
2015. június-július hó a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja XVI. évfolyam 4. szám

Június 4-én a Szent István parkban
az 1920-as trianoni békeszerző-
dés aláírásának évfordulójára em-
lékeztünk.
 A Himnusz közös eléneklése
után Balla Mihály országgyűlési
képviselő mondta el beszédét.
 Ezt követően Tóth János polgár-
mester a következő szavakkal em-
lékezett meg Magyarország nem-
zeti emléknapjáról, mely a magya-
rok személyes és közösségi önazo-
nosságának meghatározó eleme.
 "Tisztelt Emlékező Közösség!
 "Amit erő és hatalom elvesz, azt
idő és kedvező szerencse ismét
visszahozhatják. De miről a nem-
zet, félve a szenvedésektől, önmaga
lemondott, annak visszaszerzése
mindig nehéz, s mindig kétséges."
 Így szól Deák Ferenc híres mon-
dása.
 Tisztelt Egybegyűltek!
 Szeretettel köszöntöm Önöket a
Nemzeti Összetartozás napja alkal-
mából.
 Az I. világháborút lezáró ún.
Versailles-Washingtoni békerend-
szer részeként íratták alá a magyar
delegációval a békeszerződést a
Kis Trianonnak nevezett palotában
1920. június 4-én. Ezzel a békedik-
tátummal nemcsak az Osztrák–
Magyar Monarchia tűnt el a tér-
képről, hanem Magyarország el-
vesztette területe jelentős részét
(területe 282 870 km2-ről 92 607
km2-re csökkent), az összes arany-,
ezüst-, réz- és sóbányát, a vas-,
szén-, valamint földgázlelőhelyünk
nagy részét, az erdők 88%-át, a
közutak, vasutak ipari üzemek felét
elveszítettük, a lakosság létszáma
pedig mintegy 10 millió fővel keve-
sebb lett. Erre a szörnyű esemény-
re emlékezünk a mai napon.
 A trianoni békediktátumot az
1920 nyarán, a Horthy Mik-
lós által kinevezett Simonyi-
Semadam Sándor kormányának két
poli tikailag súlytalan tag-
ja,  Benárd Ágost a magyar kor-
mány népjóléti és munkaügyi mi-
nisztere, a küldöttség vezetője
és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli
követ és államtitkár írta alá június
4-én budapesti idő szerint 16.32-
kor a franciaországi Versailles-hoz
tartozó Trianon-kastély[7] 52 mé-
ter hosszú és 7 méter széles folyo-
sóján.
 A diktátum 161. cikke így szól:
  A Szövetséges és Társult Kormá-
nyok kijelentik és Magyarország

elismeri, hogy Magyarország és
szövetségesei, mint e veszteségek
és károk okozói, felelősek mindazo-
kért a veszteségekért és károkért,
amelyeket a Szövetséges és Társult
Kormányok, valamint polgáraik az
Ausztria-Magyarország és szövet-
ségesei támadása folytán rájuk
kényszerített háború következmé-
nyeképpen elszenvedtek.
 Kós Károly sorai e napról máig
fájó igazságot hordoznak:
 "Valahol aláírtak valamit, vala-
hol megalkudtak valamit, valahol
elosztottak valamit; valahol egy
nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen
az zárva örökre. Ahová a magunk
erejével, ezer esztendő munkájával
kapaszkodtunk, és minden és min-
den lépcsőfokot a magunk izmaival
és eszével vágtunk a magunk véré-
vel öntözött irdatlan sziklába:
onnan dobtak le minket. Tudjuk:
miért"
 95 évvel korábban, a trianoni
békeszerződés aláírásának napján
elvették tőlünk az összetartozás
érzését. Kétségtelen, megkérdője-
lezhetetlen veszteség volt ez a ma-
gyarság számára, amely miatt
feltörő érzéseinkkel közel egy év-
századig küszködtünk.1920. június
negyedikéjének az emléke végigkí-
sérte a 20. századot, mindig is
valamilyen módon benne élt nem-
zeti emlékezetünkben, de lehetősé-
günk, erőnk korábban soha nem
volt együtt megélni e napot. A na-
gyon is közeli 20. században voltak
idők, amikor e napról sokan nem is
tudtak, mert nem engedték, hogy
tudjanak. Voltak idők, amikor so-
kan tudtak e napról, azt még sem
tudták, hogy mit kezdjenek-e vele.
Voltak idők, amikor ezt a napot
csak gyászként tudtuk megélni, és
ezért mélyen hallgattunk, s félár-
bocra eresztettük lobogót.
 Mára már azonban egyre erő-
sebbek vagyunk ahhoz, hogy a
felőrlődés helyett megújuljunk,
megerősödjünk e tapasztalat által,
és megtaláljuk a formáját a közös
emlékezésnek, az összetartozásnak:
a közös ünnepekkel, a közös élmé-
nyekkel, úgy, mint a mai napon.
 Mi magyarok mindaddig össze-
tartozunk, amíg mi azt úgy akarjuk,
mindaddig, amíg képesek vagyunk
közös hagyományaink és ünnepe-
ink méltó megtartására.
 Arról a bizonyosságról is szól ez
nap, hogy tévedtek, avagy hazud-
tak, azok az ideológiák, azok a

Nemzeti Összetartozás Napja

vezetők, amelyek, és akik azt bi-
zonygatták nekünk, hogy megélni
azt, hogy összetartozunk, hátra visz
minket és nem előre, és azt bizony-
gatják, hogy ez szégyen és nem
büszkeség, ez a múlt és nem lehet a
jövő.
 A bizonyosságról szól ez a nap,
hogy tudjuk nem volt igazuk. Ösz-
szetartozni előre visz, a jövőbe
visz, egy nemzetnek összetartozni
érték és büszkeség.
 A mai napon a Francia ország-
ban élő Magyarok, minden eddigi-
nél nagyobb megmozdulást szer-
veztek Versaillesban a Trianon
palota környékén, és velünk együtt
emlékeznek a 95 évvel ezelőtti
tragédiára, mely a magyar népet
sújtotta. Megmozdulásukkal jelezni
kívánják, hogy a magyar nép nem
adta fel a reményt.  Szeretnének
felvázolni egy új jövőképet, a nem-
zeti egység és megmaradás jegyé-
ben, és elindítani egy össznemzeti
folyamatot, ennek megvalósítása
céljából. Ezzel a megmozdulással
kívánnak összefogni az egységes

Nemzet jövője érdekében. Kíván-
juk, hogy kezdeményezésük egyre
nagyobb támogatásra találjon.
 Wass Albert:  ÜZENET HAZA
című vesének első versszakával
kívánok reményt sugallni nemzeti
összetartozásunkhoz.

Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek,
és nincs ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...

 A mai – az összetartozásunkat
ünnepelni hivatott – napnak a je-
gyében kérem a Jóisten áldását
Önökre, és minden magyar ember-
re a Kárpát-medencében és szerte
a nagyvilágon.
 Köszönöm megtisztelő figyelmü-
ket!"

Az ünnepi megemlékezés után
Székely József szavalatát, majd
Pálfalvi Szilvia énekelőadását hall-
gathatták a jelenlévők.
 A ünnepség a Szózat közös el-
éneklésével ért véget.
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A Képviselőtestület 2015. június
18-án 18 órai kezdettel tartott

üléséről
 1. Az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi felada-
tai ellátásának értékelése

Juhász Józsefné családgondozó a
Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat munkatársa
tartott az elvégzett munka értékelé-
séről beszámolót. A gyermekjóléti
szolgálatok kiemelt feladata a ve-
szélyeztetettséget észlelő-és jelző-
rendszer működtetése, mely a pre-
venciós munka első számú eszkö-
ze. A családgondozásban 2014
évben nyilvántartott gyermekek
száma 46, nyilvántartott családok
száma 36. A jelzőrendszertől érke-
zett jelzések száma a 2014. évben
47.
 Nyilvántartottak fő problémái: A
gyermekek igazolatlan iskolai
mulasztás, családi konfliktus, szü-
lő-család életvitele, magatartásza-
var, gyermeknevelési probléma
következményeként kerültek nyil-
vántartásba. 2012 januárjától új
törvényi rendelkezés szerint az
iskoláztatási támogatást 50 tanórai
mulasztást követően szüneteltetni
kell a gyámhatóságnak, ez okból 2
esetben történt meg a szüneteltetés.
 Ügyfélfogadás helye: Polgár-
mesteri Hivatal
 Ügyfélfogadás ideje: szerda 10-
12 óráig
 A beszámoló teljes terjedelmé-
ben olvasható a község honlapján a
testületi meghívónál.

2. Közbiztonság helyzetéről
szóló tájékoztató

a) Rendőrségi tájékoztató a
Rétság Rendőrkapitányság illeté-
kességi területéhez tartozó
Diósjenő község közbiztonsági
helyzetéről

Belovai Róbert r. alezredes rend-
őrkapitány Úr a Rétsági Rendőrka-
pitányságának 2014 évben végzett
tevékenységéről, a település köz-
biztonságának helyzetéről, a köz-
biztonság érdekében tett intézkedé-
sekről, és az azzal kapcsolatos
feladatokról számolt be.
 Első számú célkitűzése a terület
lakosságának, szubjektív bizton-
ságérzetének, a közterületek rend-
jének javítása. A bűnözés vissza-
szorítása érdekében, aktív megelő-
ző tevékenységgel, a társadalmi
önszerveződések széles körű bevo-
násával és minél eredményesebb
felderítő munkával kívánnak
előbbre lépni.
 A beszámoló teljes terjedelmé-
ben olvasható a község honlapján a
testületi meghívónál.

b) Beszámoló a Diósjenői Pol-
gárőr Egyesület működéséről,
Diósjenő község közbiztonsági

helyzetéről, a közbiztonság érde-
kében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról
Porubszki Zoltán a Diósjenői Pol-
gárőr Egyesület elnöke tartott be-
számolót az egyesület működésé-
ről, tevékenységéről. Az egyesület
2014-ben részt vett Rétságon a
Polgárőr Egyesületek Járási Kö-
zösségének éves beszámoló köz-
gyűlésén, Bercelen a Nógrád Me-
gyei Polgárőr Szövetség Közgyűlé-
sén, valamint két alkalommal a
Rétsági Rendőrkapitányságon
megrendezett "Közbiztonsági Fó-
rumon." A Nyugdíjasok Klubjában
egy nagyon hasznos kötetlen be-
szélgetésen. A településen belül az
események, rendezvények biztosí-
tásában.
 Jó kapcsolatot alakítottunk ki a
Rétsági rendőrökkel, az Önkor-
mányzat, az Óvoda, az Iskola, a
Pénzintézetek, a Rehabilitációs
intézet dolgozóival, sőt egyes vál-
lalkozókkal is. Számos alkalommal
teljesítünk közös szolgálatot a
Rétsági rendőrökkel a "19Megye"
elnevezésű akciók során.
 3. Beszámoló az Óvoda műkö-
déséről,  az  óvodai  nevelési  és
gazdálkodási tevékenységről, az
óvodai étkeztetés tapasztalatai-
ról, valamint a 2015/2016. neve-
lési év előkészületeiről; az óvodai
nyári szünet ideje, és a nyári
szünetben elvégzendő karbantar-
tási, felújítási feladatok

Bacskay Sándorné az Aranydió
Egységes Óvoda Bölcsőde vezető-
je tartott beszámolót az óvoda
működéséről, személyi, tárgyi
feltételeiről, gazdálkodásról, peda-
gógiai munkáról,  munkaközösség-
ről, logopédiai ellátásról,  óvodai
étkezésről, bejáró gyermekek szá-
máról, gyermekvédelmi feladatok-
ról, képességfejlesztő programok-
ról, gyermekeink korai erkölcsi
neveléséről, ünnepekről, minőség-
fejlesztésről, pályázatokról, szülők-
kel történő kapcsolattartásról.
 Szeptemberben harmadik tan-
évünket kezdtük el, mint többcélú
intézmény. Óvodánkban a 2013-
ban átdolgozott, Helyi Óvodai
Pedagógiai Programunk és az éves
munkaterv alapján végeztük neve-
lő-oktató munkánkat. Programunk
alapja a Komplex Prevenciós Óvo-
dai Program, mely az országban az
egyik legeredményesebb, de a
legnehezebb, legtöbb munkával,
adminisztrációval járó óvodai fej-
lesztő program.
 A 2014/2015-ös tanévre 22 gyer-
mek jelentkezett felvételre, 1 fő
nem jelent meg.
 A 2014/2015. tanévben induló
létszám (statisztikai, 2014. október

Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 1):  77 fő, záró létszámunk 2015.
májusában: 5 fő volt.
 A következő tanévre a jelentke-
ző gyermekek száma jelenleg 23
fő, nyáron még várható egy-két
gyermek.
 Nevelőtestületünk, a nevelés
segítő dolgozóink összessége arra
törekedett, hogy gyermekeink
harmonikus légkörben, nyugodt,
családias hangulatban, sok-sok
egyéni fejlesztéssel készüljenek fel
az iskolai életmódra.
 Nevelő-oktató munkánk során
igyekeztünk a gyermekek minden-
napjait örömtelivé, színessé és
változatossá tenni, sok-sok ismere-
tet nyújtva, élmény gazdag kirán-
dulásokat, programokat szervezve.

4. Szociális ellátási formák
igénybevételéről, költségvetés-
ének időarányos alakulásáról
beszámoló
 A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere 2015.
március 01-vel jelentős mértékben
átalakult, amely az állam és az
önkormányzatok közötti feladat-
megosztást a szociális ellátások
biztosítása területén módosította.
 Lakásfenntartási támogatás és
adósságkezelési szolgáltatás
 Ezen ellátások biztosítása 2015.
március 1-jétől nem kötelező.
 Az önkormányzatok 2015. már-
cius 1-től a települési támogatás
keretében biztosíthatnak támoga-
tást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez,
illetve a hátralékot felhalmozó
személyek számára.
 Méltányossági közgyógyellátás
 Az ellátás biztosítása 2015. már-
cius 1-jétől nem kötelező. Az ön-
kormányzatok a rendkívüli telepü-
lési támogatás keretében biztosít-
hatnak támogatást a gyógyszerki-
adások viseléséhez.
 Települési támogatás
 Az önkormányzatok által bizto-
sított ellátás neve 2015. március 1-
jétől egységesen települési támoga-
tás lett. E támogatás keretében az
önkormányzatunk az általunk tá-
mogatandónak ítélt, rendeletünk-
ben szabályozott élethelyzetekre
nyújthatunk támogatást.
 Az önkormányzat kötelezettsége
abban állt, hogy a települési támo-
gatásról rendeletet alkosson. Az
Szt. által szabott egyetlen kötele-
zettség az, hogy a képviselő-
testület a létfenntartást veszélyez-
tető rendkívüli élethelyzetbe ke-
rült, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal
küzdő személyek részére rendkívü-
li települési támogatást köteles
nyújtani.
 A beszámoló teljes terjedelmé-
ben olvasható a község honlapján a
testületi meghívónál.

