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 Az idei Majális keresi a helyét.
Mert nem olyan már, mint amikor
az IGAZI MÁJUSFÁKat állították
– ahogyan Végh József elmondása
alapján megismerhettük a délutáni
előadásán. Nem is a szocialista
realista Majális már – Május 1,
hiszen azok az idők elmúltak.
 Az idei Majális keresi a helyét
és egy megelőlegezett Gyermek-
nap lett belőle, ahol volt program a
fölnőtteknek is: szólt a zene és volt
közös főzés, meg sör.
 Az idei Majális keresi a helyét a
világegyetemben és azt kérdezi:
Mi a jó nekünk, akik itt élünk
Diósjenőn? Jó, hogy van Majáli-

sunk, amikor ünnepelhetünk, de
mit is? Talán megtaláltuk a választ:
az életet, magunkat, a helyet, ahol
élhetünk, hogy van közös érté-
künk. Ilyen volt a mi Majálisunk.
 A Boróka-házban hatalmas zsi-
zsegés volt aznap: rengeteg gyer-
mek, szülő és nagyszülő fordult
meg nálunk. Több száz palacsinta
fogyott az adományos büfében.
Sok önkéntes munkaóra hozta
össze ezt a varázslatot.

 Köszönet a Boróka-ház minden
csapatjátékosának és önkéntesé-
nek!

Pluhár-Schaf Ibolya

Idén a Boróka-ház vállalta be/fel a
Majális szervezését.
 Először azt gondoltuk, hogy
leporoljuk a krinolin ruháinkat,
cilindereinket és kimegyünk egy
nagy tisztásra piknikezni Szinyei
Merse Pálra emlékezvén. Majd
miután ezt az ötletet elvetettük,
egyértelműen a 80-as évek hangu-
latát szerettük volna megidézni.
Hanggal, énekkel, „Önökkér-
tékkel”, sörrel, virslivel, vörös
lufikkal és korabeli öltözettel.

 Ez is vízió is elmaradt, végül 35
ezer forinttal felfegyverkezve neki-
indultunk a szervezésnek. Két
helyszínünk lett: a Boróka-ház a
gyermekeknek, és a Tájház: a fő-
zésnek és a muzsikának. Sok szer-
vezésbeli tett köszönhető Szabó
Ildinek és csapatának, a muzsika
Csabuda Péternek és a fellépő
zenészeknek. A főzésben sem volt
rest egy csapat sem, tudtunkkal
minden elfogyott, ami a katlanok-
ban született.

Majális

Teréz Anya gondolataival kezde-
ném: "Ebben az életben nem tehe-
tünk nagy dolgokat. Csak kis dol-
gokat tehetünk nagy szeretettel."
 Életünk során sokszor gondolok
arra, milyen is lesz majd, ha nem
én  nyújtom a  kezem már  egy  idős
ember felé, hanem a gyermekeink
felnőnek és ők teszik velünk mind-
ezt. Ezért ha idős, gondoktól meg-
fáradt arcot látok, nem csak szüle-
im, nagyszüleim, de kis falum
minden kedves idős embere is
eszembe jut.
 Vannak, akik már nincsenek

közöttünk, de akik most eljöttek,
akiket a betegágyuk, vagy mozgá-
suk korlátozott ebben, hogy eljussa-
nak közénk, rájuk is emlékezünk,
gyógyulást kívánva. Sok bölcsesség
cseng a fülemben, amit kaptunk
tőlük, sok reményteli pillanat, amit
őrzök a szívemben és szeretetet.
Szorgos munkájuk gyümölcse mind
az, amit mi és gyermekeink élvez-
hetünk, megtarthatunk, gyarapítha-
tunk. Ezért is nemes feladat, amikor
minden év májusában, ami most
május 21-e, megszervezhetjük szá-
mukra  az  Idősek  napját.   Az  idei

Idősek napja napon is szorgos kezek tevékeny-
kedtek a konyhában, sütöttek, főz-
tek, hogy nem csak lelki, de testi
örömöt szerezzünk számukra.
 Ez a nap kicsit szerteágazóvá
sikeredett, mert sok egyéb szép
program is volt falunkban.
 De a diósjenői Katolikus Szent
Antal Karitász Csoport, valamint
Diósjenő Község Önkormányzata
felvállalta ennek a nemes napnak a
megszervezését.
 Köszöntő beszédet mondott Tóth
János polgármester úr, valamint
Győry-Fáy Csaba plébános úr,
Repiczki Zsuzsanna jegyzőasszony
konferálta fel a szereplőket. Min-
denki kitért az öregkor szépségére,
az idősek megbecsülésére és a
kapcsolatok ápolására, hiszen nél-
külük nem lenne múltunk, de jö-
vőnk sem.
 Követjük példájukat, tanulunk
hibáikból, átadjuk örökségüket
gyermekeinknek.
 Megköszönjük szereplésüket az
Aranydió Óvoda gyermekeinek, a
Szentgyörgyi István Általános
Iskola tanulóinak, valamint a Re-
formátus Asszonykórus minden
tagjának, a Dr. Göllesz Viktor
intézet lakóinak is a színvonalas
műsorukat.

 A sikerhez nagyban hozzájárul-
tak továbbá Marton István finom
süteményei, Nagy Mónika évről-
évre felajánlott pizzái és Molnár
Istvánné is mindig pótolja a hiány-
zó dolgokat. A műsorok után egy-
egy tál étel került az asztalra, kö-
szönet ezért Bagó István úrnak, aki
szívügyének tekinti a falu rendez-
vényeit. Pogácsa, sütemények,
üdítő és  egy  pohár  borocska  is
segített a jó hangulathoz, s ezzel
zártuk az idei év megemlékezését.
 Mindenkinek köszönet és hála,
áldozatos munkájáért.

a szervezők
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Önkormányzati hírek
Beszámoló Diósjenő község Kép-
viselő-testületének 2016. május
26-án 18 órai kezdettel a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermében
tartott üléséről
Az ülésen megtárgyalt napirendi
pontok szerint:
Napirendi pontok előtt Tóth János
polgármester úr tájékoztatta a meg-
jelenteket a két ülés közt eltelt
időszakban végzett tevékenységé-
ről.
1) Közmeghallgatás 18-20 óráig
 A közmeghallgatáson elhangzot-
tak videofelvételen ˗ vágatlanul
˗megtekinthetőek a község honlap-
ján.
 Szemezgetve a felvetett témák-
ból:
- Polgármesteri Hivatal személyi

titkár felvétele
 A Polgármesteri Hivatalba 1 fő
meghirdetett pályázat útján került
felvételre. A munkakörbe tartozó
lényeges feladatok: polgármester
és jegyző munkájának támogatása,
személyi asszisztencia, a vezetői
döntések előkészítéséhez célzott
információk gyűjtése, feldolgozá-
sa, titkársági feladatok ellátása,
leírói munka, postázás, irattározási
tevékenység, nyilvántartások veze-
tése, statisztikák, elemzések, be-
számoló anyagok, prezentációk
elkészítése, kommunikációs és
marketingfeladatok, rendezvények
szervezésében, lebonyolításában
történő részvétel, pályázatok kere-
sése, nyilvántartása, előkészítése,
zöldfelület kezelés, hóügyelet irá-
nyítás. A munkakörrel kapcsolatos
egyéb információk: Az állás hatá-
rozott idejű 2016. április 01. napjá-
tól 2017. március 31. napjáig.
- Térfigyelő kamerák
 A településen elhelyezett térfi-
gyelő kamrák működnek, ezek
helyei: Jenői-tónál a Kukac Büfé-
nél, Táncsics Mihály út (poros út),
Piac  tér  (Dózsa  Gy.  út),  Aranydió
Egységes Óvoda-bölcsőde előtt
(Kossuth L. út), Szentgyörgyi Ist-
ván Általános Iskola előtt (Kossuth
L. út), Szent István park – játszótér
(Béke út), Zöldséges kert (Haladás
út), Diósjenő-Nógrádi bekötő út
községbe vezető vége, Arany J. út
– Petőfi út sarok, Polgármesteri
Hivatal (Szabadság út)
 Közterületen, közbiztonsági
célból képfelvevő helyezhető
el oly módon, hogy annak jelenléte
az állampolgárok számá-
ra nyilvánvalóan észlelhető le-
gyen.  A készített kép- és hangfel-
vételek, személyes adatok csak az
esemény helyszínén elkövetett
bűncselekmény vagy szabálysértés
miatt kezdeményezett eljárás során,
valamint körözött személy azonosí-
tása céljából használhatók fel.
- Református temető előtti tér-

