedvessége is jó érzéssel
töltött el.
Már az odavezető úton is rengeteg dolgot láthattunk és figyelhettünk meg. Vidámságból és énekszóból nem volt hiány. 11 óra előtt
már az állatkertben voltunk. Még
az időjárás is kedvezett.
Végig egy csoportban haladtunk,
minden felnőtt 4-5 gyerekre felügyelt. A szabályok betartása és az
egymásra való odafigyelés fontos
volt, hiszen a látogatók nagy tömegében könnyen el lehetett tévedni.
Láthattunk kengurut, oroszlánt,
elefántcsaládot, zsiráfot a kicsinyével, de nagy élményt jelentett a
tojásai köré tekeredett hatalmas
kígyó és a félelmetes krokodil is.
Mikor elfáradtunk megpihen-
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merése tapogatással, madár gyülekező, és puzzle kirakása.
"Megtanultuk", hogy az év fája a
kocsányos tölgy, az év madara
pedig a búbos banka.
A hétpróbát teljesítők "emlékérmet" kaptak. A csapatjáték után a
gyerekek egyénileg is kipróbálhatták megfigyelő képességüket.
Ugyanis papírlapra felragasztott
részletekből –termés, levél, virágkellett megkeresni az óvodánk
udvarán az adott fát, bokrot. Érdekes volt megfigyelni, hogy a mindennap látott növények részletekből való felismerése is gondot
jelenthet.
Ma már több "zöld" ünnepnap
hívja fel a figyelmet környezetünk
védelmére, de mindközül a legpatinásabb a Madarak és fák napja.
Hiszen egy évszázada tanít és nevel felnőttet és gyermeket egyaránt. Az óvodában ezt a hagyományt szeretnénk tovább adni
gyermekeinknek játékkal, természetjárással.
Patkós Klára
óvodapedagógus

tünk és megebédeltünk a hátizsákba rejtett finomságokból.
A jutalomfagyi különösen jól
esett a nagy melegben. És mivel
még volt egy kis időnk a cirkusz
kezdetéig az állatkerti játszótéren
játszottunk.
Kellemesen elfáradva foglaltuk
el helyeinket a cirkuszban. Ez a
különös fényekben és hangokban
pompázó világ mindannyiunkat
elvarázsolt. A világ minden tájáról
érkezett előadók mutatták be varázslatos produkciójukat. Különösen a légtornászok, akrobatikus
mutatványok, a bohóc humoros
játéka nyűgözött le. Ennek ellenére
a gyerekek tetszését a fókás bemutató nyerte el.
A 2 órás előadás után kellőképpen elfáradva indulhattunk hazafelé. Most már sokkal csendesebb
volt a busz, volt, aki el is aludt.
A szülők izgalommal vártak az
óvoda előtt. Jó volt látni a boldog
gyermekarcokat és azt az örömöt,
amit az együtt megélt élmények
nyújtottak ezen a napon.
Az egyik kisfiú mondata ragadt
meg emlékeimben: "Anya, ez volt
életem legszebb napja!"
Hoffmann Emese
óvodapedagógus
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Évzáró az óvodában
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy óvoda. Ebbe az óvodába mindennap örömmel indultak a
gyerekek. Fogták anyukájuk vagy
apukájuk kezét, egyik lábukról a
másikra szökkentek, és így köszöntek az ajtóban: – Jó reggelt, óvó
néni! Sziasztok, gyerekek!
Ha innen nézem, hosszú ez a
mese, ha onnan nézem: csak most
kezdtük, és már itt a vége, fuss el
véle. Minden nap együtt meséltük,
szőttük-fontuk csodáit, izgalmas
kalandjait, okultunk tanulságaiból… Nem olvashatjuk újra minden lapját ennek a mesekönyvnek,
de bízom abban, hogy minden nap
emlékezetes, ha másért nem, akkor
azért, mert itt voltunk együtt.
Eseményekben gazdag, aktív
tanévet éltünk meg, melyben fontos szerepet töltött be a mindennapos játékos tanulás. Ebben a tanévben is sok-sok színes programmal
gazdagítottuk óvodásaink napjait.
Csak néhányat említenék. Hat
alkalommal szerveztünk és vehettek részt gyermekeink interaktív
meseelőadáson egy felvidéki egyesület jóvoltából. A "Tök jó napok",
az őszi kirándulások, mind nagyon
jól sikerültek. A karácsonyi készülődés idején az adventi gyertyagyújtásokat minden alkalommal
kis műsor kísérte, a gyermekek
örömére. Sütöttük a mézeskalácsokat és készítettük a karácsonyi
meglepetéseket. A "Lucázás" és a
községi karácsonyi fellépés is nagy
sikert aratott. A farsangi hét, a
nyílt napok is különleges alkalmak
voltak. A tavaszi kirándulások, a
nagycsoportosok részére az Iskolanyitogató programok a Hétpróba
nagyon jól sikerültek. A madarak
fák napi játékos kerti verseny a
kisebbeknek is nagy élményt jelentett. Az Idősek napján műsorral
készültünk. Az iskolába menő
nagyok búcsúkirándulása Budapestre az Állatkertbe és a Cirkuszba szintén egy különleges nap volt.
Kitisztítottuk a Gyíkos-forrást is,
és a nagycsoportosok átadták a
középsősöknek a "stafétát", hogy a
következő tanévben – nagycsoportosként – ők végezzék el ősszel és
tavasszal egy hangulatos hátizsákos túra keretében.
A játékos tanulást kiegészítéseként a nagyobbak játékos angol
foglalkozásokon vehettek részt
Emese óvónénivel. Józsa Csaba
tanár úr heti két délután focizni
vitte az érdeklődőket. Játékos hittan oktatásban részesülhettek az
érdeklődők, Gottfriedné Madai
Éva tiszteletes asszony és Kissné
Frankó Ágnes vezetésével pedagógus vezetésével. Mindannyiuknak
köszönöm, hogy segítették nevelő
munkánkat.
Hagyományos évzárónkat két
napra terveztük, május 28-án, csütörtökön az ovi-bölcsi csoportos
apróságok kedves kis műsorát
csodálhattuk, majd a Nyuszi csoportosok adták elő népi táncos
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csokrukat, melyet óriási sikert
aratott.
Május 29-én, pénteken a Süni és
Katica csoportosok következtek.
Elsőként a játékos angolt tanuló
nagycsoportos gyermekek szerepelnek, Hoffmann Emese óvó nénivel. Jó volt látni, hogy az év során
mennyi angol szó, kifejezés került
a gyermekek tudástárába, melyből
ezúttal tartottak bemutatót.
A Süni vegyes csoport műsora
következett. A kisebbek rengeteget
tanultak a nagyobbaktól. Nagyszerű népi dalos-táncos összeállításuk
nagy tetszést aratott.
A Katica csoportosok pünkösdölő műsora is nagyon szép volt.
Óvodai évzárónkat, ballagó műsorunk zárta. Ebben a tanévben az
Aranydió Óvodából 23 gyermek
elballagott. Elköszöntek az óvodától, mert számukra egy új életszakasz, az iskoláskor kezdődik.
Mindannyian kívánunk nekik sikeres iskolakezdést, jó munkát, a
szülőknek jó egészséget és sok-sok
türelmet gyermekeik neveléséhez.
A kedves szülőktől nagyon sok
segítséget kaptunk ez évben is,
legtöbbet talán az adventi készülődés folyamán. Az adventi vásár
befolyt összegéből sikerült a csoportokat megajándékozni.
A Katica csoportos gyermekek
szüleinek szeretnénk köszönetet
mondani, hogy egy május végi
délután rendhagyó meglepetés
búcsúdélutánt tartottak a csoportnak és az óvónéniknek. A szülők
diavetítéssel készültek felidézve az
elmúlt négy év megörökített eseményeit, a kiscsoporttól kezdve.
Mindannyiunk szemébe könnyeket
csaltak. Ez alkalommal köszönték
meg az óvónéniknek a több éves
nevelő munkát.
Egy különleges ajándékot kaptunk: egy birsalmafát. Elültetve a
2015-ben az óvodából búcsúzók
emlékfája lesz. Néhány év múlva a
gyümölcsét is élvezhetik majd az
akkori óvodások. Az ötlet különösen azért tetszett mindannyiunknak, mert a nyár folyamán a
Zöld Óvoda cím elnyerésére pályázunk és a pályázatunkba a fásítás is
nagyon jól beleillik. Köszönjük
Vasas Juditnak, Vasasné Tündinek
és Vasas Misinek és a minden kedves szülőnek ezt a nagyszerű alkalmat és ajándékot.
És végül, de nem utolsó sorban
Duló Anikónak köszönjük ez évben
is azt a nagy munkát, azt a sok
időt, amit óvodánk jeles alkalmainak megörökítéséért tett. Azok a
pillanatok, melyeket megörökített,
vissza nem hozhatók. Minden óvodába járó szülő nevében köszönöm
Neki a fotós munkát és a fotók
közzé tételét. Azt hiszem így
mindannyian képet kaphattak óvodánk mindennapjaiba bepillanthattak Anikó közreműködésével.
Az óvodai évzáró műsorral óvodai tanévünk lezárult.
Megköszönöm kolléganőimnek
a színvonalas műsorokat, és az
egész éves nevelő-oktató munkát.
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Itt az óvodában is elkezdődik a ságok kiadása miatt zárva tart.
Mindenkinek nagyon kellemes,
nyári élet, az óvónénik is szabadélményekkel teli, szép nyarat kíváságra készülnek.
Július1-jétől 31-éig óvodánk a nunk.
Bacskay Sándorné
nyári karbantartási és takarítás
óvodavezető
munkák, valamint az éves szabad-

