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Közös Dió-fa alatt Jenő és testvérei
Zsúfolásig megtelt a diósjenői
Szentgyörgyi István Általános
Iskola tornaterme a Diós nevű
települések nemzetközi találkozóján, amelyen a házigazdák mellett
szerte az országból, illetve a Kárpát-medencéből tíz község, illetve
város küldöttsége jelent meg.
Alaposan megtréfálta az időjárás
a júliusi harmadik hétvégére tervezett események szervezőit. A kánikula után hirtelen berobbanó hidegfront tartós esőt hozott, így a
szabadtéri rendezvényeket tető alá
kellett költöztetni. Így jártak ezzel
a diósjenőiek is, akik ezúttal hagyományos Jenő-napi forgatagukat
egészítették ki a Diós nevű
települések nemzetközi találkozójával. Tóth János, a házigazda
nagyközség polgármestere nem is
titkolta szomorúságát, hiszen az
égi áldás megérkezésekor villámgyorsan kellett pakolni, és mindent
áthordani az iskolába asztalokat,
székeket, sátrakat. Ugyanakkor azt
is kiemelte, hálával tartozik a munkatársainak, amiért olyan sebesen
sikerült áthidalniuk a nehézségeket.
Kora délután, változó intenzitású
csapadékhullás közepette érkeztünk meg Diósjenőre. Ekkor már
lezajlott az ökumenikus istentisztelet, amelyen többek között Böjte
Csaba ferences rendi szerzetes is
hirdette az igét, rendkívül megfontolandó tanácsokat adva a híveknek.

A diósok küldöttségei teljesen elfoglalták az aulát és a földszinti folyosókat
a kézműves
kirakodóvásár árusainak társaságában. Még egy bohóccal is találkoztunk, aki vidáman fújta a lufikat az
őt körbeölelő gyerekeknek. A bejárat mellett jobbról a Zala megyé-

ből, a Balaton szomszédságából
jött dióskáliak fogadták a betérőket, velük szemben pompás, zöld
egyen-öltözetben serénykedtek a
Magyar Tenger partjáról érkezett
gyenesdiási asszonyok. A diósjenőiek nagyon finom süteményekkel és egyéb nyalánkságokkal kedveskedtek, sőt még hatalmas kifliket is kínáltak az éhes szájú nézelődőknek. Nem maradtak el ebben
a buzgólkodásban a Baranya megyei Ormánságban élő diósviszlóiak, a pest megyei Diósdiak, és
persze a határainkon túlra szakadt
honfitársaink: a felvidéki diósförgepatonyiak, illetve a mai Románia
területén élő bihardiószegiek és
diósadiak, a délvidéki-bácskai
újdiósiak és a kárpátaljai macsolaiak sem. Nagy volt a forgatag, a
frissiben bezuhanó vendég hirtelen nem is tudta melyik pultnál
álljon meg hosszabb időre.
Mi viszont a tornaterem felé
igyekeztünk. A hivatalos megnyitón tizenegy polgármester-faluvezető foglalt helyet a színpadon, s
hallgatta a köszöntő beszédeket. A
vendéglátók nevében Tóth János
röviden visszatekintett a dióstalálkozó kezdeteire. Még 2007ben, a gyenesdiásiak kezdeményezésére találkoztak először, egyelőre csak a szűkebb hazában élő
testvérek, majd 2010-től, éppen a
diósjenőiek ötletére egészült ki a
csapat a kárpát-medenceiekkel.
Azóta váltott helyszíneken, de
nyaranta mindig összejönnek, bővíteni személyes és hivatali kapcsolataikat egyaránt, erősítve a
közös szövetséget. Ezután Héjj
Dávid miniszterelnöki biztos olvasta fel Orbán Viktor kormányfő
ez alkalomra megfogalmazott üdvözlését, majd Somorjai Ágnes
tette ugyanezt Kövér László parlamenti elnök levelével. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke
szónoklatában azt hangsúlyozta,
hogy rajtunk múlik, érdekek,
avagy értékek mentén építjük fel a
kapcsolatainkat, a jövő felé tekintve milyen célokat kitűzve tartunk
össze, és erre remek példa a diósok közössége, amely nem ernyed, nem lanyhul, hanem egyre
inkább tágul, bővül, új és új tartalmakkal. Balla Mihály országgyűlési képviselő pedig egy érdekes
hasonlattal élt: ha feltörünk egy
szem diót, a belseje ugyanúgy néz
ki, mint az agyunk, nem véletlen
tehát, hogy a Diós elő- avagy utónevet viselő településeken élők
rendkívül fortélyosak, elmések,

minden nehézség közt feltalálják
magukat, és olyan rendíthetetlen
jelleműek, mint ez a kemény
csonthéjas termés.
A polgármesterek néhány szóban bemutatták, mire is büszkék a
falujukban. Sőt, egy ötlet is elhangzott: a következő találkozóra
készítsenek el egy olyan diós süteményt, amelyhez minden egyes
településről hoznának diót, így is
tovább forrasztva együttműködésüket, összetartozásukat.
A programot kísérő kulturális
műsorban majd
teljes skálán

hallhattuk-láthattuk az egész Kárpát-medence folklór-hagyománykincsét. Erdélyi táncok, hazai dalok, szép népviseletek, szólt a nóta,
pörögtek a lábak, dobbantak a
csizmák. A kora estébe érve mintha az égiek is megtisztelték volna a
diós-mulatságot: az esőzés is enyhülni kezdett.
Forrás: Nyugat-nógrádi sajtó
szöveg: Hegedűs Henrik
fotó: Hustyava Zoltán
(a találkozóval kapcsolatos további
írások a 10. oldaltól olvashatók)

