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Szüreti mulatság Diósjenőn
Szórakozhat! És nyerhet! Érzelmileg gazdagodhat, feltöltődhet! Ha
részt vesz a diósjenői szüreti fesztiválon! A hétvégi program jó szórakozást ígér! A falu apraja és nagyja
izgatottan készül a látványos felvonulásra. A szemet gyönyörködtető
népviseletbe öltözött lányok és
legények vonultak Diósjenő utcáin. A munka "tápláló" részét a
vendéglátást a diósjenői nyugdíjasklub asszonyai, és a Horgász
Egyesület vállalták magukra. Lázasan sürögtek a kemence és a katlanok körül. Kora reggeltől dagasztották a tésztát, sütöttek a kemencében finom kenyérlángost, és
almás lepényt. Ügyes szakácsnők
aprították a babgulyásba valót.
Tüzet raktak a katlan alatt. Hamarosan finom illatok lengték be a
környéket, rotyogott a babgulyás.
Illata odacsalogatta a vendégeket.
Összeszokott csapatunk gyakorlottan tálalt és a finomságokkal kínálgatta az érkező vendégeket, az
elfáradt felvonulókat. Míg a felvonulók vidáman kanyarogtak a falu
utcáin, járták a szüreti csárdást,
hívogatták táncba a vendégeket, mi
addig megragadtuk a fakanalat.
Begyújtottuk a kemencét és készítgettük a finom kóstolgatni valót
vendégeinknek. Munkánkkal hozzájárultunk és lehetővé tettük,
hogy a régi értékek és hagyományok újra életre keljenek és fontos
része legyen falunk életének, a
szeretetteljes vendéglátás.
Igyekeztünk, hogy szebbé tegyük ünnepünket. Megköszönöm a

munkát a főzésben résztvevőknek
és adományozóknak: Tóth Andrásnénak, Popovicsné Árpádhegyi
Erzsébetn ek – szaká csn ők,
Poszpisel Gyulánénak, Czerman
Józsefnének, Bertyák Ferencnének,
Varga Sándornénak, Varga
Józsefnének, Tóth Andrásnénak
(Tedoné), Hekli Gábornénak, Kónya Sándornénak, valamint Berki
Andrásnak, egyetlen férfi támogatónk, aki hasznossá téve magát
ügyelt a tűzre és a nehezebb feladatoknál segítette a munkánkat.
Lénárt Jánosné
Mákvirág Nyugdíjasklub vezetője

Szüreti bál
Az idén is megkapta az iskola a
szüreti bál szervezésének a lehetőségét. Ezért köszönetünket fejezzük ki Diósjenő Önkormányzatának, polgármester úrnak és a képviselő-testületnek.
A bált a Szülői Munkaközösség
szervezte, a bál bevétele a
Diósjenői Iskolás Gyermekekért
Alapítvány számláját gyarapította.
A kb. 650.000.- Ft-os bevételből a
számlák kifizetése után kb.
350.000.- Ft került az alapítványhoz.
Köszönetem fejezem ki minden
SZMK-s és nem SZMK-s szülőtársamnak, akik nagyon sok időt,
energiát fektettek a bál sikeres
megrendezésébe, és ez meglátszott
a bál jó hangulatán, a vendégek
elégedettségén.
Szabóné Revák Mária
SZMK elnök
²
Az igényes és sokszínű Szüreti
felvonulás után mindenki megmutathatta tánctudását az idei szüreti
bálon.
A Szentgyörgyi István Általános
Iskola SZMK tagjai szervezték
meg a zenés estet. A szülők – nem
csak a Szülői Munkaközösség

tagjai – ismét kitettek magukért,
nagyon sok segítséget kaptunk: a
bál előtti napon a díszítésben, a bál
lebonyolításban és a bál utáni takarításban is!
A gyermekek, illetve felnőttek
előadása emelte a bál színvonalát,
a tombola is sikeres volt, a zenekarnak köszönhetően pedig hajnalig tartó mulatozásban volt része
minden jelenlévőnek.
Úgy gondolom, hogy egy jól
szervezett csapat jött össze, akik a
gyermekek érdekeit szem előtt
tartva csináltak mindent, mivel a
bál teljes bevétele a Diósjenői
Iskolás Gyermekekért Alapítvány
javára került, amit ezúton is köszönünk a Diósjenői Polgármesteri
Hivatalnak.
Utólag is köszönjük a sok hozzájárulást, időt, pénzt, energiát, amivel létrejött ez a kora októberi
mulatság!
Martonné Bíró Mária
SZMK elnökhelyettes
²
Október első szombatján minden
évben sor kerül a szép hagyományt
őrző szüreti felvonulásra
Köszönettel tartozunk azoknak,
akik a szalmabábukat készítették:
Miklós István, Hegedűs Mónika,
Túrócziné Zsolna Andrea, Szalai
Antal, Laki Lívia, Porubszki
Zoltánné, Mezei Andrásné és dr.
Molnár Attila.
Megköszönjük iskolánk hetedik
osztályos tanulóinak és osztályfőnöküknek, hogy maskarába öltözve
liszttel szórták le a kíváncsiskodó

Judo siker
A diósjenői Szentgyörgyi István
Általános Iskola két tanulója,
Pára Panna és Czerman Zsanett,
2015. október 10-én az Országos
Judo Bajnokságon vettek részt,
Tatán. Pára Panna kategóriájában három győzelmet szerzett
és országos bajnok lett.
Czerman Zsanett ugyanitt XI.
helyezést ért el, tájékoztatott
Csuka Zoltán edző.
Gratulálunk a lányoknak!