Hátizsákos túra
a Gyíkos-forráshoz
Elérkezett az ideje, hogy óvodánk
védnöksége alatt álló Gyíkosforrást meglátogassuk, s ígéretünkhöz híven gondját viseljük. Minden
évben a ballagó nagycsoportosok
átadják a stafétát a középső csoportosoknak, idén sem volt ez másként. Három csoportból indultak a
kis hátizsákos túrázók a Börzsöny
felé. Útközben rácsodálkoztunk a
növényekre, állatokra, amelyeket
láttunk, hallottunk, meg-megálltunk, pótoltuk a folyadékot, mert a
száraz, meleg időben hamar megszomjaztunk. Az erdőben árnyas
fák hűsében szamócát kóstolhattunk, szarvasbogarat, békákat,
halakat, madárkuckót, turistajelzéseket, madárcsicsergést figyelhettünk, hallgathattunk.
Jóleső érzés volt megérkezni a
forráshoz, ahol tábort vertünk és a
jól megérdemelt szieszta következett. Erőt gyűjtöttünk, meghallgattuk Klári óvó nénit a hely történetéről. Ezután a gyerekek megtisztogatták a forrást, utat engedve a víz

Beszámoló az Aranydió
Óvoda Alapítvány tanévi működéséről
A gyermekek közös karácsonyi
ajándékát az Ayres terápiás függőhinták vásárlását támogatta az
alapítvány a gyermekek egyéni
fejlesztését célozva, valamint mozgásfejlesztéshez három tornazsámoly és szalagos tornabotok beszerzése történt meg.
Jelképes karácsonyi ajándékként
a gyermekek és szülők részére egy
költőt, mesemondót hívtunk Sikli
László személyében, aki a csoportokban mesefoglalkozást, majd a
szülőknek előadást tartott a mesemondás fontosságáról.
Április végén rendhagyó, interaktív környezetismereti foglalkozás, a Mandula Manó című előadást fizette az Alapítvány.
A nagyobbak budapesti búcsúkirándulását 61.000.- Ft értékben
támogatta.

szabad folyásának. A nagycsoport
ezzel bemutatta a munkát és átadta
a jelenlévő középsősöknek a további feladatokat.
A visszaút picit hangosra sikeredett, mert sokat énekeltünk, futkároztunk. Kincseket, terméseket
gyűjtögettek a gyerekek. Ami viszont nem kézzelfogható ajándék
ezen a napon, az az élmény, az
együttlét öröme, hogy ilyen csodálatos helyen élhetjük a mindennapjainkat együtt, a Börzsöny hívogató látványával. Ennek a hívásnak
tettünk eleget és tesszük ezt minden évben a legnagyobb örömmel.
Feladatunk az élővilág, a környezet
iránti felelős érzelmek kialakítása,
sétánk során megtapasztaltuk a
gondozás felelősségét, örömét, a
kölcsönösséget, mely a természet
és köztünk alakul, az egymásrautaltság jelentőségét. Kapcsolódó
beszélgetések érzelmeinkre is hatottak, közelebb kerültünk a természethez. Ezzel a kirándulással is
egy lépést tettünk előre, így bocsátva útjukra a búcsúzó óvodásokat.
Vargáné Gálcsik Szonja
óvodapedagógus
Gyermeknap alkalmából a mai nap
kakaós csigát kaptak óvodásaink a
Marton pékségből, melyet Marton
Szilárd az alapítvány kuratóriumi
tagja ajánlott fel.
Évente kiosztjuk a "Szülők az
óvodáért díjat" melyet az alapítvány hívott életre, hogy jelképes
ajándékkal jutalmazzuk és megbecsüljük azokat a szülőket, akik a
legtöbbet tették óvodánk és a csoportok működéséért. Ez évben:
Ábrahám András, Csernik Zsuzsanna, Duló Anikó, Marton István, Csurjáné Molnár Ágnes és
Vargané Hornos Petra voltak a
jutalmazottak.
Alapítványunk pénzkezelését a
helyi takarékszövetkezet vezeti,
aki teheti, támogassa az alapítvány
céljainak megvalósulását.
Szeretnénk továbbra is minél
több programot rendezni, fejlesztőjátékokat vásárolni.
Bacskay Sándorné
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20 éves a
Zsibaki Forrás Erdőbirtokossági Társulat
Bensőséges ünnepség keretében
ünnepelte megalakulásának 20.
éves évfordulóját a diósjenői
"Zsibaki Forrás" Erdőbirtokossági
Társulat. A Play Panzióban rendezett jubileumi megemlékezésen, s
azt követő közös vacsorán családtagjaival együtt részt vett a társulat
teljes tagsága.
Jelenlétével tisztelte meg rendezvényünket a település számos
vezetője, így Tóth János polgármester, Győry Csaba római katolikus plébános, Gottfried Richárd
református lelkész, Marton Zoltán
a Vadásztársaság képviselője, s
Havai Kornél erdőmérnök, a társulat szakirányítója. Az esemény jó
hangulatához hozzájárult Wass
Albert egyik ez alkalomhoz illő
költeménye Oszter Sándor színművész tolmácsolásában.
Ünnepi köszöntőjében Csurja
László, társulatunkat 2000 óta nagy
odaadással, szakmai hozzáértéssel

vezető elnök megható szavakkal
emlékezett meg az 1995. március
28-ai megalakulásról, felolvasta az
alapító elődök neveit, akik – e
sorok íróját kivéve – sajnos már
nem lehetnek közöttünk. Néma
főhajtással adóztunk emléküknek,
kifejezve tiszteletünket, őszinte
megbecsülésünket, s köszönetünket azért, hogy 72 hektárnyi kárpótlási területet megvásárolva e
huszonhárom tulajdonos létrehozta
közösen, emellett gazdaságosan
működtette ezt a közbirtokosságot.
Mi, diósjenőiek több dologra is
büszkék lehetünk, egyebek mellett
arra is, hogy társulatunkban a katolikus és református felekezetű
tagjaink mindvégig jóakarattal,
egyetértésben, egymást elfogadva,
tisztelve munkálkodtak, hozták
meg közös döntéseiket. Ennek is
köszönhető, hogy míg környékünk
számos településén súlyos konfliktusok, viszálykodások bénították a

