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Karácsonyi köszöntő
Tisztelt Diósjenői polgárok!
Karácsony szent ünnepén, mindenki igyekszik szerettei körében tölteni az időt. Ilyenkor a legtávolabbi zugból, akár távoli országokból
is hazatérünk szeretteink körébe és
alig várjuk a velük való találkozást. Az év során ekkor szakítunk
több időt, hogy családunkkal és
barátainkkal tölthessünk szeretetben gazdag órákat. Karácsony
valódi üzenetét azonban minden
embertársunkkal meg kell osztanunk, hiszen a szeretet mindenkié!
Mindenkinek éreznie kell a környezetünkben karácsony örömét és
a reményt, hogy jövőre jobb lesz,
és lelkiekben is gazdagabb, szebb
év vár ránk. Az ünnepek alatt tekintsük át a mögöttünk hagyott
évet, sorra véve minden jó cselekedetünket, esetleg mulasztásainkat
családunkkal és embertársainkkal
szemben. Ilyenkor nagyon sok
ember terveket sző és fogadalmat
is tesz, hogy a jövőben nagyobb
erővel küzdenek egy boldogabb
életért. Így követve őket, mi is
igyekezzünk megtalálni azokat a
bizonyosságokat, amelyek az öröm
forrásai, az éltető remény alapjai!

Nagy szükség van erre akkor, amikor nő a létüket kilátástalannak
érzők száma, nem érvényesül az
erkölcsi igazságosság, lanyhul a
felelősségérzet, s az emberek a
közélet helyett, a magánéletbe
húzódnak vissza. Csak reménykedhetünk, hogy ez a folyamat legalább az igazi értékekre nevelő
közösségnek, a családnak válik
hasznára. Munkánk során mindannyian sok nyomorúsággal, testilelki problémával mérhetetlen
önzéssel és gonoszsággal találkozunk, mégis minden nap, minden
héten történik valami, amit a szereAdy Endre
tet, az örömhír táplál.
Karácsony
– Harang csendül...
Úgy gondolom, hogy meg kell
I.
tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel
Harang csendül,
örülni egymásnak! Igazi öröm csak
Ének zendül,
akkor, és úgy születhetik a szíMessze zsong a hálaének
vünkben, ha embertársainkat is
Az én kedves kis falumban
örvendezni látjuk! Ebben a hitben
Karácsonykor
kívánok a magam és Diósjenő
Magába száll minden lélek.
Önkormányzatának képviselőtestülete nevében minden kedves
Minden ember
Diósjenői polgárnak áldott, békés,
Szeretettel
szeretetteljes karácsonyi ünnepeBorul földre imádkozni,
ket.
Az én kedves kis falumban
Tóth János
A Messiás
polgármester
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
István – Paróczy Csaba – Sallai
Az én kedves kis falumban
Károly – Szabó Miklós – Vasas
Hálát adnak
János gazda – Vasas János cukrász
A magasság Istenének.
– Germány Sándorné – Kukac
Mintha itt lenn
Büfé.
A nagy Isten
Civilszervezeteinknek:
Szent kegyelme súgna, szállna,
– Karitász Csoportnak – HorAz én kedves kis falumban
gász Egyesületnek – Mákvirág
Minden szívben
Nyugdíjas Klubnak – Polgárőr
Csak
szeretet lakik máma.
Egyesületnek – Sportegyesületnek
II.
– Tűzoltó Egyesületnek – VadászBántja lelkem a nagy város
társaságnak – Kőszirt HagyományDurva zaja,
őrző Néptánc Egyesületnek.
De jó volna ünnepelni
A Dr. Göllesz Viktor Szociális
Odahaza.
Gondozó és Ápoló Otthon vezetésének, dolgozóinak lakóinak
A Szentgyörgyi István Általános
Iskola és az Aranydió Óvoda gyermekeinek, dolgozóinak, és a szülőknek.
Hegedűs Ferencnek, Rétság
város polgármesterének.
A fent említetteken kívül, minden segítő szándékú diósjenői
lakosnak köszönjük egész évben
nyújtott segítségét.

Köszönet a támogatásért!
Tisztelt Lakosság!
Egy önkormányzat működésében, eredményeinek elérésében
nagyon sok dolog játszik közre.
Többek között az is, hogy bizonyos célok megvalósításában, azok
elérése érdekében képesek vagyunk-e összefogni, adott esetben
erőnkhöz, tehetségünkhöz mérten
segíteni. Azt gondolom, hogy nem
vagyunk híján olyan magánembereknek, vállalkozóknak, civil szervezeteknek, akik egyszer, vagy
többször az év folyamán ne segítettek volna valamilyen módon önkormányzatunknak. Ezt a segítséget köszönjük meg nekik e sorokon
keresztül.
Köszönjük tehát:
Alaksa Mihály – Czmorek László
– Freistág János – Fritz János –
Kiss István – Oszter Sándor – Tuskó László –Székely József – Kalocsai Attila – Hegedűs Józsefné.
Vállalkozóinknak: Bagó István
– Kötél Miklós – Kovács Csaba –
Kiss Gergő – Lestyán Gábor –
Lukács József – Marton István és
családja – Mikita János – Molnár
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De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

2. oldal

Új képviselők
bemutatkozása II.
A 2015. januári, márciusi Jenői
Naplóban elkezdődött a megválasztott képviselő-testület tagjainak
bemutatása, amit folytatunk, hisz
az azóta eltelt időtől változtak a
testület tagjainak összetétele, három az előzőekben már bemutatkozó képviselő közben lemondott
képviselői mandátumáról. Okokról
a későbbikben visszatérünk.
Utoljára, de nem utolsó sorban, az újságban már megjelenített, de nyilatkozni nem akaró
képviselő urat kérdezzük, illetve
szeretnénk bemutatni.