5. Egyebek

Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás támo-
gatási kérelme
Észak-Kelet Pest és Nógrád Me-
gyei Regionális Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulásnak, mint a Zöld
Híd Régió Nkft. 100%-os tulajdo-
nosának 2015. szeptemberéig
törzstőke-pótlást kellene végrehaj-
tania, mintegy 610.197.000 forint
összegben. A Társulási Tanács
egyértelműen megállapította, hogy
a tőkehiányos állapot kialakulása
ügyében az üzemeltető gazdasági
társaságnak és az Önkormányzati
Társulásnak nincs felróható maga-
tartása. A helyzet kialakulásához a
közszolgáltatási díjak befagyasz-
tása, a számos új adó és járulék
bevezetése, valamint a rezsidíj
csökkentés együttes hatása veze-
tett.
 A regionális hulladékgazdálko-
dási rendszer működőképességé-
nek megőrzése érdekében a me-
nedzsment, és az üzemeltető társa-
ság ügyvezetése is mindent meg-
tesz. Kiemelt fontosságú ez azért
is, mert a tulajdonunkban lévő
közszolgáltató kötelezően ellátan-
dó helyi önkormányzati feladatokat
végez.
 A kialakult helyzet miatt tárgya-
lásokat folytattunk a Belügymi-
nisztérium képviselőivel. A tárca
részéről nyitottság mutatkozik arra,
hogy az önhibánkon kívül keletke-
zett helyzet megoldódjon, mégpe-
dig az önkormányzatok számára
fenntartott, rendkívüli önkormány-
zati támogatási keretből.
 A Belügyminisztérium illetékes
munkatársaival folytatott konzultá-
ción kiderült, hogy az Önkormány-
zati Társulás a vonatkozó jogsza-
bály miatt technikailag nem tudja
benyújtani a pályázatot, kizárólag a
települési önkormányzatok egyedi-
leg pályázhatnak. Ez ügyben folya-
matosan tartjuk a kapcsolatot a
Belügyminisztérium Önkormány-
zati Gazdasági Főosztályával.
 A teljes hiány: 610 197 000 Ft,
Diósjenő községre eső: 5 680 853
Ft.
 Teljes terjedelmében olvasható a
község honlapján a testületi meghí-
vónál.

Egyéni kérelmek tárgyalására
került sor, melynek keretében a
D i ó s j e n ő i  S p o r t e g ye s ü l e t
Defibrillátor pályázatának önerő
részét támogatásként biztosította az
Önkormányzat, Hellner Péter
kérelme elutasításra, Dombóvári
Dénes  kérelme támogatásra került.
A Képviselőtestület 2015. július
16-án 18 órai kezdettel tartott

üléséről
1. Idősek Klubja tájékoztatója
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Dér Ágnes a Diósjenői Idősek
Klubja vezetője tájékoztatta a kép-
viselő-testület tagjait a 2014. év-
ben végzett tevékenységről. Ezt
követően Szabó Ágnes tájékoztatta
a képviselő-testület tagjait az új
Idősek Klubja tervezett működésé-
ről. Elérhető a következő telefon-
számon:  06 30 8719 256.
 A beszámoló teljes terjedelmé-
ben olvasható a község honlapján a
testületi meghívónál.

2. Védőnői szolgálat tájékozta-
tója

Mocsári Sándorné területi védő-
nő tartott beszámolót a védőnői
szolgálat működéséről, feladatai-
ról. A védőnő azokat a családokat
látja el, akik az ellátási területén
bejelentett lakcímmel rendelkez-
nek, illetve az ellátási területén
életvitelszerűen élnek és a gondo-
zási igényüket bejelentik.
 A területi védőnő feladatait a
49/2004. (V. 21.) ESZCSM rende-
lete szabályozza.
 A tájékoztató teljes terjedelmé-
ben olvasható a község honlapján a
testületi meghívónál.

3. Beszámoló a Diósjenői Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület 2014.
évi tevékenységéről

Kabai Lajos tűzoltóparancsnok
számolt be az egyesület tevékeny-
ségéről. Az egyesület célja: a tűz-
védelmi jogszabályokban meghatá-
rozott feladatok megvalósításának
társadalmi elősegítése és ezeknek a
feladatoknak az ellátására önként
jelentkezők szervezése, az egyesü-
let tagjainak közösségi életre törté-
nő nevelése szervezett keretek
között, tagjainak rendszeres felké-
szítése a tűzmegelőzési, a tűzoltási,
a katasztrófa elhárítási feladatok
ellátására, a község közigazgatási
területén élő állampolgárok, közös-
ségi létesítmények, gazdálkodó
szervezetek, élet és vagyonbizton-
ságának védelme és biztonsági
érzetének növelése.

4. Tájékoztató a Sportegye-
sület tevékenységéről

Dr. Ferenczi István a Diósjenői
Sportegyesület elnöke tájékoztatta
a képviselő-testület tagjait a egye-
sület tevékenységéről, a sportöltö-
ző felújításának az állásáról.

5. Sportegyesület és Diósjenő
község Önkormányzata közötti
szerződés
 Diósjenő község Önkormányza-
ta a Diósjenő községi Sportegyesü-
lettel a  2643 Diósjenő, Kossuth
Lajos úton  található sportpálya
megnevezésű ingatlanra, a rajta
álló sportöltöző elnevezésű épület-
tel – a továbbiakban sportlétesít-
mény – együtt bérleti szerződés
tervezetet készített.

6. Diósjenő Idősek Klubja
alapító okiratának módosítása

 Elkészült  és  átadásra  került  a
Diósjenői Idősek Klubja új Kos-
suth L. út 13. szám alatt található
épülete. Az Idősek Klubja tevé-
kenységét a továbbiakban ott foly-
tatja, ennek megfelelően az intéz-
mény Alapító Okiratát módosítani
volt szükséges.
 Ezzel egy időben a Diósjenő
Község Önkormányzata a törzs-
könyvi nyilvántartásban nyilván-
tartott, alaptevékenységére vonat-
kozó adatait alaptevékenység beso-
rolási kód változás miatt módosí-
totta.

7. Augusztus 20-ai ünnepség,
Szüreti felvonulás előkészítése
 Államalapító Szent István kirá-
lyunk és az új kenyér tiszteletére
tartandó ünnepség időpontja: 2015.
augusztus 20. napja 12 óra 45 perc.
 Helyszíne: Szent István park.
 Szüreti felvonulás időpontja:
2015. október 03. Indulási hely-
szín: Tájház.

Repiczki Zsuzsanna
jegyző

Szelektív hulladékgyűjtés
A 2012. évi CLXXXV. törvény
megjelenését követően az ország
egész területén elkezdődött a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés kiépítése. A korábbi években
megszokott hulladékgyűjtő szige-
tek már csak azokon a helyeken
alkalmazhatók, ahol a házhoz me-
nő gyűjtés nem biztosítható.
 A szelektív szigeteken kizárólag
az üveg begyűjtése maradt meg.
 Üveg (gyűjtése a zöld színű
konténerbe)

Gyűjthető: üdítős üveg, sörös
üveg, befőttes üveg, egyéb italokat
tároló üveg.

Konténerbe nem helyezhető,
mellé nem tehető le: műanyag
palack, zárókupakok és azok gyű-
rűje, ablaküveg, autóüveg, porce-
lán, kerámia, hőálló üvegtál
(jénai), fénycső, izzólámpa, vil-
lanykörte, szemüveg, nagyító,
sörös, konzerves dobozok, háztar-
tási hulladék, lom.
 A szelektív szigetek eltűnésével
tehát kialakult egy új hulladék-
gyűjtési forma, melynek lényege,
hogy a szolgáltató a háztartásoktól
elszállítja a szelektíven gyűjtött
hulladékot.

2015. június 22. napjától kez-
dődően bevezetésre ker ült
Diósjenő községben is a házhoz
menő elkülönített (szelektív) hulla-
dékgyűjtés! A házhoz menő gyűj-
tés rendszerében a papír, műanyag,
PET- palack, fém hulladékot a ház
elől, 2 hetente a megszokott hét-
fői szállítási napon a megfelelő
felségjellel ellátott zsákokban szál-
lítják el (08. 31.; 09.14.; 09. 28.;
10. 12.; stb.).

 A háztartási hulladék gyűjtésé-
nek rendje változatlan marad, az
eddig megszokott hétfői napon, az
eddig megszokott módon gyűjtő-
edényből gyűjtve.

Első alkalommal minden ház-
tartás számára biztosít a Polgár-
mesteri Hivatal közreműködésé-
vel 1-1 db. zsákot,  mellyel az első
alkalommal kihelyezhető a háztar-
tási kuka mellé a papír, műanyag
és fémhulladék. Ezt követően
pedig kéthetente az elszállításkor
a szolgáltató biztosít csere zsákot
a kihelyező részére.
 Amennyiben nem elegendő,
vagy épp nem áll rendelkezésére
szelektív hulladékgyűjtő zsák ab-
ban az esetben átlátszó műanyag
zsákban is kihelyezheti a szelektí-
ven gyűjtött hulladékot.

Az elkülönített (szelektív) ház-
hoz menő szolgáltatás bevezetése
nem jár az Ön számára plusz
anyagi teherrel.

Szelektíven zsákban gyűjthető:
Műanyag (pl.: PET palackok,

mosószeres, öblítős flakonok, nej-
lonzacskók, fóliák, tejfölös, jog-
hurtos poharak kiöblítve)

Papír (pl.: újság, karton, italos
karton dobozok, gyümölcsleves,
tejes Tetra pack dobozok)

Fém (pl.: sörös, üdítős, konzer-
ves fémdobozok)

Fontos tudnivalók! Kérjük,
hogy elkülönített (szelektív) hulla-
dékokat a szállítási napon, reggel 6
óráig szíveskedjenek kihelyezni az
ingatlan elé. Az elkülönített
(szelektív) hulladékgyűjtő gépjár-
mű elhaladása után kihelyezett
zsákokat, vagy ha a hulladék elkü-
lönített gyűjtésére szolgáló gyűjtő-
zsák tartalma nem felel meg az
elkülönített gyűjtésre vonatkozó
előírásoknak, akkor a szolgáltató-
nak gyűjtőzsákot nem áll módjá-
ban elszállítani!

A szelektív hulladékgyűjtő
szigeteknél kérjük, a konténe-
rekbe ne dobják bele, és a konté-
nerek mellé ne helyezzék ki a
nem oda illő hulladékokat.
 A szelektíven nem gyűjthető
hulladékok kihelyezése esztétikai-
lag romboló hatással bír, negatívan
befolyásolja a szelektív gyűjtés
eredményességét, a takarítás költ-
ségét a kamera rendszer segítségé-
vel a szemetelő fizeti meg.
 Köszönjük, hogy él az elkülöní-
tett (szelektív) hulladékgyűjtés
lehetőségével, és együttműködik
velünk!

Diósjenő Község Önkormányzata

Aranydió Egységes Óvoda-
bölcsőde beszámolója a

2014/2015. tanévről
Személyi feltételeink:

 Nevelő-oktató munkánkhoz
adottak voltak. Óvodánkban 8
óvodapedagógus, 1 pedagógiai
asszisztens, 1 gondozónő, 4 dajka
1 takarító és 1 gondnok alkotja az
intézmény dolgozóinak közössé-
gét.
 Ebben a tanévben is a Munka-
ügyi Központ támogatásával alkal-
maztunk takarítót.
 Nevelési hátrányos helyzetű
gyermekeink száma szeptember
végén 6 fő volt, ebből a halmozot-
tan hátrányos helyzetűek száma 3
fő. Felméréseink alapján a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek többsége
– szociális hátrányukból fakadóan
– sokkal nagyobb fejlesztőmunkát
kívánnak.
 Étkezők adatai:
 100%-os térítési díjat fizetők:
 2014. szeptemberében: 38 fő
 2015. májusában: 36 fő
 Szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekek száma, akik határozat
alapján ingyenes étkezésben része-
sülnek:
 2014 szeptemberében: 21 fő,
 2015 májusában: 18 fő
 A három- és többgyermekes
50% kedvezményben részesülő
gyermekek száma:
 2014 szeptemberében: 18 fő
 2015 májusában: 19 fő
 Tartós betegség miatt 50% ked-
vezményben részesül:
 2014 szeptemberében: 1 fő
 2015 májusában: 1 fő
 Bejáró gyermekeink száma év
elején 4 fő (2 gyermek Nógrádból,
1 gyermek Borsosberényből, 1
 Idén díjat kapott: Ábrahám And-
rás, Csernik Zsuzsanna, Csurjáné
Molnár Ágnes, Duló Anikó, Mar-
ton István, Vargáné Hornos Petra.
 Ez év végén 23 iskolára felké-
szült, tanköteles gyermeket bú-
csúztattunk óvodánkból, akik
2015.
 A következő tanévre a jelentke-
ző gyermekek száma jelenleg 23
fő, nyáron még várható egy-két
gyermek.
 A következő a 2015/2016. tan-
évre óvodásaink száma alapján
ismét négy csoportban történhet.
 Személyi feltételeinkben is vál-
tozás történik, ugyanis 1 dajkánk
decembertől nyugdíjba megy.