kövezés

 A feladatot saját erőből kívánja
az önkormányzat megvalósítani,
amelyre a munkák sorrendjében a
Diós-települések találkozóját köve-
tő időszakban fog sor kerülni.
- 2015. évi falugyűlés
 A képviselő-testület döntése
értelmében lemaradt. Falugyűlés
lehetőséget biztosít arra, hogy a
képviselő-testület a község életé-
ben alapvető jelentőségű kérdése-
ket a falugyűlés elé terjesszen,
tájékoztasson. Megtartása nem
kötelező. Közmeghallgatást a kép-
viselő-testület 2015. évben is tar-
tott.
- Szemétszállítás
 A hulladékgazdálkodási törvény
átalakította az eddig ismert hulla-
dékszállítási szolgáltatást. Az átala-
kítás alapelve: egy egységes
nonprofit közszolgáltatási rendszer
kialakítása, nullszaldós működés-
sel. Az állami feladatok a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás orszá-
gos szintű megszervezését jelen-
tik. Nagy és sok vitát kiváltó átala-
kuláson esett át az országos hulla-
dékgazdálkodási rendszer. Április
1-jétől megkezdte működését a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló Vagyonkezelő Zrt.
(NHKV). Innentől kezdve kizáró-
lag az új koordináló szerv jogosult
hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tói számla kibocsátására. Az átállás
az eddig működő hulladékgazdál-
kodási rendszereknél likviditási
problémákat okoz. Mindezt árnyal-
ják még a szolgáltatási rendszerben
befagyasztott díjak, valamint a
szektorban megjelent új adók.
- Felduzzasztott géppark
 A település 2015. évben belépett
a Start munkaprogramba. Ennek
keretein belül jelentős létszámban
foglalkoztatott és foglalkoztat a
2016 évi programban is munkavál-
lalókat.
 A község Nógrád megye 9. leg-
nagyobb közigazgatási területével
rendelkezik. A munkaerőt települé-
sen belül nagy távolságra kell moz-
gatni (tó és környéke, Borsosbe-
rény határáig), amikor a munkate-
rület 5-10 km távolságban van. Ezt
2015. évben Tóth János polgár-
mester és István László alpolgár-
mester saját tulajdonú személygép-
kocsijával végezte. A Bio- és meg-
újuló energia-előállítás során a
környező települések felajánlása
révén már levágott, összekészített
nagymennyiségű faapríték előállí-
tására alkalmas faanyagot is ka-
punk, melyet ledarálást követően
saját településünk intézményeiben
tudunk felhasználni. A munkaterü-
letre és területről a szükséges szer-
számokat, gépeket, majd a megter-
melt aprítékot is be kell szállítani.
Mindez egyetlen fuvarozásra alkal-
mas gépjárművel nem, illetve na-

gyon nehezen volt kivitelezhető. A
2015 évi Start munka kapcsán az
önkormányzat elismerést, Start-
munka díjat kapott. Ez az elisme-
rés az erkölcsi megbecsülésen
kívül a 2016 évi startmunka meg-
valósításakor felhasználható 3
millió forintos támogatással is járt.
Ebből a képviselő-testület döntése
értelmében egy Mercedes Benz
Sprinter típusú 7 személyes, pla-
tós, vonóhorgos kisteherautó és
egy Fiat Dublo 7 személyes egyte-
rű személyautó került beszerzésre.
- Új  busz  kiknek  a  szállítására

szolgál
 Elsősorban a pályázati cél meg-
valósítását, amely az Időskorúak-
nak a Idősek Klubjába történő
bejutását és hazajutását segíti elő.
Egyebekben a jelentkező igényeket
a kapacitás kihasználás szervezése
mellett igyekszünk kiszolgálni
(óvodás korúak logopédiai szak-
szolgálathoz történő lejuttatása,
iskolás gyermekek versenyeken
történő részvétele, sportegyesület
sportolóinak szállítása, stb.)
- Idősek napja jó lenne, ha min-

denki névre szóló meghívót
kapna

- Konditerem kié?
 Magánvállalkozó tulajdona. Az
ott lévő volt bitumenes sportpályát
és a teniszpályát az önkormányzat
bérbe adta a vállalkozó részére, aki
jelezte, hogy pályázaton kíván
indulni, melynek a célja műfüves
pálya létrehozása. A pályázat be-
nyújtásához és a megvalósításhoz
hozzájárulását adta részére az ön-
kormányzat.
- Bekötő út állapota
 A  bekötő út,  a  Kossuth  L.  út,  a
Szabadság út, az Arany J. utca,
valamint a Táncsics M. utca falu-
ból kivezető és Borsosberénnyel
összekötő útja a Magyar állam
tulajdona, kezelője a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt.
- Mélyárok melletti telkek
 A Mélyárok mellett és a Kámor
utcai ingatlanok között található
egy önkormányzati ingatlan, me-
lyet az ott lakók gondoznak, ott
gyümölcsfákat ültettek. Az önkor-
mányzat sorozatosan hívja fel
figyelmüket arra, hogy az nem
magánterület, az a gondozással
nem kerül magántulajdonba. Az ott
lakók kérik, hogy a használat a
továbbiakban is a tulajdonviszony-
ok megtartása mellett fennmarad-
hasson.
- Jenő-patak vasút alatti területe

és a Mélyárok területén szemét
lerakása

 Bejelentés érkezett, hogy a tele-
pülés lakói előszeretettel hordják a
szemetet a jelezett területre. Fel-
hívjuk a lakosság figyelmét, hogy:
- a 218/1999 (XII.28.) Kormány-

rendelet 7. § értelmében szabály-
sértést követ el és százezer forin-

tig terjedő pénzbírsággal sújtható
az a személy, aki települési szi-
lárd vagy folyékony hulladékot a
közterületen vagy nem az arra
kijelölt helyen engedély nékül
lerak, elhelyez.

- A Büntető Törvénykönyv (1978.
évi IV. törvény) 218/A. paragra-
fusa (a hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése) alapján
bűntettet követ el, és három évig
terjedő szabadságvesztéssel bün-
tethető, aki a hatóság által nem
engedélyezett helyen hulladékot
helyez el, iletve engedély nélkül
vagy az engedély kereteit túllép-
ve hulladékkezelési tevékenysé-
get végez.

- Kötelező titoktartás
 Tisztázásra szoruló fogalmak:
 A panasz olyan kérelem, amely
egyéni jog- vagy érdeksérelem
megszüntetésére irányul, és elinté-
zése  nem  tartozik  más  -  így  külö-
nösen bírósági, közigazgatási -
eljárás hatálya alá.
 A közérdekű bejelentés olyan
körülményre hívja fel a figyelmet,
amelynek orvoslása vagy meg-
szüntetése a közösség vagy az
egész társadalom érdekét szolgálja.
A panaszos vagy a közérdekű beje-
lentő személyes adatai ˗ a (4) be-
kezdésben foglaltak kivételével ˗
csak a panasz vagy a közérdekű
bejelentés alapján kezdeményezett
eljárás lefolytatására hatáskörrel
rendelkező szerv részére adhatóak
át, ha e szerv annak kezelésére
törvény alapján jogosult, vagy az
adatai továbbításához a panaszos
vagy a közérdekű bejelentő egyér-
telműen hozzájárult.
 A közigazgatási eljárás célja
valamilyen hatósági engedély vagy
hozzájárulás kiadása, valaminek a
megtiltása.
 Közigazgatási hatósági ügy:
a) minden olyan ügy, amelyben a

közigazgatási hatóság az ügyfe-
let érintő jogot vagy kötelességet
állapít meg, adatot, tényt vagy
jogosultságot igazol, hatósági
nyilvántartást vezet, vagy ható-
sági ellenőrzést végez,

b) a tevékenység gyakorlásához
szükséges nyilvántartásba vétel
és a nyilvántartásból való törlés
˗a fegyelmi és etikai ügyek kivé-
telével ˗ ha törvény valamely
tevékenység végzését vagy vala-
mely foglalkozás gyakorlását
köztestületi vagy más szervezeti
tagsághoz köti.

 A közigazgatási eljárásban az
adatok zárt kezelését kérelemre a
hatóság elrendeli a tanú, a tolmács,
a szemletárgy birtokosa, a támoga-
tó és a hivatalbóli eljárást kezde-
ményező személy természetes
személyazonosító adatainak és
lakcímének zárt kezelését, ha az
adatok zárt kezelése iránti kérelmet
előterjesztő valószínűsíti, hogy őt
az eljárásban való közreműködése
miatt súlyosan hátrányos következ-
mény érheti.