István László

Visszatérve a felvezetéshez, mosolyogtató volt a márciusi lapszámban rólam szóló cikk, hisz nem
szerettem volna szerepelni a lapunkban, mégis megjelenítettek,
szó szerint idézve, kihangsúlyozva,
hogy nem kívánok lemondani tiszteletdíjamról, megjegyezve, hogy
ezzel is mintegy csökkentettem azt
az összeget, amit fejlesztési célokra
szeretnének fordítani. Most is tisztázni szeretném, hogy soha nem
mondtam, nem kérkedtem azzal,
hogy megválasztásom esetén lemondok tiszteletdíjamról. Ha már
firtatva lett elmondhatom, három
ciklusban mondtam le erről, önként, megválasztásom után, akkor
a két egyház és óvodánk javára
ajánlottam fel. A rám előröltetett
"önkéntes" kötelezettségektől mindig "fáztam". Ismerve magamat
szépen csendben csatlakoztam
volna a többiekhez, ha nem hangosan szinte felszólítva köteleztek
volna erre a nyilatkozattételre.
Tagja voltam az első, rendszerváltáskor felálló képviselőtestületnek, a mostani az ötödik,
amit elkezdtem, sajnálatomra egy
olyan ember helyére kerültem
munkájának összeférhetetlensége
miatt, akit emberileg, szakmai
felkészültsége alapján a legalkal-
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masabbnak tartok a mai napig
önkormányzati képviselőnek, akivel az előző testületben volt alkalmam együtt dolgozni, megjegyezvén, mint pénzügyi szakember nem
tartott alkalmatlannak, hogy az
összevont pénzügyi, szociális bizottság elnöke legyek. Visszatérve
az alapkérdéshez, célom és célkitűzésem, annak ellenére, hogy nem
voltam jelen a ciklusprogram
egyeztetésén, "összefésülésénél",
majd elfogadásán, - ennek végrehajtása és megvalósítása eskümhöz
híven.
– Bemutatásként röviden eddigi
életutad állomásairól szeretnénk
hallani.
– 1957. augusztus elején láttam
meg a napvilágot, nógrádi születésű vagyok, ott jártam általános
iskolában. Gimnáziumi éveimet
Rétságon végeztem, itt érettségiztem, illetve a felvételi miatt Salgótarjánban, a Bolyaiban. Levelező,
illetve esti iskoláimat Budapesten,
– ami sok volt, nem részletezem.
Szakmai végzettségem szerint
aranykoszorús villanyszerelő mester, illetve villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló vagyok.
Munkahelyeim, MN 9001, Börzsöny-alja MGTSZ, pár hónap egy
vállalkozónál, majd 1982. február
11-től, 24 évesen önálló kisiparos
lettem. Bekerültem egy nagyszerű
csapatba, társaságba, ahol a szakmák elitjei dolgoztak, hisz abban
az időben csak azok maradtak
talpon, akik tudták, ismerték szakmájukat, mert ebből éltek tisztességesen, becsületesen. Az akkori
társadalmi rend a kapitalizmus
csökevényének tartott bennünket,
de tudták, hogy szükség van ránk,
hagyott dolgozni bennünket. Kisiparos csak az lehetett, aki szakmailag, erkölcsileg megfelelt, és az
ipartestület hozzájárult kisiparának gyakorlásához. A kókler, megbízhatatlan, a munkájáért felelősséget nem vállaló szakembereket
kizárta soraiból. Volt becsülete a
mesterembernek. Jelenleg is ügyvezető elnöke vagyok az IPOSZ
Balassagyarmat Rétság és Környéke Ipartestületének, és tagja az
IPOSZ országos elnökségének,
ahol Nógrád megyét én képviselem.
Nős vagyok, így kerültem 1976ban Diósjenőre, fiam kereskedelmi
igazgató egy vállalatnál, aki két
leányunokával ajándékozott meg,
leányom, aki az PMRFK hivatásos
állományának tagja, egy fiúunokával. Nejem községünk óvodájának
volt dolgozója, előtte az erdészet
munkatársa, negyven munkában
eltöltött évek után megérdemelt
nyugdíjas éveit kezdte meg december elsejétől.
– Pár szót politikai, közéleti