Bacskay Sándorné

Beszámoló Diósjenői
Polgárőr Egyesület

2014. évi munkájáról
 A Diósjenői Polgárőr Egyesület
taglétszáma: 39 fő.
 Alapításának ideje: 2002. márci-
us 29.
 A Diósjenői Polgárőr Egyesület
(továbbiakban: Egyesület) "A pol-
gárőrségről és polgárőr tevékenyég
szabályairól szóló 2011. évi CLXV
törvény", valamint "Az egyesülési
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jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civilszervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló
2011. CLXXV törvény", alapján
létrehozott és működő önálló jogi
személy, éves költségvetéssel,
nyilvántartott tagsággal rendelke-
zik. Munkáját a Nógrád megyei
Rendőr-főkapitánysággal kötött
együttműködési megállapodásban
foglaltak szerint végzi.
 A polgárőri szolgálat ellátásának
rendjével kapcsolatos részletes
szabályokat az OPSZ által kiadott
szolgálati és etikai szabályzat álla-
pítja meg:
 Polgárőr: 18. életévét betöltött;
cselekvőképes; büntetlen előéletű;
aki nyilatkozatával önként vállalja
a polgárőri szolgálat ellátását és
magára nézve kötelezőnek ismeri
el a szolgálati és etikai szabályza-
tokat
 Alap- és kiegészítő feladatok
kizárólag polgárőr igazolvány
birtokában láthatók el.
 Ezúton is hívunk és várunk min-
denkit, aki tenni akar a község
közbiztonsága érdekében.
 Az egyesület 2014-ben részt
vettem Rétságon a Polgárőr Egye-
sületek Járási Közösségének éves
beszámoló közgyűlésén, Bercelen
a Nógrád Megyei Polgárőr Szövet-
ség Közgyűlésén, valamint két
alkalommal a Rétsági Rendőrkapi-
tányságon megrendezett "Köz-
biztonsági Fórumon." A Nyugdíja-
sok Klubjában egy nagyon hasznos
kötetlen beszélgetésen vettem
részt, természetesen a közbizton-
ságról esett szó.
 Szolgálataink során rendkívüli
esemény, baleset, alkoholos befo-
lyásoltság nem történt, fegyelmi
eljárásra, kizárásra nem került sor.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a
Rétsági rendőrökkel, az Önkor-
mányzat, az Óvoda, az Iskola, a
Pénzintézetek, a Rehabilitációs
intézet dolgozóival, sőt egyes vál-
lalkozókkal is. Számos alkalommal
teljesítünk közös szolgálatot a
Rétsági rendőrökkel a "19Megye
"elnevezésű akciók során.
 A farsangi időszakban a bálokat
biztosítottuk. A Március 15-ei
koszorúzáson is részt vettünk.
Sajnos több alkalommal volt szük-
ség forgalomirányításra balesetek
bekövetkezése során, sőt a bekötői
halálos kimenetelűnek helyi lakos
volt áldozata. (2013-ban a jenői
bekötőn, 2014-ben pedig a nógrádi
bekötőúton.) Az "Összetartozás"
napján az Emlékmű avatásán részt
vettünk, és a helyszínt is biztosítot-
tuk. Az Általános iskolai ballagá-
son külön felkérés alapján voltunk
jelen. A Jenő napi rendezvényt
minden évben kiemelt feladatként
kezeljük.  Az  Ipoly  Erdő ZRT által
rendezett "félmaraton futóverseny"
2014-ben pénzhiány miatt elma-

radt. A rehabilitációs intézetből
elkóborolt személy keresésében
több alkalommal bekapcsolódtunk.
Szüreti felvonulást, majd az Októ-
ber 23-ai megemlékezést biztosí-
tottuk. Mindenszentek és halottak
napján a temetők környékén is
jelen voltunk. A Karitász rendez-
vényein is szívesen segítünk.
(Keresztény  Est-  és  Bál)  Sajnos  a
temetések során is igény merült fel
jelenlétünkre. Az Idősek Napközi
Otthonának építkezését folyamato-
san figyelemmel kísértük. Jelen
voltunk még a Sportcentrum műfü-
ves focipálya átadó ünnepségén is.
Összességében elmondhatom hogy
je lenl é tü nk kel  i gye k s zün k
Diósjenő közbiztonságán javítani,
a becsületes jó szándékú emberek
biztonságérzetét növelni.
 A 2014-es évben sikerült két
"MVH"-s pályázatot megvalósíta-
ni.
 Nagy öröm számunkra hogy
végre a térfigyelő kamerák többsé-
ge működik. Sőt egy új Suzuki
Vitára terepjáróval láthatjuk el
szolgálatainkat.
 Nem kis munka volt ezen pályá-
zatok elkészítése, beadása, hiszen
utófinanszírozott pályázatok esetén
elő kell teremteni a pénzeszközt is.
A pénzeszköz előteremtésében
segítségünkre volt a Megyei Pol-
gárőr Szövetség. A Suzukit sike-
rült egy belső kamerával is felsze-
relni, melynek esetleges felvétele
bizonyító erejű lehet.
 Az Egyesület önállóan gazdál-
kodik, kiadásait tagdíj bevételei-
ből, személyi jövedelemadó 1 %-
os felajánlásokból és támogatások-
ból (Önkormányzat, Országos
Polgárőr Szövetség, Nógrád Me-
gyei Polgárőr Szövetség, magán-
személyek, vállalkozók) fedezi.
 Külön hálámat szeretném kife-
jezni mindkét segítőmnek, sőt a
Képviselő-testület pozitív hozzáál-
lását is külön megköszönöm.

Porubszki Zoltán
elnök

Beszámoló a Diósjenői
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2014. évi munkájáról

 Egyesületünk jelenlegi létszáma
40 fő.
 Alapítás időpontja: 1888.
 Az egyesület célja: a tűzvédelmi
jogszabályokban meghatározott
feladatok megvalósításának társa-
dalmi elősegítése és ezeknek a
feladatoknak az ellátására önként
jelentkezők szervezése, az egyesü-
let tagjainak közösségi életre törté-
nő nevelése szervezett keretek
között, tagjainak rendszeres felké-
szítése a tűzmegelőzési, a tűzoltási,
a katasztrófa elhárítási feladatok
ellátására, a község közigazgatási

területén élő állampolgárok, közös-
ségi létesítmények, gazdálkodó
szervezetek, élet és vagyonbizton-
ságának védelme és biztonsági
érzetének növelése.
 Az egyesület tevékenysége: a
rendelkezésre bocsátott tűzvédelmi
felszerelésekkel, eszközökkel az
illetékességi területen bekövetke-
zett tűz és káresetek felszámolásá-
ban való közreműködés a hivatásos
tűzoltósággal, a katasztrófa elhárí-
tásban való közreműködés, ár és
belvíz elleni védekezésben való
közreműködés, megállapodás alap-
ján a környező településeken törté-
nő tűz és káresetek felszámolásá-
ban történő közreműködés.
 Az adott feladatokat legjobb
tudásuk szerint igyekeznek megol-
dani. Az egyesület tárgyi feltételei
jónak értékelhetők. Rendelkezünk
IFA gépjármű fecskendővel és
erdőtüzes Mitsubishi terepjáró
gépjárművel.
 A megelőző tűzvédelemre ki-
emelt figyelmet fordítottunk. A jó
megelőző munka eredménye keve-
sebb beavatkozáshoz való ese-
ményt jelentett. Nem a szerencsé-
nek, hanem a tűzoltás-műszaki
mentés során végzett feladatok
szabályainak betartása következté-
ben baleset, személyi sérülés,
anyagi kár okozása nem történt.
Munkánkat összességében értékel-
ve megállapítható, hogy az önkén-
tesen vállalt feladatunknak legjobb
tudásunk szerint igyekeztünk ele-
get tenni.
 Egyesületünk jó működése,
biztonságot nyújt lakosságunknak,
a tűz elleni védekezés terén.
 Az önkormányzat rendezvényein
jelen voltunk (május1., Jenő-nap),
ahol az egyesület bemutatása, a
rendezvény biztosítása volt a fel-
adatunk. Felkérésre az általunk
elvégezhető feladatokat elvégez-
tük: víz szívatás, favágás. Intézmé-
nyek rendelkezésére álltunk
(óvoda, iskola, civil szervezetek).
Szertárlátogatásokat szerveztünk.
 A Nógrád Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság által –
NMTSZ- (rendező ÖTE) Flórián-
napon és hagyományos tűzoltó
versenyen vettünk részt. IFA szak-
mai versenyen vetünk részt
Rétságon, ahol ifj. Klúcsik István
első helyezést ért el a gépjárműve-
zetők rutinpályán történő megmé-
rettetésén. A nagy melegben a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
irányelvei alapján locsolással eny-
hítettük a falu közterületeit.
 2014. Vonulások (mozgások)
 – január 12. Csikóberek – bozót
ég  –  Rétság  Őrs  –  telefonon  riasz-
tás Jenő ÖTE – Nógrád ÖTE téves
riasztás
 – május 12. Bekötő út – Tói
elágozó gumik égnek – Rétság
ÖTE

 – június 01. Vasút út, lakóház
tűz
 – július 06. Bekötő út
 – augusztus 04. Zsibak fa veze-
téken
 – augusztus 25. Ady E. út 90.
 – augusztus 28. Szabadság út 23.
favágás
 – október 11. Toldi út Mentő
 2015. Vonulás
 – február 06. Vörösmarty út –
Rendőrség
 – március 02. József A. út Ké-
mény tűz – Rétság Őrs
 –  március  19.  Börzsönyi  út  Fel-
törés – Rétság Őrs
 – április 02. Börzsönyi út Ké-
mény – Rétság Őrs
 –  április  15.  Petőfi  S.  út  álló  fa
ég
 Pályázatok:
M V H  pá l yá za t on  e l n ye r t
4.405.777 Ft.; 5. db. DREGER
légző komplett; 5. db. védőruha; 5.
db. Tüo. sisak; 5. db. Tüo. csizma;
5. db. bevetési kesztyű; 10. db.
sörpad garnitúra; 5 db sátor lett
beszerezve.
BM OKF pályázat 645.348 Ft:
üzemeltetési költség; kötelező
gépjármű felelősség biztosítás
költsége,  100AH akkumlátor, H
345 vezetőlemez, fűrészlánc, re-
szelősablon,  Tüo. gépjármű és tűo.
technika javítás és felülvizsgálat;
4. db. 6l acél palack nyomás próba,
tisztítás; EDR rádió; Oktatás. Tűz-
oltó technikai eszköz: B nyomó-
tömlő, Háti puttonyfecskendő "B"
tömlőhíd pár 46
Nógrád Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság pénzmaradványá-
ból 1 pár tűzoltó védőcsizma.

2014. július 20-29. Bercel SUN
fesztivált biztosítottuk. Köszönet
Berecz György ezredes Úrnak a
szervezésbe történő bevonásunkért.

Még egyszer megköszönjük mind-
azoknak akik támogatásukkal segí-
tették egyesületünket.
Kiemelten megköszönjük a közsé-
gi Önkormányzat, az Erdőbirtokos-
ságok, vállalkozók és a lakosság
által nyújtott támogatást.

Kabai Lajos
tűzoltó parancsnok

Beszámoló a Kistérségi
(járási) Start-munka

mintaprogramban elért
eredményekről

 A közfoglalkoztatási program
célja az elsődleges munkaerőpiac-
ról kiszorultak foglalkoztathatósá-
gának növelése, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesü-
lők létszámának jelentős csökken-
tése, valamint értékteremtő, a tele-
pülés önfenntartását elősegítő
programok támogatása. A program
kiemelt célja a természeti és épített
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környezet védelme, a közétkeztetés
minőségének javítása, élhető tele-
pülések és helyi sajátosságokra
épülő fejlesztések megvalósítása, a
roma lakosság társadalmi integrá-
ciójának támogatása, valamint
vízrendezési, vízkár-elhárítási
feladatok támogatása.
 Az Önkormányzat Képviselőtes-
tülete 2015. január 22-én tartott
ülésének 3/2015/(I.22). számú
határozata alapján Diósjenő Köz-
ség Önkormányzata az alábbi hat
programelem elindítására pályázott
a Kistérségi (járási) startmunka
mintaprogramon belül, a 2015.
évben: belterületi közúthálózat
javítása, belvízelvezetés, bio- és
megújuló energiafelhasználás,
mezőgazdasági utak karbantartása,
helyi sajátosságokra épülő közfog-
lalkoztatási és mezőgazdasági
programelem. Az Önkormányzat, a
felsorolt hat programelem keretén
belül, 87 fő folyamatos foglalkoz-
tatását vállalta a 2015. március 1-
től 2016. február 28-ig terjedő
időszakra.
 2015. március 1-jén indult el a
Belterületi közutak javítása, a Bel-
vízelvezetés, a Mezőgazdasági
utak karbantartása, valamint a
Helyi sajátosságokra épülő közfog-
lalkoztatási programelem. A Me-
zőgazdasági programelem 2015.
március 23-án, a Bio- és megújuló
energiafelhasználási programelem
2015. április 1-jén vette kezdetét.
A hat programelem működtetésé-
vel összesen 5 fő adminisztrátor-
nak, 6 fő munkavezetőnek, vala-
mint 76 fő segédmunkásnak tu-
dunk munkát biztosítani.
 Mit nyer településünk a Kistér-
ségi (járási) startmunkaprogram-
ban való részvétellel? A segélyeket
fizetés váltja fel; lehetőségünk
nyílik Diósjenő köz- és földútjai-
nak, valamint árokrendszerének
karbantartására, megújítására; a
településen keletkező bio-
hulladékot feldolgozzuk, felhasz-
náljuk, illetve értékesítjük; a be-
tonelem gyártás keretén belül meg-
termelt betonelemeket a község
területén felhasználjuk, illetve – a
későbbiek folyamán – értékesítjük;
a mezőgazdasági programelemben
megtermelt zöldségeket értékesít-
jük. Végül, de nem utolsó sorban
pedig lehetőséget biztosíthatunk
arra, hogy az eddig segélyekből
élő, halmozottan hátrányos helyze-
tű, potenciális munkavállalók visz-
szataláljanak a munka világába.
 A hat programelem közül ötben
1 fő adminisztrátor, 1 fő munkave-
zető, valamint 76 fő segédmunkás
foglalkoztatására nyílik lehetősé-
günk. A Mezőgazdasági program-
elemben 1 fő csoportvezető és 11
fő segédmunkás dolgozhat.
 Egy munkanap a startmunka
mintaprogramban. A közfoglalkoz-
tatottak 6 óra 45 perctől gyülekez-
nek  a  Kossuth  Lajos  út  2.  szám
alatt. A jelenléti ívek aláírása után
a polgármester, az alpolgármester,

illetve – előzetes megbeszélés
alapján – az adminisztrátorok kiad-
ják a csoportok munkavezetőinek
az aznap elvégzendő feladatokat. A
feladatok ismeretében a munkave-
zetők felveszik a csoportjuk tagjai
számára a munkavégzéshez szük-
séges munkaeszközöket (a szerszá-
mok és gépek átvétele minden
esetben rögzítésre kerül). Az esz-
közök tiszta és rendezett állapot-
ban történő leadásáért a munkave-
zetők felelnek. A Belterületi köz-
utak javítása,  a Belvízelvezetés,
valamint a mezőgazdasági utak
karbantartása programelemek
dolgozói a szerszámok és gépek
felvétele után elindulnak a szá-
mukra kijelölt munkaterületre. A
helyi sajátosságokra épülő közfog-
lalkoztatási programelemben, azaz
a betonelem gyártásban foglalkoz-
tatottak helyben maradnak, ők a
Kossuth Lajos út 2. szám alatti,
önkormányzati tulajdonú csarnok-
ban gyártják a betonelemeket. A
Bio- és megújuló energiafelhasz-
nálás programelem dolgozóinak
egy része szintén helyben marad,
ők egy másik, szintén önkormány-
zati tulajdonban lévő csarnokban
rostálják és rendezik, zsákolják az
aprítékot; a csoport másik része
biohulladékot gyűjt be, nem csak
Diósjenő területéről, hanem a kör-
nyező települések polgármesterei-
vel való megállapodás alapján
Bánk, Nőtincs, Pusztaberki, Rétság
és  Tereske  községekből  is.  A  me-
zőgazdasági programelemben fog-
lalkoztatottak munkaideje a nyári
időszakban – a munka jellegéből
adódóan – reggel 6 órakor kezdő-
dik a Haladás utca és Jog utca
között található önkormányzati
tulajdonú zöldségeskertben. Az ő
munkaidejük 14 óráig tart, a leje-
lentkezés és a jelenléti ív aláírása –
csakúgy, mint a többi csoport ese-
tében – a Kossuth Lajos út 2. szám
alatt történik; a szerszámok tárolá-
sa a munkaterületen található zárt
építményben megoldott.
 A többi csoport munkaideje 15
óráig tart, ekkor a helyben dolgozó
betonelem gyártó és aprítékkészítő
munkások elpakolnak és kitakarít-
ják a munkaterületet, míg a külső
helyszíneken dolgozók, beérkezé-
sük után, leadják a felvett munka-
eszközöket, végül mindenki aláírja
a jelenléti ívet.
 A Kistérségi (járási) Start-
munka mintaprogramban foglal-
koztatott adminisztrátoroknak – az
adminisztrációs munkakör betölté-
séhez szükséges végzettség és
kompetenciák megléte mellett –
kiváló problémamegoldó és konf-
liktuskezelő képességekkel is ren-
delkezniük kell. Az ő napi felada-
taik közé tartozik a munkakiadás, a
csoportok munkavégzésének ellen-
őrzése, szükség esetén szondázta-
tás végzése, a napi adminisztrációs
feladatok elvégzése (jelenléti ívek
és munkanapló vezetése, távollétek
– betegállomány és egyéb igazolt,