embereket, akiket kicsalt a zeneszó
a házaik elé. Nagy derültséget
okozott.
A központi helyeken: a Strandnál Germány Sándorné és családja, a Focipályánál Varga Ferenc és
családja, a Horgásztónál a Kukac
Büfé, a CBA parkolójában a Marton Pékség
szendvicsekkel és
süteményekkel várta a felvonulókat. Köszönjük nekik.
Megköszönjük a Horgász Egyesületet képviselő Móritz Emilnek, a
Horgász Egyesület vezetőjének,
feleségének, Móritzné
Fekete
Évának, Ritz Lászlónak és feleségének, Ancsának, Lantai Gábornak és feleségének, Irénkének,
valamint Takács Győzőnek a finom halat, amit sütöttek.
A Mákvirág Nyugdíjasklub tagjai Lénárt Jánosné vezetésével és
Molnár Istvánné Katika segítségével nagyon kitettek magukért. Köszönjük.
A gyönyörű népviseleti ruhákat
Repiczki Zsuzsanna jegyzőnőnek
köszönjük, aki a saját két kezével
varrja a ruhákat és a varráshoz
szükséges anyagot is a saját pénzéből vásárolja meg.
Megköszönjük a támogatást
Kötél Miklósnak, köszönjük a gépjármű tulajdonosoknak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a gépjárműveiket, köszönjük mindenkinek, aki segítséget nyújtott, aktívan részt vett és jelenlétével emelte
a parádé színvonalát.
képviselő-testület
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Az 1956-os forradalom és
szabadságharcra emlékezve
Az ősz szebbik arcát mutatva,
aranyló napsütésben gyülekeztünk
a Református templom előtti téren
elhelyezett '56-os emlékműnél, az
1956-os forradalom és szabadságharc ünnepére. Ehhez a naphoz
tartozik még, hogy 1989. október
23-án Szűrös Mátyás megbízott
államfő kikiáltotta a III. magyar
demokratikus köztársaságot a Parlamentnél összegyűlt százezres
tömeg előtt.
Szabó Béla önkormányzatunk
képviselője rendezvényünk szpíkere köszöntötte a megjelent
diósjenői polgárokat, meghívott
vendégeinket, majd a Himnusz
eléneklése után Tóth János polgármester mondott köszöntőt, mondta
el ünnepi beszédét. Gubó Liza a
Szentgyörgyi István általános iskola tanulója előadásában, Márai
Sándor Menyből az angyal gyönyörű versét hallgattuk meg.
Balla Mihály országgyűlési képviselőnk emlékezett meg hőseink-

ről, a pesti srácokról, a Corvin közi
szabadságharcosokról, azokról a
hősökről akik puszta kézzel vették
fel a harcot, mert tudták, tették,
hogy a szabadságról nem csak
beszélni, hanem tenni is kell érte.
Egy kis ország felvette a harcot a
világ egyik legnagyobb hadseregével szemben, hogy megvédje hazáját, függetlenségét. Ősi erővel
szakadt fel az életösztön a magyar
népben, olyan erősen tört fel, hogy
a világ is beleremegett, és a népek
sora nézte néma csodálattal a magyarok bátorságát. A magyar forradalom és szabadságharc arany
betűkkel került be a huszadik század történetébe ˗ mondta el ünnepi
b e s zé dé b en . E zt k ö ve t őe n
Gottfried Richárd református tiszteletes felemelő szavai után kezdődött a koszorúzás.
Először Balla Mihály országgyűlési képviselő, egyházaink részéről
Gottfried Richárd református tiszteletes, a katolikus egyház képvise-

Három Falu Program
Berkenye Diósjenő Nógrád
A program vezetője Szilvácsku
Zsolt (Vác) jogász, tájépítész, a
Budapesti Corvinus Egyetem oktatója és Horváth Anna (Szendehely)
tájépítész.
A cél a három település fejlesztése a helyi vezetők, a lakosság,
vállalkozók és a gazdálkodók
együttműködésében.
Első lépésként létrehoztuk a
Három Falu Kerekasztalt. Berkenyén a Polgármesteri Hivatalban
tartottunk megbeszélést és egyeztettük elképzeléseinket, mely szerint közösen, összehangoltan tervezzük a pályázatok beadását EU-s
pénzforrásokra építve, amelyhez

egy, a három falu szövetségét megalapozó programra van szükség.
Második lépésben folytattuk a
települések értékeinek az összegyűjtését, illetve sor került a Budapesti Corvinus Egyetemen tanuló 8
fős norvég, szlovák, mexikói, belga, francia és török diákcsoport
fogadására. Az angol nyelven folyó kerekasztal beszélgetés során
bemutattuk a három falut a diákoknak, akik sok kérdést tettek fel a
településekre vonatkozóan, majd
körbevezettük őket a falvak értékeit tartalmazó területeken. Nagyon
el voltak ragadtatva a táj szépségétől, ízlett nekik a diósjenői strand

letében Alaksa Mihály, Diósjenő
község önkormányzata nevében
Tóth János polgármester, és István
László alpolgármester, a Dr.
Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Otthon részéről Szabó
Béla igazgató, a Szentgyörgyi
István Általános Iskola nevében
Nagy László igazgató, Bacskay
Sándorné az Aranydió Egységes
Óvoda és Bölcsőde vezetője intézményeink részéről, a helyi FIDESZ
szervezete nevében Lukács
Józsefné és Hegedűs József, a civil
szervezeteink részéről Kabai Lajos
a helyi önkéntes tűzoltó egyesület
parancsnoka, és Porubszki Zoltán a
diósjenői polgárőr egyesület elnöke helyezték el a megemlékezés
virágait az '56-os emlékművünk
tövébe.
"Az 1956-os forradalom az ország népének a sztálinista terror
elleni forradalom és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca, melyet az elmúlt rendszer ellenforradalomnak nevezett.
Az október 23-i, tömegtüntetés
az akkori pártvezetés ellenséges
reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres
felkeléssé nőtt, ami a kormány
bukásához, a szovjet csapatok
visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és
az országunk átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első
napjaiban megkezdte a felálló új
kormány a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes
kivonásáról.
A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után
meggondolta magát, és miután

felett lévő pincesor egyik pincéjében elfogyasztott pohár bor. A
diákok terepbejárásokon vettek
részt, majd megkezdték a három
hónapig tartó munkájukat, amelyben feldolgozzák, hogy hogyan
látják ők tájépítészeti szemmel a
természeti és kulturális örökség
megőrzése és fejlesztése szempontjából a három falu helyi gazdaságát, a tájat, a turizmust, a szolgáltatásokat és mezőgazdaságot.
Harmadik lépésben Nógrádon a
Civilek Házában volt találkozó,
ahol a lakosok bevonására épülő
települési műhelyek keretében
tervezett táji, helyi értékek összesítését egyeztettük. Több konkrétum
is felmerül, például annak kérdése,
hogy milyen módon tudnánk folytatni a jelen pillanatban Szendehe-