2. oldal

a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja

Önkormányzati hírek
Beszámoló Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. június 07-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartott üléséről
Az ülésen megtárgyalt napirendi illetékességi területén. A regisztrált bűncselekmények magas számát idén a sorozatügyek
pontok szerint:
Napirendi pontok előtt Tóth emelték, köztük az " okmányirodás ügy ". Az
János polgármester úr tájékoztatta elmúlt öt év adatait tekintve stagnálás állapítható
a megjelenteket a két ülés közt meg. Az egyes években kiugró számok a sorozat
eltelt időszakban végzett tevékeny- ügyeknek tudhatóak be.
Diósjenő községben 45 bűncselekmény vált
ségéről.
ismertté, mely a 2014. évi 85 bűncselekményhez
1. Közbiztonság helyzetéről képest csökkent.
szóló tájékoztató - Rendőrségi
2015. évben 178 kiemelten kezelt bűncselekbeszámoló Diósjenő község köz- mény miatt indult eljárás a Rétsági Rendőrkapibiztonsági helyzetéről, a közbiz- tányságon, mely az előző évhez képest (279 eset)
tonság érdekében tett intézkedé- jelentős csökkenést mutat. Számszakilag öt évre
sekről és az azzal kapcsolatos visszamenőleg is folyamatos csökkenés mutathafeladatokról
tó ki ezen bűncselekmények tekintetében. Ez
Előterjesztő: Belovai Róbert betudható többek között a korábbi évek eredmérendőr alezredes rendőrkapitány
nyes bűnüldöző munkának. (Több a területünkön
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő rendszeresen bűncselekményeket elkövető
személy tölti jelenleg is büntetését.) Ezen cselekTestület!
Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei mények nyomozás eredményességi mutatója
Rendőr-főkapitányság egyik meghatározó 65,5%, mely az előző évihez képest (49% )
szervezeti egységének, a rétsági Rendőrkapi- javulást mutat.
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi
tányságnak 2015, évben végzett tevékenységéről, a település közbiztonságának helyzetéről, a területén, lopás elkövetése miatt 91 esetben
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és (Diósjenőn az előző évi 47 -néz képest csökkent,
az azzal kapcsolatos feladatokról, a Rendőrség- 2015-ben 13) , míg lakásbetörés miatt az előző
ről szóló 1994. évi XXXIV, törvény 8.§ (4) évi 20 esethez képest 14 (Diósjenőn 2015-ben
bekezdésébe foglalt kötelezettségemnél fogva, lakásbetörés nem történt, 2014-ben 6 esetben
indult eljárás. E két, a lakosságot leginkább
tájékoztassam Tisztelt Képviselő Testületet.
A Rétsági Rendőrkapitányság 2015, évben, irritáló bűncselekményi kategória az ismertté
az ágazati célkitűzésekben és szervezeti teljesít- vált bűncselekmények jelentős hányadát teszi ki.
ményminimumokban meghatározottak szerint, és Az elmúlt éveket megvizsgálva látható, hogy a
a Nógrád Megyei Rendőr- főkapitányság éves lopás bűncselekmények számának emelkedő
munkatervében meghatározottak alapján látta el tendenciája megtört, jelentős csökkenést mutat.
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi
feladatait. Tette mindezt a normatív és a részére
területén 2015. évben emberölés nem történt,
biztosított gazdálkodási keretek között.
Testi sértés elkövetése miatt indított eljárások
Egy helyi rendőri szerv tevékenységét,
számában
csökkenés mutatható ki 2013. évben
elsősorban a területi szerv tevékenységéről
lebontott feladatrész képezi, messzemenően 30, 2014-ben 23, az értékelt időszakban szintén
szem előtt tartva az illetékességi terület sajátos- 23 esetben regisztráltunk ilyen bűncselekményt.
Nyomozás eredményességi mutatónk 86.4 %. Az
ságait, az itt
elmúlt öt év időszakát tekintve a nyomozás
élők jogos igényeit.
Első számú célkitűzésünk a terület lakosságá- elrendelések száma stagnáló tendenciát mutat.
Gyakorta garázdaság elkövetéséhez kötődik a
nak, szubjektív biztonságérzetének, a közterületek rendjének javítása. A bűnözés visszaszorítása súlyos sérülés okozása, jellemző a vendéglátó
érdekében, aktív megelőző tevékenységgel, a ipari egységekben történő elkövetés, azonban a
társadalmi önszerveződések széles körű bevoná- családon belüli konfliktus helyzet kialakulása
sával és minél eredményesebb felderítői munká- miatti elkövetés is egy re nagyobb arányban
fordul elő.
val kívánunk előbbre lépni.
Diósjenőn testi sértés bűncselekmény 2015A megye rendőrsége, ezen belül a Rétsági
ben
4 esetben történt, kevesebb, mint 2014-ben,
Rendőrkapitányság részére is nagyrészt rendelkezésre állnak azon technikai és személyi feltéte- ekkor 6 eljárást folytattunk.
A nyomozáseredményességi mutatónkban
lek, amelyek az alaprendeltetés bői adódó
szakmai feladatok, kívánt szinten történő végre- benne van a rendőrkapitányság teljes állományának becsületes, lelkiismeretes munkája, a mutahajtását biztosítják.
Szakmai munkánk során arra törekszünk, tók az országos és megyei átlag felett vannak
hogy fegyelmezett, hivatástudattal végzett több éve folyamatosan. (Rétság Rendőrkapitánymunkával, eleget tegyünk a város lakossága által ság eredményessége 2015 évben: 76,3% )
A közterületen elkövetett bűncselekmények
támasztott követelményeknek. A fiatal, jól
felkészült állomány a szükséges szakmai gyakor- vonatkozásában a nyomozáseredményességi
lat megszerzésével biztosíték arra, hogy a köz- mutató a korábbi évekhez hasonlóan magas
biztonság megfelelő legyen a városban és von- szinten van, 2015-ben e bűncselekményi kategóriában 88,7%.
záskörzetében.
Ezen bűncselekmény kategórián belül a
A rendőrkapitányság illetékességi területe
Nógrád megye és Pest megye határán húzódik, a kiemelt bűncselekmények vonatkozásában is
korábbi években jellemző volt a szomszédos hasonló eredményt produkáltunk a 73,1%-os
megyéből átutazó bűnelkövetők megjelenése, eredménnyel.
A vagyon elleni bűncselekményeken belül a
mivel a bűncselekmények elkövetését követően
rövid időn belül el tudták hagyni az illetékességi lopások nyomozáseredményességi mutató
34,3%-ról 45%-ra, ezen belül a lakásbetörések
területet.
eredménye 47,6%-ról 57,1%-ra emelkedett, az
Bűnügyi tevékenység
ilyen jellegű bűncselekmények ismeretlen
2015-évben 367 db volt a regisztrált bűncselek- elkövetőit többnyire sikerült felderíteni.
A községben bűnügyileg veszélyeztetett
mények száma a Rétság Rendőrkapitányság