valamint igazolatlan hiányzások –
rögzítése és jelentése a Magyar
Államkincstár felé), az anyagfel-
használás és anyagrendelés nyo-
mon követése. Heti feladatuk a
polgármester, az adminisztrátorok
és a munkavezetők értekezletén
való részvétel, valamint különböző
heti kimutatások készítése (pl. a
távollétekről). Havi feladataik közé
tartozik a bér-, illetve eszközelszá-
molás készítése a Munkaügyi Köz-
pont felé, valamint összesítés ké-
szítése az önkormányzat részére a
havi távolmaradásokról. Ezen kí-
vül elvégzik a programból kilépő,
illetve a programba újonnan, vagy
újra belépő dolgozókkal kapcsola-
tos adminisztratív feladatokat,
valamint aktívan részt vesznek a
Munkaügyi Központ, illetve a
Belügyminisztérium által tartott
ellenőrzéseken.
 A munkavezetők feladata az
adott programban elvégzendő fel-
adatok ellátásán túl a munkavég-
zéshez szükséges szerszámok és
gépek felvétele; gondoskodás az
eszközök tiszta és rendezett álla-
potban való leadásáról; napi szintű
beszámolás az adminisztrátor felé
a kiadott munkák elvégzéséről és a
felhasznált anyagok mennyiségé-
ről, valamint a személyi jellegű
kérdésekről (pl. munkaterület elha-
gyása); részvétel a polgármester,
az adminisztrátorok, és a munka-
vezetők részére heti rendszeresség-
gel megtartott értekezleten.
 A segédmunkások elvégzik a
munkavezetők által kiadott felada-
tokat, valamint tisztán és rendben
tartják a munkavégzés során hasz-
nált eszközöket.
 A Belterületi közúthálózat javí-
tása programelem pályázat keretén
belül az alábbi eszközöket nyertük
el: munka- és védőruházat, kézi-
szerszámok; a kis és nagy értékű
tárgyi eszközök közül lapvibrátort,
vágókorongot, betonkeverőt, ben-
zinmotoros aszfaltvágót és bontó-
kalapácsot sikerült beszereznünk.
 Ebben a programelemben a dol-
gozók a munkavégzésükhöz szük-
séges eszközök és anyagok megér-
kezéséig a község területén szeme-
tet szedtek. A csoport az eszközök
megérkezése után, a mai napig, az
alábbi munkálatokat végezte el:
kátyúzás az Ady Endre utcában (40
m),  a  Béke  utcában  (60  m),  a  Tó-
part úton (200 m) és az Ifjúság
úton (40+10 m); kőszórás a Vasút
utcában (380 m), a Kinizsi utcában
(340 m), a Haladás utcában és a
Föld utcában (összesen 1040 m),
valamint a Táncsics Mihály utcá-
ban (140 m). Ezen kívül a vízelfo-
lyás megkönnyítése érdekében
útjavítást és padkanyesést végeztek
a vasút mentén, valamint a Béke
utca és a Zrínyi utca végén; át-
ereszt helyeztek el a Béke utca és a
Zrínyi utca között; rendbe tették a
bozóttal benőtt önkormányzati
utakat és parlagfű-irtást végeztek a
közterületeken (utóbbit a Munka-

ügyi Központtól kapott átirányítási
engedéllyel). A programelemben a
mai napig elvégzett munkák értéke
összesen körülbelül 1 069 000 Ft.
 A Belvízelvezetés programelem
pályázatban az alábbi eszközökre
pályáztunk sikerrel: munka- és
védőruházat, kéziszerszámok; a kis
és nagy értékű tárgyi eszközök
közül motoros ágvágót, bozótvá-
gót, fűkaszát és STIHL fűrészt
tudtunk beszerezni.
 A programelemben dolgozók a
mai napig az alábbi munkálatokat
végezték el: hordalékkal megtelt
vízelvezető árok kitakarítása, ki-
szélesítése és mélyítése a Vasút
utcai ingatlanok mögött, a régi
szeszfőzde mellett (340 m); vízel-
vezető árok kitakarítása, kiszélesí-
tése és mélyítése a Haladás utcá-
ban (250 m); ároktisztítás a
VILLTESZ-épület Szabadság úti
része előtt (80 m); Jenői-patak
kitakarítása (1020). A programban
dolgozók a mai napig körülbelül
1 762 000 Ft értékű munkát végez-
tek el.
 A Bio- és megújuló energiafel-
használás programelem pályázat
segítségével az alábbi eszközöket
szerezhettük be: munka- és védő-
ruházat, kéziszerszámok; kis és
nagy értékű tárgyi eszköz kategóri-
ában motoros ágvágót, motoros
bozótvágót, szalagfűrészt, STIHL
fűrészt, rönkhasítót, tolólapot,
emelőbékát, faaprító-gépet és trak-
tort, valamint a traktorhoz pótko-
csit vásárolhattunk. A legnagyobb
értékű eszközparkot ez a program-
elem nyerte el a pályázatban.
 A programelem dolgozói a mai
napig az alábbi munkálatokat vé-
gezték el: az önkormányzattal
történt előzetes egyeztetés után a
település ingatlanjai elé kirakott
faágak begyűjtése és feldolgozása;
a hantai bekötőút mellet ti
biohulladék begyűjtése és feldol-
gozása; a tói bekötőútnál az út
melletti benőtt, bokros terület
biohulladéktól való megtisztítása, a
hulladék feldolgozása; a települé-
sen található balesetveszélyessé
vált fák feldolgozása; a ravatalozó
környékének gallyaktól való meg-
tisztítása, az így keletkezett
biohulladék feldolgozása; az ön-
kormányzati zöldségeskert köré
beépített oszlopok háncsolása, a
keletkezett biohulladék feldolgozá-
sa; viharkárok miatt veszélyessé
vált fák begyűjtése (besegítés a
katasztrófavédelemnek) és feldol-
gozása, úttakarítás. A felsoroltak
elvégzésén túl a programelemben
foglalkoztatottak folyamatos jel-
leggel végzik a biohulladék gyűjté-
sét és feldolgozását Diósjenő köz-
ség, valamint – a környező telepü-
lések polgármestereinek megkere-
sésére – Bánk, Nőtincs, Pusztaber-
ki, Rétság és Tereske közigazgatá-
si területén. (A közfoglalkoztatot-
tak más helyszínre történő szállítá-
sát egyelőre magántulajdonú gép-
járművekkel tudjuk megoldani). A
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más településekről begyűjtött
apríték a diósjenői önkormányzat
tulajdonába kerül. A begyűjtött
hulladékot aprítékoló-géppel dol-
gozzá k  fe l .  A  l e apr í t o t t
biohulladék szárítása kézi forgatás-
sal történik, majd a megszárított
anyag egy rostálási eljáráson megy
keresztül, melynek során a keletke-
ző aprítékot két osztályba
(finomabb és durvább darabok)
soroljuk. Az apríték egy részét
helyben használjuk fel az önkor-
mányzat, valamint az önkormány-
zat által működtetett intézmények
fűtésére, a fennmaradó részt na-
gyobb teljesítményű kazánokkal
rendelkező intézmények részére
értékesítjük. Az általunk előállított
faapríték kis- és közepes teljesít-
ményű kazánokban való felhaszná-
lásra alkalmas. A Bio- és megújuló
energiafelhasználás programelem-
ben használt kis- és nagygépek
kezelésének feltétele a megfelelő
képesítés megléte. A programban
foglalkoztatott munkavállalók
közül szinte mindenki rendelkezik
a gépek kezeléséhez szükséges
képzettséggel, több dolgozó egy
korábbi közmunkaprogramban
szerezte meg a képesítését. A
2015. augusztus 8-ig bezsákolt
apríték értéke körülbelül 1 180 000
Ft. Ez az összeg nem tartalmazza a
környező településeken már be-
gyűjtött és feldolgozott, de még be
nem szállított és be nem zsákolt
aprítékot.
 A Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatási programelem
keretén belül betonelem gyártást
végzünk. A pályázatban az alábbi
eszközöket nyertük el: munka- és
védőruházat, kéziszerszámok; kis
és nagy értékű tárgyi eszköz kate-
góriában betonkeverők, betonelem
gyártó gép és rázóasztal beszerzé-
sére kaptunk lehetőséget.
 A programelemben foglalkozta-
tottak a munkavégzéshez szüksé-
ges eszközök és anyagok megérke-
zéséig a község területén szemetet
szedtek, valamint átirányítással a
Belvízelvezetés programelem dol-
gozói által végzett árokásási, a
Mezőgazdasági utak karbantartása
programelem dolgozói által vég-
zett földút-karbantartási, valamint
a Bio- és megújuló energiafelhasz-
nálás programelem dolgozói által
végzett apríték készítési és apríték
zsákolási feladatokban vettek részt.
Az eszközök és anyagok megérke-
zése után 2015. június 9-től 2015.
július 17-ig próbagyártás folyt,
melynek során 133 db gyeprácsot,
301 db járólapot, 87 db szegélykőt
és 2579 db viacolort gyártottak,
összesen 287 205 Ft értékben. A
sorozatgyártás 2015. július 20-án
kezdődött. 2015. augusztus 8-ig 87
db gyeprács, 188 db járólap, 44 db
szegélykő és 2463 db viacolor
került legyártásra, összesen
223 650 Ft értékben. Az elkészült
betonelemeket a településen fogjuk
felhasználni (pl. járdaépítés), a

későbbiek folyamán azonban szó-
ba kerülhet a termékek értékesítése
is.
 A Mezőgazdasági utak karban-
tartása programelem pályázatban
az alábbi eszközök beszerzésére
nyílt lehetőségünk: munka- és
védőruházat, kéziszerszámok; kis
és nagy értékű tárgyi eszközök
kategóriában döngölőgépet szerez-
hettünk be.
 A programelemben foglalkozta-
tottak a munkavégzésükhöz szük-
séges eszközök és anyagok megér-
kezéséig a község területén szeme-
tet szedtek, valamint átirányítással
a Belvízelvezetés programelemben
dolgozók részére kiadott árokásási
feladatokban segédkeztek. Az
eszközök megérkezése után, a mai
napig az alábbi munkálatokat vé-
gezték el: cserjével benőtt útsza-
kaszok megtisztítása a hantai és a
tói bekötőutaknál; közreműködés
(átirányítással) a Belterületi közút-
hálózat javítása programelemben
dolgozók kőszórási munkálataiban,
a Haladás utcában; parlagfű-irtás
közterületen (a Munkaügyi Köz-
ponttól kapott átirányítási enge-
déllyel); az önkormányzati tulaj-
donban lévő zöldségeskerttel
szemben található terület nyesedé-
kektől való megtisztítása; cserjével
benőtt területek megtisztítása,
áteresztisztítás és nyesedék össze-
gyűjtés a Poros úton; cserjével
benőtt terület megtisztítása, padka-
nyesés és nyesedék-összegyűjtés
Vágott erdőn; Tankodrom út
egyengetése. A programelem kere-
tében elvégzett munkálatok értéke
körülbelül 202 363 Ft.
 A Mezőgazdasági programelem
pályázat keretén belül zöldségter-
mesztés megvalósítására pályáz-
tunk. A pályázat segítségével az
alábbi eszközöket vásárolhattuk
meg: munka- és védőruházat; kézi-
szerszámok; kis- és nagy értékű
tárgyi eszköz kategóriában Honda
kapálógépet, 1000 literes víztartá-
lyokat, fóliaházakat, kerítésanya-
got, valamint kamerarendszert
tudtunk beszerezni.
 A programelemben foglalkozta-
tottak a Haladás utca és a Jog utca
között elhelyezkedő önkormányza-
ti területen zöldséget termesztenek.
Kedvezőtlen időjárási viszonyok
esetén, valamint, ha a területen
külsős vállalkozó dolgozott (pl.
szántás), a csoport tagjai átirányí-
tással  részt  vettek  a  Bio-  és  meg-
újuló energiafelhasználás program-
elem, illetve a Belterületi közutak
javítása programelem munkálatai-
ban, valamint a parlagfű-irtásban
is. A zöldségtermesztés március-
ban, a terület előkészítésével kez-
dődött. A nagygépek használatát
igénylő munkálatokat (pl. szántás,
trágyázás) külsős vállalkozó segít-
ségével végeztük el. A területet
körbekerítettük, kutat fúrattunk,
zárható szerszámos házikót és
illemhelyet építettünk. A pályázat-
ban elnyert 4 db 64 nm-es fóliasát-

rat ősszel állítjuk fel. A terület-
előkészítési munkálatok egészen
május végéig tartottak. Júniusban
megkezdődött a magvetés és a
palántaültetés. Az összesen 4579
nm-es területen paradicsomot,
paprikát, karalábét, zellert és lila-
káposztát palántáztunk, lila- és
vöröshagymát duggattunk, vala-
mint az alábbi vetőmagok kerültek
a földbe: borsó, bokorbab, száraz-
bab, spárgatök, sütőtök, cukkini,
uborka, fejes káposzta, kelbimbó,
karalábé, cékla, lilahagyma, sárga-
répa, petrezselyem, évelő sóska,
spenót, hónapos retek, kukorica.
Az itt dolgozók napi feladatai közé
tartozik a locsolás, a locsoláshoz
használt tartályok feltöltése, kapá-
lás és gyomlálás. Ezen kívül, töb-
bek között, vetőmagot ültetnek,
palántáznak, paradicsomot kötöz-
nek, zöldséget szüretelnek és tisztí-
tanak, szükség esetén növényvédő
szereket alkalmaznak. A megter-
melt zöldségek értékesítésére egy,
a településünk közétkeztetését is
ellátó vállalkozóval kötöttünk
szerződést. A zöldségek értékesíté-
séből befolyt összeget – amely
2015. augusztus 8-ig összesen
131.761,- Ft – a Mezőgazdasági
programelem pályázatban el nem
nyert tételek beszerzésére fordít-
juk.
 Az Önkormányzat rövidtávú
tervei között szerepel, a Bio- és
megújuló energiafelhasználás,
valamint a Mezőgazdasági prog-
ramelem (zöldségtermesztés) mű-
ködtetésének szociális szövetkezet-
ben való tovább folytatása. A szo-
ciális szövetkezet létrehozásának
megvalósításához az Önkormány-
zatnak szándékában áll a Kossuth
Lajos út 2. szám alatti épületegyüt-
tes megvásárlása; az ezzel kapcso-
latos szerződések aláírása jelenleg
folyamatban van. Ez az ingatlan a
biohulladék feldolgozás végzésén
és a betonelem gyártáson túl kivá-
lóan alkalmas a megtermelt zöldsé-
gek feldolgozására (aszalás, sava-
nyítás, befőzés), valamint egyéb
tevékenységek folytatására is, mint
pl. kosárfonás, fehér hímzés stb.
 Nem könnyű feladatot vállalt
magára Diósjenő Község Önkor-
mányzata azzal, hogy a Kistérségi
(járási) startmunka mintaprogra-
mon belül hat programelem elindí-
tására pályázott. A 87 fő, többsé-
gében halmozottan hátrányos hely-
zetű, a munka világától elszokott
munkavállaló kezelése a minden-
napokban sokszor okoz nehézsé-
get. Az eddigi tapasztalataink
azonban azt mutatják, hogy az
elvégzett munka által érzett meg-
elégedettség még a legproblémá-
sabb dolgozókat is nagymértékben
motiválja. A csoportokon belül
vannak úgynevezett "húzó-
emberek", akik sokat és jól dolgoz-
nak, az ő példájuk szintén motiváló
a gyengébb munkakedvvel rendel-
kezők számára. Ezen kívül a dol-
gos munkavállalók nem csak a

példájukkal "húzzák maguk után"
azokat, akik hajlamosabbak a laza
munkavégzésre, hanem szóvá is
teszik az alacsony teljesítményt,
tehát sokszor csoporton belül ol-
dódnak meg az ilyen jellegű prob-
lémák.
 A visszajelzések szerint a köz-
ség lakossága eleinte meglehetősen
szkeptikusan fogadta a program
indulását, mára azonban a többségi
vélemény megváltozott. A kézzel
fogható és szemmel látható ered-
mények – melyekre a fentiekben
részletesen is kitértünk – meggyőz-
ték a település lakóit arról, hogy
van értelme a programban való
részvételnek, hiszen ezáltal nem
csak a segély intézményét váltjuk
fel munkahelyekre, hanem helyben
maradó értékeket is teremtünk.
 Több, a programmal – főként az
útjavítási munkálatainkkal – kap-
csolatos, pozitív visszajelzés érke-
zett felénk szóban és írásban, és
többször előfordult az is, hogy a
lakók kávéval, üdítővel köszönték
meg a közfoglalkoztatottak mun-
káját.