2015. október hó
számíthatott arra, hogy a nyugati
nagyhatalmak nem nyújtanak a
magyar kormánynak segítséget,
november negyedikén a szovjet
csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen.
Az aránytalan túlerővel szemben
egyedül maradt ország több napon
át folytatott hősi forradalma így
végül elbukott.
Emlékezzünk a hősökre, a valódi
forradalmárokra, az igazi szabadságharcosokra. Tanuljunk példájukból és okuljunk közeli s régmúltunk tanulságaiból. Magyarországból a teheráni-jaltai-potsdami
USA-szovjet-brit paktumok szerint
folyamatosan megszállt gyarmatot
kellett csinálni, nem virágzó, független államot. Ez a nyugatiszovjet alku végig érvényben volt,
minden látszat ellenére és a végén
a Szovjetunió gyöngeségével, széthullásával a jaltai trojka amerikai–brit résztvevői vették át a megszálló szerepét, az erőtlen szovjetektől.
A megszállók váltották egymást,
gazdát cserélt az ország. És mi azt
hittük, végre szabadok leszünk, s
teljesül 1956 követelése és határozata, Magyarország semlegessé,
függetlenné válik.
A KGST szerepét az EU vette át,
az Európai unió lett a Szovjet unió,
a Varsói Szerződés pedig a NATO.
Ennyi történt, nem kevés, ezért nem
teljesült semmi 1956 célkitűzéseiből. Mert nem mi döntöttünk, hanem helyettünk a fejünk felett határoztak. Ezért vághatta a szemünkbe
Antall József, hogy tetszettünk
v o ln a f or r ad al mat cs in ál ni." (Világ-panoráma)
jegyezte: István László

lyen épülő kerékpárutat a három
falu irányában, illetve milyen a
településeket is összekötő gyalogutakra, zöldutakra lenne szükség.
Kérjük, kapcsolódjanak be a
helyi értéktárak a fiatalok, idősek
és civil szervezetek bevonásával
készülő összesítésébe. Erre a feladatra pályázatot adtunk be. A
helyi értéktárakban szerepelhetnek
az épített örökségek, a természeti
környezet értékei, a helyi szokások, hagyományok, gazdálkodási,
táji ismeretek, jellegzetes helyi
ételek és még sok minden más, ami
védelemre, megőrzésre érdemes,
illetve építhetők rájuk a jövőbeli
fejlesztések. Tisztelettel kérünk
minden lakost, gazdálkodót, vállalfolytatás a 3. oldalon
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kozót, diákokat, közösségeket,
képviselőtestületi tagokat, hogy
csatlakozzanak a programhoz,
észrevételeit javaslatait és tudását
adja át a jelen és a jövő nemzedékének, hogy a következő fejlesztések a három falu közös céljait valósítsák meg. Lehessen és jó legyen itt élni.
A programot támogatja Bíró
Anna (Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat, Nógrád Megye Önkormányzata), valamint a Zöld Utak
Egyesület vezetője Budai Krisztina
(ZÖME).
Nagy várakozással tekintünk a
külföldi diákok beszámolója elé,
melyet mindenkivel megosztunk a
minden hónap 15-éig megjelenő
helyi önkormányzati újságban.
A települési értékműhelyeket és
tájsétákat (december) követően
majd a jövőkép kialakításának
előkészítésére hívunk mindenkit a
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Három Falu Kerekasztal keretében
január folyamán.
Blaskóné Csontos Mária
a program koordinátora

Felhívás
A Három Falu Program keretén
belül a következő kérdésekre várjuk
a névvel, vagy név nélküli válaszokat a következő e-mail címre:
haromfaluprogram@gmail.com
1. Mi tetszik Diósjenőn?
2. Mit nem szeretek benne?
3. Én, vagy a szervezetem mit
tud hozzátenni? (tudás, pénz,
idő, vagy föld)
4. Milyen jövőképet képzelek
el?
5. Mit kellene tenni?
Köszönik a programban szereplők: a három falu polgármestere,
civil szervezetek, képviselők, vállalkozók

Új önkormányzati képviselők
bemutatkozása
Blaskóné Csontos Mária

A Váci Madách Imre Gimnázium
nyugdíjas angol-pedagógia szakos
tanára vagyok, 35 évvel ezelőtt
költöztem Diósjenőre és a helyi
általános iskolában kezdtem tanítani. Negyven éves munka tapasztalat áll mögöttem a gyermek és
ifjúság,
a jövő nemzedékének
felnevelésében. Amikor nyugdíjba kerültem két évvel ezelőtt
egyetlen dolgot sajnáltam mégpedig azt a 40 év alatt felhalmozott
tudást és értéket amelyet magamba szívtam. Aztán rájöttem,

hogy nem fog minden elveszni ,
ha képviselői munkámba be
tudom építeni azokat.
Nagyon komolyan veszem és
egyben élvezem ezzel a sok munkával járó és szerte ágazó feladat
végzést. Nem okoz gondot nekem az, hogy képviselő társaimmal jó kapcsolatot alakítsak ki
és a feladatokra
koncentrálva
azokat alaposan átbeszélve egymás érveit meghallgatva azokat
elfogadva közös döntéseket hozzunk. Büszke vagyok arra, hogy
egy olyan csapatba kerültem ahol
jellemző a tenni akarás, ahol mindenki megtalálta az egyéniségének
megfelelő feladatokat.
A közös döntések meghozatalával nincs semmi gond azonban a
döntések kivitelezésével
van,
mert lassúak a folyamatok, köszönhetően annak, hogy havonta
csak egyszer vannak
testületi
ülések. Azon fogok dolgozni a
jövőben, hogy a testület által hozott döntések maradéktalanul és
időben valóra váljanak. Ennek a
problémának a megoldását egy
merőben új szemléletű éves
munkaterv összeállításában látom a jelenlegi helyett, melyben a