2016. március-április hó a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja 3. oldal

 Az ügyfél az eljárás bármely
szakaszában betekinthet az eljárás
során keletkezett iratba.
- Állattartás, ebtartás
 Ebben az évben már foglalkoz-
tunk vele az újság hasábjain.
- Mélyároki öreg híd
 A híd, amely a Szabadság utca
végéről vezet át a földekhez nem
alkalmas nagy gépjárművek for-
galmára. Ezért azon mind méret,
mind súlykorlátozás van érvény-
ben. Azt biztonsággal gyalogos,
biciklis, személy autó forgalom
veheti csak igénybe. Mezőgazdasá-
gi nagygépek, traktorok, vontatók
azt nem használhatják.
- Tópart út
(1) Lakó-pihenő övezet, amely a

KRESZ szabályai szerint a
„Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblá-
tól a „Lakó-pihenő övezet vége”
jelzőtábláig terjedő területre -
csak a következő járművek hajt-
hatnak be:

a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látoga-

tókat szállító személygépkocsi, a
személygépkocsi kivételével a
legfeljebb 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömegű gépkocsi,
a betegszállító gépjármű, motorke-
rékpár, a motoros tricikli és ezek-
hez kapcsolt pótkocsi, segédmoto-
ros kerékpár, állati erővel vont
jármű és kézikocsi, a kommunális
szemét szállítására szolgáló jármű,
továbbá az oda áruszállítást végző
legfeljebb 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömegű tehergép-
kocsi,

c) az ott lakók és oda költözők
költöztetését végző tehergépko-
csi,

d) az oda látogatókat szállító autó-
busz,

e) az oda építő- és tüzelőanyagot
szállító tehergépkocsi és hozzá-
kapcsolt pótkocsi,

f)  az út- és közmű építésére vagy
fenntartására, köztisztasági,
rendvédelmi, betegszállítási,
közegészségügyi feladat, illető-
leg postai gyűjtő- és kézbesítő
szolgálat ellátására szolgáló
jármű, ha ez feladata ellátása
érdekében elkerülhetetlen.

(2) A lakó-pihenő övezetben jár-
művel legfeljebb 20 km/óra se-
bességgel szabad közlekedni.

(3) A lakó-pihenő övezetben a
vezetőnek fokozottan ügyelnie
kell a gyalogosok (különösen a
gyermekek) és a kerékpárosok
biztonságára. Ha az úton járda
nincs,

a) a gyalogosok az utat teljes szé-
lességében használhatják, a jár-
művek forgalmát azonban szük-
ségtelenül nem akadályozhatják,

b) járművel várakozni csak az erre
kijelölt területen szabad.

- DINÓBER
 Jogutód nélkül szűnt meg, a
tulajdon jog az önkormányzatoké.

- Bizottsági tiszteletdíjak
6/2015.  (V. 06.) számú önkormányzati

rendelet az önkormányzati képviselők tisztelet
díjáról

 A Magyarország helyi önkormányzatokról
szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 35. § (1)
bekezdése alapján Diósjenő község önkormány-
zatának képviselő-testülete az alábbi rendeletet
alkotja az önkormányzati képviselők illetményé-
ről illetve tisztelet díjáról.

1.§
(1) Az önkormányzati képviselő részére ˗

megválasztásának időpontjától megbízatása
megszűnéséig ˗ tiszteletdíjat állapít meg, a
köztisztviselők jogállásáról törvény szerinti
mindenkori illetményalap

 képviselők részére 1,00 szorzó/hó
 bizottsági kültagok 0,25 szorzó/hó

2.§
(1) Az önkormányzati képviselő a tiszteletdíja

egészéről vagy meghatározott részéről le-
mondhat a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával.
Amennyiben írásbeli nyilatkozatát az alakuló
ülésen nyújtja be, azt úgy kell tekinteni, hogy
a képviselői megbízatásának egészére szólóan
adta be lemondását tiszteletdíjára.

3.§
(1) A képviselő-testület a kötelezettségeit meg-

szegő képviselő megállapított tiszteletdíját
25%-kal csökkenti az adott hónapra vonatko-
zóan, ha az önkormányzat üléséről előre be
nem jelentve, igazolatlanul hiányzik.
Az igazolás tényének elfogadása a polgármes-
ter hatáskörébe tartozik.

(2) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csök-
kentés és a megvonás újra megállapítható.

4.§
(1) Az így megállapított tiszteletdíjat a tárgyhót

követő hónap 5. napjáig kell az érintetteknek
megkapni, számlára történő átutalással.

(2) Jelen rendelet kihirdetése napjától lép hatály-
ba, de rendelkezéseit 2015. 12. 01. napjától
kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a 9/2014.  (X. 21.) számú önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

P. H.
  Tóth János           Repiczki Zsuzsanna
  polgármester                  jegyző
 Részlet a Jenői Napló 2015.
májusi számából:
 „5. Képviselők tiszteletdíjának
megállapítása Diósjenő Község
Önkormányzat képviselő-testülete
az 6/2015 (V. 06.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzati képvi-
selők tisztelet díjáról elfogadta. A
rendelet megtekinthető a község
honlapján, valamint a Polgármes-
teri Hivatal emeleti folyosóján lévő
hirdetőtáblán.”
- Tervezett képviselői informa-

tikai beszerzés
 A képviselő-testület a kapcsolat-
tartáshoz tabletek beszerzését vette
fontolóra, de azt elvetette.
- Jegyzőkönyvek, önkormányza-

ti rendeletek, határozatok nyil-
vánossága

 A képviselő-testület ülésének
előkészítő iratai a honlapon megje-
lennek, a képviselő-testület ülése
nyilvános, a honlapon a készült
videó felvétel vágás nélkül megte-
kinthető. A hozott rendeletek vala-

mint minden ülésről tájékoztató
megjelenik a Jenői Naplóban. A
meghívók, anyagaik, a rendeletek
kifüggesztésre kerülnek a hivatal
hirdetőtábláján. Június hónap vé-
gétől folyamatosan feltöltésre ke-
rülnek a honlapra, jogszabálytárba.
- Fejlesztési terv
 Megjelent a Jenői Naplóban, a
honlapon.
 A tervezési logika azt diktálja,
hogy először hosszabb távra szóló
jövőképet, stratégiát alkosson a
település vezetése, majd ezekből
levezetve egységes rendszerben
közép- és rövid távra szóló fejlesz-
tési programok, majd cselekvési
tervek, projektek szülessenek. A
megjelent és elfogadott terv a jö-
vőképet, a program irányát hatá-
rozza meg. A rövid távú évre le-
bontott terv az, amely a konkrét az
évre szóló célkitűzésekről szól.
 Ez adja meg a keretet, ezt lehet
az egyes célkitűzéseket kibontva a
részletes évre szóló tervezés alapja,
a stratégia. A stratégiai tervezésben
a jövőre vonatkozó reális elképze-
lések érdekében dolgozunk, azon-
ban ez nem jelenti azt, hogy meg-
kísérlünk meghozni jövőbeni dön-
téseket. A stratégiai tervezés csu-
pán bevon a folyamatba olyan
elképzeléseket, amelyek egy lehet-
séges jövőre vonatkoznak. A stra-
tégiai tervezés nem egy lineáris,
előre meghatározott lépések soro-
zata, hanem egy kreatív folyamat,
amelyben lehet, hogy a tegnap
meghozott döntéseket felülírhatják
a mai eredmények. Képviselőként
ezért különösen nehéz feladat fele-
lősen részt venni egy stratégiai
tervezési folyamatban, hiszen az
egyik oldalról a település vezetésé-
ben végig kell élni, hogy három
előrelépés után esetleg négyet
vissza kell lépni abban a folyamat-
ban, amit a tervezés irányítói dik-
tálnak; és erről még tájékoztatni is
kell a település lakóit. A stratégiai
tervezés folyamata nem hasonlít
egy A-ból B-be tartó menetrend
szerinti vonaton való utazáshoz,
sokkal inkább egy hullámvasúthoz.
Ami viszont szintén eljut a végál-
lomásához. A pályázatok nagymér-
tékben befolyásolják a tervezés
végrehajthatóságát, esetleges irá-
nyát. Jelentős befolyásoló ténye-
zők az egyes törvényi módosítá-
sok.
- Belső ellenőrzési terv végrehaj-

tása
 A belső ellenőrzés évente köte-
lezően végrehajtandó feladat, azt
minden évben belső ellenőr útján
elvégzi az önkormányzat.
 Részlet a Jenői Napló 2015.
decemberi számából:

„Belső ellenőrzés Diósjenő Köz-
ség Önkormányzata a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény és a költségvetési

szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011 (XII. 31.) kormányrende-
let előírásai szerint látja el a belső
ellenőrzéssel kapcsolatos feladata-
it. A belső ellenőrzés működését
Styevóné Pintér Bernadett belső
ellenőr megbízásával biztosítja.”
- Helyi vállalkozások
 Diósjenő község Önkormányza-
ta számtalan helyi vállalkozóval jó
kapcsolatot tart fenn, ezek vállal-
kozók, kereskedők, szállásadók,
fuvarozók stb. Az önkormányzat
hacsak teheti segítséget nyújt szá-
mukra. Minden vállalkozótól érke-
ző felvetést, javaslatot, kritikát
igyekszik komolyan venni és az
ezekkel kapcsolatos kéréseknek
eleget tenni. Természetesen nem
mindig sikerül úgy és időben, aho-
gyan ezt szeretnénk, de ettől füg-
getlenül mindent elkövetünk, hogy
elégedettek legyenek vállalkozó-
ink. Azt is el kell mondani, hogy
nem minden vállalkozóval szoros a
kapcsolatunk, de ez idáig még
senkit ez miatt hátrányos megkü-
lönböztetés nem ért.
- Zsibak-forrás
 Az egyeztetéseket az önkor-
mányzat megkezdte, a víz minősé-
gét hivatalosan bevizsgáltatta.
- Idegenforgalmi adó
 Felmerült hozzászólás alapján,
hogy a beszedésére jogosultakat e
tevékenységre a Polgármesteri
Hivatal fokozottan ellenőrizze.
 Az idegenforgalmi adó
(rövidítve: ifa) a helyi adók között
szerepel, és az önkormányzatok
számára teremt bevételt. 2008.
január 1-től a törvényi mértéknek
megfelelően községünkben az adó
mértéke 300 forint/vendégéjszaka.
Kit terhel az adókötelezettség?
Mindazoknak a magánszemélyek-
nek meg kell fizetnie, akik nem
állandó lakosként töltenek éjszakát
az önkormányzat illetékességi
területén. Az adó beszedésére
mindazok a szálláshely szolgálta-
tók jogosultak, akik ellenérték
fejében engednek át szálláshelyet
nem az illetékességi területen la-
kóknak, rendszerint turistáknak.
Az általános gyakorlat szerint a
tartózkodás utolsó napján kell
megfizetni az összeget. Mint már
említettük, az idegenforgalmi adó
önkormányzat részére történő áten-
gedésére akkor is kötelezett a szál-
láshelyet nyújtó, ha az összeget
elmulasztotta beszedni, erre szol-
gáltatóként mindenképpen megéri
figyelni.
 Ki élvez mentességet az ide-
genforgalmi adó megfizetése
alól?
 Mint a legtöbb adó esetében, így
az ifa kapcsán is beszélhetünk
mentességről. A következő szemé-
lyeknek nem kell megfizetniük az
adót:
- 18 éven aluliaknak
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- fekvőbeteg szakellátásban, vagy
szociális intézményben ellátott
személyeknek

- közép- és felsőfokú oktatási
intézmény tanulói vagy hallgatói
jogviszonya alatt állóknak akkor,
ha szakképzés keretein belül
tartózkodnak az önkormányzat
illetékességi területén, és tölte-
nek ott legalább egy vendégéj-
szakát

- az üdülő tulajdonosának, vagy a
használati joggal rendelkezőnek
hozzátartozóinak

- egyházi jogi személy tulajdoná-
ban levő épületben megszálló, a
hitéleti tevékenységben részvevő
személynek

- Sportegyesület támogatása
 Az Önkormányzat 2015. évben

3.912.800 Ft pénzeszközzel támo-
gatta a Sportegyesületet, az üzeme-
lési költségeken felül, amelyeket
az önkormányzat fizetett.
 A 2015 évi költségvetés elkészí-
tésekor a képviselő-testület úgy
döntött, hogy a képviselők által fel
nem vett tiszteletdíj (bruttó) össze-
gével azonos összegben képeznek
egy elkülönített lapot, amelyet a
sportegyesület támogatására fordí-
tanak. Az év során a képviselő-
testületen belül lemondás folytán
személycserék történtek, május
hónapban a képviselő-testület a
tiszteletdíjakra vonatkozó rendele-
tét módosította. Bár a megtakarítás
a tiszteletdíjakból nem realizáló-
dott, ettől függetlenül a sportegye-
sület támogatása megtörtént.

2) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellá-
tásának értékelése, beszámoló a 2015.évi gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról

Családgondozó: Juhász Józsefné
Lakos összesen: fő 0-18 éves: fő

2015-ban nyilvántartott
gyermek

48 36
ebből

Alapellátott 24 16
Védelembevett 2 2
Szakellátott 4 2
Utógondozott 1 1
Nyilvántartott egyszeri eset 17 15
2015. évben megszűnt 25 20
2015. 12. 31-én nyilvántartott 23 16
 Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadás ideje: szer-
da 10-12 óráig
 A gyermekjóléti szolgálatok kiemelt feladata a veszélyeztetettséget
észlelő-és jelzőrendszer működtetése, mely a prevenciós munka első
számú eszköze.

Küldő

Egészségügyi szolgáltatók:
- Háziorvos
- Védőnő 5
- Kórház -

Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szóig.) 3

Közoktatási intézmények:

- Óvoda 2
- Általános Iskola 12
- Középiskola 7
- Nevelési Tanácsadó ”

Rendőrség 5
Ügyészség -
Bíróság -
Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet -
Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása -
Társadalmi szervezetek egyházak, alapítványok -
Munkaügyi hatóság -
Gyámhivatal 4
Jegyző, gyámhatóság -
Pártfogó Felügyelő Szolgálat -
Egyéb (állampolgár) 3
Összesen: 41

A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma a 2015. évben

2015. évben a gondozásba ke-
rülés okai:
- szülő-család életvitele
- magatartászavar, teljesítményza-

var (iskolai hiányzás, szabálysér-
tés, bűncselekmény elkövetése)

- gyermeknevelési problémák
- családi konfliktus
- fogyatékosság, retardáció
- anyagi probléma
- kiskorú várandós anya
- szociális válsághelyzetben lévő

várandós anya
- ügyintézésben segítségnyújtás

Nyilvántartottak fő problémái:
 A gyermekek igazolatlan iskolai
mulasztás, családi konfliktus, szü-
lő-család életvitele, magatartásza-
var, gyermeknevelési probléma
következményeként kerültek nyil-
vántartásba.

Alapellátás keretében gondo-
zottak fő problémái:
 Anyagi okok, a szülők problé-
más életvitele okozta nehézségek,
gyermeknevelési nehézségek, vala-
mint családi konfliktus miatt került
sor a gyermekek alapellátásba
történő gondozására.

Védelembe vétel alatt állók
problémái:
 2 gyermek védelembevételére az
50 órát meghaladó iskolai hiányzá-
sa miatt került sor.

Iskoláztatási támogatás meg-
vonása, hány főnél stb.:

Ideiglenes hatályú elhelyezés
okai:
 A 2015-es évben 1 gyermek
esetében kellett ideiglenes elhelye-
zést kezdeményezni. Jelenleg a
gyermek védelembe vétel alatt áll.

Nevelésbe vétel okai:
A településen lakó szülők kapcsán
4 nevelésbe vett gyermek esetében

kellett intézkedni. A nevelésbe
vételükre már régebben került a
sor. Okai: szülő-család életvitele,
fogyatékosság, elégtelen lakáskö-
rülmények.

Utógondozás: -
Válsághelyzetben lévő váran-

dós anya gondozása:
 2015. évben 3 szociális válság-
helyzetben lévő várandós anyát
gondoztunk közösen a védőnővel.
Ebből 1 kiskorú.

Lezárt esetek, nyilvántartásból
kikerültek:
 25 gyermek gondozása fejező-
dött be a 2015-ös évben.

Egyéb ellátások biztosítása,
pszichológus, közvetítés más
szoláltatásba (jogi, nevelési ta-
nácsadó stb.):
 A gyermekjóléti szolgálat alkal-
manként ruha adományban is ré-
szesítette a rászoruló személyeket,
családokat.
 Az elmúlt évben szolgálatunk
egy alkalommal november hónap-
ban 200 fő/58 családnak élelmiszer
adományt osztott a településen,
amelyre a Magyar Élelmiszer
Banknál pályáztunk.