Balog Marianna

100 éves a
védőnői szolgálat

A Védőnői Szolgálat a világon
szinte egyedülálló. Története 1915-
től, a Stefánia Szövetség megala-
kulásával kezdődött. Az eltelt évti-
zedek során sok változáson ment
keresztül, de a védőnői munka fő
célkitűzése nem változott. Munká-
juk célja: segíteni a gyermeket
váró, gyermekeket nevelő családo-
kat, hogy a felnövekvő gyermekek
testileg, lelkileg egészségesebben
váljanak felnőtté.
 Munkájuk nagyon sokrétű. A
védőnők fő feladata a nővédelem,
a várandós gondozás, a kisgyerme-
kek ellátása megszületéstől, az
iskolába kerülésig és az iskolás
korosztály ellátása, szűrések, védő-
oltások megszervezése, betegségek
megelőzése, népegészségügyi
feladatok és egészségfejlesztés.

 A jeles évforduló alkalmából
Tóth János polgármester köszön-
tötte Mocsári Sándorné védőnőt.



 Fontos kiemelni, hogy a
méhnyakszűrési program keretében
elvégzett vizsgálatok nem járnak
fájdalommal, egyszerűen elvégez-
hetők. Az ÁNTSZ kéri és egyben
biztatja azokat, akik meghívó leve-
let kapnak, hogy éljenek a felkínált
ingyenes szűrés lehetőségével!

Diósjenőn is elérhetővé vált a
védőnői méhnyakszűrés.
 A méhnyakszűrés program kere-
tében szakmai és gyakorlati képzé-
sen vettem részt, 2015. június köze-
pén kaptam meg a szűrés végzésére
szóló oklevelet, megbízólevelet.
 A településen 2015. július elejé-
től végzem a méh-nyakszűrést.
 A méhnyakszűrést a védőnői
tanácsadóban végezem minden
szerdán 14-18 óra között, jelent-
kezni lehet a védőnőnél személye-
sen a tanácsadóban, vagy a 06-30-
222-5839-es telefonszámon.
 A szűréshez szükséges tárgyi
feltételek a tanácsadóban rendelke-
zésre állnak.
 A célcsoportok közé a 25-65 év
közötti nők tartoznak, fontos, hogy
a szűrésre szóló behívólevelük után
a védőnővel való egyeztetést köve-
tően, megjelenjenek a tanácsadó-
ban. A szűrés térítésmentes.
 Tehát a térítésmentes népegész-
ségügyi szolgáltatást a meghívóle-
véllel rendelkező (25-65 év közöt-
ti) nők vehetik igénybe. A szűrésre
a védőnővel egyeztetett időpont-
ban, lakóhelyük közelében kerül
sor, így megspórolhatják a szakren-
delőbe utazást és a várakozást. Erre
kínál lehetőséget egy európai uniós
projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
koordinál. Célja a védőnői
méhnyakszűrés országos kiterjesz-
tése, illetve hogy javítsa a
méhnyakszűrés elérhetőségét és
hozzáférhetőségét az érintett nők
számára.
 Magyarországon naponta meghal
egy nő méhnyakrák következtében,
annak ellenére, hogy a méhnyak
kezdeti elváltozásainak felismeré-
sével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszin-
dulatú elváltozásait vizsgálva meg-
állapíthatjuk, hogy a méhnyak
daganatos nők 65%-a egyáltalán
nem, vagy több mint három éve
nem volt méhnyakszűrő vizsgála-
ton. Ezért különösen fontos, hogy
elmenjenek a szűrésre.
 Amennyiben a védőnő a szűrés
során, vagy a cytológiai labor
eredmények ismeretében elválto-
zást észlel, a pácienst nőgyógyásza-
ti szakorvosi vizsgálatra irányítja.
 Egészsége érdekében javasoljuk,
keresse fel tanácsadónkat. Ha ka-
pott meghívólevelet, várjuk je-
lentkezését!
 A szűrés életet ment. Tegyen az
egészségéért, vegyen részt az in-
gyenes szűrésen, önmagáért, csa-
ládjáért.

Mocsári Sándoré
eü. védőnő
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Védőnői méhnyakszűrés
Diósjenőn

A rosszindulatú daganatos megbe-
tegedések visszaszorításában ki-
emelt szerepet játszó szervezett
lakossági szűrővizsgálatok megújí-
tására indított programot az
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi
Hivatala. A következő hónapokban
védőnők bevonásával országszerte
közel ezer kistelepülésen válik
elérhetővé a méhnyakszűrés. A
programra – egy másik alprojekttel
közösen – 1 milliárd forintot fordí-
tanak, ehhez a forrást részben a
magyar kormány, részben az Euró-
pai Unió biztosítja az Európai Szo-
ciális Alapból.
 Magyarország a rákbetegségekre
visszavezethető halálozást tekintve
az Európai Unió egyik legkedve-
zőtlenebb helyzetben lévő tagálla-
ma. Hazánkban a méhnyakrák
miatti relatív halálozási kockázat
magas: az európai uniós országok
átlagának mintegy háromszorosa.
A méhnyakrák miatt bekövetkező
halálozások száma évek óta nem
változik, évente közel 400 nőt
veszítünk el.
 Az ÁNTSZ Országos Tiszti-
főorvosi Hivatala 2013. július 1-én
indította útjára azt a projektet,
amelynek egyik célja a védőnői
méhnyakszűrés országos kiterjesz-
tése. Lényege, hogy a védőnők egy
képzést követően önállóan végez-
hetnek méhnyakszűrést a védőnői
tanácsadókban. Az ÁNTSZ a prog-
ram keretében elsősorban olyan
védőnők jelentkezését várta, akik 5
ezer fősnél kisebb településen dol-
goznak. Így olyanok számára válik
helyben elérhetővé a méh-
nyakszűrés, akiknek korábban
ezért távolabb kellett utazniuk.
 A programba több mint 2400
védőnő jelentkezett. Közülük – egy
korábbi kezdeményezés keretében
– 236-an már korábban is végeztek
méhnyakszűrést. Közel 600 védő-
nő pedig a következő hónapokban
kezdi meg a szűrési tevékenységet.
A jelentkezők között olyan védő-
nők is voltak, akik kifejezetten a
képzés iránt érdeklődnek. A prog-
ramba – önkéntes jelentkezés alap-
ján – 270 szülész-nőgyógyász or-
vos is bekapcsolódott, hogy a vé-
dőnők gyakorlati képzését segítse.
 A projekt a méhnyakszűréshez
nem csak a védőnők képzését,
hanem a szükséges infrastruktúrát
is biztosítja. Ennek keretében sze-
reztek be 436 darab nőgyógyászati
vizsgálószéket, 375 darab para-
vánt, 1300 szűrési és további 1300
kenetvételi csomagot. Utóbbiakat a
gyakorlati képzés során használják
fel. Az eszközöket már megkapták
azok a védőnői tanácsadók, ahol a
szűrést hamarosan megkezdő, illet-
ve már végző védőnők dolgoznak.
 A szűrést végző védőnők a pro-
jekt indulása óta 17 ezer nővel
vették fel a kapcsolatot és több
mint 4100 szűrést végeztek el.

Elkészült az óvoda előtti korlát. Martos István vállalkozó, önzetlen segít-
ségével.
 Köszönjük az önkormányzat és az óvoda nevében.

                                             Képviselő-testület

Fotó: István László

Tíz év óta hagyomány már, hogy a
tanévzárást követően, öt napon
keresztül, egész napos sportolással
fejezzük be az évet. Napi nyolc
órán át focizunk, kosarazunk, kézi-
labdázunk, tornászunk, floorballo-
zunk, asztaliteniszezünk és számta-
lan testnevelési játékot játszunk.
 Ebben az évben 25 tanuló rész-
vételével zajlottak a versengések.
Bár ezek a foglalkozások játékos
jellegűek, azért a nap végére min-
denki kellemesen elfárad, jól is
esik utána a pihenés, vagy akár
egyből az alvás is. Ilyenkor szinte
mindenkinél jelentkezik kisebb-
nagyobb izomláz, de a hét második
felére ez elmúlik (persze szükség
van egy kis akaraterőre is!), utána
már sokkal könnyebben megy
bármelyik játék.
 Ezúttal is kalapot lehet emelni a

gyerekek teljesítménye előtt, mert
ezt a nem kis erőpróbát az ovisok,
elsősök, másodikosok és a nagyob-
bak is teljes erőbedobással játszot-
ták végig. Az utolsó napon aztán
mindenki átvehetett egy kis sportos
ajándékot, hogy a nyári szünetben
is emlékezzenek rendkívüli teljesít-
ményükre.
 Számomra is nagyon hasznos ez
az egy hét, mert játék közben lehet
leginkább kifürkészni a gyerekek-
ben rejlő képességeket, felismerni
tehetségüket. Ez jelentősen meg-
könnyíti a későbbi sportágválasz-
tást, hogy kinek mivel érdemes
leginkább próbálkoznia, miben
lehet a legtöbb sikerélménye. Ez az
a napközi, ahol a gyerek is, tanár is
elejétől a végéig jól érzi magát!

Józsa Csaba

Sportnapközi
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Hagyomány, hogy a Börzsöny
lábánál fekvő festői településen
nyár közepén, Jenő napja táján
tartják a falunapi vigasságokat. És
az is megszokott, hogy ekkor adják
át ünnepélyesen a nemrégiben
elkészült fejlesztéseket.
 A szombati drégelyi "túrát"
követően az egyre melegebb idő-
ben éppen kettő órakor hagyjuk el
a vasúti kereszteződés után a
Diósjenő táblát – pontosan érke-
zünk. A falu központjában, a sza-
badtéri színpad környékén nagy a
nyüzsgés. Emitt a díszvendégek
beszélgetnek, köztük Tóth János
polgármester és Balla Mihály or-
szággyűlési képviselő, néhány
méterre tőlük egy udvar felől pedig
finom illatokkal csalogatják az
embereket, éppen véget ért a főző-
verseny.
 Pár perc múlva már Tóth János
áll az emelvény mikrofonjánál –
kezdődik a műsor. A polgármester
ismerteti a nap programját, hang-
súlyozva, hogy igyekeztek sokszí-
nű kínálatot összeállítani, amely-
ben minden korosztály kedvét leli.
Balla Mihály kiemeli, Diósjenőn
mindig történik valami, és beszél a
Start-munkaprogram fontosságá-
ról, amely értéket termel, ha jól
csinálják, és a községben most
nyolcvanhét személy foglalkozta-
tását biztosítják így. Hozzáteszi, a
huszonegyedik században sajnos
az emberek inkább elfordulnak
egymástól, mintsem, hogy össze-
járjanak, és éppen a tevékeny kö-
zösségek jelenthetik ebből a vál-
ságból a kiutat. Megemlíti még a
dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézetet, ahol példaértékű módon
foglalkoznak az értelmi fogyatékos
fiatalokkal, és sportolásban is ki-
emelkednek, hiszen a speciális
olimpia magyarországi fellegvára
működik itt.
 A beszédek után átsétálunk
szemközt, az óvoda mögötti Öre-
gek Napközi Otthonába. Ez az
egyik fejlesztés, ami megvalósult.
A szalagátvágás előtt Tóth János
röviden elmondja a lényeget: öt-
venhat-millió forintos összköltség-
ből – amelynek döntő hányada a
pályázati támogatás – végezték el
az épület korszerűsítését, hogy
immár méltó körülmények között
pihenjenek és töltsék el idejüket az
idős emberek. Nem csupán meg-
szépítették, hanem bővítették is a
létesítményt, teraszt és zöldöveze-
tet alakítottak ki, a minél nagyobb
kényelem érdekében. A polgár-
mester megemlíti a másik beruhá-
zást is: ezt az épületet, illetve az
iskolát és az óvodát napelemes
rendszerrel szerelték fel, negyven-
hat-millió forint értékben, és a

számítások szerint ezzel a megol-
dással lényegesen javul az energia-
hatékonyság – igaz, a pontos muta-
tókat majd csak egy éves összeha-
sonlításban kapják meg.
 Miután bejárjuk az otthon szobá-
it, és megtekintjük, miként kezelik
eszközeiket a helyi önkéntes tűzol-
tók, az egykori Villtesz-telephely
felé vesszük az irányt – egy fotó
kedvéért megörökítjük a Start-
munkaprogram részeként vásárolt
vadonatúj traktort.
 A község más részein is akad
látnivaló most. A piactér felé vesz-
szük az irányt. Diósjenő neves
szülöttjének, Surányi Endre motor-
és motorcsónak versenyző emléké-
re  gyűltek  össze  a  patakparton  a
veterán autók szerelmesei. A
Citroën DS büszke tulajdonosa
felnyitja a csomagtartót, majd ráül
a szélére, mutatva a bámészkodók-
nak, milyen profi a lengéscsillapí-
tója. Odébb néhány "kacsa", más
néven "dösövó" parkol, ablakaikat
matricák díszítik, jelezve mennyi
helyen jártak már a járgányokkal.
De nem csupán a francia autóipar
"csodáit" lehet itt megtekinteni, a

piactér távolabbi részén veterán
traktorokat szemlélhetünk.
 Visszatérünk a szabadtéri szín-
padhoz: itt megkezdődött a kultúr-
műsor, éppen a dr. Göllesz Viktor
Rehabilitációs Intézet ifjú művé-
szei lépnek fel, de hamarosan in-
dulnunk kell a következő állomás-
helyre.
A Jenő-napi programok későbbi
részében átadták még a díszpolgári
címet, amelyet Alaksa Mihály volt
alpolgármester kapott meg, míg a
"Diósjenő Szolgálatért" kitüntetést
Freistág János nyugalmazott épí-
tész-technikus, és Kis István nyug-
díjas asztalos, református presbiter
vehette át.