határidők és a felelősök neve is
szerepel.
A start munkaprogram jól
zajlik, érzik a tagok, hogy ők is
hasznos munkát végeznek a faluban, tudomásul veszik a segélyosztás megszűnését. Képviselő
társaimmal éjt nappallá téve dolgoztunk a 2016-os Start Munka
Program pályázatának kidolgozásával melynek
elnyerésével a
programban dolgozó emberek
munkájával megvalósulhat a parkok, járdák felújítása, a református
temető bejáratának térkövezése,
a tó körüli szerény sétáló rész
kialakítása, útpadkák és árkok
rendbe tétele.
Harcolok a meglévő utak jó
állapotának megőrzéséért mivel új
utak építése csak álom pénz hiánya
miatt. Fájó szívvel tapasztalom,
sok közterületen, hogy a le nem
faragott útpadkák miatt a lezúduló esővíz patakokban hömpölyög
az újonnan megépített útjainkon
lásd a tóparti bekötő utat, de más
utcák is jeleztek hasonló problémát. Esőzéskor baleset veszélyes
az utat borító sártenger is. Nincsen árok az út mentén, nincs
kitisztítva az áteresz.
Nagyon
nehéz volt pénzt szerezni az új
útra, ne hagyjuk tönkre menni azt.
Az önkormányzat feladata az útpadkák, árkok rendben tartása a
közterületeken. Polgármesterünk
ígéretet tett arra, hogy ezt a problémát kezelni fogja, így nagy várakozással tekintek az ígéret elé.
A helyi erdészettel jó kapcsolat
kialakítására törekszem, így telefonon és személyesen is folyamatosan értekezem Zanati Lacival a
helyi erdészet fiatal és agilis vezetőjével aki nagyon nyitott az önkormányzattal való együttműködésre, a Börzsönyi út jó állapotának megőrzésére pénzt is hajlandó
áldozni.
Több vállalkozónkat is megkérdeztem mit tud segíteni nekik
az önkormányzat. A válasz: "ne
más
települések
vállalkozóit
lássuk el munkával, hanem a
saját vállalkozóinkat. "Teljesen
egyetértek ezzel. Megígérem, hogy
ennek tükrében fogom képviselni
az érdekeiket.
A Diósjenői Tó nyújtotta gyönyörű festői látvány nem csak az
ott élőket gyönyörködteti. Strand
feletti hétvégi terület szintén a
turizmus fontos része. A hétvégi
lakosok is a falu lakói, adót fizetnek, itt élnek közöttünk és velünk,
sajátjuknak
érzik
Diósjenőt. Ezúton is köszönetet
mondok Marikának közismerten
Jugó feleségének aki a hosszú
forró nyárban gondozta, minden
nap locsolta a Marcus Aurélius
szobor köré ültetett virágokat.
A jelen pillanatban folyó Berkenye Diósjenő Nógrád vagyis a
Három Falu Program keretein
belül a következő kérdésekre várunk válaszokat: Mi az ami tetszik a falumban mi az amit nem
szeretek benne, én hajlandó va-
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gyok-e a saját tudásomat, időmet
áldozni azért, hogy más legyen,
milyen legyen a településem az
én elképzelésim alapján. A válaszokat a következő e-mail címre
várjuk:
haromfaluprogram@
gmail.com
A hivatalban dolgozó ügyintézők irányítója a jegyző. Ő osztja
le a feladatokat és ő kéri számon az
elvégzett munkát. Többen is jelezték felém, hogy a hivatal telefonján
nem vagy csak nagyon nehezen
tudják telefonon elérni a hivatal
dolgozóit.
Három telefonszám
van megadva amelyen be lehet
telefonálni, de mindhárom számot végig kell próbálni míg végre
az egyik vonal szabad . Én magam is végig próbáltam minden
számot és ugyanezt tapasztaltam.
A jegyző elmondta, hogy most
vezették be az új telefon vonalat,
de valami gond van vele hívni kell
a MATÁV-ot emiatt, javítsák ki.
Ezt így el tudom fogadni, de
csak egy ideig, hónapokig semmiképpen sem, mert a legelső és
legfontosabb követelmény a hivatal elérhetősége. Ne kelljen szabadságot kivennie az ügyfélnek
azért, mert van egy kérdés, amire választ szeretne kapni. Másik
elvárás, hogy minden lakos kapjon
értesítést a postaládájában az
őket érintő fontos változásról.
Utalok itt a szelektív hulladékgyűjtés és a lomtalanítás tapasztalataira. Kapjanak e-mailt, vagy
postai úton értesítést a hétvégi
tulajdonosok. Tudom, nem könnyű
a jegyzői feladat és ezúton is köszönetet mondok Repiczki Zsuzsannának a munkájáért.
Fogadóórámon várom a falu
lakosait
minden hónap utolsó
csütörtökön délután négy órakor a
hivatal nagytermében, de a
facebook-os oldal is rendelkezésre
áll.
Tisztelettel:
Blaskóné Csontos Mária

Halász Csaba

43 éves, 2 családos, diósjenői
"nyakas kálvinista" vagyok. Iskolai
végzettségem a váci gépipari technikumban szereztem meg. Ezen a
területen 12 évig, utána 10 évig egy
építőipari cégnél, az utóbbi 2 évben
pedig a helyi önkormányzatnál dolgoztam. Jövőbeli elképeléseimet
három szó jellemezheti: hit, remény,
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szeretet. A hitem abban, hogy
Diósjenő újra a térség meghatározó,
példaértékű mintatelepülésévé válik,
történelmi hagyományainkhoz méltóan. A remény, hogy minden
diósjenői ember ismét büszke lesz
arra, hogy ennek a nagy multú, egyedi értékekben, kultúrájában gazdag,
fejlődő településnek a tagja. A szeretet, amely a szülőföldhöz, egyházamhoz, a tájhoz, a diósjenői emberekhez és Diósjenőhöz köt. Mindezeket természetesen csak az Önök/Ti
hathatós segítségével/segítségetekkel
lehet megteremteni. Szívesen fogadom mindenki építő jellegű, vagy
egyéb véleményét, örömmel fogadom személyes megkeresésüket/
megkereséseteket. Nagy ígéreteket
nem szeretnék hangoztatni, hiszen
"oly világban élünk e Földön", ahol
nem "csak" bennünk rejlik a fejlődés
iránya és üteme. Forduljanak hozzám bizalommal, dolgozzunk, tegyünk együtt Diósjenőért!
Halász Csaba