Kiszéztünk pünkösd napján
Szabó Lőrinc: Nyitnikék (részlet)
Alszik a hóban
A hegy a völgy,
Hallgat az erdő
Hallgat a föld.
Egyszerre mégis
Rezzen a táj
Hármat fütyül
Egy kis madár...
...Nyitni kék, fütyüli,
Nyitni kék
Szívnek és tavasznak
Nyílni kék!...
...Bírni és bízni illenék!
Kultúrtörténeti értékeink, hagyományaink a napjainkban is éreztetik a hatásukat.
Rendkívül fontos, hogy részesei
legyünk ennek az örökségnek és
áttudjuk adni gyerekeinknek. A
pünkösdi kiszézés az iskolás gyermekekkel ennek a folyamatnak a
része. Hiszem, hogy a gyermekeinkre inspirálóan hat. Tisztánlátásukhoz hozzátartozik nagyszüleik
öröksége, világszemlélete, hagyományaik megőrzése.
Az életüket átfogó öröm-bánat
megünneplése. A baj búcsúztatása

a kiszézés – a zöldágjárás. Ennek a
hagyománynak a része. A közös
ünnep szeretetteljes kapcsolatot
alakított ki a fiatalok és az idősebb
korosztály között. Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik
odaadó munkájukkal segítették a
közösség munkáját és részesei
voltak a hagyományőrző ünnepnek.
A virágvasárnapot egy kis készülődés előzte meg. Szöveg és
énekek tanulása, ebben nagy segítségünkre volt a jegyzőasszony.
Hurrá, megérkezett a várva várt
nap. Szép tarka népviseletbe öltözött minden résztvevő. A feldíszített Tájházban gyülekeztünk, majd
énekelve felöltöztettük a kisze
bábut, majd elindultunk. Elöl a
legkisebbek, majd az iskolások,
őket követték a fiatal felnőttek és a
kőszirt együttes tagjai, a karitász ás
a mákvirág nyugdíjas klub tagjai
és még sokan mások. Egy érces
hangú férfi kiáltott. Haj, ki kisze?
Énekelve és humoros bekiabálásokkal mentünk, míg odaértünk
egy megfelelő helyre ahol elégethettük a kisze bábut, majd a patak
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létrejött erdőbirtokosságok ténykedését – itt mi megőriztük, egyben
tartottuk, s jövedelmezően is működtettük mind a mai napig.
Társulatunk első elnöke Gyócsi
József volt, aki 5 éven át irányította
erdőbirtokosságunkat. Vezetőségi
tagként Bőgér József, Csuhara
György és Sinka Sándor segítették
munkáját.
A hosszabb távú és éves erdőgazdálkodási tervek kimunkálásában, a fenntartható erdőművelés
végzésében tagságunk, vezetőségünk és a felügyelő bizottság egyaránt fontos szerepet játszott.
Emellett nélkülözhetetlen a szakirányítást ellátó, az erdőfelügyelőséggel folyamatos kapcsolatban
álló erdőmérnökök közreműködése. A korábbi években Szekán
György és ifj. Bán Gábor, ettől az
évtől pedig Havai Kornél végzi az
erdőműveléssel kapcsolatos szakmai irányítást.
Mindvégig betartottuk a felügyelőség előírásait, a vonatkozó jogszabályokat. Erdeink jól ápoltak,
szakszerűen gondozottak. Helyes
döntésnek bizonyult, hogy az évenként engedélyezett háromszáz
köbméter tűzi és ipari fa kitermelésére versenytárgyaláson válasszuk
ki a legkedvezőbb ajánlatot tevő
vállalkozókat, s hasonló módon
végeztessük el a kötelező erdőápolást, tisztítást is.
Tulajdonhányadunknak megfelelően, meghatározott tagi hozzájárulás ellenében minden évben hozzájuthatunk a szükséges tűzifához,
illetve oszlopanyagokhoz, a közgyűlés által szabályozottan gallyfát
is készíthetünk.
Lehetőségeinkhez mérten minden évben támogatást nyújtunk

mindkét egyháznak, a helyi önkormányzatnak, valamint a tűzoltó
egyesületnek. A közelmúltban a
váci kórház gyermekosztályának
adtunk pénzadományt életmentő
berendezések megvásárlásához. Az
ünnepségen jelenlévő vendégek
valamennyien elismerő szavakkal
illették eredményes gazdálkodásunkat, önzetlen segítségnyújtásunkat és mondtak köszönetet a tagság
által számos esetben végzett társadalmi munkáért, így a Zsibakiforráshoz, a sokak által kedvelt
turisztikai célponthoz vezető utak,
gyalogösvények, átereszek rendbetételéért, a terület csinosításáért.
Ezek az alkalmak, csak úgy mint a
pincesoron évente tartott közös
bográcsozások, az elnökünk,
Csurja László által főzött finom
vadételek melletti tartalmas beszélgetések, mértéktartó poharazások
mind-mind hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a gazdasági társulás az
elmúlt húsz év során igazi, egymást tisztelő, kedvelő baráti közösséggé válhatott.
Legfőbb célunk megőrizni és
tovább gyarapítani közösen elért
eredményeinket, biztosítani unokáink, és az utánuk jövő generációk
számára is, hogy zöldelljenek,
éltető tiszta levegőt árasszanak
erdeink, kellemes életteret nyújtsanak nekünk, embereknek és a vadon élő állatoknak, nem utolsósorban megújuló energiaforrásként
biztosítsák a meleget adó téli tüzelőt.
Mit kívánhatunk még? Szeretnénk így, együtt, jó egészségben
megünnepelni számos, hasonló
kerek évfordulót.
Sinka Sándor

hídjáról bedobtuk a vízbe. Így
gondoskodtunk arról, hogy a falunkból kiússzon a betegség. Majd
zöld ágakból kaput alkotva indultunk vissza, amin keresztül behoztuk az egészséget. Egy csapásra
nemcsak a rossztól szabadultunk
meg, hanem a telet is elűztük.
Visszaérve a Tájházba, megkoronáztuk a napot egy kis süti majszolással. Ezt követte a közös tánc,

aminek a ritmusát és lépéseit a
Kőszirt Együttes vezetésével próbálgattuk kisebb nagyobb sikerrel.
Vidám nap volt!
Összetartoztunk, egyetértettünk,
egy húron pendültünk. Köszönet
ezért a szép napért minden résztvevőnek és nézelődőnek.
Kónya Sándorné (Vilma)
Nyugdíjas Klub
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Majális