Juhász Józsefné
   családsegítő

3) Szociális ellátási formák igénybevételéről, költségvetésének idő-
arányos alakulásáról beszámoló - Beszámoló a Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére a szociális ellátási formák igénybevételéről
2016. január 1-től, 2016. április 30-ig (számszaki kimutatás)

Támogatás megnevezése
Terv
(ezer

Ft-ban)

Felhasználás
önkormány-
zatot terhelő

rész
(ezer Ft-ban)

Felhasz-
nálás

önkor-
mányzatot
terhelő rész

(%-ban)

Elutasí-
tásra
került

kérelmek
száma

Létszám
adatok

(támoga-
tási eset)

Települési támogatás

Lakhatást elősegítő támogatás 1000 7 0,7 --
1 fő

(3 eset)
Ápolási célú települési támogatás -- -- -- -- --
Eseti gyógyszertámogatás -- 9   -- 4 fő
Temetési támogatás 700 140 20 -- 7 fő
Közköltségen tört. temetés ktg-e 300 -- -- -- --
Rendkívüli települési támogatás
(betegség, haláleset, elemi kár,
válsághelyzetben lévő várandós
anya gyermekének megtartása,
iskoláztatás, gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolat-
tartáshoz, a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadások, gyermek
hátrányos helyzete miatti anyagi
segítség)

1500 24 1,6 7 fő 4 fő

Szociális célú tűzifa támogatás   40,5 m3   4 fő 34 fő
 Települési Támogatás Összesen: 3500 180 5,14 11 fő 50 fő

 A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere 2015.
március 1-jei átalakításával össze-
függésben az állam és az önkor-
mányzatok közötti  feladat-
megosztás a szociális ellátások
biztosítása területén alakult át:

 A fentieken túl az önkormányza-
ti segély is átalakult, hiszen a rend-
kívüli élethelyzetre tekintettel is a
rendkívüli települési támogatás
keretében nyújtható támogatás.

Lakásfenntartási támogatás és
adósságkezelési szolgáltatás
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 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. márci-
us 1-jétől nem kötelező Az önkor-
mányzatok a települési támogatás
keretében biztosíthatnak támogatást
a gyógyszerkiadások 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 ˗ je-
lenleg hatályos a 3/2016. (II. 25.)
sz. rendelet.

4) Júliusi rendezvények áttekintése

hónap: nap megnevezése: helye: felelőse:
július 15-16. Diós települések találkozója,

Jenő-nap
Dózsa György út
Szabadtéri színpad

Önkormányzat, Egyesületek,
Intézmények, Általános Iskola
tanulóinak fellépése, Kőszirt
Hagyományőrző Néptánc
Egyesület

Vízitúra Boróka ház Boróka Egyesület

5) Egyebek
 Egyéni kérelmek megtárgyalására (segély kérelmek stb.) került sor.

Repiczki Zsuzsanna
jegyző

A vetőmag programhoz kapcsolód-
va ˗ a Váci Egyházmegyei Karitász
áprilisban 1500 kg vetőburgonyát
adományozott a Diósjenő külterü-
letén létrehozott kertészetnek. Ez a
kertészet a település önkormányza-
ta által és a saját tulajdonán való-
sult meg. Ezért itt közmunka prog-
ram keretében olyan hátrányos
helyzetű emberek dolgoznak, akik-
nek ez az egyetlen esélyük a mun-
kába állásra.
 Diósjenő község Budapesttől
mintegy 60 km-re Nógrád megye
nyugati részén, a Börzsöny lábánál
fekszik. A település önkormányza-
ta 10 éve fáradozik azon, hogy az
itt lakóknak megélhetést biztosít-
son. A 2767 fős lakosságból kb.
400 fő roma származású, ezért a
munkanélküliek száma néhány
évvel ezelőtt még igen magas volt.
Tóth János polgármester urat arról
kérdeztük, hogyan indultak el és
milyen eredményeket értek el ed-
dig?

- Tíz éve indultunk el ezen az
úton és az alapvető célkitűzésünk
az volt, hogy segély helyett mun-
kát adjunk. Ehhez az első lépést
akkor tudtuk megtenni, amikor
elkezdődött a közmunka program.
A kezdeti időszakban ˗ 2007-2008-
ban még nem volt ennyi lehetőség,

mint manapság, az alacsony lét-
számban foglalkoztatásba vehető
embereknek csak kézi szerszámo-
kat tudtunk adni a közterületek
takarításához.
 A fejlődéshez vezető következő
lépés legfontosabb szempontja az
volt, hogy helyben munkát ad-
junk és értéket teremtsünk. Év-
ről-évre próbáltunk előbbre jutni,
így 2012-ben a kazánprogramban
vettünk részt, amelynek köszönhe-
tően egy kis teljesítményű aprító-
gépet vásároltunk. Azóta az óvoda,
az iskola és az önkormányzat épü-
letét biomassza kazánnal fűtjük. Ez
azonban csak 1-2 embernek adott
munkalehetőséget a biomassza
üzemben.
 A tavalyi évben a START mun-
kaprogram hozta meg a nagy
fordulatot. Az önkormányzatnak
134 millió forintos pályázatot sike-
rült elnyernie, így 90 fő részére
tudtunk közmunka program kereté-
ben munkalehetőséget biztosítani.
Ennek köszönhetően a településen
élő munkanélküliek száma nagy-
mértékben lecsökkent és az eddig
22.800 Ft-os segélyből élő embe-
reknek 50 ezer forint körüli jöve-
delmet jelent. Továbbá ez a juttatás
az egészségbiztosítást és a nyugdíj-
biztosítást is tartalmazza – amely
már egy biztatóbb jövőképet vázol
eléjük. Ezen kívül - a családoknál
keletkező többlet kb. havi 3 millió
forint értékben a helyi kereskede-
lemben is kimutatható, mivel hely-
ben költik el.
 Településünk közbiztonsági
szempontból is veszélyeztetett
terület volt – az emberek munkába
állását követően a bűncselekmé-
nyek száma érezhetően és jelentős
mértékben lecsökkent.
 Mindezek megvalósítása az
önkormányzat képviselő-testületé-
nek rengeteg munkát jelent. A
helyi adottságokra építve kellett
átgondolnunk a lehetőségeket és
megtervezni a munkafolyamatokat.

Így idén – a START programon
belül az előző évek alatt elért ered-
ményekre és tapasztalatokra építve
5  lábat  és 1 hosszú távú csoportot
alakítottunk ki:

1. a belvíz elvezető lábat
2.  a közút karbantartó lábat
3.  a helyi sajátosságokra épülő

lábat
4.  a biomassza előállító lábat
5.  a kertészetet és a
6.  a hosszú távú csoportot.

 Erőfeszítéseink eredményét a
Belügyminisztérium is elismerte,
mert 3 millió Ft jutalmat kaptunk a
startmunka programban végzett
tevékenységünkért. Célunk, hogy
ezek az emberek felismerjék:
„AKAROM”, hogy a saját lábamra
álljak, hogy önellátó legyek. Erre
vannak már jó példák: többen
olyan motivációt kaptak, a köz-
munka program során megtanult és
elvégzett feladatokból, hogy a saját
kertjüket és a családtagjaik kertjét
is megműveljék. Illetve a legna-
gyobb hozadéka, hogy már 20-an

elhelyezkedtek a közmunkások
közül a versenyszférában. Aki fel
tudja venni a munkát, annak mi
tudunk munkát adni.
 A legnagyobb nehézséget a napi
szintű irányítás, a munkafolyama-
tok megtervezése és a szervezés
jelenti, továbbá, hogy folyamato-
san ösztönözni kell őket, mert még
nem teljes körű az összefogás. Ki
kell használni a földterületet és
bevetni vetőmagokkal. Rendkívül
fontos, hogy van élmény – vagy
nincs élmény. Ezt úgy értem, hogy
ezeknek az embereknek mit jelent,
amikor kikel a földből az elültetett
növény és elkezd burjánzani. A
földművelés azonban nagyon koc-
kázatos is, mivel időjárás függő.
Az esős napokon, lehetőleg az arra
a napra tervezett munkafolyamatok
helyett mindig valamilyen más
tevékenységet is biztosítani kell – a
folyamatos foglalkoztatás érdeké-
ben. Ez azonban nem mindig lehet-
séges; ilyenkor állásidőt fizetünk,
ami a jövedelem harmada.