munkádról?
– Voltam kisdobosvezető, úttörővezető, gimnáziumi évem alatt
KISZ-titkár, amit nem szégyellek
még akkor, sem ha azzal vádoltak
nem is olyan rég, hogy egy állampárt kiszolgálója voltam. Volt egy
rendszer, mi meg fiatalok voltunk,
bohémek és szépek, nemkülönben
aktívak a társadalmi életben.
Beleszülettünk, nem foglalkoztunk azzal, hogy ez most jó vagy
nem, mi jól éreztük magunkat,
akkor még azt hittük, hogy a szocializmus rendszere végig kíséri
életünket. A mi korosztályunk az,
aki a saját bőrén érezhette, illetve
tapasztalhatta meg a két rendszer
közötti különbséget. Párttag nem
voltam, nem kellettem, nem vettek
fel, igaz nem is jelentkeztem néphadseregünk harckocsi ezredében,
ahol polgári alkalmazottként tevékenykedtem évekig, megcáfolván
azt, hogy abban az időben, kötelező volt a párttagság.
Diósjenőn rendszerváltás előtt
póttanácstag, majd jött a rendszerváltás és tagja lettem az első felálló képviselő-testületnek. Ebben a
testületben ha akkor többen lettünk
volna fiatalok, most más képet
mutatna községünk. Rendszerváltás volt, az orrunk előtt számolták
fel a termelőszövetkezetünk vagyonát, földjeit, területeit. Ötleteinket
leszavazták azzal, hogy az önkormányzat nem egy munkáltató cég,
terület meg nem kell, van elég ház
eladó, a tó és a falu közötti terület
meg legyen térelválasztó a lakosság között. Ezzel mintegy bezártuk
a falut. Ezen időszak történéseire
érdemes volna visszatekinteni,
hogy ki mit tett, – már csak a jelen
oktalan támadásai miatt is.
– Vallásos, vagy ateista vagy?
– Gondolom, kérdésed nem véletlen, sokaknak szemében, ha nem
vagyok jobboldali, vagy templomba járó egyenes következménye az,
hogy ateista vagyok. A megértés
hiányát mutatja, ha a kommunizmus ecsetjével festenek le mindenkit, aki nem jár templomba az nem
is hisz Istenben. Véleményem, ha
Isten mindentudó, akkor tudná,
hogy valaki csak azért hisz benne,
hogy bebiztosítsa magát, valószínűleg még haragosabb lenne, mint
ha az illető őszinte lenne és bevallaná, hogy nem hisz. A mi van ha
mégis létezik, hittel az a gond,
hogy olyan, mintha azért hinnél az
Isten létezésében, mert talán eljön,
hogy visszavigye magával a jó
embereket, hogy azok örökké a
paradicsomban élhessenek. És
csak azért hinni, mert mi van, ha
mégis létezik, nem teszi Istent létezővé. A hit az ember belső, szellemi
tevékenysége, egy lelki kapcsolat
ember és Isten között, ez magán-
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ügy. A vallás, tehát megvallom a
közösségnek a hitemet, nézeteimet,
közügy, közösségi együttműködést
feltételez. Tapasztalatom, hogy a
környezetemben mást vallanak, és
mást cselekszenek az emberek.
Freud mondta, hogy a vallás egy
illúzió, és erejének forrása az a
tény, hogy egybeesik ösztönös
vágyainkkal. Nem bújok ki a kérdés alól, gondolataimat mondtam
el a vallásról és hitről. Egyébként
katolikusnak kereszteltek, hitem
legyen az én magánügyem, konkrét
kérdésedre válaszom egy igaz történetet.
Hatvanas évek elején játszódik,
mikor tombolt az akkori világnézet.
Egy kisfiúról, aki rendszeres látogatója volt nagyszüleivel a templomnak, néha mikor kellett, járt
ministrálni, napközben pedig a
karzaton ült unokanővére mellett,
az orgona padján, aki abban az
időben kántor volt.
Eljött az elsőáldozás, ekkor még
minden szép és jó volt. Majd történt valami, és a kisfiú többé nem
léphette át a templom küszöbét.
Nem értette, nem tudta mi rosszat
tehetett, hisz nem tett semmi olyat,
ami miatt ezt érdemelte. Mama
sírt, csak annyit mondott, az emberek rosszak, nagyon rosszak. Akkor
és ott valami megváltozott, eltört,
összedőlt, szétesett, keserűség, sós
könnyek, titokban megszólaltatott
dallamok. Sok-sok évre rá szinte
felnőttként tudta meg, hogy édesapját, aki katonatisztként szolgált
akkor feljelentették.
– Sokunkat érdekel, képviselőtestületbe való bekerülésed után
nem sokkal három képviselő lemondott, véleményed szerint miért?
– Én is feltettem volna ezt a
kérdést, nem adtak rá lehetőséget.
Hivatkozásukat nem értem, hisz
elfogadták a ciklusprogramot.
– Voltak konfliktusaid?
– Nem konfliktusnak, inkább
meg nem értésnek mondanám, igen
voltak, e rövid idő alatt. Kezdődött
az újsággal, ami tájékoztató lap
volt, és maradt, amit nehezen fogadtak, és a szerkesztőbizottság
szétverésével vádoltak, igaz nem
csak engem. Számszaki hiba felvetésénél, a tiszteletdíjnál, sem értették azt, ha leírok egy számot és
melléteszem az adót, amit a munkáltatónak kell kifizetni az államnak, sokaknak ez a szám a tiszta
zsebbe jutó nettó összeget jelenti,
kevesen tudván azt, hogy ezután
még levonások vannak, a különböző adóterhek, és ezután a maradék
a tiszta jövedelem, amivel rendelkezhet a képviselő. Elismerem,
rosszul fogalmaztam, mint számszaki hiba. Nekem lett titulálva az
a választás előtti cikk is, amit nem
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is én írtam, mintegy befolyásoltam
volna a választás eredményét. A
cenzúra alkalmazását újságunkban, nem is értettem, a helyesírási
hibákon kívül soha nem változtattunk senkinek a cikkein. Olyan volt,
hogy nem fért be terjedelme miatt,
de a következő számban leközöltük,
ha kívánta a szerzője, de a honlapunkon akkor is megjelentettük. A
cenzúra, valaminek a felülvizsgálata a megjelenítés előtt, az én olvasatomban, ilyen soha nem volt.
– Alpolgármesteri megválasztásodat, hogy fogadtad?
– Megtiszteltetésként a polgármester és a képviselőtársaim részéről, igyekszem helyt állni, a bizal-

mat megszolgálni.
– Közfoglalkoztatásról egy pár
szót végezetül, ha mondanál?
– Hat programelemről beszélhetünk, a Belterületi közúthálózat
javításáról, a Belvízelvezetésről, a
Mezőgazdasági utak karbantartásáról, a Helyi sajátosságokra épülő programelemről, a Mezőgazdasági programelemről, valamint a
Bio- és megújuló energiafelhasználási programelemről. Ennek
kidolgozásában, beleszólásában
nem voltam még jelen, végig kell
csinálni, a tapasztalatokat a folytatáshoz le kell szűrni így a következő program már könnyebb lesz.
Nagy terhet vettünk a nyakunk-