A Diósjenői Önkéntes Tűzoltó
Egyesület hírei
Közgyűlés

Szokás szerint komoly készülődés
előzte meg a majálist. Korai felkelés, halászléhez szükséges hagyma
összevágása, a fűszerek, a főzőedények összekészítése és indulás a
tájházhoz. A hagymavágástól
könnyes szemekkel, a korán keléstől nem egészen vidáman kiválasztottuk a főzőhelyet és megkezdtük
az előkészületeket.
Az idő nagyszerű, az utca lassan
megtelik, erősödő hangzavar, mindenki beszélget mindenkivel, barátkozunk, viccelődünk. A szervezők lelkesen készülnek a májusfa
felállítására, a légvár felől örömteli
gyermekzsivaj hallatszik, egyszóval kezdjük nagyon jól érezni magunkat.
A halászlé alapjának főzésekor
megjelenik polgármesterünk Tóth
János, kezében egy méretes üveggel, és mint minden évben, pálinkával kínálja a főzésben részt vevőket. Az ital saját főzetésű, kiváló
minőségű, az első pohár egy kicsit
svábosra sikerül, ezért többször
megismétli a kínálást. Koccintunk,
és jó egészséget kívánunk egymásnak.
A színpadon műsor zajlik, az
emberek fel-alá vonulva beszélgetnek, kíváncsian szemlélgetik a
készülő ételeket, nálunk türelmetlenül várják a sült halat. Sátrunknál
megjelenik a "Pitkin pékség"-től
Marton Pista egy óriási házi kenyérrel és egyéb sok finom péksüteménnyel és ajándékként átadja
nekünk. A kenyér látványnak gyönyörű, kóstolás után az íze is páratlan. A hangulat egyre jobb és élénkebb.
Először a sült hal készül el, és
rövid idő alatt el is fogy. A halászlé üstöt közelebbről többen is
szemügyre veszik, mindenkinek
tetszik a hallé színe, az elfogyasztás után pedig sokan megjegyzik,
hogy ez volt a legjobb halászlé,
amit eddig ettek.
Többen elismerésüket fejezték ki
nekem, ezt áthárítottam Ritzl
Károly "Laci bácsi"-ra, hiszen ő
volt a mesterszakács, ezért a köszönet őt illeti. A halászlé az utolsó
cseppig elfogyott.
A teljesség igénye nélkül néhány
fontos mozzanatot kiragadva, mi
így éltük meg a 2015. május elsejei
majálist, készülünk és várjuk a
következő találkozást a község
polgáraival.
A Diósjenői Sporthorgász Egyesület, mint a község legnagyobb
létszámú civil szervezete, (jelenleg

272 fő) hetedik éve vesz részt a
majálison és az önkormányzat által
szervezett többi rendezvényen.
Egyesületünknek az Önkormányzattal való együttműködése
kiegyensúlyozott és más egyéb
területekre is kiterjed.
Móritz Emil
Sporthorgász Egyesület
Megérkeztünk, akarom mondani
szállingóztunk, végül mindenki ott
volt a faluház előtti piactéren. Dagasztó edények, tálak, üstök, katlanok, kések, vágódeszka, fakanál,
hús és krumpli, no meg a titkos
hozzávalók. Minden egyben volt.
Felvettük a kötényeket a
KARITÁSZ és a Mákvirág Nyugdíjas Klub. Készült a finom kenyérlángos, tejföllel, lilahagymával,
szalonnával és sajttal. Az üstben
pedig rotyogott a finom csülökpörkölt. Meglátogattuk többi résztvevőt is. A piactér egyik végén megkérdezésünkre azt válaszolták,
hogy roma módra főzik a pörköltet.
Nagyon megadták a módját. Friss
paradicsom, zöldpaprika és új
krumpli. Majd megnéztük a tűzoltókat. Az önkormányzatnál finom
vaddisznó pörkölt főtt, almával volt
sűrítve és boróka is volt benne,
isteni volt az íze. horgászok ismét
kitettek magukért, ponty töpörtyű
és halászlé volt. A Marton pékség
megint remekelt. Meglepett bennünket finom kapros, túrós lepénynyel, kovászos kenyérrel és még
sok más finomsággal.
Közben a májusfát is felállították a falu férfiai. A pedagógusoknál is főtt a finom étel. A Göllesz
Viktor Rehabilitációs Intézet lakói
által készített szép szőtteseiből
lehetett vásárolni, még a dolgozók
kavargatták a finom ételt. Büfé is
volt. Gondoskodtak róla, hogy
mindenkinek meglegyen a kellő
folyadékbevitel. Alig szólalt meg a
déli harangszó mindenki neki állt
elfogyasztani a finomabbnál finomabb ebédet. El is fogyott minden.
A színpadon sokféle előadót láthattunk, volt ott minden korosztálynak kedvére való szórakozás. A jó
hangulatban sokan táncra perültek,
ez jó alkalom volt a közös ünneplésre. Ott volt a falunk aprajanagyja, szép számmal.
Végül az a huncut zápor is eleredt hazazavart bennünket. Májusi eső aranyat ér, de nem csak az
eső, hanem ez a nap is aranyat ért!
Kónya Sándorné (Vilma)
Nyugdíjas Klub
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Idén is megtartotta éves közgyűlését a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. A közgyűlés 2015.
április 24-én 17 órai kezdettel vette
elejét és esti órákban ért véget.
A közgyűlés napirendi pontjai
között szerepeltek: Beszámoló az
egyesület 2014. évi munkájáról,
2014. évi szakmai tevékenységéről, az Ellenőrző Bizottság 2014.
évi jelentése, tagfelvételi kérelmek, elnökválasztás, egyebek.
Az egyesületi tagok többsége
mellett, szép számmal jelentek
meg a meghívott vendégek is. (ld.
Juhász László alezredes úr, Tóth
Péter a Nógrád Megyei Tűzoltószövetség elnöke stb.) Tóth János
beszámolója után, Kabai Lajos
számolt be az egyesület 2014. évi
szakmai tevékenységéről. A parancsnok úr nagyvonalakban, de
igen részletesen vázolta az elmúlt
év eseményeit, nehézségeit, sikereit természetesen a teljesség igénye
nélkül. A beszámolója velős, lényegre törő és szívből jövő volt,
nem köntörfalazott… mindent
kimondott, amit gondolt és amit
érzett. Sokunkat mélyen elgondolkodtatóba ejtett, olyan dolgokra
hívta fel a figyelmünket, amire
talán sosem gondoltunk, sem mint
egyesületi tagok, sem mint a falu
lakosai. Figyelem, segítség, törődés, odaadás, önzetlenség, azonnali
rendelkezésre állás…
Talán azért nem gondoltunk, rá
mert hiányzik belőlünk, vagy legalábbis jó néhányunkból. Az egyesület nem csak a parancsnokból áll,
hanem a tagokból is, akik ezt a
feladatot vállalták. Nem várhatunk
el mindent egy személytől, hiszen
ő is csak egy rész az egészből és az
egész csak a részektől lesz egész,
hatékony és teljes. Kérem az egyesület tagjait, hogy ezentúl sokkal
jobban segítsük a parancsnok úr
munkáját, mint ahogyan azt eddig
tettük. Mentségünkre legyen, hogy
az egyesület tagjai közül sokan
dolgoznak, és nem tudnak a nap 24
órájában rendelkezésre állni, de azt
sem várhatjuk el, hogy Kabai Lajos parancsnok úr legyen az egyet-

len, aki mindig, mindenhol és minden időben ott legyen. Erősebb
összefogásra van szükség, nemcsak egy pár emberre, aki általában
ott van. Hiszen a falu lakosai (és az
egyesületi tagok is) joggal várják
el, hogy az egyesület segítsen, ha
baj van, tüzet oltson, szivattyúzzon, műszaki mentésben vegyen
részt és még sorolhatnám.
Nem hiába köszönte meg Juhász
László alezredes úr Kabai Lajos
úrnak a munkáját, hiszen az már
majdnem ember feletti, amit hozzátesz emberileg és szakmailag is
ez Egyesület munkájához. Az alezredes úr külön köszönetet mondott
Kulisják Jánosnak és Szabó Szilárdnak, akik a nógrádi tűzesetnél
tevékenyen közreműködtek. Köszönjük!
Jogszabályváltozás következtében a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnél is megtörtént az elnökváltás, miszerint polgármester
nem lehet elnöki beosztásban.
Ennek értelmében Tóth János is
lemondott elnöki tisztségéről, biztosítva ezzel az egyesület számára
a pályázati forrásokhoz való jutás
lehetőségét. Tóth János az egyesületnek továbbra is aktív tagja maradt. Az új elnöknek engem jelöltek, melyet a taggyűlés egyhangúlag elfogadott. Remélem, hogy
méltó leszek az elnöki címre és
nem okozok senkinek csalódást.
Azon leszek, hogy az egyesület
megmaradjon és gyarapodjon,
hiszen fontos szerep tölt be a falunk életében és sokszor más településekében is.
A közgyűlés egy családias beszélgetéssel és finom babgulyás
elfogyasztásával ért véget. Köszönet mindazoknak, akik tevékenyen
hozzájárultak a közgyűlés lebonyolításához. Remélem, hogy a
parancsnok úr elkeseredettsége az
idővel enyhülni fog, hiszen mi
egyesületi tagok és falubeliek tudjuk, hogy mennyi áldozatot hoz és
hozott azért, hogy ez az Egyesület
működjön és működni tudjon.
Segítsük és támogassuk munkáját,
nemcsak azért mert ez a kötelességünk, hanem azért is, mert minfolytatás a következő oldalon
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denkinek szüksége van rá és az
Egyesület munkájára. Hiszen azt
senki sem tudhatja, hogy ki és
mikor szorul majd rá az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület segítségére! –
aki mindig ott volt, van és reméljük lesz is.