Molnár Istvánné

54 éves férjezett, két lány gyermek
anyukája, egy lány és egy fiú,
gyermek nagymamája lehetek.
Diósjenői születésű vagyok.
Férjemmel itt élek, lányaim Budapesten és Szigetszentmiklóson
telepedtek le, családjukkal. Három
munkahelyen 35 év bejelentett
munkaviszonyt tudhatok magam
mögött. Jelenleg is a harmadik
munkahelyemen dolgozom, férjem
vállalkozásában, boltvezetőként.
Mielőtt rátérnék, hogy mit és hogyan szeretnék elérni a következő
négy évben, vissza kell tekintenem
kicsit a múltba.
2010-2014 között önkormányzati képviselő voltam. Én úgy hittem,
segítőkész munkám révén jó kapcsolatot alakítottam ki a helyi civilszervezetekkel, óvodával, iskolával, vállalkozókkal, önkormányzati
dolgozókkal, képviselőtársaimmal,
és a lakosság többségével. A
2014.októberi képviselő választást,
életem egyik kudarcaként éltem
meg. A családom egyik tagja a
következő szavakkal vígasztalt
"Tudom, most anyukának nagyon
rossz, de innentől kezdve, normális anyuka lesz." Hát igen, ők tudták a legjobban mennyi időt vettem
el tőlük a képviselői feladatok
miatt. Az önök döntését megértettem, hogy úgy gondolták diplomás
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emberek szakavatottabban, irányítják a települést, és végzik a mindennapos teendőket.
A szavazatok egyértelműen
mutatták, kikben bíznak meg, kik
élvezik az önök bizalmát.
Önök szerint, azok a képviselők,
akik öt hónap után lemondanak a
leírt indokok miatt, valóban megérdemelték az önök bizalmukat?
Alkalmasak egy közös testületi
munkára, ha csak az a jó, és helyes
döntés, amit ők képviselnek. Tényleg nem alkalmas valaki bizottság
vezetésére, ha nincs diplomája.
Fontosnak tartom a diplomát, hisz
az én két lányom is diplomával
rendelkezik. De nem minden esetben okosabb egy diplomával rendelkező ember, más alacsonyabb
végzettségűvel szemben, bizonyos
helyzetekben.
Hogy mit is gondolok a választásokról, a három képviselő lemondásáról? Az ördög különös játékának gondolom, amit a mi Istenünk
egy laza kézmozdulattal helyre
hozott, vagy gyenge emberek megfutamodása is lehet, a munka és
felelősség elől.
Mi az, amit képviselni szeretnék
a következő négy évben. Támogatom Tóth János polgármester öt
évre megfogalmazott ciklus programját.
Kiveszem a részem a lemondott
képviselők által is támogatott közmunkaprogram lebonyolításából.
Egyik választott képviselő sem
mondhatja, hogy többre hivatott a
közmunkások irányításánál, hisz
ezeknek, az embereknek van a
legnagyobb segítségre szükségük.
Fontos feladatomnak tartom a megélhetés biztosítását, azoknak, akik
tisztességgel, becsületesen akarnak
dolgozni. Nem okoz gondot egyegy munkafolyamat betanítása, hisz
ilyenkor én is kiveszem a részem a
fizikai munkából. Törekszem a
pályázati lehetőségek maximális
kihasználására./strand, utak, orvosi
rendelők, iskola konyha és ebédlő,
közterületek/ felújítása.
Amennyiben igény van rá, támogatom azokat az intézményeinket,
és civilszervezeteinket, akik segítik
az önkormányzat rendezvényeinek
lebonyolítását.
Továbbra is áldozok közterületeink parkosítására.
Tiszteletben tartom a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját
és munka idejét.
Felesleges jelenlétemmel nem
akadályozom munkavégzésüket.
Felettesük, a jegyző engedélye
nélkül munkával nem bízom meg
őket.
Fél, vagy valótlan információról
nem tájékoztatom a lakosságot.
Képviselői mivoltomat, eddig sem
és ezek után sem használom saját
érdekeim eléréséhez.
Képviselőtársaimmal a polgármestert támogatva szeretnék dolgozni a diósjenői emberekért,
Diósjenő fejlődéséért.
Molnár Istvánné
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Ezer oldalnyi diósjenői történelem
Megjelent a Diósjenői történetek két kötete
Szó szerint értendő, hogy több
mint ötven év gyűjtőmunkájának
eredményét tartalmazza a két kötet.
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az eltelt fél évszázad
alatt jószerivel olyan munkahelyeken dolgozhattam, ahol részben a
feladatom is az volt, ami igazán
közel áll hozzám. A legmeghatározóbb volt e sorban az az évtized,
amelyet a diósjenői művelődési
ház élén tölthettem.
Az eltelt évek alatt aztán e kutatómunkának születtek gyümölcsei
is. Nincs Nyugat-Nógrádnak olyan
települése, amelyről ne írtam volna, s ne jelentek volna meg valamilyen formában történetének legérdekesebb fejezetei.
A gyűjtőmunka során – ha éppen
más település múltját kutattam is –
törvényszerűen mindig felbukkantak diósjenői adatok is. Ezeket
mindig félrerakja az ember, s így
aztán az adathalmaz folyamatosan
gazdagodott. Voltak persze olyan
periódusok is, amikor egy-egy
diósjenői témakört igyekeztem
minél teljesebben körbejárni. Húsz
évvel ezelőtt például a második
világháború történeteit igyekeztem
rögzíteni, s készítettem számos
olyan video interjút, amelyet ma
már nem tudnék megtenni. A múlt-

béli adatközlők így segítik mai
munkámat.
Mindamellett egy Diósjenő történetét összefoglaló kötet mindezidáig váratott magára. Szerkesztési
módját tekintve azonban mégsem
egy szokványos falumonográfia.
Sokkal inkább érdekes történetek
gyűjteménye.
Már a kézirat készítésekor kiderült, hogy a készülő kötet túl vaskosra sikeredett volna, ezért a második
világháború történetét egy önálló
kötetbe szerkesztettem. Természetes
ugyanis az, hogy minden településnek megvannak a maga háborús
történetei, vannak hősei és áldozatai,
de hogy ennyi történet fűződjön még
egy falu 20. század-közepi múltjához, mint Diósjenőhöz, azt már kételkedve fogadhatjuk.
Nagyon sokan segítettek abban,
hogy ez a könyv ilyen gazdag legyen. Elsősorban adatközléssel,
féltve őrzött dokumentumaik, családi fényképeik kölcsönzésével.
Köszönet a biztatásért, adatközlésért.
A könyv több helyütt is megvásárolható: A takarékszövetkezetben, Poszpisel Gyulánénál, Halász
Csaba képviselő úrnál és a szerzőnél
V.J.
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Hogyan lehetne másképp
avagy, az önellátás küszöbén
2015. év elején Bíró Anna megyei
vidékfejlesztési szakreferens konferenciát tartott Romhány községben, melyen Szabó Béla képviselőtársam is részt vett. Ezen a konferencián többek között egy kis filmet is levetítettek, amelyen
Kazinczi István Tiszatenyő polgármestere bemutatta azokat a fejlesztéseket, amelyekkel elindították a
közmunka programot.
Miután Diósjenő polgármestere
és képviselőtársaim megismerkedtünk a rendkívül agilis Tiszatenyő
vezetőségével és a település fejlesztéseivel, a község polgármestere meginvitált bennünket egy szakmai kirándulásra, nézzük meg
hogyan is zajlik náluk a falu önellátóvá válása.
A Diósjenővel közel azonos
lélekszámú Tiszatenyő község
régóta küzdött a munkanélküliséggel, a TSZ, sertéstelep felszámolásra került, akárcsak minálunk.
Ma már az általuk megtermelt és
nevelt zöldségekből, szárnyasokból
főznek a falu óvodásaira, iskolásaira, időseire, sőt a környékbeli falvak lakosaira is. Tejüzemet és
savanyító üzemet létesítettek. Az
emberek iskolai végzettsége sok
esetben 8 általános, vagy szakmunkás, de dolgozni és a családjuknak
a megélhetést mindnyájan biztosítani szeretnék.
Ettől az ötlettől vezérelve, hogy
mi is önellátóvá válhatunk, képviselő-testületünk elindult a Start
munkaprogram pályázatán. Hoszszú és fárasztó, sok nehéz gondolat
egyeztetése után megszületett a
"gyermekünk". Miután pályázatunk nyertessé vált, el is kezdhettük az első lépéseinket. Először
létrehoztuk a belvízelvezető rendszerek karbantartása programelemet. Feladatuk elvégzéséhez
munka és védőruházatot biztosítottunk, gépek, szerszámok tucatjait.
Munkájuk az évek óta eltömődött
vízelvezető árkok kitakarítása,
mely célja a házak, kertek megóvása a hirtelen lezúduló csapadék
ellen.
A következő programelemünk a
mezőgazdasági utak karbantartása. A vörösharaszti út eredeti