területnek számít az üdülőövezet, a szórakozóhelyek, italboltok és az egyedül élő idős személyek.
A területükön működő üzletek, kereskedések,
boltok tulajdonosaival a kapcsolatfelvétel a
körzeti megbízottak, járőrszolgálatot ellátók
részéről folyamatos, és a vagyonvédelmi eljárásokról, valamint a riasztó- és távfelügyeleti
rendszerek előnyeiről a szükséges tájékoztatást
megkapják.
Folyamatos a kapcsolatfelvételt a települések
egyházi, illetve vallási szolgáltatást nyújtó
személyeivel, akiken keresztül szélesíteni tudjuk
a bűnmegelőzési tájékoztatás alanyául szolgáló
lakosság körét.
A nyári időszakban szolgálatok ellátása során
különös figyelmet fordítunk, a község külterületein elkövethető bűncselekmények megelőzésére
is.
A fiatalkori bűnözővé válás megelőzése
érdekében szoros az együttműködés a területen
működő gyámhivatallal, illetve a települések
jegyzőivel.
Közbiztonsági és
közlekedésrendészei tevékenység
Társadalmi elvárásként jelentkezik a közrend,
közbiztonság erősítése, a jogsértő cselekmények
elkövetőinek elfogása és felelősségre vonása
A közterületi szolgálatok ellátása során
rendszeresen ellenőrzés alá kerülnek a közterületek, nyilvános szórakozóhelyek, italboltok, ahol
jelenlétünkkel is igyekszünk megszilárdítani a
közbiztonságot és a lakosság szubjektív biztonságérzetét.
Az ellenőrzések során, az ellenőrzés alá vont
személyek és tárgyak személyi ill. tárgykörözésben is ellenőrzés alá kerülnek.
Az ellenőrzések és igazoltatások főleg az
idegen, gyanús személyekre terjednek ki, valamint azokra a személyekre, akikről köztudott,
hogy magatartásukkal a lakosság nyugalmát biztonságérzetét zavarják.
A közterületi szolgálatok ellátása során
felhívjuk a lakosság figyelmét a szükséges
vagyonvédelemre.
Rendszeresen, láttunk el közös szolgálatokat
társszervekkel a községek belterületén és külterületén az eredményesebb munka érdekében.
Folyamatosan együttműködünk a településen
működő Polgárőr Egyesülettel, amelynek tagjai
nagy segítséget nyújtanak a rendezvények
zavartalan lebonyolításában, az egyesület tevékenységét ki kell emelni, ami nagy részben
hozzájárul a település nyugodt közbiztonsági
helyzetéhez.
A Rétsági Rendőrkapitányság működési
területét kettészeli a 2. számú nemzetközi
főközlekedési útvonal. A működési területet
érinti a 22. számú út, a településeket alsórendű
útvonalhálózat köti össze.
A közlekedési balesetek alakulása a 2014.
évhez képest kis mértékben, de csökkent, a
balesetek összetételét nézve megállapítható,
hogy mind az anyagi káros balesetek, mind a
személyi sérüléssel járó balesetek csökkenő
tendenciát mutatnak.
2015. évben személyi sérülésessel járó
baleset 29 esetben következett be. A könnyű
sérüléses balesetek száma 19, a súlyos sérüléssel
járó balesetek száma 9. Sajnálatos módon 1
esetben történt halálos kimenetelű közlekedési.
A balesetek bekövetkezésének fő oka a
korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az
országos viszonylatban is kimutatott gyorshajtás,
emellett a kanyarodás, az előzés és az elsőbbségadás szabályainak megszegése szerepel a fő
kiváltó okok között. A közlekedési balesetekkel
kapcsolatosan ittasság.
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Tulajdon elleni szabálysértések
A Rétsági Rendőrkapitányságon a tulajdon elleni
szabálysértéseket, valamint az elzárással sújtható
szabálysértések előkészítő eljárását a Rendészeti
Osztályon belül működő Előkészítő Csoport
végzi.
Az Előkészítő Csoport állománya 2015
évben 140 esetben folytatott szabálysértési
előkészítő eljárást az előző évi 170 esettel
szemben. Gyorsított eljárás lefolytatására 6
esetben került sor. A gyorsított eljárások során 7
fő őrizetbe vételére került sor.
Az előkészítő eljárás bevezetése óta eltelt
időszakban végrehajtott intézkedéseink pozitív
eredményt mutatnak, jelentősen csökkent azoknak az előkészítő eljárásoknak a száma, melyek
a lakosság biztonságérzetét befolyásolják.
Például falopásról az elmúlt évben alig érkezett
bejelentés.
"19/24 program"
A "19 megyés" járőrszolgálat ellátásához a
települések besorolásra kerültek 5 körzet szerint.
napi kétszeri, háromszori rendőri jelenlét a
veszélyeztetett, településeken az I. körzetben
valósul meg, melyek Diósjenő, Szátok,
Romhány.
2 naponkénti rendőri jelenlétet a II. körzetben
Nagyoroszi, Borsosberény és Bánk településeken biztosítunk.
3 naponkénti rendőri jelenlét a III. körzetben
Horpács, Pusztaberki, Tereske, Szente,
Kétbodony és Kisecset településeken, a IV.
körzetben Rétság, Tolmács, Nógrád, Berkenye,
Szendehely településeken, valamint az V.
körzetben Alsópetény, Felsőpetény, Nőtincs,
Nézsa, Keszeg, Ősagárd, Legénd és Nógrádsáp
településeken.
A 19 megyés járőrszolgálat hatására fokozottabb rendőri jelenlét valósul meg, a lakosság és
az önkormányzatok visszajelzései szerint elégedett.
Havi rendszerességgel felülvizsgáltuk a
települések, besorolását, azonban a bűnügyi és
közbiztonsági helyzetre figyelemmel a települések besorolásának megváltoztatása nem indokolt, valamint a polgármesterekkel való rendszeres kapcsolattartás során, olyan információ nem
merült fel, ami indokolta volna a besorolás
megváltoztatását.
Célkitűzések és feladat
meghatározások 2016. évre
Összegzésként megállapítható, hogy a Rétsági
rendőrkapitányság állománya 2015. évre meghatározott célkitűzéseket magas színvonalon, jó
eredménnyel hajtotta végre.
A szervezeti teljesítménykövetelményeket
kiváló eredménnyel hajtottuk végre.
A jövőre nézve továbbra is fő feladataink:
közt szerepel:
- Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával a települések és külterületek
közbiztonságának, további javítása.
- A közúti közlekedés biztonságának erősítése a balesetek számának csökkentése
- Magyarország külső határainak és belső
biztonságának fokozott védelme, az
illegális migrációs nyomás elleni hatékony
fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti szolgálati ág tevékenységének
schengeni követelményeknek megfelelő
szinten tartása.
- Az egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer működtetése a hatékonyabb szervezeti működés biztosítása
érdekében.
- A korábbi évek színvonalát fenntartva
eredményes és minőségi munkát végzünk