H.H.-Sz.B.
Nyugat-nógrádi Napok

Jenő ünnepe a Börzsöny lábánál
Meleg nyári nap, ismét Jenő-napi
rendezvényre kezdődött meg a
sürgés forgás. Rendezvényünket
közel egyhónapos előkészületi
munka, egyeztetés előzte meg.
Ebben az évben úgy döntött a tes-
tület, hogy nem egy, hanem három
helyszínen kerülnek megrendezés-
re programok.
 A három helyszín: a szabadtéri
színpad, ahol a kulturális blokkért
volt a főszerep, színes pörgős mű-
sorokkal kedveskedtünk az odalá-
togatóknak, tájház és a vásárpiac
területe, itt régi veterán traktorokat
csodálhatott meg a látogató és
egyben itt lehetett megtekinteni a
Citroën veterán autócsodákat is.
Surányi Endre emlékére ismét
koszorút helyeztek el a veterán
autósok képviselői és az önkor-
mányzati képviselő tagok. Harma-
dik helyszín a Villtesz udvara volt
ahol bemutatásra került a Start
Munkaprogram eddig beszerzésre
került munkagépei és eszközei.
Képes illusztráción keresztül képet
kaphattak az érdeklődők az eddig
elvégzett munkálatokról.
 Minden elismerésem a civil
egyesületek és intézmények képvi-
selőiének, hogy a rekkenő meleg-
ben vették a fáradságot és kondér-
ban finomabbnál finomabb ételeket
főztek a kedves vendégek számára.
Köszönjük.
 Pályázataink sikerességét az is
mutatja, hogy e jeles napon, két
pályázaton elnyert projektátadására
került sor. Először is a napelemek
kerültek átadásra, mely napelemek

az Önkormányzat, az Aranydió
Óvoda és Szentgyörgyi István
Általános Iskola tetejére kerültek.
Ezt követően a nagyon impozánsan
megépített ÖNO új épülete nyitotta
meg kapuit az érdeklődők előtt,
remélhetőleg sok boldog pillanatot
ajándékozva nyugdíjasainknak.
 Az átadást megtisztelte többek
közt Balla Mihály országgyűlési
képviselő úr, Tálas Zoltán vállal-
kozó. Balla Mihály megfűszerezte
a jó híreket és itt közölte, hogy
Diósjenő kisbusz-pályázata nyertes
lett, így a megpályázott kisbusz
szeptemberben rendelkezésre áll
Diósjenő lakossága részére. Itt
szeretném köszönetem kifejezni
minden segítő kezeknek, akik e két
projektben részt vettek, hogy
Diósjenő települése szépülhessen,
fejlődhessen.
 Szeretném elmondani Önöknek,
hogy a Jenő-napon részt vett láto-
gatók száma évről évre nő. Ez éltet
minket, testületi tagokat, szervező-
ket, mert Önök visszaigazolják a
műsorok és programok színvona-
lát, érdeklődés felkeltésű hatásu-
kat.
 Bízom benne, hogy jövőre ezt a
rendezvény még meg tudjuk fűsze-
rezni, még színvonalasabbá tenni.
Erre ad majd lehetőséget, hogy a
Diós települések találkozójának a
következő évben a rendezés joga a
falunké lehet.
 Tehát Diós települések találko-
zója 2016. Diósjenő.
 Várunk szeretettel Mindenkit!

 Szabó Béla

Jenő-nap 2015
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ahol a  Start-munkaprogram kere-
tében pályázaton vásárolt gépeket,
szerszámokat mutattuk be déli
12.00 és 15.00 óra között és részle-
tes felvilágosítást is adtunk az
érdeklődőknek.
 A látogatók megtekinthették a
betonelem-gyártási folyamatokat
és az előállított termékeket  vala-
mint a fehér zsákokban tárolt meg-
termelt fa-aprítékot amely a téli
tüzelőt fogja biztosítani az iskolá-
ban és az önkormányzat épületé-
ben.
 A kiállítást megtekintette többek
között Varga Péter Start-
munkaprogramért felelős államtit-
kár, aki ígéretet tett arra, hogy
segíteni fog minket a program
további lebonyolításában.
 A közeljövőben tervezzük meg-
vásárolni a teljes épületet, mivel a

pályázati pénzek lehívásához telep-
hely szükséges.

Blaskóné Csontos Mária
önkormányzati képviselő

akinek szülői háza Diósjenő köz-
pontjában a jelenlegi park helyén
állt.
 A magyar autó- és motorsport
kiemelkedő személyisége volt, aki
műszaki zsenialitása révén találmá-
nyok egész sorát produkálta, töb-
bek között a világszenzációnak

számító benzinmegtakarító készü-
léket. Több mint húsz szaktudomá-
nyi könyve jelent meg. Mint mo-
torcsónak versenyző Európa baj-
nokságot szerzett. Az Ő útmutatá-
sai alapján tanulta az ország az
autóvezetést.

Blaskóné Csontos Mária

A Jenő-napon kiállítást rendeztünk
a VILLTESZ épületében

Minden évben megkoszorúzzuk Surányi Endre
(1913-1996) emléktábláját,

Fotó: Kincses Zoltán



2015. június-július hóa diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja10. oldal

Nagy Kinga-Amália vagyok,
Nagyváradon a Szent László Ró-
mai Katolikus  Líceumban dolgo-
zom, mint tanítónő. Testvérem
által meghívást kaptam (aki szintén
pedagógus – Diósjenőn) a Diós
települések   IX.  országos  és  VI.
nemzetközi találkozójára.
 Volt bennem egy kis szorongás,
számtalanszor újraéledő bizonyta-
lanság, hogy milyen lesz, hogyan
fog lezajlani találkozásom a
diósjenőiekkel… nem érzem-e
majd azt, hogy egy kívülálló va-
gyok…?
 A találkozó előtt egy héttel
azonban minden aggodalmam
szertefoszlott, amikor a falunapon
megismerkedtem  ezekkel az em-
berekkel. Kortól függetlenül min-
denki annyira közvetlen és kedves
volt, hogy a nap végére úgy érez-
tem, mintha régi ismerőseimmel
beszélgetnék.
 Már nem szorongva,hanem biza-
kodva  vártam  a  hosszú  utat  és  a
találkozót... A sors azonban nem
mindig egyenes úton vezet, tarogat
számunkra meglepetést bőven,
ahogy azt Victor Hugo is mondja:
"Ha egyszer a véletlen játszani
kezd veled, készülj fel rá: fordulat

fordulat után ér. Ha a sors felnyit-
ja kapuját, ontja a meglepetéseket.
Ha rést ütött, az események egy-
más után törnek be rajta, egymást
érik a meglepetések. A meglepetés
homály."
 Így történt ez a mi esetünkben
is. Maga az út és a találkozó első
része is sok kívánnivalót ha-
gyott maga után, de a jó társaság-
nak köszönhetően könnyedén
vettük az akadályokat, a felmerülő
problémák nem tudták elrontani
jókedvünket, sőt még jobban egy
csapattá kovácsolt minket.
 A nap hátralevő része sokkal
gördülékenyebben telt. Színvona-
las, változatos műsorszámok kö-
vették egymást, mindegyik elraga-
dó volt a maga nemében. Számom-
ra  a leg szívhez szólóbb a Gaudete
Jelnyelvi Kórus könnyekig megha-
tó műsora volt... Feledhetetlen
élményt nyújtott!!!
  Köszönöm, hogy részese lehet-
tem a diósjenői kis csoportnak,
hogy ilyen sok kedves embert
ismerhettem meg. Számomra ez
egy életre szóló élmény volt.

Nagy Kinga-Amália

Rövid  élménybeszámoló

Kárpát-medencei Diós települések IX. országos és VI. nemzetközi találkozója
A hagyományőrzés jegyében ismét
megrendezésre került a Diós tele-
pülések találkozója, ezúttal, 2015.
jú l ius  18-án ,  a  románia i
Bihardiószegen. A rendezvényre
kilenc településről több száz ven-
dég érkezett. Magyarországról:
Diósjenő, Dióskál, Diósviszló,
Diósd és Gyenesdiás; Szlovákiá-
ból: Diósförgepatony; Romániából:
Diósad és Diószén.
 Diósjenőről július 18-án hajnali
háromkor indult útnak két busz. Jó
érzés volt látni, hogy a régi csapat
mellett ismeretlen arcok is megje-
lentek. Írhatnám azt is, hogy hosz-
szú, rögös volt az út, de már túl
vagyunk rajta, így csak a szép és jó
emlékek maradtak meg bennem.
 A rendezvény a helyi református
templomban kezdődött. A közel
ötszáz magyar ajkú ember együtt
énekelte a magyar és a székely
himnuszt. Felemelő, megható érzés
volt. Végül az általam kissé isme-
retlen csángó himnuszt énekelték,
melynek szövege minden jóérzésű
magyar ember szívét összeszorít-
ja...

Csángó Himnusz
Csángó magyar, csángó magyar
Mivé lettél csángó magyar
Ágról szakadt madár vagy te
Elfeledve, elfeledve.
Egy pusztába telepedtél
Melyet országnak neveztél
Most se, országod se hazád
Melyet országnak neveztél
Idegen nyelv beborít, nyom
Olasz papocskák nyakadon
Nem tudsz énekelni, gyónni
Anyád nyelvén imádkozni
Én Istenem hová leszünk,
Gyermekeink, s münk elveszünk
Melyet apáink őriztek
Elpusztítják szép nyelvünket.
Halljuk áll még Magyarország
Úristenünk Te is megáld,
Hogy rajtunk könyörüljenek,
Elveszni ne engedjenek.
Mert münk is magyarok vagyunk,
Még Ázsiából szakadtunk,
Úristen sorsunkon segíts,
Csángó magyart el ne veszítsd

 Nem értettem először, hogy
miért ilyen keserű, szívszorongató
a himnusz szövege, majd később
ébredtem rá, hogy mennyire igaz,
mennyire aktuális mélységeket tár
fel szavaival a csángók nemzeti
imádsága. Gyönyörű népviseletben
érkezett a csángók csoportja. Sze-
rettem volna beszélgetni velük, de
ők csak mosolyogtak. Furcsállot-
tam egy kicsit... Aztán megjelent a
csoport vezetője és a magyar nyel-
vet kicsit törve elmondta, hogy a
fiatalabb generáció már nem ismeri
sem a magyar nyelvet, sem a ma-
gyar kultúrát, viszont az idősebb
generációból néhányan megpróbál-
ják ápolni és feleleveníteni a ma-
gyar csángó hagyományt, hogy ne
merüljön teljesen feledésbe. Ekkor
értettem meg igazán, mélységében
a csángók nemzeti himnuszának
szívszorongató, keserű sorait.
 A templomi szertartás és egy kis
beszélgetés, ismerkedés után az
ebéd következett, ahol előkerültek
a híres diószegi borok. A hosszú út
és a sok várakozás után szomjasak
már nem voltunk, inkább éhesek…
 Ebéd után a települések számára
felállított sátrakban nagy volt a
sürgés-forgás. Mindenki igyekezett
méltóan képviselni és bemutatni
azt a községet, ahonnan érkezett.
 Ezalatt az idő alatt történt meg a
diós sütemények zsűrizése.
Poszpisel Gyuláné a már jól ismert
sós süteményével harmadik helye-
zést ért el. Ezúton is gratulálunk!!!
 A kulturális műsor keretén belül
minden település bemutatkozott.
Nagy érdeklődés övezte a csángó
magyarok és a diósadiak műsorát,
hiszen ez az első alkalom, hogy
részt vettek a Diós települések
találkozóján.

 Diósjenő képviselve a Gaudete
jelnyelvi kórus csalt könnyeket a
nézők szemébe, majd a Dr. Göllesz
Viktor Rehabilitációs Intézet kóru-
sa és a Diósjenői Kőszirt
Néptáncegyüttes mutatta be ferge-
teges műsorát.
 Lehetőség nyílt meglátogatni
néhány borospincét is, és a nagy
meleg miatt elég könnyen lecsú-
szott egy-két pohár hűvös bor. A
polgármestereknek a pincéktől a
rendezvény helyszínéig vezető út
rögösnek és kanyargósnak bizo-
nyult, végül sikeresen vették az
akadályt.
 Tanulva az ebéd sikertelenségé-
ből, a házigazdák csodálatos va-
csorával vendégelték meg a részt-
vevőket.
 Vacsora után a Heveder zenekar
gondoskodott a jó hangulatról.
Jókedvvel, új élményekkel, új

barátságokkal zárult az este.
 Másnap szabadon választott
programok tették lehetővé, hogy
mindenki kedvének megfelelően
töltse az idejét. A Paptamási strand
és a Diószegi bornapok is jó vá-
lasztásnak bizonyultak.
 Összességében elmondhatom
azt, hogy nem ment minden gördü-
lékenyen, mégis csodálatos él-
ménnyel gazdagodtam, hiszen a
vendéglátó emberek nyitottsága,
egyszerűsége, kedvessége minden
hibát feledtetett.
 Jövőre még nagyobb létszámban
képviseljük Diósjenőt a Diós tele-
pülések találkozóján, mivel annak
mi adunk helyet.
 Bízom abban, hogy a következő
alkalom nem a nyár egyik legmele-
gebb napján lesz.

Marton István
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Az intézmény épülete 2015. tava-
szán készült el és 2015. július 11-
én került átadásra, a szakmai mű-
ködési engedélyt a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala 2015. június 11-én
adta ki. A régi intézmény épületé-
ből az átköltözés 2015. július 20-án
megtörtént.

 A beruházás a Szociális Alap-
szolgáltatás Infrastrukturális Fej-
lesztése Diósjenő Községben pá-
lyázat keretében valósult meg.

 Az intézmény ellátási területe:
Diósjenő község közigazgatási
területe.
 Férőhelyek száma: 45 fő
 A klub munkanapokon, ötnapos
nyitva tartással üzemel.
 Nyitvatartási ideje: munkana-
pokon 730 órától 1530 óráig

 Az Idősek Klubja Diósjenő,
Kossuth út 13. szám alatti akadály-
mentesített épületben működik. Az
épületen belül a küszöbnélküliség
biztosított, továbbá a mozgássérül-
tek számára alkalmas vizesblokk is
kialakításra került, a látássérültek
számára pedig Braille feliratozású
tábla került kihelyezésre.
 A klub a község központjában,
jól megközelíthető helyen, az orvo-
si rendelő és a buszmegálló közelé-
ben helyezkedik el.
 Az Idősek Otthonaiban hosszú
várakozó lista van, mely akár több
év várakozás is lehet, ez a család-
tagokra  is  egyre  több  terhet  ró
gondozás szempontjából. Ezért a
szolgáltatás el kívánja látni a tele-
pülésen élő idős, rászoruló szemé-
lyek nappali ellátását, ezzel köz-
vetve el kívánjuk érni, hogy keve-
sebb idős várakozó legyen, és a
lehető leghosszabb ideig legyen az
ellátott saját lakókörnyezetében,
családja körében.