helyének rendbetétele ezeknek a
szorgos "gyermeki" kezeknek köszönhető. A bozótirtás, az elvadult
fák kivágása hosszú és nehéz feladat lesz, de a végeredmény a fontos. Belterületi útjaink is felújításra
szorulnak. A közúthálózat javítása,
karbantartása hidegaszfalttal történik, melyhez benzinmotoros aszfaltvágót, lapvibrátort, bontókalapácsot használnak. A Szentgyörgyi
úton meglévő, évekkel ezelőtt
kibetonozott vízelvezető árkot ˗
mederlapok elhelyezésével ˗ befejezték. A mederlapokat a Kinizsi
utcából felszedték, áthelyezték a
Szentgyörgyi utcába.
Helyi sajátosságokra épülő
programelem keretében betonelemek gyártásába kezdtek. A 40x40es betonlapokat elhelyezték a Kinizsi utcában, így az új burkolatot
kapott. Terveink szerint a község
járdafelületeit és bicikliútjait is
térkővel szeretnék kialakítani.
Természetesen, ha "gyermekünk"
szilárd lábakon áll, akkor lakosaink
egyéni igényeit is teljesítjük.

Ráépülve kertészeti "kölykünkre", elindult a zöldségek savanyítása és a lekvár főzés.
"Savanyító üzemünk" az előírásoknak megfelelően az ÖNO régi
épületében lett kialakítva. Vegyes
vágott savanyúság 87 kg készült,
mely egymás mellett sorakoznak
és várják, hogy jóízűen elfogyaszszák. Következő lépésként csipkebogyóból közel 100 kg lekvárt
készítettünk. De készítünk birsalmalekvárt és birsalmasajtot. Az
idei év árbevétele, a közétkeztetés
díjából lett levonva.
De nem csak etetjük gyermekeinket, időseinket, hanem meleget is
biztosítunk számukra. A már 3 éve
működő faapríték előállító csoport
jelentős mennyiségű aprítékot
termelt. A már meglévő csapat bioés megújuló energiafelhasználás
programelemmel bővült. Folyamatos munkájukkal jelentős megtakarítást tud felmutatni az iskola, óvoda, önkormányzat, fűtésével.
Csapataink munkája megkönnyítésére számos berendezést, gépet,
szerszámot is nyertünk a pályáza-

tokon. Munka- és védőruházat,
fűkasza, motoros ágvágó, Stihl
fűrész, döngölőgép, betonkeverő,
betonelemgyártó gép, rázóasztal,
betonelemformák, benzinmotoros
aszfaltvágó, lapvibrátor, bontókalapács, műanyag rekeszek, szivatytyú, kapálógép, víztartályok, kamerarendszer, fóliaház, ágvágó fűrész, motoros ágvágó, bozótvágó,
emelőbéka, nagy teljesítményű
faaprítógép, traktor pótkocsival,
tolólap, rönkhasító, szalagfűrész.
Elmondhatjuk magunkról, hogy
ezeket a gépeket, berendezéseket a
falu és a lakosság érdekében több
évig használhatjuk ezzel gazdagítva vagyonunkat. Tiszatenyő példamutatása útját követve a mi
"gyermekünk" lassan egyenesen,
bár néha bukdácsolva, de jár! A
felsorolt eredmények mind azt
mutatják, hogy a kezdetén vagyunk
az önellátóvá válásnak, de nincs
okunk szégyenkezni. Összefogással, jó szándékkal, segítséggel
egyszer talán "felnőttek" leszünk.
HJ
fotó: István László

Buszpályázat
Tiszatenyőn a helyi konyha
üzemeltetését saját termelésből
biztosítják.
Büszkén mondhatjuk, el magunkról, hogy körülbelül 5 hónap
alatt fennálló zöldségtermesztés
programelem a mi konyhánkra is
hozott. Október hónapig bezárólag
az alábbi zöldségeket termesztették:
- karalábé 400 db;
- hagyma 482 csomó, plusz 54 kg;
- paprika vegyesen 215 kg;
- cukkini 280 kg;
- uborka 203 kg;
- spárgatök 252 kg;
- zöldbab 125 kg;
- paradicsom 634 kg;
- sütőtök 252 kg;
- petrezselyem zöldje 22 csomó;
- fejtett zöldborsó 22 kg;
- cékla 55 kg;
- sárgarépa 121 kg;
- fekete retek 25 kg;
- csemegekukorica 450 db;
- kötegelt zöldség 102 db;
- fejes káposzta 70 kg;
- burgonya 308 kg.

Önkormányzatunk az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére a
Darányi Ignác terv keretében kiírt
pályázata egy új nyolcszemélyes
Ford típusú mikrobuszhoz jutott
hozzá, melynek 7.994.000 Ft a
nettó ára. Önerőből az önkormányzatnak csak az áfa-t kellett megfizetnie.
A busz elsősorban az Idősek
Klubját, valamint az önkormányzat
ügyintézését hivatott szolgálni.
A mai napig a következő feladatokat látja el: Az idős embereket
hozza-viszi otthonukból az ÖNOba. Az óvodás gyermekeket
Rétságra, logopédiára hordja.
Szükség szerint megy a Járási Hivatalba, Salgótarjánba és Budapestre hivatalos ügyek intézése
végett.
Sajnálattal hallottam, hogy vannak olyan fiatalok, akik úgy gondolják az idős embereknek már
nincs jövőjük. Valóban, kevesebb,
mint a fiataloknak. Azért is van
nagyobb szükségük a segítségünkre. Egyszer mindenki megöregszik,