Diósjenő Községi Önkormányzat
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § alapján pályázatot hirdet

fogorvos
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8.
A 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint körzeti fogorvosi feladatok ellátása, Területi
ellátási kötelezettség, iskolafogászat
A fogorvosi állás csak vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel tölthető be 2016.
január 01. napjától.
Pályázati feltételek:
· Egyetemi végzettség, fogszakorvosi diploma,
· fogorvos munkakörben eltöltött - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
· büntetlen előélet,
· nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
· cselekvőképesség
· orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság
· 4/2000.(II. 25.) EüM rend. és a 18/2000. (II. 25.) Korm. rend. előírt iskolai végzettség,
szakmai és egyéb feltételek megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
· Végzettséget igazoló okiratok jegyző által hitelesített másolata
· Külföldön szerzett diploma esetén a honosításról (magyarországi elismerésről) szóló határozat jegyző által hitelesített másolata
· Részletes szakmai önéletrajz (gazdasági társaság pályázó esetén megjelölve, ki fogja személyesen ellátni a praxist)
· 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
· Nyilatkozat, mellyel hozzájárul, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, valamint arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy zárt ülés
tartását kéri
· Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló
okmány jegyző által hitelesített másolata
· Fogorvosi szakmai gyakorlat igazolására alkalmas irat
· Működési nyilvántartási igazolvány jegyző által hitelesített másolata
· Amennyiben van, a működtetési jogról szóló hatósági biz., illetve határozat jegyző által
hitelesített másolata
· Vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 40 napnál nem régebbi cégkivonat és
társasági szerződés jegyző által hitelesített másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 01.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János polgármester nyújt, a 06 35
525 012/113 - os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
· Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Községi Önkormányzat címére történő megküldésével
(2643 Diósjenő, Szabadság út 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
fogorvos.
· Személyesen: Tóth János, Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A kiíró fenntartja magának azt a jogot,
hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a diosjeno.hu honlapon szerezhet.

ba, sokan fejtik ki nemtetszésüket a
faluban, hisz minden nap képben
vagyunk – sok az igazság a negatív
kritikákban, de tesszük, mert valahol értéket teremtünk, és a legfontosabb, hogy foglalkoztatjuk ezeket
az embereket.
Igazi konfliktusaim itt vannak,
mások az elvárásaim, mint az adott
elvárhatóság az itt dolgozóktól.
Vannak, akik megértik, ezek biztos
tagjai lesznek közfoglalkoztatásunknak a továbbiakban, és lesznek, akiktől fájó búcsút fogunk
venni. A semmiből indultunk, most
már van mit felmutatni, látható ez
a blogunkon is. Az itt dolgozók is
kezdik tapasztalni, hogy van értel-
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me munkájuknak, és ha van lehetőségük, bármikor elmehetnek máshová, jobb munkakörbe, magasabb
bérért. A nevében is benne van,
hogy start munkaprogram, volt
már megkeresés munkaerő után.
Mi megadtuk a lehetőséget, a környék legnagyobb számú közfoglalkoztató települése vagyunk, vannak, akik élnek vele, vannak, akik
visszaélnek. Igyekszünk, hogy
előbb utóbb elfogadtassuk ezt a
programot a falu lakosságával,
hisz hasznos, szükségszerű munkákat végeztetünk el.
– Köszönöm szépen!
Molnár Istvánné

Civilszervezetek, egyesületek!
Köszönet Nektek!
Mind minden évben 2015-ben is
Diósjenőn sokat tettek a civil egyesületek a faluért. Minden a falu
által tartott eseményen megjelennek s főztjükkel, hangulatukkal
színesítik a rendezvényt, vagyis
emelik a rendezvény színvonalát.
Nagy öröm számunkra, hogy sok
civil szervezet működik Diósjenőn.
Az önkormányzattal
karöltve
2015-ben is számos eseményt bonyolítottunk le civil egyesületekkel
közösen.
Először is köszönetünket fejezzük ki a Karitász Csoportnak s
most már szinte összefonódva a
Mákvirág Nyugdíjas Klubnak is. A
házias konyhájukkal, vidám hangulatukkal rendszerint bearanyozzák napjainkat. Hálás köszönetünket fejezzük ki az Önkéntes tűzoltóknak, akik rendszerint minden
probléma helyszínére elsőként
érnek oda és önzetlen, gyors, precíz munkájukkal segítenek a bajba
jutott embereknek. Az külön jó eső
érzés, hogy rendezvényeinket lejelentve a hivatalos szervek felé,
válaszul mindig azt válaszolják:
"Lajosék ott lesznek, ott hiba nem
lehet".
Diósjenő nagyon büszke lehet
arra, hogy rendelkezik egy néphagyományainkat felvonultató hagyományőrző egyesülettel. A Kőszirt Hagyományőrző Néptánc
Egyesület pörgő, vidám fellépéseivel mindig mosolyt és büszke érzést kelt bennünk "jeneiekben",
hiszen múltunkból kapunk általuk
vissza a történelmünkből s mi ebből építkezhetünk.
Horgászegyesület, egy civil
szerveződés ahol mindig jó a hangulat, s finom halételekből soha
nincs hiány. Csupa önzetlen ember. Erdőbirtokosok, gazdák csupa
szív emberek, segítőkészségüket
bármikor kérheti az önkormányzat