Szolgáltatásaink:
· az étkeztetés nem kötelező, igény

szerint választható. Az ételt az
iskola főzőkonyhájáról tudjuk
biztosítani, a napi háromszori
étkezés térítési díja 593.-Ft,

· a programok sokszínűsége bizto-
sítja a szolgáltatást igénybevevők
minél szélesebb körének aktivitá-
sát (ünnepi megemlékezések,
műsorok, közös főzések, kulturá-
lis rendezvények, felolvasások,
esetmegbeszélések, könyvtár,
társasjátékok, közös névnapok
illetve születésnapok, ajándékké-
szítés, kézimunkázás stb.). Ellá-
totti igényekhez igazodva egyéb
szabadidős programok szervezé-
sét is tervezünk, intézményegy-
ségen belül vagy kívül,

· az egészségügyi alapellátás meg-
szervezése, szakellátáshoz való
hozzájutás segítése. Az egészség-
ügyi ellátás körébe tartozik a
felvilágosító előadások megszer-
vezése, tanácsadás az egészséges
életmódról, valamint mentális
gondozás. Az intézmény szakem-
berei folyamatosan figyelemmel
kísérik az ellátottak egészségi
állapotát. Segítséget nyújtanak a
gyógyszerek felíratásában, kivál-
tásában, felügyelik a gyógyszer-
szedést, rendszeresen ellenőrzik
a vérnyomást, a vércukor szintet,
a testsúlyt.

· mosási, tisztálkodási lehetőségek
biztosítása;

· hivatalos ügyek intézésének
segítése; az érdekvédelem része a
nappali ellátásban részesülők
ügyeinek intézésében való közre-
működés, a szükségletnek és a
lehetőségeknek megfelelő szoci-
ális szolgáltatás igénybevétel-
ének elősegítése.

· biztosítjuk a lehetőséget a hitélet
gyakorlása, imaórák megtartásá-
val, video filmek és egyházi sajtó
közreadásával is,

· a pszichés gondozás keretében fő
feladat az ellátást igénybevevők-
nek a kiegyensúlyozott, nyugodt,
nyílt családias légkör biztosítása,
a közösségi lételőnyeinek kiak-
názása a szolgáltatáson belüli és
az azon kívüli életvezetési segít-
ségnyújtás.

 A pszichés gondozás keretében
külön figyelmet kell fordítani az
elszigetelődés, a magába fordulás
kiküszöbölésére, az emberi kapcso-
latok erősítésére. Kiemelt figyel-
met kíván a megromlott családi
kapcsolatok kezelése, helyreállítá-
sának segítése.
 A nappali ellátás igénybevétele
önkéntes, az ellátást igénylő, illet-
ve törvényes képviselőjének kérel-
mére, indítványára történik, az
ellátás jelenleg térítésmentes.
 Diósjenő Község Képviselő-
testületének döntése alapján az

Idősek nappali ellátása – Idősek Klubja
elkövetkezendő időszakban a szak-
mai működtetést a Nagyoroszi
Közös Szociális Szolgáltató Köz-
pont látja el.

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Nagyoroszi Közös Szociális Szol-
gáltató Központ bemutatkozása

 Az intézmény két szociális alap-
ellátás területén nyújt szolgáltatást
a rászorulók részére.
 A házi segítségnyújtás keretében
2010. májusától tevékenykedünk,
2013. december 31-ig Rétság Kis-
térség Szociális Szolgáltató Köz-
pont biztosította az ellátást.
 2014. január 1-jétől van az iroda
Nagyoroszi településen a HEMO
épületében, szociális gondozóink
20 településen segítik az idős em-
bereket. Az ellátás a rászoruló,
vagy hozzátartozók kérésére indul-
hat. Az igényt jelezni lehet telefo-
non, személyesen, levélben az
intézményvezető felé.
 Először a településen lévő gon-
dozónő keresi fel az idős embert,
tájékoztatja az ellátás keretében
nyújtható segítségről, az igénybe
vétel feltételeiről, következő lépés-
ként az intézmény vezetője látogat-
ja meg a jelentkezőt, elvégzi a
gondozási szükséglet vizsgálatát,
megbeszéli a gondozás tartalmát.
 A házi segítségnyújtás feladata:
· segítséget nyújtani az ellátást

igénybe vevőnek abban, hogy
fizikai, mentális, szociális szük-
séglete saját környezetében, élet-
korának, élethelyzetének és
egészségi állapotának megfelelő-
en, meglévő képességeinek fenn-
tartásával, felhasználásával, fej-
lesztésével biztosított legyen,

· az alapvető gondozás és az alap-
ápolás körében tartozó feladato-
kat látja el, segítséget nyújt az
önálló életvitel fenntartásában,

· az ellátott és lakókörnyezet higi-
éniás körülményeinek megtartá-
sában valamint prevenciós szere-
pet tölt be, hiszen segítséget
nyújt a veszélyhelyzetek kialaku-
lásának megelőzésében nem csak
időskorú, hanem más rászorult
csoportokhoz tartozó személyek
esetében is.

· a szakápolási feladat ellátása
nem tartozik a házi segítségnyúj-
tás tevékenységei közé, de fenn-
áll a jelzési kötelezettség az ott-
honápolási szolgálat felé.

· az otthoni környezetben történő
gondozás és ápolás életszerűbb
és humánusabb is.  A megfelelő
minőségű és mennyiségű szol-
gáltatás biztosításának eredmé-
nyeként kevesebb gondozott
választja a tartós bentlakásos
intézményi ellátás igénybevétel-
ét.

 Az ellátás térítésköteles, az in-
tézményi térítési díj 275.-Ft/
gondozási óra 2015. július 1-jétől:

 A fenntartó által meghatározott
térítési díjat az intézmény vezetője
csökkentheti, illetve elengedheti,
ha a kötelezett jövedelmi és vagyo-
ni viszonyai ezt indokolttá teszik.
 A házi segítségnyújtás szolgálta-
tás esetében mentesül a térítési díj
fizetése alól az a gondozott, akinek
a havi rendszeres jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 250%-át.
 A szociális alapellátások vonat-
kozásában különösen méltányosság
gyakorlására okot adó körülmény a
90 év feletti életkor, a családot
sújtó elemi kár, létfenntartást ve-
szélyeztető élethelyzet.

Nappali ellátás – két települé-
sen van lehetőségünk idősek klub-
ját működtetni:

Nagyoroszi, Béke út 18.

Diósjenő, Kossuth út 13.

Elérhetőségek:
Nagyoroszi Közös Szociális Szol-
gáltató Központ
2645 Nagyoroszi Béke út 18.
E-mail: nkszk2645@gmail.com
Telefon:
intézményvezető:   06 30 8719 256
vezető gondozónő: 06 30 8719 255

Szabó Ágnes
 intézményvezető

 Gondolatok az öregségről:
 "Kimondhatatlan nagy dolog ám
az, hogy akik a fiatalság harcaiban
együtt éltek, az öregség ösvényein
is együtt lépdeljenek!"

Dallos Sándor
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A nyár nálunk is a pihenésről,
nyaralásról szól.
 Hála Pergel Istvánnak, Pilisma-
rót polgármesterének nagylelkűsé-
géért, melynek köszönhetően július
20. és augusztus 07. között 67
ellátottat tudtunk sátoroztatni 9
turnusban, Bobor Péter pedagógus
kollégám koordinálása és vezetése
alatt.
 Július 18-19-én mi is részt vet-
tünk a Gaudeat jelnyelvi kórussal a
Diós Települések Találkozóján. A
13 lakó előadása Egerszegi
Sándorné vezetésével nagyon meg-
ható volt. Nagyon sok gratulációt
kapott az Intézmény, melyre mél-
tán büszkék lehetünk. Köszönettel
tartozunk Diósjenő Önkormányza-
tának a támogatásért, mellyel lakó-
ink részvételét segítették.
 Fonyód-ligeten augusztus 10. és
21. között egy sérült emberek foga-
dására is specializálódott hotelben
a Dam Hotelben nyaraltattunk két
turnusban 78 lakót.
 Az elesettebb, nehezebben moz-

gó ellátottainkat augusztus 17. és
19. között Kemencén nyaraltattuk,
összesen 17 főt, szintén Bobor
Péter vezetésével.
 Gondozottaink 89% részt tudott
venni valamilyen nyaralásban.
 Július 01-én Gyurkovics Berna-
dett pedagógus koordinálásával a
Fővárosi Nagycirkusz Cirkussimo
című előadását tekintettük meg 42
fővel, melyhez dolgozóink saját
gyermekei is csatlakozni tudtak. Jó
látni, amikor gyermekeink és fo-
gyatékos gondozottaink felhőtlenül
együtt nevetnek egy előadáson.
 Most már hagyományosnak
mondható módon immár harmadik
éve,  idén  nyáron  is  35  fő jött  el
hozzánk Spanyolországból önkén-
tes munkát végezni. Minden terüle-
ten kertészetben, gondozásban,
pedagógiában segítenek ebben az
egy hétben, amíg itt tartózkodnak.
Gondozottaink életében pedig
olyan színfoltot, mozgalmasságot,
nagyszerű élményt hoznak a hét-
köznapokból kimozdítva Őket, ami

A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet hírei

2015. június 20-án a Szentgyörgyi
István Általános Iskola 25 végzős
diákja búcsúzott tanáraitól, diáktár-
saitól.
 Az ünneplő diákokat, szülőket, a
békét sugárzó kék-fehér színbe
öltöztetett iskola várta, hogy még
egyszer végigjárják emlékeket őrző
helyszíneit. A megszólaló csengő-
szó utolsó sétára hívta a tanulókat.
Útközben egy-egy pillantással,
mosollyal üdvözölték a tiszteletük-
re sorfalat álló iskolatársakat, taná-
rokat. E nap örömére az időjárás is
kedvezőre fordult, kellemes napsü-
téssel ragyogta be az iskola udva-
rát, ahol ünnepélyes keretek között
búcsúztunk egymástól.
   Először az igazgató úr köszöntöt-
te a nyolcadikosokat. Kérte őket,
őrizzék meg, és vigyék tovább azt
az örökséget, amit itt kaptak! Mer-
jenek nagyot álmodni, és tudjanak
küzdeni érte! Végül Weöres Sán-
dor szavaival indította útra a diá-
kokat: "Szórd szét kincseid, a gaz-
dagság legyél te magad!"

 A polgármester úr is elköszönt a
Ballagóktól. Azt kívánta számukra,
hogy állják meg a helyüket a
"nagybetűs" életben, ragadják meg
az előttük álló lehetőségeket, de
soha ne feledjék, honnan indultak.
 A hetedikesek búcsúbeszéde
után a ballagó nyolcadikosok kö-
szöntek el iskolájuktól. Meglepe-
tésként Csurja Barbara saját költe-
ményét olvasta fel, hol mosolyt,
hol könnyeket csalva a közönség
szemébe. Megható pillanat volt,
mikor a végzős gyerekek virággal

Ballagás az általános iskolában köszönték meg szüleiknek, hogy
mindig mögöttük álltak, és idáig
eljuttatták őket.
 A tanárok személyhez szóló
idézetekkel, az igazgató úr pedig
kézfogással bocsátotta útra az bal-
lagókat. Végül sötétkék, világos-
kék és fehér léggömbök vitték a
fellegek közé a nyolcadikosok
emlékeit, vágyait.

   "Húsz év múlva lehet, hogy talál-
kozunk…" énekelték, és kiléptek a
biztonságot jelentő Szentgyörgyi
Iskola kapuján a "vén" diákok.

 Sok sikert kívánunk minden
kedves volt Tanítványunknak!

Jónás Marietta
A 8.b osztály osztályfőnöke

egész évben folyamatos beszédté-
ma közöttük. Pátyodi Tamás volt
kolléganőnk Pátyodi Csilla fia is
önkéntesként velünk tartott ebben
az egy hétben, és nagyon nagy
segítségünkre volt azzal, hogy a
tolmácsolásban segített.
 Ezúttal magyar önkénteseink is
voltak 5 fő néhány napig. Intéze-
tünk folyamatosan fogadja az ön-
kéntes munkát vállalókat, kiemel-
ten a középiskolások számára előírt
kötelező közérdekű önkéntes mun-

kát teljesítőket.
 Szeretettel köszönjük a nyugdíj-
ba vonuló Kincses Zoltán kollé-
gánk munkáját.
 Szeptember 9-én nagy esemény-
re készülünk, Dr. Göllesz Viktor
névadónk emléktábláját avatjuk
prominens vendégekkel és Lakó-
nappal egybekötve. Erről majd a
következő számban lehet olvasni.