és a következő generáció segítségére lesz szüksége. De ha mi ilyen
negatív gondolkozású fiatalokat
nevelünk, lesz nékünk segítségünk
öreg napjainkra? Szeretik-e, tisztelik-e, az ilyen emberek szüleiket,
nagyszüleiket, akik negatív véleményüknek a világhálón adnak
hangot? Meggondolatlanul vagdalkozva a szavakkal. Összekeverve
egy pályázat végeredményét, a kis
buszt a nem tetsző játszótér minőségével, és használhatóságával, a
nem létező kerítésével, a focista
szülők meg nem beszélt igényeivel.
Az efféle véleménycsere néha
kellemetlen is tud lenni, mert olyanok is elolvassák, akikre nem is
számítotok, az ő felháborodásuknak hangot adva kérhetik, közöljük
a neveket, hisz a világháló nyilvános.
Ti, mindannyian gyerekeket
neveltek. Biztosan nem arra hogy,
ilyen vagy hasonló véleményük
legyen, amikor ti lesztek idős emberek, nem lesz jogosítványotok,
és mások segítségére szorultok.
Csak remélni tudom, hogy nem így
lesz.
Molnár Istvánné

6. oldal
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Defibrillátor készülék használatára
vonatkozó információ

Tisztelt Lakosság!
A korábban pályázati úton elnyert defibrillátor készülék a
használatára vonatkozó elméleti és gyakorlati oktatást követően a Diósjenői Polgárőr Egyesület szolgálati autójában került
elhelyezésre, melynek igénylése az alábbi telefonszámokon
lehetséges:
06 70 337-54-77
vagy
06 30 383-24-21
Felhívjuk minden igénylő figyelmét, hogy a készülék biztosításának idejét a helyi rendezvények, összejövetelek, csoportos
események időpontját megelőzően szíveskedjen a fenti telefonszámokon egyeztetni.
Figyelmüket megköszönve,
üdvözlettel:
Dr. Ferenczi István elnök
Porubszki Zoltán elnök
Diósjenői Sportegyesület Diósjenői Polgárőr Egyesület
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7. oldal

A Diósjenői Sportegyesület
őszi beszámolója
A boldog, kiteljesedett élethez
elengedhetetlen - a lélek gondozásán kívül - a testi egészségünk
védelme. Sok ember életében a
sport kérdésköre a test esztétikai
formálásának egyik módszereként
kerül napirendre. Pedig a mozgás
öröme ennél sokkal többet jelent és
ad emberi életünkbe.
Hihetetlen jó érzéssel tölthetett
el bárkit, aki október 24-én ellátogatott a helyi sportpályára és figyelemmel kísérte a kis focisták mérkőzéseit (lásd Józsa Csaba tanár úr,
labdarúgó szakedző írását). A labdarúgás, mint látványsport minden
értékét és élvezetét kifejezték ezek
a mérkőzések. A Diósjenői Sportegyesület olyan közösségi összefogást hirdetett, melynek során segítséget kért a lakosságtól azért, hogy
a megrendezésre került (kerülő)
Bozsik tornákon minden tekintetben helyt tudjon állni rendezőként.
Itt és most szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek,
segítőnek és támogatónak azt az
erőfeszítést, melynek során munkájával, támogatásával hozzájárult ahhoz, hogy gyermekeink
boldogan és szervezetten tudják
képviselni Diósjenőt a korosztályos labdarúgó tornákon!
A torna megnyitóján részt vett
Tóth János polgármester úr is, aki
elismerően nyilatkozott a sportág
szépségeiről, ezzel is bíztatva a
jelen lévő kis focistákat a minél
jobb eredmény elérésére. Polgármester úr megtekintette az öltöző
teljesen megújult belső kialakításait, melyre vonatkozóan örömét
fejezte ki és az eredmények láttán
további támogatásáról biztosított.
Bízunk abban, hogy az egyesület
tevékenysége a falu közösségét is
inspirálni fogja abba az irányba,
hogy az összefogás erős közösséget tud építeni helyben, amely
őszinte és az önös érdekektől teljesen mentes.

A fentebb említett, október 24-i,
szombati bajnokság időpontja más
tekintetben is említésre méltó. A
DSE vezetése bázispontként kezeli
a sporttevékenység megalapozására tekintettel, hogy mind az öltöző,
mind pedig a sportpálya olyan
minőségű és felszereltségű legyen,
amely a jelen kori legszigorúbb
elvárásoknak is megfelel.
Örömmel számolhatok be róla,
hogy sikerült nagyot előrelépnünk
ebben az értelemben, mivel az
öltöző belső felújítási munkálatai
teljesen elkészültek, melynek során
egy teljesen modern, új berendezésű öltözőt sikerült kialakítanunk,
amit szívesen mutatunk be az érdeklődőknek!
A jó hír ezen túlmenően, hogy
a felújítási munkálatok folytatódni fognak az épület teljes
külső- és pályafelújítással, tereprendezéssel, zöldítéssel is.
Várjuk szeretettel az érdeklődőket és nézőket a Diósjenőn november 14-én általunk megrendezésre
kerülő harmadik, ez évi utolsó
Bozsik tornán!
Az október 24-i és november 7-i
torna egyes képeiről, illetve a felújított öltöző belső képeiről a
portálon
www.diosjenosport.hu
található további információ és
képanyag.
Dr. Ferenczi István
DSE elnök

Október 24. Az I. Bozsik
torna, illetve a hét, és
a hétvége mérkőzései
Hosszú idő után tért vissza a
Bozsik-program Diósjenőre. Ezúttal az U-11-es (2005-2006-os születésűek) és az U-13-as korosztályok (2003-2004-es születésűek)
számára rendezhettünk tornát. Délelőtt az U-11-es korosztály mérkőzéseire került sor. Hét csapat két

csoportban játszotta le a mérkőzéseket. Az A csoportban Diósjenő
4.
osztályosai,
Szendehely,
Nógrádsáp és Nőtincs csapatai
játszottak körmérkőzést, míg a B
csoportban Diósjenő 3. osztályos
csapata, Romhány és Nézsa együttese szerepelt. Ebben a csoportban
mivel három résztvevő volt, mindenki kétszer játszott minden ellenfelével. Így mindkét csoportban 66 mérkőzésre került sor.
Negyedikes csapatunk mindhárom ellenfelét legyőzte, és összességében 19-0-s gólkülönbséggel
zárta a tornát. Harmadikos csapatunk is szépen játszott, de mivel ők
egy évvel fiatalabbak, a nagyobb
játékosok ellen nem mindig tudnak
érvényesülni. Szereplésük így is
dicséretes, hiszen egy döntetlen
mellett háromszor győztek.
A délutáni U-13-as tornára neves vendégek érkeztek. Eljött
Vojtekovszki Csaba, aki a Magyar
Labdarúgó Szövetség Bozsikprogram igazgatója, valamint megérkezett Taskó András, aki a Nógrád megyei szakmai igazgató.
Az U-13-as torna öt csapat részvételével zajlott: Diósjenő, Szendehely, Romhány, Nógrádsáp és
Nőtincs csapatai mérkőztek meg
egymással, körmérkőzéses formában. Örömmel mondhatom, hogy
ez a korosztály is kitett magáért,
hiszen 5-6. osztályosaink mind a
négy ellenfelüket legyőzték. Tovább fokozta örömünket, hogy
csapatunkból két játékos – Kacsári
Szabolcs és Zachar Kristóf – meghívást kapott a megyei válogatottba, ők az őszi szünetben két napos