vagy akár a falu embere is. S nem
szabad elmenni őrző szemeink
mellett, a Polgárőr Egyesület, akik
községünk csendes őrzői. Mikor
Mi álomra hajtjuk fejünket, Ők
árgus szemekkel járják a falut biztonságunk érdekében.
Diósjenői Sportegyesület. Talán
ez az az egyesület, akik a 2015-ös
évben lépték a legnagyobbat. Tenni akaró elnökséget választottak s
társult melléjük egy szorgos kis
csapat. A látványosság több mint
lenyűgöző, de megtöltötték tartalommal is. Boldogok lehetnek
nagypapák, apák, hogy csemetéik
újra futkározhatnak a pályán s
szép, igényes öltözőt vehettek
birtokba. S hazaköltözhetett néhány alkalomra a Bozsik-program
is.
A civilszervezetek, aki küszködve tagdíjakból, pályázatok útján,
szponzorok segítségével tevékenykednek. Sokszor a sajátjukat teszik
bele a működésbe, hogy egyáltalán
működésképesek legyenek.
Egy a közéletbe törekvő civil
szervezet a Boróka Egyesület.
Kismamáknak legfőképp és az
interaktív, innovatív programokat
kedvelőknek készítenek egész
évben színes foglalkozásokat. Reméljük továbbra is piacoznak,
biztosítják önzetlen módon a kisvonatot és hasznos képzéseket
indítanak 2015-ben is.
Az önkormányzat lehetőségéhez
mérten támogatását adja minden
civil szerveződéshez, s ezt továbbra is szeretnénk fenntartani.
Az Önkormányzat ezúton kíván minden civil egyesületnek,
szervezetnek áldott, békés karácsonyt és együttműködésben
gazdag boldog új esztendőt!
Szabó Béla
képviselő
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Három Falu Program
Berkenye-Diósjenő-Nógrád
November 24-én 16 órakor a
diósjenői iskola IKSZT termében
fogadtuk a Budapesti Corvinus
Egyetemen tájépítészetet tanuló
belga, mexikói, francia nemzetiségű diákokat, valamint
két
tanárukat, Szilvacsku Zsoltot és
Horváth Annát. Megtisztelt minket Tálas Zoltán a Börzsöny Térség Egyesület vezetője és Kristóf
Judit a munkaszervezet vezetője.
A találkozót a három falu nevében Tóth János Diósjenő polgármestere, a program kezdeményezője és irányítója nyitotta meg
köszöntésével, majd
a diákok
színes képek, diagramok és poszterek bemutatásával adtak szakmai rajzot arról, hogyan látják
ők tájépítészeti szemmel a három
falut, valamint azok együttműködésének lehetőségeit. Rendkívül
komoly munka áll a bemutatott
anyag mögött, látszik rajtuk a
szakma szeretete, az igényesség
és a profizmus. A három települést "turistaparadicsomnak" nevezik, mi itt élők is így érezzük,
tudjuk és teljes egészében egyetértünk az elnevezéssel, mivel annak
valóságos tartalma van. Hogyan
látják Ők, a hozzánk érkező
külföldiek és szakemberek? Milyen hiányosságokat látnak a mi
kis "paradicsomunkban"?
Elmondták, hogy nem találtak
sehol olyan turisták számára készült kis színes információs füzetecskéket, melyek a falvak nevezetességeiről adnak információt. A
pincesorok
adta lehetőségeket
nem használjuk ki, ahol a turistákat fogadni lehetne és helyi
termékekkel kínálni. A pincesorok előtt található területeket közösségi terekké lehetne kialakítani. Diósjenőn a falut átszelő
Jenői-patak
maradjon meg a
régi formájában, ahol a hangula-

tos kis hidak a régi időkre
emlékeztetnek.
Hiányolták
a
helyi turistajelzéseket, útbaigazítást arról, milyen nevezetességet
mely útvonalakon lehet elérni.
A tavat és a falut kerékpár- és
gyalogos úttal javasolják összekötni. Ugyanitt az önkormányzat
tulajdonában lévő legelőt pihenésre szánt területté javasolják kialakítani. A tavat nem lehet körbesétálni, így gyalogos- és kerékpárutat is javasolnak a tó köré
is. A tavat jelenleg egyetlen
célra, horgászatra használják. A
pihenésre vágyó emberek részére
kialakított stégeket és csónakázó
lehetőséget is biztosítani lehetne,
de fürdési lehetőséget is tud
nyújtani a tó. Kevésnek találják
a gyümölcsöskertet és a nagy
gazdaságokat.
Farmokra, növénytermesztésre és állattenyésztésre lenne szükség. Nagyobb
hangsúlyt kell fektetni az információ áramlására és az együttműködésre. A diákok szakmai
alátámasztása alapján a három
falut kerékpárút is összekötné és
közös programtervezet összeállítása is szükséges lenne, mert ezek
a rendezvények csalogatnák a
turistákat és ezáltal nagyobb lenne
a három falu látogatottsága.
A diósjenői lakosok közül
részt vett a fórumon dr. Kakukné
Dóczy Gabriella, aki a vállalkozókat képviselte,
Bán Gábor
aktív közösségi szerepet vállaló
nyugdíjas erdész, Székely József
és Dombóvári Dénes a földtulajdonosok
képviseletében,
Bircsák
Istvánné,
Kincses
Zoltánné és Ribai Lászlóné az
állatvédők csapatát képviselők,
Mocsári András és Fricz Orsolya a fiatalságot képviselték,
Virág Sándor a kisebbségi önkormányzat vezetője, Popovics

Értéket teremtünk
elkészült Diósjenő község közfoglalkoztatási információs blogja
http://kozfoglalkoztatas-diosjeno.blogspot.hu
Diósjenő Község Önkormányzatának közfoglalkoztatási információs
blogja azzal a céllal jött létre, hogy naprakész információkkal szolgáljon
a település lakói és minden érdeklődő számára az önkormányzat közfoglalkoztatási programokban való részvételéről, valamint a programokban
elért eredményekről.

Tivadarné a szállásadók képviseletében és három önkormányzati képviselő: Molnár Istvánné,
István László és Blaskóné Csontos
Mária.
Nógrád községből a község
polgármestere Szórágy Gyuláné
és dr. Kovácsné Balogh Mónika és
néhány civil szervezet képviselője
tisztelte meg a fórumot.
A tájépítész-egyetemisták bemutatták, hogyan lehetne még jobban
kihasználni Nógrád község helyi
adottságait. Nagyon tetszett nekik
a megye névadó településének a
vára, viszont hiányolták, hogy több
rendezvényt, koncertet, gasztrofesztivált lehetne a várban rendezni.
Jobban ki lehetne használni
ennek a gyönyörű helyen lévő, a
Börzsöny lábánál fekvő várnak az
adottságait, amely legalább 15
falura kiterjedően vonzaná a látogatókat és a turistákat. Nagyon
hiányolták, hogy a vár tövében az
infópont sajnos nem működik.
Sokkoló látványként tárult a
szemük elé a diósjenői úton a volt
Tsz épületének a látványa. Erre
megoldásként egy fából készített
kerítést javasoltak, ami szépen
eltakarná.
Nagyon örültek, hogy a községben milyen sok kézműves található, csak sajnos nem találtak egy
olyan kiadványt, amiben mindegyik be lenne mutatva. Javasolták, hogy a községben műhelytalálkozókat lehetne szervezni.