Diósjenő, ahol összefogással és
motivációval küzdenek

a munkanélküliség megszüntetéséért

A Váci Egyházmegyei Karitász irodavezetője kereste fel
önkormányzatunkat
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A 2016-os esztendőben a start
munkaprogram keretében 103
millió forintot nyert az önkor-
mányzat. Jelenleg 67 fő közfoglal-
koztatott van a start munkaprogra-
mosokkal együtt. Az előző évben
nyert pályázati forrásokból 50
millió forint értékben lehetett esz-
közöket beszerezni, idén erre 21
millió forintot fordíthatunk.
 A fenti támogatásoknak köszön-
hetően olyan hiányosságokat tudtunk
megszüntetni az eszközbeszerzések-
kel, amelyekkel valóban el tudtunk
indulni az értékteremtés útján. Ebből
vásároltuk a traktort, az utánfutót és
toló lapot; nagy teljesítményű aprító
gépet, a beton-elemgyártáshoz szük-
séges gépeket, a kertészetbe kapáló-
gépet, fóliasátrat; a közút karbantartó
csoportnak lap vibrátort, vésőgépet.
Idén pedig egy kézi úthenger és egy
bobcat beszerzését tervezzük, továb-
bá olyan faipari gépeket, amelyek
segítségével utcanévtáblákat, közte-
rületi bútorokat lehet előállítani. A
végső cél, hogy a szomszédos tele-
pülések önkormányzataival együtt-
működve egy szövetkezetet hozzunk
létre.

Molnár Istvánné képviselőasz-
szony vállalta, hogy körbekalauzol
és megmutatja, mindez hogyan
működik a községben:
 A régi Idősek Napközi Otthoná-
ban képviselőasszony gyönyörű
kézimunkákat vett elő:
 –  A  „diósjenői  fehér  hímzést”  a
falu kántortanítója – Végh Károly
elevenítette fel és őrizte meg ha-
gyományként. Ezt a kincset a köz-
munka programban résztvevő nők-
nek is megtanítjuk. Érdekes, hogy

ezek közül a lányok, asszonyok
közül bizony sok olyan volt, aki
még  soha  nem  varrt  és  nem  hím-
zett. Itt tanulták, gyakorolták és
ezeket a gyönyörű munkákat adják
ki a kezükből. Terítőket, köténye-
ket, tányéralátéteket, dísztasakokat
varrunk és díszítjük ezekkel a mo-
tívumokkal. Több rendezvényre,
vásárokba elvisszük értékesítésre.
Legközelebb a Turisztikai kiállítás-
ra, a Budai Várba készülünk porté-
káinkkal és kiegészítjük a csipke-
lekvárunkkal, amit szintén helyben
készítettünk 187 kg mennyiségben.
Itt meg kell említenünk a helyi
karitászcsoport önkénteseinek
áldozatvállalásait is, akikre min-
denben számíthatunk és támasz-
kodhatunk.

Most a biomassza alapanyagokat
előállító csoporthoz látogatunk:
 ˗ Ez a csoport  most egy magán-
ház kertjébe hordja a gallyakat és
aprítják az aprítógéppel. A zúzalé-
kot kiszárítják, majd bezsákolják,

Nemrég rendezték Balassagyarma-
ton, az atlétikai diákolimpia Nóg-
rád megyei döntőjét.
Iskolánk 6. a osztályos tanulója,
Schmittinger Lili, két számban – 60
méter  síkfutás  és  távolugrás  –  in-
dult ezen a megmérettetésen. Ta-
valy mindkét számban ezüstérmet
szerzett, azóta készült arra, hogy az
idén már az első helyre lépjen elő-
re. Nos, tervét sikerült megvalósí-
tania, hiszen 60 méteren 8,48 má-
sodperccel, míg távolugrásban 450
centiméterrel nyerte meg a ver-
senyt, ami indulási jogot jelent
számára, a Székesfehérváron sorra
kerülő országos döntőben.

Józsa Csaba

Az ezüstök
aranyakká váltak

így lesz alkalmas a biomassza-
kazánban való felhasználásra. Ez
nehéz és veszélyes fizikai munka,
ezért csak a legmegbízhatóbb férfi-
ak végezhetik.

Következő helyszínünk ˗ a
betonelem gyártó csoport.
 Körülöttük a több hónap alatt
legyártott betonelemek láthatók. A
csarnokban épp egy készterméket
emeltek ki a formából.
 Végül a kertészetbe érkezünk:
 A kertészetben borsót és hagy-
mát kapáltak az asszonyok, a férfi-
ak a harmadik fóliasátor felállítá-
sán fáradoztak. Az igényesen meg-
művelt földterületen találkoztunk a
Roma Kisebbségi Önkormányzat
elnökével ˗ Virág Sándorral is, aki
elmondta:
 Ez a kertészet az Önkormányzat
területén lett létrehozva. Ennek
nagysága 4500 m2. A szemben
lévő oldalon most műveltünk meg
1 hektár területet, melybe a
Karitásztól kapott 1,5 t vetőburgo-
nyát vetettünk, mely szintén az
önkormányzat bérleménye. A ki-
sebbségi Önkormányzat is indult,
az „Élelmiszerlavina” pályázaton,
az IKSZT és az Önkormányzat
segítségével. A beadott pályázaton
nyertünk 500 kg vetőburgonyát és
vetőmagokat. A Karitásztól és az
Önkormányzattól szintén kapunk
vetőmagot, amit el is ültettünk.
Ehhez a pályázathoz egy falun
kívül eső földterületet művelünk,
amelyet egy magánvállalkozó aján-
lott fel.  Ösztönözni  szeretném  a
romákat, hogy jöjjenek és végezze-
nek kétkezi munkát. Dolgozzanak
és lássák el a családjukat termé-
nyekkel, mert ők is meg tudják
művelni a földet.
 Igyekszem példamutatóan dol-
gozni a földeken és örülök, ha a
növények kikelnek, gyarapodnak.
Jómagam és családom is mindent
megtesz a lehető legjobb eredmény
elérése érdekében.
 Riportunkat Polgármester úr
szavaival zárom:
 „Bátorság kellett ahhoz, hogy a
semmiből értéket teremtsünk; hogy
felismerjük az adottságainkat,
amelyeket felhasználva tudunk
saját, helyi termékeket készíteni, új
értéket létrehozni.”

fotó és szöveg: PKA

A Nógrád Megyei Kormányhivatal,
mint első fokon eljáró élelmiszer-
lánc felügyeleti szerv (továb-
biakban elsőfokú hatóság) a Lókos-
patak Ralstonia solanacearum
(burgonya baktériumos hervadása
és barnarothadása) fertőzése vonat-
kozásában a 2016-os évben is
a Lókos-patakon, a patak összes
eredetétől az Ipoly folyóba való
betorkolásáig ÖNTÖZÉSI TILAL-
MAT rendel el az alábbiak szerint.
 A tilalom alá vont patak vizéből
TILOS a burgonya (vetőgumó,
valamint áruburgonya előállítás) a
paradicsom (vetőmag, valamint
áruparadicsom, illetve palánta
előállítás), a paprika (vetőmag,
valamint friss- illetve fűszer papri-
ka, illetve palánta előállítás) és a
Ralstonia solanacearum kórokozó-
ra fogékony egyéb gazdanövé-
nyek növény-állományainak öntö-
zése, valamint TILOS az előzőek-
ben felsorolt növények patakból
nyert vízzel történő permetezése.
 A határozat honlapunkon olvas-
ható

Burgonyafélék
öntözési tilalma



2016. május hó a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja 7. oldal

2016. május 7-8-án tízedik alka-
lommal nyílt mag a Főszezon Kiál-
lítás a Budai Várban,  a Savoyai és
a Halász Fiú teraszon. A Magyar-
országot bemutató rendezvény
gazdag utazási és szállás ajánlatok-
kal, gasztronómiai bemutatókkal,
sztárvendégekkel várta a látogató-
kat.

 Erre a fontos eseményre kapott
meghívást Diósjenő Önkormány-
zata. A kétnapos rendezvényen
bemutathattuk a közmunkások által
elkészített csipkebogyólekvárt és a
diósjenői fehérhímzést felelevenítő
terítőket, kötényeket. A Dr.
Göllesz Viktor Rehabilitációs Inté-

zet lakói szövött szőnyegeket,
díszpárnákat és táskákat hoztak.
 Kézműves termékeit mutatta be
Seresné Tóth Erzsébet. Kiállítottuk
Végh József helytörténész könyve-
it. Az önkormányzat szórólapokat
készíttetett a település szállásadói-
ról. Diósjenőről eljött egy régi
mesterség fiatal követője, Lauró
Sándor, aki sikeresen mutatta be a
kovácsmesterség  könnyebb folya-
matait. Aki akarta, elkészíthette
saját szerencsehozó patkóját. Aki
nem volt olyan bátor, az a kiállított
hintaszéket és sok más kovácsolt-
vas terméket nézegethette.
 A fellépők között a Diósjenői
Kőszirt Néptánccsoport is sikere-
sen szerepelt.
 Miközben a főváros legszebb
panorámája tárult elénk, a Dunán
átívelő hidak, a Parlament és a
pesti rakpart gyönyörű épületsorá-
nak látványával, a tizedik főszezon
kiállítás igazi vidéki hangulatot
varázsolt a Budai Vár történelmi
falai közé. A több ezer négyzetmé-
teres kiállítási helyszínen a fősze-
replő Magyarország volt. Hazai
termékek, hagyományok, ízek
régiók és az egész ország turiszti-
kai kínálata megjelent.