2016. június-augusztus hó
a nyílt nyomozási tevékenység során,
messzemenőkig betartva az adatvédelmi és
személyiségi jogokhoz fűződő jogokat
- A lakosság szubjektív biztonságérzetének
javítása érdekében a kiemelt, valamint az
állampolgárokat leginkább irritáló kis
kárértékű - esetenként sorozat jellegű bűncselekmények és szabálysértések
számának visszaszorítására, az ilyen
jellegű bűncselekmények felderítésének
eredményességének javítására törekszünk
- A bűnüldözés hatékonysága, érdekében
működési területünkön erősítjük a lakossági kapcsolatokat, melynek érdekében
felhasználjuk a tömegkommunikációs
eszközöket is (falu TV-k, faluújságok,
hirdetőtáblák) és más lehetőségeket a
megfelelő tájékoztatás, felvilágosítás
érdekében.
- Amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, minden esetben élni kell az őrizetbe
vétel (majd előzetes letartóztatás) lehetőségével, és a személyi szabadság ez irányú
korlátozása nyújtotta lehetőségek
krimináltaktikai kihasználásával az eredményes felderítés érdekében.
- Törekszünk a nyomozások időszerűségének fenntartására, továbbá a szakmai
színvonal emelésével az ügyészségről
további nyomozati cselekmények elvégzésére visszaérkező ügyek számának csökkentésére.
- Folyamatosan végezzük a titkos információgyűjtő tevékenységet, növeljük az
együttműködők valamint információ
vásárlások számát.
- Növeljük a kármegtérülési mutatónkat.
A beszámolómban elhangzottak
megvitatását követően, azt a képviselő-testület határozatilag fogadta
el.
2. Közbiztonság helyzetéről
szóló tájékoztató - Beszámoló a
Diósjenői Polgárőr Egyesület
működéséről, Diósjenő község
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról
Előterjesztő: Porubszki Zoltán
Diósjenői Polgárőr Egyesület elnöke
2015-ben taglétszámunk kis mértékben csökkent, sajnos többen külföldön vállaltak munkát
illetve elköltöztek. Így a létszámunk 36 főre
változott. Egyesületünkbe 4 új tag került felvételre. Tagjainkkal szemben fegyelmi eljárást
nem kellett kezdeményezni!
Ezzel a létszámmal szolgálatainkat megfelelően el tudjuk látni, valamint a Rétsági Rendőrkapitányság beosztottaival és a Körzeti megbízottakkal is rendszeresen járőrszolgálatot láttunk
el a "19 megye" elnevezésű programon belül. 27
alkalommal vettünk részt közös szolgálaton, ami
mintegy 324 órát töltött ki.
Szolgálatainkat jellemzően a pályázaton
elnyert Suzuki terepjáróval látjuk el, ami 2015évben a Sportegyesület által elnyert Defibrillátor
készülékkel is kiegészült, de előfordul gyalogos
illetve kerékpáros járőrözés is.
Az Önkormányzat illetve a civil szervezetek
által szervezett rendezvényeken maradéktalanul
részt veszünk.
Rendes feladatainkon túl számos esetben
segítettünk forgalomirányításban ( főként a 2-es
számú főúton történt balesetek során) . Sőt eltűnt
személy keresésében is helytálltunk.
Rendes szolgálataink kb. 1248 órát tettek ki.
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Az egyesület pénzügyi helyzete stabil, fő
támogatónk a Diósjenői önkormányzat, valamit
100.000 Ft-tal támogatott a Nógrád megyei
Polgárőr szövetség.
2015. évben
Nyitó egyenlegünk:
613 508 Ft
Házipénztár nyitó : 46 891 Ft
Házipénztár záró : 41 075 Ft
Záró egyenlegünk :
421 490 Ft
A szolgálati autónk kötelező és Casco biztosításának díját egyösszegű átutalás esetén 10%al lehet csökkenteni. Kérem a pénzügyi bizottságot, tárgyaljon róla és külön kérelem alapján
amennyiben lehetséges támogatásként biztosítsa
számunkra.
Elérhetőségünket a helyi újság minden
számában megjelentettük, valamint megtalálhatóak vagyunk az interneten is. Természetesen
személyesen is bármikor felkereshetőek vagyunk.
Az egyesület elnöksége, valamint a
Felügyelőbizottság az alapszabályban előírtak
szerint ülésezett, és végezte munkáját.
Elnökként részt vettem a megyei közgyűlésen, a járási értekezleteken, valamint 2 alkalommal a Közbiztonsági egyeztető fórumon melyet a
Nógrád megyei Rendőrfőkapitány személyesen
tart.
A közbiztonság érdekében tett intézkedések
eredményeképpen majdnem 30%-ra csökkent
községünkben a bűncselekmények száma az
előző évekhez képest.
Ennek a csökkenésnek vélhetően a kiváltó
okai:
- szolgálataink száma
- a rendőrséggel való közös szolgálatok
- Start munkaprogram
- a térfigyelő rendszer
Az egyesület elnöksége a 2016-os évben is
arra törekszik, hogy a szolgálatok számát és
minőségét növelje kapcsolatunkat amennyiben
lehetséges még szorosabbá tenni a társszervekkel
valamint az Önkormányzattal a 250*100 biztonság program keretében.
Igyekszünk folyamatosan egyeztetni a mindenkori aktuális feladatokról, helyi kiemelt és a
rendőrséggel közösen tervezett szolgálatokról,
valamint együttműködünk a közbiztonság
javításában és a bűnmegelőzésben. Az együttműködésre jó példa, hogy a rendőrség szolgálatának teljesítéséhez csatlakoznak polgárőreink,
így egészítve ki a létszámot.
Az egyesület célkitűzéseiben szerepel a
közrend és a közbiztonság tovább növelése, az
idős emberek figyelemmel kísérése, segítése,
valamint tájékoztatók szervezése.
Távlati terveink között szerepel a SZEM 2.0
mozgalom, valamint az Egy Iskola - Egy Polgárőr program beindítása.
Végezetül felhívom figyelmüket, hogy
minden jó szándékú, Diósjenő közbiztonságán
javítani akaró és ezért tenni is képes önkéntes
jelentkezését várjuk a Diósjenői Polgárőr Egyesület tagjai sorába!
Polgárőr lehet az a 18. életévét betöltött,
cselekvőképes, büntetlen előéletű személy, aki
nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri
szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek
ismeri el a polgárőrség szabályzatát.
A beszámolómban elhangzottak
megvitatását követően, azt a képviselő-testület határozatilag fogadta
el.
3. Beszámoló az óvoda működéséről, az óvodai nevelési és
gazdálkodási tevékenységről, az
óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; az óvodai