A falu képén sokat javítana, ha
élő sövények lennének ültetve.
Hiányolták még, hogy helyi zöldség- és termelői piac nincs a faluban.
Nagyon tetszettek a málnások és
a szedresek, amit javasolnak, nagyobb területen kellene termelni,
illetve több csemetekertet létrehozni. Közösségi kertek létrehozását is
javasolták. A tavat nagyon jó madárvédelmi területnek tartják, a
partján egy színvonalas közösségi
teret lehetne kialakítani.
Berkenye község részéről a polgármester asszony, Schmidt
Józsefné és a civilszervezetek támogatják a programot.
A hallgatóságnak tetszett ami a
fórumon elhangzott és nagyon
várják Schmidt Józsefné, Szórágy
Gyuláné és Tóth János, a három
falu polgármesterének együttesen
kialakított megvalósítható célkitűzéseit.
A rendezvényt a Boróka Civil
Szervezet által kemencében sütött, nagyon finoman elkészített
helyi ételek kóstolása zárta a
Boróka Közösségi Házban.
Megragadva az újság adta lehetőséget, tisztelettel átnyújtjuk a
falvak minden lakójának a személyre szóló meghívót a következő fórumra, mely január hónapban lesz és mindhárom falu a saját
községén belül tartja meg az összejövetelét.
BCsM
koordinátor

2015. november hó

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja

Nyílt tanítási nap iskolánkban
Régóta hagyomány iskolánkban,
hogy iskolakezdés után két hónappal meghívjuk a szülőket a tanórákra. Az idei tanévben is betekintést nyújtottunk az iskolánkban
folyó pedagógiai munkába. Miért
van erre szükség?
Több okból is hasznos a nyílt
nap. Szeretnénk, ha a kis elsősök
megmutathatnák, milyen ügyes
iskolásokká váltak néhány hét
alatt. Betartják az iskola szabályait,
aktívan részt vesznek a tanórákon,
örömmel szereznek sok-sok új
ismeretet, érdeklődve várják a
tanórákon kívüli programokat. A
szülők is büszkék lehetnek gyermekeikre, láthatják a pedagógusok
személyiségét, óravezetési stílusát,
az alkalmazott módszereket.
A nyílt napon a szülő megfigyelheti a gyermekét, mert előfordul,
hogy az iskolában másképp viselkedik, mint otthon, a megszokott
környezetben. Van olyan gyermek,
aki az édesanyja vagy édesapja

jelenlétében csendessé, visszahúzódóvá válik a tanórán, nem a
megszokott formáját hozza, és
olyan is van, aki a szülő jelenlététől úgy felbátorodik, aktív és lelkes
lesz, hogy rá sem lehet ismerni.
Természetesen a felsőbb évfolyamosok munkájába is betekintést
nyerhetnek a szüleik, és évről –
évre figyelemmel kísérhetik a fejlődésüket. Az esetlegesen felmerülő tanulási problémákat megbeszélhetik a nevelővel, és együtt megkereshetik a legjobb megoldást.
Mi, pedagógusok akkor örülünk
a legjobban, ha minden szülő eljön
és informálódik gyermeke iskolai
munkájáról. Tapasztalataink szerint leginkább az alsó tagozatos
gyermekek szülei vesznek részt a
nyílt tanítási órákon. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget adnak arra,
hogy tovább erősítsük a kapcsolatot az iskola és a családok között.
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Könyvbemutató az óvodában

Diósjenői történetek I-II.

November elején egy különleges
programra szólt a meghívó a közelmúltban megszépült, felújított
Aranydió Óvodába. Sokan elfogadták a meghívást, hiszen mindezidáig még nem látott napvilágot
Boros Szilárdné egy falunk történetét átfogóan
alsós munkaközösség vezető bemutató kötet. Azazhogy mindjárt
kettő, hiszen egybe nem is fért bele
az a sok helytörténeti érdekesség,
amelyet a szerző – Végh József –
egy fél évszázad alatt gyűjtött öszsze. Meg is telt az óvoda aulája,
amely igazán méltó és barátságos
helyszíne volt az ünnepi alkalomnak.

A kötetek sokszínű tartalma
persze elsősorban annak köszönhető, hogy igencsak gazdag történelme van falunknak. Itt csatázott a tó
partján Marcus Aurelius a filozófus római császár, a középkorban,
mezővárosi kiváltságokkal büszkélkedett, de a "közelmúlt", azaz a
huszadik század is igencsak bővelkedett sorsfordító eseményekben.
A második világháború történései
ezért tölthették meg az egész második kötetet. Az is elegendő, ha
rátekintünk a falu közvetlen környékének térképére, s a környező
hegyek nevéből – Csehvár, Cigányvár, Pogányvár és Kámor –
megsejthetjük a mozgalmas évszá-