edzőtáborozáson fognak részt venni.
A diósjenői torna előtt egy nappal, U-8-as csaptunk Csomádon
vett részt az október 23-kupán. Az
öt csapatos tornán együttesünk
három győzelemmel és egy döntetlennel zárt, és így megnyerte a
tornát, megelőzve a Tökmag
focisulit, Vác csapatát, a Mészöly
focisulit, valamint
Erdőkertes
együttesét. A kupa és az aranyérem
mellett a legjobb játékos különdíja
is a miénk lett, mivel teljesen megérdemelten Pára Hannának ítélték
a szakemberek ezt a díjat.

Ugyancsak ezen a héten még két
tornán vettünk részt. Kedden U-9es csapatunk Szendehelyen szerepelt teremtornán, ahol minden
ellenfelünket legyőzve kapott gól
nélkül zártuk a négy mérkőzést,
míg U-11-es csapatunk csütörtökön Romhányban győzte le valamennyi ellenfelét úgy, hogy ők
sem kaptak egyetlen gólt sem.
Ezek után vasárnap U-7-es és U9-es csapataink Nógrádsápon szerepeltek a Bozsik-program keretében. Ennek a két korosztálynak
fesztivált kell rendezni, ezért nincsenek települések közötti mérkőzések, hanem különböző feladatokat kell megoldaniuk, vegyes csapatokban. Ilyen fesztiválra kerül
sor november 7-én Diósjenőn,
majd november 14-én az U-11-es
és U-13-as korosztályú tornával
zárul erre az évre a Bozsik - egyesületi program, melynek ugyancsak mi leszünk a házigazdái.
folytatás a 8. oldalon
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November 7.
A II. Bozsik torna
Az ősz folyamán negyedik alkalommal került sor az U-7-es (20092010-es születésűek) és az U-9-es
(2007-2008-as születésűek) korosztályok fesztiváljára, amelynek
ezúttal mi voltunk a házigazdái.
Hat településről (Diósjenő, Szendehely,
Nőtincs,
Nógrádsáp,
Nézsa, Romhány) érkeztek csapatok a rendezvényre.
U-7-es korosztályban egy-egy
csapatból minimum 3 játékosnak
kel szerepelnie, akik négy állomáson különböző feladatokat oldanak
meg. Állomásonként 10 percet
tartanak a foglalkozások, így minden gyerek 40 percet tölt a pályán.
Nagyon fontos szabály, hogy itt
nincsenek cserejátékosok, mindenkinek a pályán kell lennie.

Az U-9-es korosztályban csapatonként legalább 5 játékossal
kell részt venni az eseményen.
Nekik 60 percet kell játékkal
tölteniük úgy, hogy itt sem lehet
cserejátékos. Ennek a korosztálynak is négy pályát rendeztünk be,
és 15 percig játszottak egy-egy
állomáson.
Mivel Az U-7-es korosztályban
26-an, az U-9-es korosztályban
44-en szerepeltek, így ezúttal 70
játékost láttunk vendégül. Örömmel mondhatom, hogy rendezésből ezúttal is jelesre vizsgáztunk,
köszönet érte minden segítőnek
és támogatónak! Bízom benne,
hogy a következő alkalommal is
tudjuk tartani ezt a szintet, mert
hálás feladat a gyerekekért dolgozni!

2015. október hó

Minden kategóriában nekik sikerült kupát, illetve horgászbotokat,
horgászfelszereléseket ajándékoznunk.
És nem kis teljesítményként kb.
40 kg. törpeharcsától szabadítottuk
meg tavunkat. Kitűnő családi hétvégének és szórakozásnak bizonyult.

A zenéről ismét helyi és környékbeli zenekarok gondoskodtak.
Az italok mellett, ismét finom
ételekkel vendégeltük meg a hozzánk látogatókat.

Minden hónap utolsó csütörtök
16-17 óráig
a szociális bizottság
fogadóórát tart
a Polgármesteri Hivatal
emeletén, a nagyteremben.
Ugyanebben az időben tart
egyéni fogadóórát
Blaskóné Csontos Mária
képviselőasszony

SZÓLJON HOZZÁ!

Október 03-án Szüreti felvonulás
Az októberben megrendezett
Augusztus 20-án Államalapító szüreti felvonulás hozzánk is ellátogatott.
Szent István ünnepe
Finom ételekkel és még finomabb borokkal láttuk vendégül a
hozzánk érkező kedves vendégeket.
A nagyon jó hangulatban telt
időt, tánccal, jókedvű dínomdánommal töltötte el mindenki, aki
hozzánk betért.

Józsa Csaba
szakedző

A Kukac Büfé eseményei
Április 25-én megrendezett
első halászléfőző verseny

évben szintén harcba lehet szállni.
A versenyen 7 csapat indult, kb.
350 főt láttunk vendégül. Az esti
koncertekhez a környékbeli z e n e karok biztosították a jó hangulatot.
Az ételek olyannyira ízlettek
vendégeinknek, hogy kb. 2 óra
alatt el is fogytak.

Július 20-án megrendezett első
törpeharcsafogó verseny
A verseny végeredménye szinte
A versenyre külön vándorkupát kizárólag a gyermekhorgászok
készítettünk, amelyért a következő sikerével zárult.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Járóbeteg Ell. Közp. Rétság
06 35 550-570
Háziorvosi rendelő
06 35 525-007
Fogorvosi rendelő
06 35 364-001
Orvosi ügyelet
06 35 350-561
Gyógyszertár
06 30 7460745
Polgármesteri Hiv. tel. közp. 06 35 525-012, -019, -022
Polgármesteri Hivatal FAX
06 35 525-013

Gyermekorvosi rendelő
Védőnői szolgálat
Állatorvosi rendelő
Óvoda (Aranydió)
Idősek Klubja vezetője
Iskola (Szentgyörgyi I.)
Polgárőr Egyesület

06 35 364-004
06 35 364-448
06 20 4480116
06 35 364-023
06 30 8719256
06 35 364-228
06 70 3375477

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.
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