Megyei tűzoltóverseny
Idén május 23-án került megrendezésre a Megyei Tűzoltóverseny,
a helyszínt idén Mihálygerge biztosította. A helyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, mint mindig most is
képviseltette magát, két csapattal
Kabai Lajos parancsnok úr vezetésével.
Lány csapat: Kelemen Mercédesz, Klúcsik Nikoletta, Kosdi
Azbeta, Repiczki Zsuzsanna,
Túrócziné Zsolna Andrea. Fiú
csapat: Boros Dávid, Kosdi Kálmán, ifj. Klúcsik István, Mózes
János, Varga Dániel.

A verseny napján az időjárás
nem volt annyira kedvező, nagyon
lógott az eső lába és "szerencséjükre" a verseny megkezdésére
eleredt az eső is. Elvégre ők is
vízzel dolgoztak, így az eső nem
ártott nekik, csak kissé csúszóssá
tette a pályát.
Minkét csapat keményen küzdött
a rossz időjárási viszonyok és az
erősebb ellenfelek ellen, végül a
számos csapat közül mind a lányok, mind a fiúk az 5. helyezést
szerezték meg. A időjárás nem
vette el a kedvüket, mindannyian
jól érezték magukat és derekasan
küzdöttek. A résztvevőknek egy
tányér finom étellel kedveskedtek
a vendéglátók. Kissé fáradtan, de
új élményekkel tértek haza.
Gratulálunk nekik, és a parancsnok úrnak is!
Hugyecz Renáta Viktória

Családbarát munkahely
Nagy öröm számunkra, hogy Intézményünk az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett
pályázat keretén belül elnyerte a
családbarát munkahely díjat, melyet Szabó Béla igazgató úr vett át
május 15-én.
Benyújtott tervben igyekeztünk
széles spektrumban figyelembe
venni mind az ellátottak, mind a
dolgozók érdekeinek azt a csoportját, amelytől úgy érezzük, egy
munkahely családbaráttá válik, az
itt lakás, és a munkába járás nem
gondokat és feszültséget, hanem a
lehetőségekhez képest minél teljesebb együttélést eredményez.
Néhány szóban az elképzelésekről:
Úgynevezett gyereksarok kialakítása, ebben játékra és fejlesztésre, különböző foglalkoztatásokra
kerülhet sor, kényelmes bútorzattal, technikai és kézműves foglalkoztatásokhoz alkalmas eszközökkel.
A nyári szünet alkalmával sok
családban okoz gondot iskolás
gyermekek biztonságos elhelyezése. Ezért bekerült a tervbe – önkéntes diákok bevonásával – a gyermekmegőrzés. Amíg a szülő dolgozik, biztos helyen tudhatja gyermekét.
Szabadidős programok keretében – mivel természeti látványosságok terén frekventált területen
helyezkedik el az intézmény –
rövid, tartalmas kirándulásokra,
programokra van lehetőség, amellett, hogy az ellátottak részére

különböző, fürdési lehetőséggel
rendelkező helyeken tervezünk
üdüléseket már évek óta a nyári
szezonban. A közös programok,
rendezvények kirándulások közelebb hoznák egymáshoz az intézet
és a település lakóit, segítve ezzel
az integrációt, a mássággal élő
emberek elfogadását.
Az intézmény vezetése szeretné
elérni, hogy a dolgozók bátran
forduljanak problémájukkal a vezetőség felé bármilyen témakörben. A tervek között szerepelnek
belső preventívcsoportos szakmai,
rekreációs tréningek, amelyek
segítenek megakadályozni a kiégést, a fásultságot. Ehhez olyan
terem szükséges, ahol megoldható
a nyugodt, zavartalan beszélgetések biztosítása.
Már megoldottnak mondható a
konferenciaterem kialakítása,
amely több funkció betöltésére is
alkalmas, az egyik tervezett lehetőség – a többféle tornaeszközökkel
való felszerelés után - hogy a dolgozók egészséges, egészségmegőrző mozgással töltsék szabadidejük
egy részét anélkül, hogy ez plusz
utazást, és egyéb költséget jelentene.
A pályázat összegzése szerint
cél az ellátottak részére a világ
még szélesebb kinyitása, a dolgozók számára pedig olyan munkahely kialakítása, ahol egyéni bánásmódban van részük, ahová
szívesen mennek be dolgozni.
Egerszegi Sándorné
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Aranyanyu díj

Kevesen tudják, hogy a Richter
Gedeon Nyrt. kivételes rálátással
rendelkezik a magyar nők helyzetére. Nem csak a korszerű nőgyógyászati készítmények fejlesztésével, forgalmazásával foglalkozik, de rendszeresen beszámol
különböző női és egészségügyi
lapok hasábjain a nők jelentős
hányadát érintő egészségügyi
problémákról. A társaság számára
a nőgyógyászati termékek forgalmazása kiemelt jelentőségű, világviszonylatban is meghatározó,
célja, hogy megbízható és stabil
partnerként álljon a nők rendelkezésére. Ezért örömmel áll olyan
nemes kezdeményezések mellé,
ahol díjazhatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a mindennapokban óriási segítséggel lehetnek
embertársaink számára.
A Richter Gedeon Nyrt. életre
hívta a Richter a nőkért programot,
melynek kiemelt elemei a
Terézanyu Klub, a Terézanyu pályázat, valamint a Richter Aranyanyu Díj. Ez a díj Magyarországon
egyedülálló kezdeményezés, melyet Rácz Zsuzsa írónő álmodott
meg. Célja a nők társadalmi megbecsülésének, és önbecsülésének
növelése, ezért olyan nőknek ítélik
oda, akik a klasszikus női segítő
szakmákban dolgoznak, a társadalom számára láthatatlanok, s bár
munkájuk nélkülözhetetlen, nélkülük megállna az élet, mégis csekély anyagi és erkölcsi elismerésben részesülnek, ennek ellenére
minden nap bizonyítják különleges
erejüket, kiválóságukat.
2011-től, a megalapítás óta,
mintegy 1400 jelölés érkezett be,
közülük 28-an lettek Richter
Aranyanyu díjazottak. Eddig három kategóriában: pedagógusok,
orvosnők, egészségügyi dolgozók
közül lehetett javaslatot beküldeni,
most, az ötödik év kapcsán, mintegy születésnapi alkalomból a

sajtótájékoztatón Beke Zsuzsa, a
Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője, és Rácz Zsuzsa, a díj
megálmodója bejelentették a negyedik kategóriát, a szociális területen dolgozó nők számára, s egyben a jelölési időszak kezdetét.
Mind a négy kategóriában internetes szavazással dől el a közönség
által legjobbnak ítélt jelölt kiléte,
valamint a zsűri által kiválasztott
személye. Emellett a Ridikül Magazin is kioszt egy különdíjat. A
zsűri tagjai: Rácz Zsuzsa írónő,
Beke Zsuzsa kommunikációs vezető, Dobó Kata színésznő, Nagy
Tímea olimpiai bajnok és Kriston
Andrea a Kriston Intim Torna
kidolgozója.
A díjazottak személyére bárki
tehet javaslatot, hiszen mindenki
ismer olyan Aranyanyukat” akikre
szívesen gondol, aki valami különlegeset tett érte, vagy családja
bármely tagjáért.
Minderről bővebb tájékoztatást
n ye r h e t a z é r d e k l ő d ő a
www.aranyanyu.hu/ oldalon.
Abban a megtiszteltetésben volt
részem, hogy Szabó Béla igazgató
úr és felesége ajánlásának alapján
2014-ben én vehettem át a pedagógus kategória közönségdíjasának
szobrát. Megtisztelő volt a bizalom, hogy érdemesnek találtattam,
de az elnyerésében nagyon sok
barátom, ismerősöm, munkatársaim, családom tagjainak – s még ki
tudná felsorolni kiknek - szavazata
segített, mint mondani szokták:
nélkülük nem jött volna létre. Köszönöm mindannyiuknak! Köszönöm a sok kedves szót, gratulációt,
biztatást, hogy munkámat lehetőségeim szerint legjobban végezhessem a továbbiakban is. S köszönöm kis "csapatom" a Gaudate
jelnyelvi kórus tagjainak felém
áramló szeretetét, amely ehhez erőt
is ad.
Egerszegi Sándorné
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Öröm