Molnár Istvánné

Turisztikai, gasztronómiai kiállítás és vásár

Mindig örömmel készülünk egy-
egy meghívásnak eleget tenni.
Májusban bővelkedtek a rangos
események, ahová kis csoportunkat
meginvitálták.
 Május 5-én Budapesten jártunk
az Uránia Nemzeti Filmszínházban
megrendezésre került Fényszóró
Kulturális Alapítvány Tavaszi
Művészeti Fesztiválján. A rendez-
vény háziasszonya Csepregi Éva
művésznő az alapítvány elnök-
asszonya, meglepetésvendége Zol-
tán Erika  volt. A műsorok közt
volt ének, versmondás, fényjáték,
tánc és jelnyelvi előadás. Színvo-
nalas produkciókat láthattunk, és
mi is megmutattuk magunkat. Ha-
lász Judit ˗ Mindannyian mások
vagyunk című számát vittük, ter-
mészetesen jelnyelven előadva
zenei aláfestéssel, hiszen a rendez-
vényen különböző fogyatékkal élő
csoportok mutatták meg mire ké-
pesek, miben tehetségesek. ”Mert
mindannyian mások vagyunk…”
 Május 21-én Diósjenőn, a
Szentgyörgyi István Általános
Iskolába kaptunk  meghívást a
Nyugdíjasok napját ünnepelte köz-
ségünk. Ott három számmal örven-
deztettük meg a közönséget, akik
nagyon kedvesen, hálával telve
éltették előadásunkat. Az előadás
után pedig egy tál finom étellel
vendégelték meg az összegyűlte-
ket, természetesen minket is.
 Azért nagy öröm számomra ha
itthon léphetünk fel, mert érzem az
emberek elfogadását, szeretetét,
mely nagyon sokat jelent nekünk.
Nagyon fontos egy közösségen
belül az elfogadás, a kisebb, más-
sággal élő embercsoportok felé.
 Május 29-én Budapesten a
Rehab Critical Mass (kritikus tö-
meg) szervezésében rendezett fel-
vonuláson vettünk részt, mely a
Clark Ádám térről indult a Lánchí-
don át, s az Erzsébet téren folytató-

dott, ahová Tóth János polgármes-
ter úr is elkísért bennünket. Itt a
délután folyamán számos nagysze-
rű produkciót láthattunk, hallhat-
tunk és még játszhattunk is. Az
előadók mind fogyatékkal élő em-
berek voltak. Csapatunk este 19
óra körül lépett fel, ismét Halász
Judit Mindannyian mások vagyunk
című produkciójával álltunk szín-
padra, hiszen a rendezvény jelmon-
data: “KÉPES VAGYOK!”, célja
pedig  fogyatékossággal élők –
mozgásukban, látásukban, hallá-
sukban, beszédükben vagy mentá-
lisan akadályozott emberek ˗, vala-
mint a velük szimpatizáló ép bará-
taik, ismerőseik, szövetségeseik
megmozdulása.  Szeretnék felhívni
az emberek figyelmét a fogyaték-
kal élők társadalmi kirekesztésére,
azokra a súlyos problémákra és
hiányosságokra, melyek haladékta-
lan megoldást igényelnek! Műsor-
vezető Till Attila, Kovács Patrícia
volt, de fellépett még Pásztor An-
na, a Nem adom fel együttes és
még sokan mások. A rendezvény a
fergeteges Republic együttes kon-
certjével zárult.

 Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani Diósjenő Község Önkor-
mányzatának a segítségért, jó szán-
dékért, mellyel irántunk viseltet-
nek, valamint Csurja Lászlónak a
sofőri szolgálataiért.

Schmittinger Erika

Itt-ott jártunk
A Gaudete jelnyelvi kórus
május havi programjáról
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 Május 28-án tartottuk a falu gye-
reknapját. A helyszín nem lehetett
más, mint ahol a gyerekek a leg-
jobban  érzik  magukat  a  Szent  Ist-
ván park és játszótér.

 Több programmal vártuk a kicsi-
ket, a kicsit nagyobbakat valamint
szüleiket. A délelőtti jókedvet
Csernik Pál Szende mesemondó és
lábbábos hozta el, ízes tájszólásá-
val előadott erdélyi meséjével. A
mese előadását rengeteg humor
fűszerezte, a vicces előadási forma
mindenkit jókedvre derített, min-
denkinek mosolyt, nevetést csalt az
arcára. Előadása gyermekeknek és
felnőtteknek egyaránt különleges
élményt nyújtottak.
 Folyamatos lehetőség volt kéz-

műves foglalkozásra, ahol a
körmöcskézés technikáját lehetett
elsajátítani, különböző színű szél-
forgót lehetett készíteni. A csillám-
tetoválás pedig minden érdeklődő
gyerekre és felnőttre is felkerült.
 Célba dobás, és ügyességi játé-
kok is helyet kaptak, ahol kicsik és
nagyok is kipróbálhatták magukat
és ügyességüket.
 Nagy érdeklődés volt a lufi haj-
togató bohóc, aki kérés szerint
hajtogatta a lufikat.
 Arcfestés során minden gyerek
egy kis időre más bőrébe bújhatott,
oroszlán, tigris, pillangó, pókem-
ber vagy éppen farkas jelében.
 Az ugráló vár minden gyerek
kedvence volt, kifáradásig ugráltak
benne.
 Délután Viszkeleti Sándor és
Viszkeleti Márti néni zenés énekes
műsorával szórakoztatott minden-
kit. A kis közönséggel együtt éne-
kelték az ismerős gyerekdalokat.
 Miközben a parkban zajlottak az
események a szorgos dadus nénik
közel kétszáz palacsintát sütöttek
és házi lekvárral, kakaóval töltöt-
ték meg, szendvicseket készítettek.
A palacsinta és szendvicsek fo-
gyasztásával a szülők az Aranydió
Óvoda Alapítványát támogatták.
 Az eseményen megjelent óvodá-
sok az Alapítvány jóvoltából jég-
krémet kaptak.
 Reméljük, jövőre is találkozunk!

Papp Kornélia

óvodai hírek
Egy nap a Gyerekekért!



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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hétfő 07:00  – 14:00
kedd 07:00  – 14:00

szerda 07:00  – 14:00
csütörtök 07:00  – 14:00

péntek 07:00  – 14:00
szombat 07:00  – 14:00
vasárnap zárva

Amennyiben a fenti időn kívül szeretné
Tájházunkat meglátogatni, kérem
az alábbi telefonszámon hívjon!

Szabó Ildikó: +36709428191
Polgármesteri Hivatal: +3635525012

TÁJHÁZ nyitvatartási ideje

Közvilágítási hiba bejelentése
 A hibabejelentés helyi tarifával hívható

06-40-38-39-40-es  kék számon a telefonos
ügyfélszolgálat, a hét minden napján, egész

nap fogadja  ahol az alábbi menüpontok
közül választhat:

1. gomb: közvilágítási hiba bejelentése.

Az önkormányzat minden évben
Jenő napon rendezi meg a faluna-
pot, ahol megrendezésre kerül a
diós sütemények versenye. Az idén
július 15-16-án lesz a Jenő-nappal
együtt a Diós-települések nemzet-
közi találkozója.
 Ez alkalommal is meghirdeti
önkormányzatunk a dióssütemény-
versenyt az összes résztvevő tele-
pülés részére, sütemény és torta
kategóriában.
 A süteményeket július 16-án  9
órától 10 óra 30 percig lehet bene-
vezni a diósjenői római katolikus
plébánián.
 Minden résztvevő település dele-
gál egy fő zsűritagot, akik 1-től 10-

ig pontoznak  minden elkészült
remekművet. A pontok összege
határozza meg a végeredményt.
 A legtöbb pontot összegyűjtött
sütemény  lesz  az  első.  A  zsűri
várható létszáma 7 fő.
 A sütemények várható mennyi-
sége 100-120 féle.
 Kérünk minden sütni szerető
diósjenői lakost, mutassuk meg
milyen diós finomságokat tudunk
készíteni. Csak diótartalmú süte-
ményeket értékel a zsűri.
 Diósjenő eddig minden évben az
első három díj valamelyikét kiér-
demelte, ne legyen ez az idén sem
másként.