zadokat. Ráadásul ismerünk még
olyan – "régésznemlátta" – településeket is a közelben, amelyek
történeti feltárása még várat magára.
A könyv bemutatása után sokan
vállalták a sorban állást azért, hogy
dedikáltassák a frissen vásárolt
köteteket. A szép este megkoronázását az jelentette, hogy még sokáig beszélgettünk az óvodában.
Köszönet jár azoknak is, akik a
vendéglátásban is segédkeztek.
Sokan megragadták az alkalmat,
hogy megnézzék a szép gyermekintézményt is, amelyre méltán
lehetnek büszkék az ott dolgozók.
Már a beszélgetés során kiderült,
hogy még sok mindent bele lehetett volna tenni a könyvbe. Egy
helytörténeti kutatásnak ugyanis
soha nincs vége. Máris felbukkantak további érdekességek, amelyek
egy új kötetnek is méltán lehetnének érdekes epizódjai. A gyűjtőmunka tehát folytatódik, s meglehet, hogy egyszer egy új kötettel
folytatódhat Diósjenői történetek
sorozata.
²
Diósjenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete szeretné
kifejezni köszönetét és megbecsülését Végh József mkl. úrnak, amiért több mint 50 év fáradhatatlan és
kitartó munkájának köszönhetően
kezünkben tarthatjuk Diósjenő
értékeinek jelenlegi legszebb
gyöngyszemét, a Diósjenői törté
neteket.
Büszkék vagyunk arra, hogy
lokálpatrióta munkájának köszönhetően nem csak Diósjenő dicső és
olykor fájdalmas múltja vált, válik
ismertté, hanem a jövő nemzedékek számára is megmutatja azt,
hogy Diósjenő volt, Diósjenő van
és Diósjenő lesz.
"...én itt születtem ebben a faluban, itt élt apám, anyám, itt vannak
véreim, sorsom, örömöm egy a
faluéval. A falu az enyém és én a
falué vagyok" (Végh Károly)
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A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet
és Ápoló Gondozó Otthon hírei
November 12-én ünnepeltük a
Szociális Munka Napját. Ennek
okán Szabó Béla igazgató úr főigazgatói dicséretben, Horváth
Mihályné és Méreg Erika igazgatói
dicséretben részesült, áldozatos és
kitartó munkájukért.
Gaudeate jelnyelvi kórusunkat
Egerszegi Sándorné halála után
Schmittinger Erika kolléganőnk
viszi tovább, akit az ellátottak
elfogadtak és egy teljesen új arcu-

lattal, repertoárral, stílussal működnek tovább. Túlvannak két
fellépésen, az Uránia Filmszínházban és a Fővárosi Nagycirkuszban
megrendezett Fényszóró Gálán
szerepeltek, ahol hatalmas sikert
arattak. Büszkék vagyunk rájuk.
Intézményünk dolgozói között
két új kolléganőt köszöntünk, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Szabóné Revák Mária
vezető pedagógus

Tapolca - Egyesített futballtorna
A Kastély Sportegyesület 2015.
november 13-15-ig egyesített futballtornán vett részt Tapolcán. 27
csapat vett részt ezen a rangos
tornán.
A nemzetközi tornán cseh és
szlovák csapatok is képviseltették
magukat.
Divízionálást követően Dunakeszi, Szigetvár és Tordas csapataival
kellett megküzdenünk. Nagy csa-

tákban vereség és döntetlen nem
fért bele csupa győzelemmel az
első helyet érte el a Kastély SE.
Köszönöm a felkészítő segítő
munkatársaimnak és egyben partner társaimnak a segítő tevékenységüket.
Gratulálok!
Szabó Béla
igazgató

Mivel a Cseh Köztársaságban az
idén ünnepelték a Speciális Olimpia 25 éves fennállását műsorral is
készültünk. Szabó Linda verset
mondott, amit Lengyel Zoltán jelnyelven mutatott be. A cseh szervezők a verset lefordították s kivetítették.
Összefoglalva az egy hónapos
kemény heti két alkalommal történő felkészülésünknek meg lett a
gyümölcse.
Nagyon hálásak vagyunk
Nagyné Barna Orsolya Annamária
igazgatóasszonynak a KLIK

rétsági kirendeltség vezetőjének.
Nagy László igazgató úrnak a
Szentgyörgyi István Általános
Iskola igazgatójának, amiért a
tornatermet felkészülésünk céljából biztosította részünkre.
Szabó Béla
igazgató

Nemzetközi futballtorna Csehországban
November első hétvégéjén a Cseh Köztársaságban Zlínben jártunk, ahol
nemzetközi futballtornán vettünk részt.
A tavalyi 5. helyet sikerült felülmúlni s a 2. helyet sikerült megszereznünk.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik felejthetetlen feleségem

Egerszegi Sándorné Ilona

Különdíjak:
· Szabó Attila Zlín város felajánlása, a torna legszimpatikusabb játékosa
· Szabó Béla Zlín város EP képviselőjének felajánlása, Fair Play díj a
torna partner játékosának

a Dr. Göllesz Viktor rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon fejlesztőpedagógusa búcsúztatásán
részt vettek. Külön köszönetet mondok Szabó Béla
igazgató úrnak, tanítványainak, az intézmény munkatársainak, lakóinak, hogy fájdalmamat részvétükkel enyhítették.
Egerszegi Sándor

2015. november hó

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja

A Szent Antal Karitász csoport tagja
kapott Erzsébet díjat 2015-ben

7. oldal

A Diósjenői Sportegyesület
beszámolója

a Jó Istentől kapott talentumot
nagyon jól hasznosította az élete
folyamán mindazok ellenére, hogy
sok megpróbáltatás és kudarc érte.
Kívánunk Neki jó egészséget,
hogy ezzel az önzetlen szolgáló
szeretettel még számos rászorulón
tudjon segíteni, és példaként szolgáljon a fiatalok számára.
Poszpisel Gyuláné
Karitász csoport vezetője

Egyházmegyei
Karitásztalálkozó 2015
Kedves munkatársunk Kovács
Györgyné Margitka a diósjenői
Szt. Antal Karitász csoport alapító
tagja (1992) és a mai napig is aktív
segítője.
Már nagyon fiatalon elkötelezte
magát a szeretett szolgálatában.
Munkahelye a község bölcsődéjében volt egészen nyugdíjba vonulásáig, szülők és gyerekek nagy
megelégedésére.
Mindig figyelmes és nyitott volt
az iránt akinek szüksége volt segítségre. Láthatatlan "angyalként"
hívta fel a figyelmet azokra akiknek segítségre volt szükségük, de
azt Ő már saját erejéből nem tudta
megoldani.
Fiatalon maradt özvegy, fiát
egyedül nevelte, közben gondoskodott idős szüleiről halálukig.
Segítő szeretete túl nőtt a családon mindig volt és a mai napig is
van akit a kora, vagy rászorultsága
miatt önzetlenül segít. Kórházban
idős magukra maradt betegeket
látogat, akiknek nincs hozzátartozója elkíséri a szakrendelésre.
Ő maga sem fiatal (75 éves), de