Örömmel teszek eleget annak a
felkérésnek, melyet Tőletek kaptam, mégpedig, hogy írjak a Jenői
Naplóba néhány sort a Húsvétot
követő ünnepekről. Bevallom
őszintén, hogy már megírtam az
egészet, de még nem tudtam, hogy
vajon milyen címet adjak az értekezésnek. S egyszerre beugrott a
gondolataimba az: ÖRÖM.
A Szentírásban is olvashatjuk,
hogyan örültek a tanítványok,
amikor Jézus megjelent nekik
többször feltámadása után, megdicsőült testében. Örültek az
emmausziak is amikor felismerték
Jézust a kenyértörésben, s örültek a
tanítványok akkor is, amikor Mesterük elküldte a Szentlelket úgy,
ahogyan megígérte.
Húsvét 6. vasárnapját követő
vasárnapon Urunk mennybemenetelét ünnepeltük, melyet nevezhetünk Jézus megdicsőülésének is,
hiszen elfoglalja méltó helyét az
Atya jobbján.
Nem úgy kell elképzelnünk,
hogy Jézus aranyos bárányfelhőkön keresztül kacsintgat, integet
nekünk és biztat bennünket a jó
cselekedetekre. Inkább úgy kell
értelmeznünk ezt a történést, hogy
Jézus Krisztus, a második isteni
személy visszamegy a Szentháromság isteni szeretetközösségébe,
felviszi emberi természetünket is,
így mintegy isteni életben részesíti
az embert. Az embert az Isten a
saját képére és hasonlatosságára
teremtette. Isten a végtelen létező s
a végtelen utáni vágyat is megkapta az ember. Mindig a többre, a
jobbra törekszik. Ez a törekvés
belénk van ültetve teremtésünk óta.
Az ember először Földünk magas
hegységeit igyekszik megmászni,
majd a világűr megismerését tűzi
ki célul. Jézus mindennél magasabbra visz bennünket mennybemenetele által, persze nem fizikai,
hanem lelki értelemben. Lelkünk
magasabbra törő vágyát elégíti ki,
hogy úgy lássuk a világot, mint a
Szentháromságos Isten. Mert ez a
világ, amelyben élünk, még ha
időnként sok negatívumot is találunk benne, mégiscsak gondoskodást, terelgetést igénylő és igenis
szeretetre éhes világ. S ezt a világot kell nekünk, keresztényeknek
jobbá, értékesebbé tenni úgy, ahogyan azt Jézus tette földi életében.
Nekünk is szól az angyalok
figyelmeztetése, melyet az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk:
"Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az
égbe emelkedett, úgy jön el ismét,
ahogyan most szemetek láttára a
mennybe ment." Mi is hajlamosak
vagyunk arra, hogy égre emelt
tekintettel nézzük az Egyház erőfeszítéseit.
Hajlamosak vagyunk arra is,
hogy bíráljuk egyházunk döntéseit,
ezt meg amazt nem így kellene
tennie bizonyos esetekben, de
mikor arról lenne szó, hogy mi

tegyünk valamit, akkor azzal védekezünk, hogy ez a papnak és munkatársainak a feladata, hiszen ők
ezért kapják a fizetésüket. Mindnyájunknak, minden megkeresztelt
embernek szól Jézus felhívása:
Menjetek el az egész világra és
tegyetek tanítványommá minden
nemzetet. Hogyan? Mindenkinek
papnak, szerzetesnek, vagy misszionáriusnak kell lenni, hogy vad
bennszülött törzsekhez vigye el
Krisztus evangéliumát? Nem erről
van szó és nem is kell messzire
menni. A legújabb kimutatások
szerint Európa, s benne Magyarország is missziós terület. Tele van
környezetünk olyan emberekkel,akik talán meg vannak keresztelve, hallottak is valamit Jézusról,
de egyáltalán nem az ő tanítása
szerint élnek. Mit tegyünk? Járjunk
házról-házra, zaklassuk az embereket süket beszédekkel? Nem, semmi esetre sem. Egyszerűen tegyük
azt a hétköznapi életünkben is,
mint vasárnap a templomban. Úgy
kell élnünk, hogy az emberek meglássák, mi, keresztények szeretjük
egymást. Úgy kell viselkednünk
iskolában, munkahelyen, hogy
lássák rajtunk, mi nem sikeresek
akarunk lenni, hanem hiteles keresztények. Idősebb testvéreinknek
pedig úgy kell élni, hogy a fiatalabbak megértsék, az élet alkonyán
is van értelme és célja az évek
múlásának, s van folytatás odaát.
Sugároznunk kell viselkedésünkkel
Jézus szeretetét környezetünkbe.
Sokszor elgondolkodunk, mérlegelünk, megéri-e így viselkedni, nem
csak önmagunkért, hanem másokért is élni, érdemes-e jónak lenni.
Jézus nem mérlegelt, nem számolgatott, hogy megérte-e közénk
lejönni, embernek születni, az
emberek között jót cselekedni,
betegeket gyógyítani, szomorúakat
vigasztalni. Megérte-e eljönni a
Földre, ahol keresztet ácsoltak
neki, megérte-e feltámadni, megmutatni sebeit annak a világnak,
amely olyan könnyen visszautasítja
a felkínált új élet lehetőségét. Megérte-e mennybe mennie, hogy egykor minket is odahívjon maga
mellé az ő országába. „ Mit álltok
itt égre emelt tekintettel?” – halljuk
az angyalok szavait. Ne tétovázzunk, hanem induljunk el a Jézus
által kijelölt úton, mert Jézus újra
eljön, ahogy ígérte: a halálunk
percében. Talán meg is kérdezi :
megtettél-e mindent, hogy értékessé tedd életed? Feltámadtál-e a bűn
sírjából? Hittél-e mindvégig az
életed során a szeretetemben? Ha
igen, úgy nekünk is szólnak Szt.
Pál szavai: "Szem nem látta, fül
nem hallotta, emberi szív fel nem
fogta, amit Isten azoknak készített,
akik őt szeretik."
A mennybe fölment Krisztus
nem feledkezik meg hűséges követőiről. "Én pedig kérni fogom az
Atyát, és más Vigasztalót ad majd
nektek, az igazság Lelkét, aki örök-