Molnár Istvánné

Dióssütemény-verseny

Kettős könyv bemutatójára szólt a
meghívó a diósjenői óvodába. A
diósjenői iskola egykori tanító
nénije – Végh Lászlóné, aki szinte
az egész falut tanította a betűve-
tésre – évtizedekkel ezelőtt össze-
gyűjtötte a diósjenői fehérhímzés
motívumait. Azt szerette volna,
hogy ez az ősrégi kincs ne men-
jen feledésbe, sőt újra jelenjen
meg a mai viseletek, lakásdíszek,
hímzéseiben. A diósjenői fehér-
hímzés oly gazdag változatossá-
got mutat a hímzésminták válto-
zatossága terén, mely országosan
is egyedülálló.
 A diósjenői viselet másik ki-
emelkedő érdekessége a fekete
menyasszonyi ruha, melyhez csak
a koszorú és egy kötény járulha-
tott hozzá fehér színével. A textil
készítésének menetét, s a
diósjenői viselet szépségét Végh
Zsuzsanna munkája mutatja be a

mai olvasó számára. A szerző
főiskolai dolgozatának kibővített
változatát tartalmazza a „másik”
kötet.
 A most bemutatott szép kötet
sok tekintetben mutat hasonlatos-
ságot az ősszel átadott kétkötetes
Diósjenő-monográfiával. Egy-
részt ezek borítóját is Halmos
Végh Borbála Karolina képzőmű-
vész tervezte, másrészt a megjele-
nés anyagi támogatása Ezúttal is
Végh Erzsébetnek köszönhető. A
hasonlóság abban is megmutatko-
zott, hogy a bemutató méltó hely-
színe ez alkalommal is a szépen
felújított óvodánk aulája volt.
 Abban reményben ajánljuk a
kötetet az újság olvasóinak, hogy
a diósjenői hagyományok ezen
szép tárháza minden család köny-
vespolcán helyet kap.

Végh József

Fehér hímzés – fekete menyasszony
Könyvbemutató az óvodában

Az elmúlt hónapban arról számol-
tam be, hogy milyen feladatok,
munkák kerültek elvégzésre a Táj-
házban, és mi az, amit a követke-
zőkben szeretnék elvégezni. A
majális óta a tervezett feladatok
közül a következőket végeztem el,
vagy kezdtem el: folyamatban van
a kert takarítása, a patak rendezése,
a műhelyből kikerült tárgyak rend-
szerezése. Mindegyik feladat idő-
igényes, de remélem, az eredmény
mindenkinek örömére lesz. Meg-
terveztem a virágoskertet. Mivel a
Tájház fala színes téglafal, szeret-
nék fehér virágokból álló virágos-
kertet, hóvirággal, jácinttal, nár-
cisszal, tulipánnal, gyöngyvirággal,
orgonával, rózsával, tubarózsával,
liliommal, kardvirággal, margaré-
tával, és hogy egész évben virágos
legyen a kert, erica  (csarab,  han-
ga) egészítené ki a virágözönt.
Ennek a megvalósítása a növények
ültetési idejétől függ. Az idei év-
ben muskátli, körömvirág, kerül a
kiskertbe.
 Elkezdődtek az osztálykirándu-
lások, nyári táborok, ezekhez kap-
csolódóan kézműves foglalkozáso-
kat szervezek, és a képviselőkkel
történő egyeztetés után szeretnék
három állandó programot is meg-
szervezni, az igényektől függően.
Május hónapban több itt táborozó
iskolás csoportnak tartottam Táj-
ház bemutatót, és kézműves foglal-
kozást.
 Elkészültek a népi játszótérele-
mek tervei is, melyek közül néhá-
nyat már a Diós-települések nem-
zetközi találkozóján szeretnénk

használatba venni. Ehhez ezúton is
kérem a segítségüket. Szükség
volna 2 db kicsi hordóra. Ha vala-
kinek van olyan „rossz” (dohos,
vagy egyéb hordóhibás) de stabil,
kisméretű (50 l körüli) hordója és
szívesen a Tájháznak adományoz-
ná, azt szívesen fogadjuk.
 Örömmel számolok be arról is,
hogy hagyatékból kaptunk vászon-
neműt, amelyek minőségüktől
függően kerülnek felhasználásra.
Ezeket Bencsik Ferencnének kö-
szönjük.
 A Tájház ingyen látogatható, a
foglalkozások részvételi díja a
résztvevők számától és a felhasz-
nálásra kerülő alapanyagok, eszkö-
zök árától függően kerül megálla-
pításra.
 A Tájház fejlesztésére, működte-
tésére igyekszünk pályázati forrá-
sokból is keretet biztosítani, de
szeretettel fogadjuk, és gondosan
használjuk fel az Önök tárgyi eset-
leg anyagi adományait is.

Köszönettel: Szabó Ildikó

Hírek Tájházunk tájáról



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
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Értesítés
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot
és a helyi sportolókat, hogy a Kos-
suth úton lévő labdarúgópályát
2016. június 17-től az öltöző és
pálya felújítása miatt építési terü-
letnek számítjuk, így azt az egyesü-
let a kivitelezési munkálatok befe-
jezéséig lezárva tartja, területére
nem lehet belépni.
 Megértésüket köszönjük!

Felhívás
Az egyesület örömmel tájékoztatja
a tisztelt Lakosságot, hogy a tele-
pülés sporttörténetét feldolgozó
könyvalapú kiadványt kíván megje-
lentetni a közeljövőben.
 A feldolgozást nemcsak a labda-
rúgásra, hanem minden helyben
űzött egykori sportágra szeretnénk
kiterjeszteni.
 Erre tekintettel felkérünk min-
denkit, hogy amennyiben a kiad-
vány tartalmát színesíteni, bővíteni
tudja birtokában lévő fényképek-
kel, újságcikkekkel, leírásokkal,
interjúkkal, tárgyi eszközök bemu-
tatásával, emléktárgyakkal, de akár

saját véleményének, visszaemléke-
zésének leírásával is, az hozza el
nekünk. A könyv időrendi bemuta-
tóját az 1900-as évektől kezdődően
tervezzük.
 A gyűjtött anyag az év folyamán
átadásra fog kerülni a mindenki
által jól ismert és tisztelt Végh
József helytörténész részére, aki
további kutatást és gyűjtést fog
végezni ebben a témában.
 Az anyagokat az alábbi két hely-
re lehet elhozni és bemutatni:
- Horváth Attila autószerelő műhe-

lyében, Diósjenő, Zrínyi u.4.
- Varga János építész irodájában,

Diósjenő, Dózsa György u.
(Boltív Bau Kft.)

 A hozott anyagokról elektronikus
másolatot, illetve leírást készítünk,
majd vissza is adjuk bemutatójá-
nak.
 Kérjük, hogy járuljon hozzá Ön
is településünk sporttörténetének
feldolgozásához és megismerésé-
hez!
 Tisztelettel és köszönettel:

Dr. Ferenczi István
                elnök

A képen láthatók: hátsó sor: Havas Lajos, Strausz József, Szabó György,
Szaszovszki János, Strausz Béla, Bircsák István, Tuskó András; első sor:
Túróczi Lajos, Marton György, Trenovszky Zoltán, Bőgér András

a képet Strausz Árpádtól kaptuk

Ezzel  a  címmel  hirdettük  meg  a
2016. május 21-ére tervezett, ter-
mészetbarátoknak szóló kirándulá-
sunkat, melynek úti célja Závoz-
nyereg volt.
 Szombat reggel 8.30-tól gyüle-
keztünk a COOP üzlet előtt. Na-
gyobb érdeklődésre számítottunk,
végül 8+1 fő indult útnak a hegyek
felé. A plusz egy „fő” Koppány, a
gyönyörű szép mentett kuvasz
volt. Célunk a természet, valamint
az állatok természetes környeze-
tükben való megfigyelése, az
egészséges életmód gyakorlása,
valamint a mozgás öröme érzésé-
nek elérése volt.
 Két órán keresztül,  három és fél
kilométert gyalogoltunk felfelé, de

ez az idő egy szempillantás alatt
eltelt, mivel menet közben jókat
beszélgettünk, megvitattuk a világ
dolgait, és még viccelődésre és jó
nagy nevetésekre is maradt energi-
ánk. Závoz-nyeregre érve tüzet
raktunk, és szalonnát sütöttünk.
Ezután pihentünk egy nagyot,
majd elindultunk hazafelé. A há-
rom és fél kilométeres utat vissza-
felé is két óra alatt tettük meg. Egy
igazán kellemes, jó hangulatú ki-
rándulás emlékeivel gazdagabban
érkeztünk vissza a faluba.
 A legközelebbi kirándulásunkra
is szeretettel várjuk a falu apraját-
nagyját!

Diósjenői Állat-
és Természetvédő Egyesület

Tavaszi túra és családi nap a természetben

Focicsapat 1942-ből