Szabóné Revák Mária
vezető pedagógus
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Életünk során sok tervet készítünk,
próbálunk mindent jó előre elter-
vezni, megszervezni. Szeretnénk,
ha minden tökéletesen működne
életünkben.
 A sok tervezgetés közben vi-
szont gyakran megfeledkezünk
arról, hogy Isten is készített egy
tervet életünkre nézve. Tervezés
közben sok mindent számba ve-
szünk, de gyakran "elfelejtjük"
megkérdezni Teremtőnket, hogy az
Ő terveibe hogyan simul bele a mi
életünk.
 Az idei református napközis
táborban Isten tervét tanulmányoz-
hattuk a gyerekekkel. A hét témája
ugyanis Jézus születése, földi mun-
kája, halála, feltámadása, és újbóli
eljövetele volt.
 A nagyon ismerős témákkal
próbáltuk minden korosztálynak

megmutatni Isten tervét a mi éle-
tünkben.
 Hétfőn Jézus születésén keresz-
tül arról tanulhattunk, hogy mi
mennyire tudunk engedelmesked-
ni. Tudjuk-e úgy fogadni Isten
tervét, akaratát, mint Mária. Hi-
szen neki is rengeteg problémával
kellett szembenéznie, de Isten igéje
bíztat bennünket "aki segítségül
hívja az Úr nevét, üdvözül." (Róma
10,13)
 Kedden Jézus gyógyító munká-
járól beszélgettünk. A béna meg-
gyógyításának történetén keresztül
mi, felnőttek is tanulhattunk. Hi-
szen tehetünk azért, hogy Isten
megbocsátó szeretetét mások is
megismerjék.
 Szerdán Jézus kereszthalálán
keresztül megtanulhattuk, hogy
"Őbenne van – az Ő vére által  – a

Istennek veled is jó terve van

Hogy milyen volt az idei Római
katolikus hittantábor?
 Mit mondhatnék? A Jóistent
imáinkba foglalva köszönjük, hogy
ennyi örömre nyitotta meg szívün-
ket. A kérdésre minden rend nélkül
ugrálnak elő "azok a pillanatok"
úgy, mint a színészek, akiket –
noha az előadást nem akaródznék
játszani, mégis – egymás után ki-
löknek a függöny mögül, a színpad
fényárjába. Egyiket a másik után.
 Állunk a Szent Korona előtt,
azzal a rengeteg gyermekkel.
Csendben. Szemeimbe könny szö-
kik. A Parlament helyiségein át
sétálva csodáljuk Magyarország
gazdagságát, nemzetünk történelmi
nagyságát. Igazán elmondani nem
lehet, milyen volt e kicsinyke tele-
pülésekről kétbusznyi gyerekkel és
felnőttel a Budai várból csodálni
Budapestet, Siklózni, a régi-régi

utcákon sétálni és fagyit nyalni, a
Mátyás-templom szentélyében
ülve hallgatni tízezernyi sípból a
nekünk szóló orgonajátékot. És
míg mi azon fáradoztunk, hogy
minden szépen sikerüljön, addig
titkon belopódzott e tengernyi
magyar szépség, büszkeség és
szeretet az "ő" szívükbe. Most már
ott van. Amit e tábor adott, amit e
tábortól kaptunk. Áldom a Jóistent
ezerszer ezért.
 Valaki azt mondta a 2013-as
táborra: "Minden idők legjobb
Római Katolikus Hittantábora"
volt.
 Én úgy érzem, az idei tábor
minden idők legszebb Római Ka-
tolikus Hittantábora.
 Miért?
 Mert annyian segítettek. Mert a
sok felnőtt, tanár, anyuka, nagyma-
ma és a többiek nélkül ez nem

történhetett volna meg. De ugyan-
úgy  mit  sem  értünk  volna  a  sok
serdülő fiatal (vagy gyermek? – ki
tudja hol a határ?) segítsége nél-
kül, akiknek éppúgy köszönhetjük,
s akik ezzel tettek egy újabb lépést
szívük gazdagsága felé, és talán
felnőtté válásuk felé is. Nagyszerű
találmány a közösségi szolgálat
intézménye, amellyel úgy gondo-
lom, valóban mindenki csak nyer-
het.
 Rengeteget énekeltünk, táncol-
tunk, jutott hely az imának, az
evangéliumnak, és idő egymásnak.
Zenével köszöntük meg egymás
vendégszeretetét a Kismarosi Cisz-
terci nővéreknek, zenéltek ők ne-
künk, és énekeltünk mi nekik, s
éppoly áhítattal hallgatták a sok
éneklő gyermeket, mint mi az ő
hárfajátékukat.
 Játszottunk a réteken, és a temp-
lomkertben, a nógrádi plébánián és
a várban. A Nógrádi vár ormán

ülve hallgattuk Végh Józsi bácsi
szép történeteit a régmúlt nagy
dolgairól, miközben faltuk a friss
foszlós kalácsot, és kakaóztunk a
reggeli napsütésben. A solymász-
bemutatón akadtak köztünk bátor
madarászok, kik fejükön tartották a
baglyokat. A következő pillanat-
ban együtt izgultunk a sólyomért,
aki csak kis híján úszta meg a nóg-
rádi hollókkal történt préda értékű
találkozást. És tucatszám akadtak,
kik a nógrádi plébánia kertjében
koptatták a népi játszótér falovait,
a körhinta fonott kosarait.
 Jut még eszembe sok szép pilla-
nat: a rollerverseny, templomkerti
csapatverseny, rajzverseny, a réti
kalandok és a sok-sok kézműves
holmi, ami el nem maradhat.
 Ezek csak az enyéim, de van
száznyi másé…
 …azt kérdezzék tőlük!
 Szeretettel,

Andrási Zoltán

Szívbe lopva – Római katolikus hittantábor

mi megváltásunk, bűneink bocsá-
nata." (Efezus 1,7)

Jézus feltámadásával Isten azt
tudatta a világgal, hogy Fia áldoza-
ta tökéletesen elegendő, és kész
békét kötni az emberrel. Mert Jé-
zus "békességet szerzett a kereszt-
fán kiontott vére által." (Kol. 1,20)
 Pénteken Jézus újbóli eljövetelé-
ről beszéltünk. Azzal, hogy Jézus
mindvégig engedelmes volt
"felmagasztalta Őt Isten mindenek
fölé." (Fil. 2,6 )
 Ezért Jézus a  világ  Ura  és  Kirá-
lya.  S  ezért  "miden nyelv vallja,
hogy Jézus Krisztus Úr." (Fil. 2,11)
 A foglalkozások mellett azért
jutott idő játékra, kirándulásra,
sportolásra is.
 Készítettünk bőrből kulcstartót,
karkötőt, agyagoztunk, faragtunk,
gyöngyöt fűztünk, íjászkodtunk.
Szerdán a tűzoltószertárnál "tüzet
oltottunk", majd a műfüves pályán

fociztunk. Csütörtökön a csapat
Nagymarosra, a Julianus kilátóhoz
kirándult. Pénteken pedig az erdei
szabadidőpartban játszottunk, aho-
vá a kisvonat vitt föl bennünket.
 Minden nap szorgos kezek gon-
doskodtak arról, hogy finom ételek
kerüljenek az asztalunkra. Hálásak
vagyunk minden segítő szándékú
testvérünknek, aki idejét áldozta
ránk, vagy egyéb más módon tá-
mogatta táborunkat.
 De a legfőbb köszönetmondás a
mi Mennyei Atyánkat illeti, aki
egész héten óvott és vezetett ben-
nünket.

 "Mert Őtőle, Őáltala és Őreá
nézve vannak mindenek. Övé a
dicsőség mindörökké." (Róma
11,30)

Patkós Klára
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Jenői Napló – tájékoztató kiadvány. Kiadja: Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete* 2643 Diósjenő, Szabadság u. 31. sz.
koordinátor: Molnár Istvánné, nyomdai előkészítés: Hustyava Zoltán

készült: 1.000 példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felelős vezető: Pál György* 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Járóbeteg Ell. Közp. Rétság 06 35 550-570 Gyermekorvosi rendelő 06 35 364-004

Háziorvosi rendelő 06 35 525-007 Védőnői szolgálat 06 35 364-448

Fogorvosi rendelő 06 35 364-001 Állatorvosi rendelő 06 20 4480116

Orvosi ügyelet 06 35 350-561 Óvoda (Aranydió) 06 35 364-023

Gyógyszertár 06 30 7460745 Idősek Klubja vezetője 06 30 8719256
Polgármesteri Hiv. tel. közp. 06 35 525-012, -019, -022 Iskola (Szentgyörgyi I.) 06 35 364-228

Polgármesteri Hivatal FAX 06 35 525-013 Polgárőr Egyesület 06 70 3375477

Minden hónap utolsó csütörtök
16-17 óráig

a szociális bizottság
fogadóórát tart

a Polgármesteri Hivatal emeletén,
a volt DINÓBER irodában.
Ugyanebben az időben tart

egyéni fogadóórát
Blaskóné Csontos Mária

képviselőasszony

SZÓLJON HOZZÁ!
Véleményét, javaslatát,

írásait, fotóit várjuk
a következő címre:

diosjeno@nograd.net
Az e-mail küldésével a

beküldő hozzájárul ahhoz, hogy
írását, fotóit szerkesztés után a
lapban térítés nélkül közöljük.

Tanszerlista 1. osztályok
2 db nagy alakú négyzethálós füzet
2 db vonalas füzet (14-32-es számú)
3 db sima füzet nagy méretű
1 db üzenő füzet (14-32-es számú)
2 csomag írólap
1 doboz korong
1 db mérőszalag
1 db 20 cm-es egyenes vonalzó,
2 db dobókocka
50 db A/4-es rajzlap
1 csomag A/4-es fénymásoló papír
2 db dosszié,
1 doboz vízfesték 12 színű nagyobb méretű
ecsettál, törlőruha
1-1 db vékony és vastag ecset, 2-es, 4-es, 10-es
1 csomag zsírkréta  12 db-os
1 csomag színes ceruza 12 db-os
1 doboz színes tempera  2 tubus fehér tempera
1 doboz színtelen és 1doboz színes gyurma
10 db A/4-es műszaki rajzlap
10 db A/3-as műszaki rajzlap
1 tubus folyékony ragasztó
3 db ragasztó stift
1 db postairon (kék-piros) háromszög formájú
1-1 db vékony kék, piros és zöld színes ceruza –
háromszög formájú,
2 csomag nagyalakú színes papír - készlet
1 csomag origami papír
1 db jól vágó olló (lehetőleg fémből)
2 db kreppapír
1db színes karton
4 db HB-s grafit ceruza – háromszög formájú
termék,
1 db hegyező (tartalék hegyező),
3 db radír (fehér)
1 db zsebtükör
1 db műanyag óra
 A testnevelés órákra: fehér zokni
(váltó),  tornacipő, fehér póló, rövidnadrág
melegítő (tréningruha), tornazsák,  kisméretű
törülköző
 Ünnepélyekre: fiúknál: fekete/sötétkék
szövetnadrág és fehér ing, ünneplőcipő /márc.
15. kokárda/ lányoknál: fekete/sötétkék szoknya
vagy nadrág és egyszerű, mintanélküli fehér
blúz, ünneplőcipő /márc. 15. kokárda/
 Tisztasági felszerelés:   WC  papír,  100-as
papír zsebkendő, 1db folyékony szappan, 2 cs.
papírszalvéta, kis törölköző,

 KÉRJÜK, HOGY MINDENRE ÍRJÁK RÁ
A GYERMEK ÓVODAI JELÉT ÉS NEVÉT!

Tanszerlista  2.b. osztály
3 db vonalas füzet (14-32)
3 db matematika füzet
2 db sima lapú füzet (köri, angol)
1 db ének-zene  füzet
1 üzenő füzet
2 csomag írólap
2 db dosszié (angol, rajz-technika)

30 cm-es vonalzó + tolltartóba való kis vonalzó
óra
hőmérő
mérőszalag (papír számegyenes)
logikai lapok
tükör
1 db 2. osztályos technika  papírcsomag
10 db hurkapálca
1 vékony és 1 vastag ecset
1 vizes tál
1 törlő ruha
1 csomag tégelyes tempera (Nem tubusos!!!!)
1 csomag pasztellkréta vagy zsírkréta
 (A pasztellkrétával szebben lehet dolgozni,
de egy kicsit drágább.)
20 db rajzlap
1 db folyékony, 1db stift ragasztó
 6 vagy 12 színű filc
színes gyurma
váltócipő
kis törülköző
pohár
2db HB-s grafitceruza
1 db piros-kék színes
1 radír
12 színű vékony színes
jó hegyező
tornacipő
rövidnadrág
póló
- lányoknak: kopogós cipő, szoknya

Tanszerlista 3.b osztály
Füzetek:
3 db kisalakú négyzetrácsos füzet (27-32)
6 db kisalakú vonalas füzet harmadikos!!! (12-
32) olvasás, nyelvtan, fogalmazás, környezetis-
meret, angol, üzenő, + 1 db a kötelező olvas-
mányhoz!
1 db szótárfüzet
1 db kisalakú ének füzet (ebből jó a másodikos)
Leckefüzet – (nem kötelező, van, akinek bevá-
lik)
Feltétlenül olyan füzetek legyenek, ahol látható a
margó!
Eszközök: Amiket aláhúztam, kiemeltem,  azok
közül nem szükséges újat venni, tökéletes a 2.
osztályos
órarend
tolltartó, ceruzatartó
5 db hegyes grafitceruza /HB-s, vagy H-s,
1 db rotring/töltőceruza/ nyomós irón (ki hogy
ismeri, nevezi)
12 színű színes ceruza
2 db piros-kék ceruza( postairon)
2 db zöld ceruza !!
2 db jó minőségű, vékonyan fogó golyóstoll.
Hegyező
1 db hőmérő modell(műanyag)
körző
2 db vonalzó, egy rövid és egy hosszú

A Szentgyörgyi István Általános Iskola tanszerlistái 1 db derékszögű háromszög vonalzó
papír mérőszalag
puha radír
tükör (mindkét oldala tükör, téglalap alakú)
2 csomag négyzet alakú, mindkét oldalán színes
kivágólap (origami)
2 csomag A/4 -es, kétoldalú színes papír
(pótolható színes fénymásoló papírral) – élénk
színek, legyen barna is!
2 db színes karton, bármilyen színű (tabló
készítéséhez)
olló
2 db Technokol ragasztó
2 db  kicsi kenőfejes/ stift ragasztó
1db cellux
30 db rajzlap A/4, ebből a fehér színűt.
Vázlatok rajztömb. A/4 es, és a rajzlap vastagsá-
gú, nem a gépírólapos.
12 színű vízfesték
6 színű filctoll
1db  krepp papír bármilyen színű
6 színű tempera (tubusos) + 1 tubus fehér
6 vagy 12 színű zsírkréta
1-1 db 2-es, 5-ös, 10-es ecset
1 db törlőrongy
1 db ecsettál (keményebb műanyag doboz,
pohár)
1 db iratgyűjtő gumis mappa
a taneszközös cipős doboz
Tornazsák
fehér póló  (a név feltétlenül kell)
 tornanadrág, lányoknak leggings, tornacipő,
fehér zokni
Tisztasági csomag:
 papír zsebkendő, papírszalvéta

Tanszerlista 4. osztályok
Füzetek:  6 db vonalas (21-32 )
  2 db négyzetrácsos
  1 db   sima
  1 db  hangjegy
  1 db  leckefüzet  (javasolt, nem kötelező)
 1 db szótárfüzet
Ceruzák: 4 db grafit

  2 db piros, kék és zöld
  12 színű színes ceruza készlet (ICO, vagy
Herlitz)
  1 db golyóstoll
  10 db radír
Papírok: 2 cs. írólap
  50 db rajzlap
  2 db különböző színű krepp papír
  2 db különböző színű fotókarton

Az egész osztálynak 1 cs. erős színű és 1 cs.
pasztell színű fénymásolólap
Olló: 1 db olló
Ragasztók: 3 db Technokol
     2 db kenőfejes
Festékek: 12 színű tempera (ICO)
    12 színű vízfesték (ICO)
Zsírkréták: 12 színű zsírkréta
     12 színű száraz pasztellkréta
Ecsetek: 1 db  2-es , 4-es ,10-es
Vonalzók: 1 db egyenes
     1 db derékszögű
     1 db papír mérőszalag
Tükör  1 db kétoldalú tükör
Ecsettál üres krémes tégely
Törlőrongy 1 db jó nedvszívó rongy (kb. 30x30
cm)
Hőmérő 1 db játékhőmérő
Óra 1 db játékóra
Gyurma 1 cs. gyurma
Tornazsákba: tornacipő, tornanadrág, póló, zokni
Tisztasági csomag
Egyéb:
Váltócipő
Otthon feleslegessé vált fekete-fehér újságpapír
Rongy- és fonal maradékok
WC-papír guriga és egyéb háztartásban előfor-
duló papír hengerek
4 tekercs  WC-papír
1 cs. szalvéta
1 cs. papírzsebkendő

Minden előző évekről megmaradt jó állapotú
eszköz használható, nem szükséges mindenből

újat vásárolni!