re veletek marad." – mondja Jézus
tanítványainak. Semmi okunk sincs
kételkednünk abban, hogy a Szentlélek napjainkban is velünk van és
ma is működik., mint ahogyan
működött az ősegyház idején. Ahol
az emberek között az egyetértés, a
békesség uralkodik és egységet,
közösséget teremt, ott jelen van a
Szentlélek. Ahol az igazságnak
elsöprő ereje van a hamissággal
szemben, ahol az állhatatosság, a
kitartás és az alázat győzedelmeskedik a gyávaság és a megalkuvás
felett, ott a Szentlélek ajándéka, a
bátorság lelke uralkodik. Ahol a
manapság oly divatos közömbösséget, kiábrándultságot felváltja az
emberekért, egy közösségért való
tenni akarás vágya, ott jelen van
az értelem lelke. Azok a testvéreink, akik Krisztus keresztjét hordozzák szenvedéseikben, betegségeikben, üldöztetéseikben, birtokolják az erősség lelkét.
Érdekes ez a harmadik isteni
személy. Még inkább megfoghatatlan, mint az Atya és Fiú. Talán így
jellemezhetnénk: a rejtőzködő
Isten. A Szentlélek Isten ereje bennem, hogy ezzel az erővel tudjam
Krisztust közvetíteni embertársaimnak, mert aki ezt a Krisztust
látja, az látja az Atyát is. A három
isteni személy szeretetközössége
jelenik meg ott, ahol a Szentlélek
uralkodik. A Szentlélek közösséget
teremt Istennel, a Krisztus által
alapított Egyházzal s benne az
emberekkel. Az egyéniesség, az
ego fejlesztése, az önmegvalósítás
nem a Szentlélek munkájának a
gyümölcse. A Szentlélek egyesít,
összefog minket azzal a szeretettel,
amely szeretet a három isteni személy között áramlik. Szt. János
írja: Az Isten szeretet. A Szentlélek
rejtőzködő szeretet. Sokszor úgy
érezzük, hogy a Gondviselés ajándékát kicsit megkésve kapjuk a
Szentlélektől, s nem vesszük észre,
hogy nem az ajándék fontos, hanem a szeretet. Az, hogy az Isten
gondol ránk, szeret minket s ezt
tudomásunkra hozza a Szentlélek
által. Meghalljuk-e ezt?
A keresztény, hívő ember számára a szentháromságos Istenről
szóló tanítás olyan hittitok, amely
által számos más titok megvilágosodik és érthetővé válik számunkra. Jézus gyakran beszélt az Atyáról és azt is megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, aki majd elvezet
minket a teljes igazságra. A Szentháromság titka egyedül a kereszténységben található meg. Amit a
Szentháromságról tudunk, azt
egyedül az Isten kinyilatkoztatásának köszönhetjük, mert emberi
gondolkodásunkkal soha nem jutottunk volna ehhez hasonló gondolatokra. Keresztény életünk a
Szentháromság nevében születik
meg keresztelésünkkor. A Szentháromság nevében részesülünk a
házasság kegyelmeiben, a papi
szolgálatban és a bűnök bocsánatában. A Szentháromság azt bizo-
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nyítja, hogy Isten a közösség, a
szeretet abszolút közössége.
Annak idején teológiai tanárunk
felrajzolta a táblára a három isteni
Személyt, majd sok-sok hullámos
vonallal összekötötte őket. Azt
mondta: a Szentháromságot így
kell elképzelni. A hullámos vonalak a szeretet által gerjesztett érzelmek, amelyek végtelenül áramlanak az Atya, a Fiú és a Szentlélek
között. Mindenfajta emberi szeretet
ebből a szeretetáramlásból forrásozik. Így bepillanthatunk a szentháromságos Isten belső életébe.
Milyen kapcsolatban vagyunk a
Szentháromsággal? Ha helyesen
gondolkodunk róla, akkor Istenben
nemcsak a teljességet, a tökéletességet, a zártságot látjuk, aki minden létező forrása, hanem a teljes
kitárulkozást, a teljes odaadást, ami
az Istennek ugyanúgy lényege,
mint a tökéletessége. Ennek az
odaadásnak legjobb példája az
Oltáriszentség.
Mi, katolikus keresztények, Úrnapján Krisztus Szent Testét és
Vérét ünnepeljük. Felmerül a kérdés : miért akarta Krisztus, hogy a
kenyérben és a borban jelen legyen
az ő teste és vére. Jézus azt szeretné,ha a kapcsolatunk vele állandó
lenne. Nemcsak az imádságban,
elmélkedésben, hanem valóságosan
is. "Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, az bennem marad és
én Őbenne." – olvassuk a János
evangélium 6. fejezetének 56. versében. A szentáldozásban, miután
magunkhoz vesszük Szent Testét,
eggyé válunk vele. Jézus bennünk
akar élni, bennünket akar éltetni. A
szentáldozás azonban nemcsak
Krisztussal egyesít bennünket,
hanem azokkal is, akik az egy kenyérből részesültünk, így közösségre lépünk a többi szentáldozáshoz járuló keresztény testvéreinkkel.
Az egyházatyák írásaiban olvashatjuk,hogy a gabonaszemek az
őrlés és a sütés után eggyé válnak,egy kenyeret alkotnak, a szőlőszemek, a préselést követően a bor
levében eggyé válnak. Ugyanígy,
amikor mi, Krisztus Testét magunkhoz vesszük, eggyé válunk
egyházközségünk tagjaival. Egyház nélkül, közösség nélkül elképzelhetetlen az Eucharisztia ünneplése. A bennem elolvadt Szentostya, Krisztus Teste engem is megszentelhet, ha hagyom. Ha tiszta
lélekkel veszem magamhoz, ha
hiszek csodálatos szentségében, ha
fel tudom magamat ajánlani Istennek. Ha a szentmisében oda tudom
tenni az oltárra a saját áldozatomat,
Krisztus tökéletes áldozata mellé.
Csak így lehetünk hűséges követői.
Amit Jézus ígért, az mind beteljesedett és be fog teljesedni. Megtapasztalhatjuk majd azt az örömöt
is, amit igért azoknak, akik tanítását követve élik mindennapjaikat.
Krisztus színe látásának bensőséges örömét.
Less József

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
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A Boróka Ház 1 éves születésnapjára
2014. május 31 – 2015. május 31.
Nem volt könnyű a születés, de
az eredmény szívet melengető.
Napról napra szépül a ház, gazdagodik a népi berendezések tára,
sűrűsödik a gyógynövényekkel
beültetett kert és virágzik a tanösvény. Napról napra több ember tér
be hozzánk érdeklődve, van ki
messziről, van ki helyi.
Az első év a tanulás éve volt.
Megtanultuk, hogyan lesz egy
romhalmazból ház, most meg kell
tanulnunk, hogyan lesz egy házból
közösségi tér. Megtanultuk, hogyan őrizzük hagyományainkat,
most megtanuljuk, hogyan tudjuk
ezt megosztani másokkal. Egyszerűen, jó érzéssel, családias hangulatban.
Diósjenő egy varázslatos hely,
és ennek a falunak van már egy
Boróka Háza is. Kívánjuk, hogy a
programjaink eljussanak minél
több családhoz, fogadjátok szeretettel! Természetvédelem, hagyományőrzés, közösségépítés. Ezeket
a számunkra is nagyon fontos szavakat szeretnénk minél több tartalommal megtölteni.
Rendszeres programjaink
- Ölbéli játékok tanulása kéthetente hétfőnként,
- Baba-mama klub (apáknak is
szól), kéthetente csütörtökönként.
- Minden hónap jeles napjairól

előadás, Végh József tolmácsolásában.
- Bolhapiac – minden hónap második szombatján.
Ezen kívül tanfolyamokat, minden ünnepkörhöz kapcsoló összejöveteleket, kézműves foglalkozásokat is tartunk (agyag, nemez,
gyöngy, vessző), kiállításokat szervezünk, nagyszerű zenészeket és
előadókat hívunk meg. Nagy sikerrel zárult a gyógynövénytanfolyamunk, amelyet terveink
szerint megismétlünk szeptembertől. Szervezzük a mesedélutánokat
és filmklubot! Aki érez magában
indíttatást, hogy foglalkozást tartana-vezetne, ne habozzon szólni!
Újdonság:
A Boróka Ház 1 éves születésnapi ajándéka egy gyönyörű, hagyományos kültéri kemence (6 kenyeres!) lett, a Vass Zoltán Értékmentő Alapítványnak köszönhetően.
Vass Zoltán kemenceépítő mesterrel készített riportunkat a következő számban olvashatjátok.
A kemence lehetőséget teremt
arra, hogy közös sütések-főzések
mellett felelevenítsük a hagyományos kenyérsütés módszerét és
megosszuk egymással tapasztalatainkat, és harapnivalóinkat. (:
Köszönettel várjuk ötleteitek
továbbra is!
a Boróka Ház önkéntesei