nyári szünet ideje, és a nyári
szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
Előterjesztő: Bacskay Sándorné
óvodavezető
A 2015/2016. tanévben induló létszám
(statisztikai, 2015. október 1): 70 fő, záró létszámunk 2016 májusában: 78 fő volt.
A tanév eleji létszám folyamatosan emelkedett, jellemzően a három év alatti gyermekek
elhelyezését igényelték a legtöbben. Felmerült a
bölcsődés korosztály elhelyezésének igénye
nagyobb létszámban. Nevelőtestületünk, a
nevelés segítő dolgozóink összessége arra
törekedett, hogy gyermekeink harmonikus
légkörben, nyugodt, családias hangulatban, soksok egyéni fejlesztéssel készüljenek fel az
iskolai életmódra.
Ebben a tanévben is színes nevelő-oktató
munkánkkal igyekeztünk a gyermekek mindennapjait örömtelivé, és változatossá tenni, sok-sok
ismeretet nyújtva, élmény gazdag kirándulásokat, programokat szervezve.
Személyi feltételeink:
Nevelő-oktató munkánkhoz adottak voltak.
Óvodánkban 9 óvodapedagógus, 1 pedagógiai
asszisztens, 1 gondozónő, 4 dajka és 1 gondnok
alkotja az intézmény dolgozóinak közösségét.
A takarítási feladatok elvégzéséhez közhasznú munkás volt segítségünkre.
Ez évben sok személyi változás történt.
Tárgyi feltételeink a nevelő-oktató munkához
adottak. Fejlesztőjátékaink a gyermekek sokoldalú képességfejlesztéséhez adottak, de a játékkészlet gyorsan használódik folyamatos cserére,
bővítésre szorul.
Ebben a tanévben megtörtént egy számítógép
beszerzése. A pedagógusok portfólió készítéséhez az óvodapedagógusok adminisztrációs
tevékenységéhez elengedhetetlen. Ma már
elvárás, hogy a csoportokban dolgozó pedagógusok is hozzájussanak internetes kapcsolattal
rendelkező számítógéphez, melyet munkavégzésükhöz használniuk kell.
Tárgyi feltételeink biztosításához ebben az
évben is sok segítséget kaptunk a szülőktől, az
Óvoda Alapítványától.
- Ezúttal a nevelő-oktató munkavégzéshez egy
laptop vásárlásával járult hozzá.
- Hoffmann Anna Emese a gyermekek angol
nyelvi továbbképzésének tanfolyami díját
fizette.
- A nagyobbak budapesti búcsúkirándulását
57000.- Ft értékben támogatta. Ezúttal a
cirkuszbelépőket és az állatkerti belépődíjakat
fizette ki.
- Az adventi vásáron - óvodai dolgozók és
szülők által barkácsolt díszekből - befolyt
összegből vásároltuk meg négy csoportunk
karácsonyi ajándékát, mely játékeszközeinket
kicsit fellendítette. Csoportonként erre a célra
20.000.-Ft jutott.
- Kerti játékaink hosszú évek óta szolgálják a
gyerekeket, kopnak és a javítgatások ellenére,
az idő múlásával egyre rosszabb állapotban
vannak. A fajátékok néhány éven belül
cserére szorulnak, az állandó használat és az
időjárás megteszi hatását. Be kell tervezni a
játékok pótlását.
Pedagógiai munkánkat a Helyi Óvodai
Pedagógiai Program és az éves munkaterv
alapján végeztük. Minden óvodai csoport a
csoportnaplóban megtervezettek szerint végezte
az adott korosztályra tervezett foglalkozásokat, a
folyamatos fejlesztő munkát.
Arra törekedtünk, hogy gyermekeink igazi
fejlesztő-nevelő környezetben éljenek.
Az eredmény elérésének érdekében óvodapedagógusaink és a pedagógiai munkát segítő
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dolgozóink szervezett rendben, eredményes
munkavégzésre törekedtek.
A gyerekek nevelése életkorhoz igazodó,
tevékenységközpontú módszerekkel zajlik (soksok játékos tevékenység, szenzitív módszerek,
életközösségek terepi tapasztaltatása stb.).
A jeles zöld napok a természetóvó, gondolkodásra, magatartásra szoktatja a gyermekeket és
formálja a szülők szemléletét is. E tanévben még
nagyobb hangsúlyt fektettünk a természet
ünnepeinek megünneplésére.
Minőségfejlesztési tevékenységünk beépült
mindennapi munkánkba. Számukra elsődleges
az, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az
óvodában, és közben sokat fejlődjenek óvodai
fejlesztőmunkánk eredményeképpen.
Munkaközösségünk az éves tervnek megfelelően végezte munkáját. Havonta az eseménynaptárban jelzett időpontokban nevelési értekezleteket tartottunk, ekkor terveztük meg az előttünk
álló feladatokat. Június 24-én, tartjuk évzáró
értekezletünket, melyen az éves csoportbeszámolók, évértékelés történik, valamint előkészítjük a 2016/2017. tanévi feladatokat, csoportbeosztást.
A logopédiai ellátás ez évben részben megoldódott. Heti egy órában, Rétságon a Szakszolgálat épületében mindössze 5 tanköteles korban
lévő gyermeket tudtak fejleszteni. Hétfőnként a
községi busszal, óvodai dolgozó kísérte a gyermekeket. Sajnos nem minden rászoruló gyermek
jutott fejlesztéshez. A következő tanévre némi
reményünk van arra, hogy helyben megoldódhat
gyermekeink fejlesztése. Jelenleg a jövő évi
logopédiai szűrés történik folyamatosan, helyben, a rétsági Szakszolgálat jóvoltából.
Az óvodai étkezésről elmondható, hogy
minőségében pozitív változás tapasztalható. Az
étrendet vitamindúsabb, több zöldség-gyümölcs,
tejtermék jellemezte. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a helyben készült lekvárok, savanyúságok
is részét képezik az étrendnek, mely nagyon ízlik
a gyermekeknek. Ha előfordult bármiféle probléma, jelzést adtunk, és megoldódott.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek
az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015.
szeptember 1-től módosultak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. Minden szülő tájékoztatást kapott erről a változásról,
illetve nyilatkozatott tölthettek ki az ingyenes
étkezés igénybevételéhez.
Gyermekeink közül szeptemberben 52 fő
étkezett ingyenesen, (rendszeres gyermekvédelmi támogatottként, illetve 3 és többgyermekes
családokban élők, vagy tartós betegség előfordulása miatt, illetve nyilatkoztak arról, hogy az egy
főre eső jövedelmük a 89.000 Ft-ot nem érék el.
17 gyermek fizet az óvodai ellátásért.
Bejáró gyermekeink száma 5 fő (3 gyermek
Nógrádból, 1 gyermek Romhányból, 1 gyermek
Verőcéről járt óvodánkba)
A gyermekvédelmi feladatokat minden
óvodapedagógus saját feladatának tekintette a
problémákat együtt beszéltük meg, és orvosoltuk. A családlátogatásokat nagyon hasznosnak
tartjuk és a segítségre szoruló családok gyermekeinek azonnali segítséget próbálunk nyújtani.
A védőnővel és a gyermekjóléti szolgálat
munkatársával is szoros kapcsolatban voltunk a
gyermekek érdekében.
Képességfejlesztő programok a tanévben:
játékos angol, néptánc, foci.
Az érdeklődő gyermekek játékos angol
foglalkozásokon vehettek részt. A játékos angol
foglalkozásokat Hoffmann Emese kolléganőnk
tartotta. A néptánc foglalkozásokat a csoportokban az óvónénik vezették.
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A fociedzéseket Józsa Csaba tanár úr tartotta,
Ő vitte a nagyobb, érdeklődő gyermekeket
rendszeresen, hetente két délután edzésre,
valamint meccsekre.
Gyermekeink korai erkölcsi nevelését e
tanévben is segítette a játékos, katolikus gyermekhittan Kissné Frankó Ágnes pedagógus
vezetésével, és a játékos, református gyermekhittan Gottfriedné Madai Éva Tiszteletes Asszony
vezetésével. A gyermekek részvétele szülői
kérésre és a gyermekek érdeklődésének figyelembe vételével történt. A foglalkozásokat heti
egy-egy alkalommal, mindig azonos időben
tartották meg.
A legkisebbek kivételével, a gyermekek nagy
része részt vett a különböző programokon.
Hagyományőrző ünnepeink és óvodai ünnepeink az éves munkatervben megfogalmazottaknak megfelelően történt.
Az továbbképzésekről
A testületre jellemző, hogy aktívan képezi
magát.
Ebben az évben:
- Hoffmann Anna Emese a gyermekek játékos
angol 60 órás képzésen vett részt.
- Én, Bacskay Sándorné mentorpedagógusi
szakvizsgával záruló képzésen vettem részt.
Két dajkánk jelentkezett az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola óvodapedagógus szakára.
A 2016-os Pedagógus Minősítő eljárásra 4 fő
– az előírt feltételeknek megfelelve - óvodapedagógus jelentkezett, és 2015- novemberében
feltöltötték portfóliójukat és a Szakértők 2016
tavaszán minősítették munkájukat.
Mindannyian jól teljesítettek és 2017-től
Pedagógus 2 besorolásba kerülnek. (Így óvodánkból, a 9 óvodapedagógusból velem együtt
már 5-en leszünk, Pedagógus 2 szinten)
Pályázat:
Decemberben elnyerte óvodánk a "Zöld
Óvoda" címet. A cím elnyerése még inkább
aktivizálta nevelőtestületünket a "zöldebbé
válás" teljesítésére. A természet ünnepeit kiemelt
programokkal színesítettük.
Óvodai gyermekprogramok, egyebek:
- 6 alkalommal Meseszínházi programot hoztunk házhoz, egy gömöri mesemondó személyében.
- A nagyobbak a váci Művelődési Központ,
Mesebérleti előadásaira utazhattak 4 alkalommal vonattal.
- A Föld napján a faluban négy helyszínen
tették próbára magukat a gyerekek, az eligazodásban maguk készítette térkép segítette
őket.
- Április 25-én első ízben csatlakoztunk a
magyar népviselet napja eseményhez.
- Madarak fák napján, az óvoda udvarán játékos
feladatokat: "Hétpróbát" tehettek a csoportok,
köztük a legkisebbek is. A jutalom sem
maradt el.
- Év végén kirándulást szerveztünk. Budapestre
vittük el az óvodától búcsúzó nagycsoportosokat a Fővárosi Állatkertbe és a Nagycirkuszba.
- Június elején a Nyuszi csoportosok a nógrádi
várra és a váci Tűzoltóságra kirándultak.
A szülőkkel a kapcsolattartás, ahogyan az
előző években is közvetlen, barátságos volt.
A legkisebbek leendő óvodások családlátogatáson ismerkedhettek meg az óvó nénikkel, a
család pedig az óvodai napirenddel, az óvodai
elvárásokkal.
A szülők részt vehettek nyílt napjainkon, ahol
a csoportok bemutatták az itt folyó munkát,
ezáltal képet kaphattak gyermekük mindennapjairól. Besegítettek a "Tök jó napokon" a tökfaragásba és az Adveni időszakban gyermekeikkel
együtt közös ajándékkészítésben vehettek részt.
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A szülői értekezleteket csoportonként évente
három alkalommal tartottuk meg.
Ha a szülők részéről bármilyen probléma
merült fel, minden esetben azonnal próbáltuk
orvosolni.
Szívesen álltunk a szülők rendelkezésére
fogadóórákon, az általuk jelzett délutáni időpontokban.
A fogadóórákat igény esetén a szülők kérték,
illetve az óvodapedagógusok kérésére történt.
Kapcsolatunk a Szentgyörgyi István Általános Iskolával
Továbbra is jó kapcsolat jellemzi a két
intézmény kapcsolatát.
Ősszel az óvodapedagógusok meghívást
kaptak az elsősök nyílt napjára.
Tavasszal a nagycsoportosok ismerkedhettek
az iskolai élettel. Az "Iskolanyitogató" napokra,
és a "Hétpróbára" is szívesen mentek gyermekeink együtt az óvodapedagógusokkal.
A leendő Tanítók májusban az év végi szülői
értekezleten vendégeink voltak, lehetőséget
adtunk a bemutatkozásra, mely alkalommal a
nyári teendőkről is tájékoztatták az érintett
szülőket.
Kapcsolat a Mákvirág Nyugdíjas Klubbal
Ez évben szilvalekvárfőzésre voltunk hivatalosak a Tájház udvarára.
Tanév végére érve óvodapedagógusaink
elkészítették hagyományos év végi csoportértékelésüket. Tartalmas fejlesztőmunkát végeztek
és minden fejlesztési területen beszámolnak az
elért eredményekről.
Hagyományos évzáró műsorunkat idén
három napra szerveztük
- Június 1-én, szerdán a Maci az ovi-bölcsi
csoportosok játékos évzárását tartottuk családias hangulatban.
- 2-án, csütörtökön, a Katica csoportosok
játékos évzáróját tartottuk meg.
- 3-án, pénteken, a Nyuszi és a Süni csoport és
közülük a játékos angol nyelvvel ismerkedők
műsora került sorra, majd mindkét csoportból
a ballagók műsora zárta a napot.
Az évzárón – már hagyomány -, hogy az
Aranydió Óvoda Alapítványa oklevéllel és
jelképes ajándékkal jutalmazza azokat a szülőket, akik a legtöbbet segítették óvodánk működését a tanévben. Idén díjat kapott: Ábrahám
András, Marton István, Sallainé Kis Andrea,
Bőgér Gergely, Braczkó Edit, Koszecz János.
Ez év végén 20 tanköteles korú gyermekünk
közül 18 iskolára felkészült gyermeket búcsúztattunk óvodánkból. Ők 2016. szeptember 1-től
megkezdhetik általános iskolai tanulmányaikat.
Nyáron a zárás az előző évekhez hasonlóan
július 1-től július 31-ig tart. A szabadságok
kiadása és a takarítási munkák ekkor zajlanak. A
gyermeklétszám nyár lévén jóval kevesebb, ezért
június közepétől összevont csoportokban fogadjuk a gyermekeket. A nyári karbantartás során
ismét nagy feladat áll előttünk, újra beázással
küzdünk. Ezúttal a földszinti Maci csoport
fürdőszobája van felbontva, mert a pince felé
beázást tapasztaltunk. Ezt a munkát zárási
időben kell elvégezni.
A következő tanévre a jelentkező gyermekek
száma jelenleg 21 fő, a 21 főből 10-en bölcsődei
ellátást igényelnek, 11-en óvodai ellátásra
jelentkeztek. A képviselő-testület kifejezte
abbéli szándékát, hogy a következő tanévben
bölcsi csoportot (10-12 bölcsődés korúval)
indíthatunk, a jelenlegi ovi-bölcsi csoport (5
bölcsis és max. 15 ovis) helyett. Az ovi-bölcsi
csoportok 2017-től kivezetésre kerülnek.
A jelentkezések száma egyértelműen alátámasztja, hogy Diósjenőn a szülők keresik a
lehetőséget 3 év alatti gyermekük elhelyezésére.
A korai fejlesztés is nagyon fontos néhány