A Váci Egyházmegye területén
működő 35 karitászcsoport 170
főnyi képviselője vett részt a 2015.
november 7-én megrendezett 2015.
évi karitásztalálkozón.
A Ferences templomban szentmisével indult a program, melyet
dr. Varga Lajos váci segédpüspök
atya mutatott be ˗ Sebestyén Péter
marosvásárhelyi plébánossal, Miklós Zalán nógrádmegyeri plébánossal és Kiss Dávid diakonoussal.
A szentmisét követően adták át a
Váci Egyházmegyei Karitász Szent
Erzsébet díjait azoknak az önkénteseknek, akik kiemelkedő szorgalommal, önzetlenül segítik a legelesettebbeket:
Szent Erzsébet díjban részesült:
- Bennárik István ˗ Dabas
- dr. Helméczy Mátyásné ˗
Dunaharaszti
- Kovács Györgyné ˗ Diósjenő
- Kozmáné Baranyi Éva ˗ Abony
- Magyar Ferencné ˗ Cegléd
- Takácsné Kálmán Ilona ˗ Szolnok
- Fuchs Józsefné ˗Vác-Deákvár.
http://caritas.vaciegyhazmegye.hu/

A Rétsági Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
tájékoztatója
rességgel tartanak mozgásprogramokat:
- gerinctorna
- jóga
Betegklubjaink:
- szívklub
- daganatos betegek klubja
- cukorbetegek klubja
A Rétsági Egészségfejlesztési IroDietetikusunk étrendi tanácsda (EFI) továbbra is folytatja az adást végez.
egészségfejlesztő, betegségmegProgramjaink ingyenesek, minelőző szűrő programjait.
denki számára elérhetők, csupán
Szakorvosaink az alábbi szű- előzetes bejelentkezést igényelnek.
rőprogramokat végzik:
Bármilyen kérdésük van, szíve- melanóma (bőrdaganatok) dr. sen állok rendelkezésükre.
Eisler Anikó
Bocsárszki Zsuzsanna
- szájüregi dr. Ruzsa László
EFI munkatárs
- prosztata dr. Kiss Bertalan
+ 36 35 550-582
Sportelőadóink heti rendszeefi@retsagrendelo.hu

November 14.

A III. Bozsik torna
Diósjenőn került sor az idei év
utolsó Bozsik - tornájára, amelyen
délelőtt az U-11- es, majd délután
az U-13-as korosztály vett részt.
Csakúgy, mint legutóbb, a kisebbeknél 7, a nagyobbaknál 5 csapat
részvételével zajlottak a mérkőzések.
A délelőtt folyamán csapataink
hét mérkőzést játszottak, és hét
győzelemmel fejezték be az idei év
utolsó Bozsik-tornáját. A nagyobb
korosztály tornája szintén diósjenői
győzelemmel zárult. Mivel végig
hatalmas szél fújt ezen a napon,

így a csapatoknak ezúttal nem csak
egymással, hanem a természeti
elemekkel is meg kellett küzdeniük, ami nem volt könnyű feladat.
A program kiegészítő elemeként
ezúttal is sor került célba rúgó,
valamint dekázó versenyre. Továbbá a tornákon kötelező csokoládé
mellé ezúttal is minden résztvevőt
vendégül láttak a torna lebonyolításában segédkező szülők. Mivel
több mint 100 játékost láttunk
vendégül, ez sem volt kis teljesítmény.
Ezúttal is köszönet érte!
Józsa Csaba
szakedző

a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató lapja
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A rétsági rendőrök a társhatóságokkal
közösen ellenőrizték Diósjenő erdős területeit

A Rétsági Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály körzeti megbízottjai a társhatóságok képviselőinek
bevonásával 2015. november 26án a diósjenői erdős területen fokozott ellenőrzést tartottak. A közös
akcióban a hatóságok közötti
együttműködési megállapodások
alapján részt vett az Ipoly Erdő Zrt.
szakembere és erdésze, a Madarasi
Vadásztársaság hivatásos vadásza,
továbbá a Diósjenői Polgárőr

Egyesület tagjai. Az ellenőrzés
célja a természetkárosítás, orvvadászat és a téli fűtés időszakában
megnövekvő falopások megelőzése volt. A rendőrök a társhatóságk
képviselőivel közösen a község
erdős területeit és az oda vezető
köz- és földutakat, valamint az arra
közlekedő tehergépjármű forgalmat és azok rakományait ellenőrizték.
forrás: www.police.hu

Filmklub Diósjenőn
Idén ősszel indult útjára a
diósjenői filmklub a Borókaházban. A havi rendszerességgel
ismétlődő klubesten olyan filmeket
láthatnak az érdeklődők, melyeket
a készítők a közszolgálati média
égisze alatt futott, vagy még jelenleg is nézhető műsorok felvételeiből formáltak, általában 50 perces
alkotássá.
A szeptemberi kezdéskor a
2008-as Székely Gyors útjáról
készült filmet láthatták a vendégek
és a vetítés után kötetlen beszélgetésen vehettek részt a zarándokvonat szervezőjével és a film készítőjével. Annyira jól sikerült a vetítés
és hamar híre ment a faluban, hogy
a klubnapot meg kellett ismételni.
Így az októberi dátumon is a zarándokfilm volt látható.
A novemberi vetítésen Málta

került középpontba. A Duna TV
Közlekedés XXI. és az Építészet
XXI. c műsorai számára forgatott
anyagokból egy bő 50 percre valót
láthattak a klublátogatók. Érdekes
szemüvegen keresztül jelent meg a
kicsiny szigetország, hiszen főként
a z építészete és a közlekedése volt
a film alaptémája.
A decemberi vetítésen hazai
tájakra utazhatnak az érdeklődők.
A Balaton-felvidék borászaihoz és
présházaihoz visz el a filmklub
aktuális programja. A vetítés után
kötetlen beszélgetés lesz a készítőkkel.
Érdemes figyelemmel kísérni a
Boróka-ház filmklubjának programját, itt a lap hasábjain, vagy
akár a klub saját facebook oldalán.
Tóth Gábor

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

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.
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