Horgászverseny

nagyobb halért járó kupát is átvehette.
Ifjúsági
kategóriában 3180
gramm összsúlyú halfogással I.
helyezést ért el Aisza Mátyás.
Női kategóriában 4280 gramm
összsúlyú halfogással I. helyezést
ért el Herfort Erzsébet.
Felnőtt kategóriában 14210
gramm összsúlyú halfogással I.
helyezést ért el Medgyess Ferenc,
aki a vándorkupát is átvehette.
A helyezést elért versenyzők
oklevelet, kupát és értékes horgászeszköz ajándékokat vehettek
át.
A helyezést elért versenyzőknek
mindannyian gratulálunk és további szép horgász-élményeket kívánunk.
Az eredményhirdetést ebéd,
majd tombola-sorsolás követte.

A Jenői-tavon 2015. május 9-én
szép napos időben, szombaton
került sor a hagyományos házi
horgászverseny megrendezésére,
amelyen a diósjenői és tolmácsi
horgászegyesület tagjai vehettek
részt. A kiírt versenyszabály követte a tagok által mindennaposan
alkalmazott hagyományos horgász
módszereket.
A gyülekezéskor 6.30 órakor 31
fő horgász jelent meg, majd a kisorsolt horgászhelyek elfoglalása
után a verseny megkezdődött, 8
órától 11.30-ig tartott.
A verseny befejezését követő
mérlegelés után a versenybizottság
megállapította, hogy gyermek
kategóriában 11600 gramm összsúlyú halfogással I. helyezést ért el
Laczy Gábor, aki ugyanakkor 3660
gramm súlyú pontyfogással a leg-

ifj. Móritz Sándor

2015. április-május hó

2015. május 19.
Diósjenő
BÖRZSÖNY INVEST KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AKTÍV SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A KELET-BÖRZSÖNYBEN
ÉMOP-2.1.1/C-11 CÍMMEL SZOMBATON ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT VAJDA
ATTILA OLIMPIAI BAJNOK KENUS ADTA ÁT A BÖRZSÖNYI SPORTCENTRUMOT.
EZUTÁN DIÓSJENŐN CSODÁLATOS KÖRNYZETBEN VÁRJÁK AZ AKTÍV MOZGÁSOK SZERELMESEIT A BÖRZSÖNY SPORTCENTRUMBAN.
Ahogy egy aktív kikapcsolódás helyszínéhez méltó a Börzsöny Sportcentrum átadása előtt
már órákkal elkezdődtek a sport és szabadidős programok versenyek a létesítményekben.
Az aktív mozgások szerelmeseit a tenisz, asztalitenisz, futball, csocsó versenyek várták
már kora délelőtt. Kortól, nemtől függetlenül szórakoztak a pályákon, míg aztán a kora
délutáni órákban Oszter Sándor színész Karinthy Frigyes: Lógok a szeren című művével
vezette fel az ünnepélyes átadást.
Ezután Wisinger János (MOB tag, senior szabadidő sportoló) – mutatott rá beszédében
mekkora jelentősége is van ennek a sportközpont a falu életében, sőt azok számára is,
akik a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban élnek, sportolnak.
Vajda Attila olimpiai, világ- és európa bajnok kenus miután köszöntötte a jelenlevőket, a
saját élettörténetét felelevenítve hangsúlyozta a sport jótékony hatását. Egy ilyen helyszín
mindenki számára adhat sok örömet, vagy akár felkészülés első állomását egy majdani
olimpiai karriernek.
A sportolni vágyó közönség hamar birtokba vette a létesítményt, miután Győry Csaba
plébános megszentelte az épületet, majd Vajda Attila és az ötletgazda építész Varga
János ünnepélyesen átvágta a szalagot.
Ezután újra aktív programoknak lehettek részesei a meghívottak például funkcionális
köredzésen, popping, hip-hop, salsa, hastánc, vagy éppen zumba bemutatón vehettek
részt, de Bacskay Péter – superbody bajnok – a gépek helyes használatári is oktatta az
érdeklődőket.
A fejlesztéseket szükségességét megalapozta az is, hogy nemcsak az itt élőhelyiek, hanem a szezonálisan megjelenő természetkedvelő turisták számára is bővíti az aktív kikapcsolódás lehetőségeit. Ráadásul élők számára is rendkívül fontosak a sportolási lehetőségek, amelyek segítségével akár a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség versenyeire is
felkészülhetnek majd itt.
A három helyszínen zajló fejlesztések közül elsőként a teniszpályák újultak meg, majd egy
magára hagyott aszfalt alapú pálya vált igazi kispályás futball helyszínné, műfüves borítással, most pedig az edzőtermek is átadásra kerülnek a kivitelezési munkák befejeztével. Az
edzőtermek felszereltségére jellemző, hogy nemcsak a megszokott alapgépekkel dolgozhatunk, hanem lehetőség van fitnesz, zumba vagy hagyományos kardió edzésre is. A
tervezők gondoltak – a szokásos kiszolgáló helyiségeken túl, öltözők, zuhanyzók – a gyerekes családokra is, hiszen míg a mama vagy a papa edz, addig a gyerekek vonzó, színes
foglalkoztató szobában játszhatnak felhőtlenül. Bérelhetünk kerékpárt, vagy kiadós gyaloglással is bemelegíthetünk egy minden izmot megmozgató edzéshez, hogy aztán feltöltődve
indulhassunk vissza a hétköznapokba! A korszerűen felújított, kialakított helyszíneken
időjárás biztos körülmények között őrizhetjük meg egészségünket! Az edzéseinket előre
tervezhetjük, bejelentkeztünk online felületen is, sőt az esti világítással ellátott műfüves
pálya is segíti, hogy rugalmasan alkalmazkodjon edzésünk az időbeosztásunkhoz.
Nem kell tehát más, mint ezentúl keresni egy megfelelő időpontot a pályák, edzőtermek
valamelyikén és szórakozva sportolni a friss hegyi levegőn!
A projektet az Európai Unió társfinanszírozásával valósulhatott meg, jelentős helyi vállalkozói források felhasználásával, mintegy 60 millió Ft-ból.
A projekt címe: AKTÍV SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE A KELETBÖRZSÖNYBEN ÉMOP-2.1.1/C-11
A projekt nettó összköltsége: 57.442.322.A támogatás nettó összege: 40.209.625.Kivitelezés időtartama: 2014. 05. 01. – 2015. 05. 31.
Kivitelező: Boltív-Bau Kft.
Tervező: Varga János
Helyszín: Diósjenő, Petőfi Sándor út (a Camping fölött a hegy felé). GPS.: 47.949055,
19.026934
További információ:
info@borzsonysport.hu email címen vagy a (35) 364 077-es telefonszámon

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Járóbeteg Ell. Közp. Rétság
06 35 550-570
Háziorvosi rendelő
06 35 525-007
Fogorvosi rendelő
06 35 364-001
Gyógyszertár
06 30 7460745
Iskola (Szentgyörgyi I.)
06 35 364-228
Polgármesteri Hiv. tel. közp. 06 35 525-012, -019, -022
Polgármesteri Hivatal FAX
06 35 525-013

Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi rendelő
Védőnői szolgálat
Állatorvosi rendelő
Óvoda (Aranydió)
DINÓBER
Idősek Klubja

06 35 350-561
06 35 364-004
06 35 364-448
06 20 4480116
06 35 364-023
06 35 364-136
06 35 364-135
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