gyermek esetében. 2012-től többcélú intézmény
vagyunk, így ennek keretén belül megoldható a
bölcsődés korú gyermekek fogadása, bölcsi
csoport indítása. A csoport a földszinten kapna
helyet a jelenlegi Maci csoport mellett.
Személyi feltételeink a bölcsődei csoport
indításához részben adottak, hiszen három
dajkánk rendelkezik kisgyermekgondozó-nevelői
végzettséggel, közülük kettő kerülne a bölcsi
csoportba, mint gondozónő.
A következő a 2016/2017. tanévre a jelenlegi
gyermeklétszám alapján ismét négy csoportban
történhet óvodásaink elhelyezése.
Összegezve úgy érzem, hogy tanévünk a sok
személyi változás, a sokféle teendő, a
portfólióírások, a minősítési eljárások miatt
nagyon nehéz volt. Ennek ellenére úgy érzem
munkánk ismét eredményes volt és remélem,
hogy a szülők is elégedettek pedagógiai munkánkkal.
A beszámolómban elhangzottak
megvitatását követően, azt a képviselő-testület határozatilag fogadta
el.
4. Védőnői szolgálat tájékoztatója
Előterjesztő: Mocsári Sándorné
eü. védőnő
A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult,
idén ünnepli fennállásának 101. évfordulóját.
A területi védőnői ellátás egy hungarikum,
2014-ben Magyar Örökség Díjas lett a Magyar
Védőnői Szolgálat.
Az egykori védőnői képzésnek megfelelően
Szegeden - egyéves Főiskolai képzésen keretében - 1976-ban kitüntetéses Védőnői Oklevelet,
ezzel Védőnői képesítést szereztem.
Diplomámat 1986-ban szereztem, az OTE
Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnői szakán.
A védőnő elsősorban preventív feladatokra
képzett, az alapellátás meghatározott területén
dolgozó szakember, aki főiskolai végzettséggel
rendelkezik
A szakmai feladatok ellátását a vonatkozó
jogszabályok és szakmai irányelvek szerint
végzem.
A védőnő feladatait szabályozó jogszabályi
háttér:
- 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi
védőnői ellátásról,
- 67/2005. (XII. 27) Eüm rendelet,
- 51/1997 (XII. 18.)NM rendelet,
- 33/1992 (XII. 23.) NM rendelet,
- 26/1997 (IX. 3.) - Iskola egészségügyi ellátásról,
- 1/2007. sz. szakfelügyeleti iránymutatás a
védőoltásokkal kapcsolatos területi feladatok
ellátásához,
- 1992. évi LXXXIX. tv a magzati élet védelméről,
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.
Személyi feltétel:
Diósjenőn az anya-és csecsemővédelmi
feladatokat, 1998. május 1-től látom el, előtte
Borsosberényben dolgoztam.
Közalkalmazotti munkaviszony keretében
látom el a védőnői feladatokat. Védőnői munkámat Diósjenőn 18 éve végzem, összességében 39
éve vagyok a védőnői pályán.
Munkáltatóm Tóth János polgármester úr.

2016. június-augusztus hó
A szakmai felügyeletet ÁNTSZ járási vezető
védőnője, Diósi Tamásné gyakorolja
Körzetem vegyes körzet, mely szerint a
területi munka mellett óvodai és iskolai munkát
is ellátok.
A munkámat a gyermekorvos, Dr. Rados
György és Tóthné Lovodics Gabriella szakaszszisztens, a háziorvosok, Dr. Laczkovszki
Győző, és Dr. Marsi László, valamint a szabad
orvos választás miatt más gyermekorvosok
közreműködésével végzem.
Tárgyi feltételek:
A tanácsadó a védőnő munkaszobája. Itt
kerül sor az oltásokra, a státuszvizsgálatokra, a
négyszemközti beszélgetésekre és a védőnői
adminisztrációra is.
Az adminisztráció írásos és gépi formában is
történik.
Védőnői szolgálati mobiltelefonnal nem
rendelkezem - a sajátomat használom - telefon,
hűtő, hideg-melegvíz a rendelkezésemre áll.
Védőnői feladatok:
A védőnő azokat a családokat látja el, akik az
ellátási területén bejelentett lakcímmel rendelkeznek, illetve az ellátási területén életvitelszerűen élnek és a gondozási igényüket bejelentik.
A területi védőnő feladatait a 49/2004.(V.21.)
ESZCSM rendelete szabályozza:
1) Nővédelem:
- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
az anyaságra való felkészülés segítése,
- a lakossági célzott szűrővizsgálatok
szervezésében való részvétel.
2) A várandós anyák gondozása:
Heti egy alkalommal történik.
3) A gyermekágyas időszakban:
- segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi
állapottal, az életmóddal, szoptatással,
valamint a családtervezéssel kapcsolatban.
4) A 0-6 éves korú gyermekek gondozása:
- családlátogatás, védőnői tanácsadás
keretében folyamatos, célzott és szükséglet
szerinti gondozás végzése,
- az előírt szűrővizsgálatok elvégzése,
- a család felkészítése a beteg csecsemő és
gyermek otthoni ápolására,
4 tájékoztatás az életkorhoz kötött kötelező
védőoltások fontosságáról, a védőoltások
szervezése, nyilvántartása.
5) Az óvodában a védőnői feladatok végzése, az
oktatási intézményben a tanulók ellátása
külön jogszabály szerint.
6) Az oktatási intézménybe nem járó otthon
gondozott tanköteles korú gyermek gondozása.
7) Családgondozás keretén belül:
- A gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos
értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos
elhanyagolása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén.
- Figyelemfelhívás a népegészségügyi
szűrővizsgálaton történő megjelenés
fontosságára, továbbá tájékoztatás az
önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról.
- Tájékoztatás az állami, civil karitatív
családtámogatási formákról és lehetőségekről.
- Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában

Korcsoport
2015-12-31/veszélyeztetett 2016-06-23/veszélyeztetett
24 fő /6 fő
13 fő /4 fő
0-1 év
51 fő /12 fő
49 fő /13 fő
1-3 év
76 fő /22 fő
76 fő /22 fő
3-6 év
0
0
7-18 éves otthon gondozott tanköteles korú

2016. június-augusztus hó
2015-ben várandós gondozottak száma 39 fő
volt (veszélyeztetett 21 fő). Illetékességi területemen jelenleg a nyilvántartott várandósok
száma 7 (veszélyeztetett 7 fő).
9) A tanácsadás rendje:
- Tanácsadás időpontok minden hétfőn és
kedden 8.30-tól-11.30-ig,
- Csecsemő,-gyermek,-ifjúsági tanácsadás,
8.30-tól-12.00-ig
- Nők-várandós anyák tanácsadás, hétfőn 8.30tól-11.30-ig,
- de a fent megadott időponton kívül természetesen előre egyeztetett időpontban is rendelkezésre állok.
10) Elvégzett feladatok:
a) Nő és anyavédelem, a várandós tanácsadás
idejében és védőnői családlátogatáson történik.
Célja: a várandós anya egészségi állapotának,
teherbíró képességének nyomon követése, a
várandóság kapcsán kialakuló szövődmények
időben történő korai felismerése, szűrése
illetve megelőzése.
A nyilvántartásba vétel az első tanácsadáson
történik. A várandósok további ellátása
(családlátogatás, védőnői tanácsadás) a rendeletben leírt gyakorisággal történik.
2015-ös évben otthon szülés, titkolt terhesség
nem volt a védőnői körzetben, halvaszülés 1
esetben volt.
b) Nővédelmi tevékenység:
A méh-nyakszűrés program keretében szakmai
és gyakorlati képzésen vettem részt, 2015.
június közepén kaptam meg a szűrés végzésére
szóló oklevelet, megbízólevelet.
2015. július 8-ától szeptember közepéig
tudtam végezni a méh-nyakszűrést.
A szűréshez szükséges tárgyi feltételek a
tanácsadóban rendelkezésre állnak
A célcsoportok közé a 25-65 év közötti nők
tartoznak, fontos, hogy a szűrésre szóló behívólevelük után a védőnővel való egyeztetést
követően, megjelenjenek a tanácsadóban.
A szűrés térítésmentes.
c) Az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek
gondozása:
a csecsemő és kisgyermek-tanácsadásokon és
családlátogatások alkalmával történik, célja a
csecsemők és kisgyermekek zavartalan fejlődésének elősegítése, biztosítása és ezzel a
csecsemőhalandóság csökkenése.
d) Oltások:
a gyermekek 6 éves életkoráig jelenleg 6
alkalommal jelennek meg kötelező védőoltás
céljából,
rendszeres, a nem kötelező védőoltások
beadása is (kullancs, bárányhimlő stb.)
az életkorhoz kötött kötelező védőoltások
átoltottsága 100%-os,
a szűrővizsgálatok minden gyermeknél megtörténtek. (újszülött korban, 1 hó, 3 hó, 6 hó, 1
év, 2 év, 3 év, 4 év, 5 év, 6 év)
Az oltások és a szűrések a védőnői tanácsadáson történnek, előzetes értesítés és megbeszélés alapján. A szűrés eredményéről írásos
igazolást kapnak, amennyiben szükséges a
további kivizsgálást megbeszéljük, illetve
háziorvosához irányítom a további teendők
miatt.
Az újszülöttek látogatása a jogszabályban
leírtak szerint történik, de jelzésre természetesen hétvégén és szabadság ideje alatt is a
rendelkezésre állok.
e) Óvodai és iskolai munka:
Az óvoda-iskola egészségügyi munka keretében elvégeztem a 2., 4., 6., 8., osztályos
tanulók kötelező szűrővizsgálatát (súly,

a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja
magasság, látás-színlátás-, hallásvizsgálatát,vérnyomás mérést, mellkaskörfogat mérést
stb.), továbbá a 1., 3., 5., 7., nem kötelező
szűrővizsgálatát (súly-, magasság-, látásvizsgálat).
A szűrések időpontjáról a szülők írásos tájékoztatást kapnak, a vizsgálat végén minden
esetben Írásos leletet kapnak az eredményről
is. Szükség esetén személyesen is megbeszélem a további teendőket a szülővel.
Évente minimum 4 alkalommal, de szükség
szerint történik a gyerekek fejtetvesség elleni
szűrése. Eltérés esetén szintén írásos jelzést
kap a szülő a teendőkről, szükség esetén
személyesen is megkeresem a családot.
Az iskolai kampányoltások az évente kiadott
Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ
Módszertani Levele alapján történik. Feladatom a védőoltás megszervezése, lebonyolítása
és a védőoltásokkal kapcsolatos adminisztráció. Írásban értesítem a szülőt a védőoltás
idejéről, az oltás reakciójáról és az otthoni
teendőkről.
Iskolai munka keretében egészség nevelő,
felvilágosító előadásokat tartok minden osztályban, 2015-ben összesen 25 esetben történt.
(Egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek dohányzás, drog, alkohol, személyi higiéné,
egészséges-biztonságos környezet, párkapcsolat, pubertáskori változások, védőoltások,
betegség megelőzése, egészséges életmód)
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival
folyamatosan tartottam és tartom a kapcsolatot,
személyesen vagy telefonon megbeszéltük az
aktuálisan felmerülő problémákat.
Rendszeresen részt veszek a továbbképzéseken, mivel a munkámhoz elengedhetetlen a
megújulás, a fejlődés, a friss információ. A
működési kártya meghosszabbításának is feltétele a továbbképzéseken szerzett kreditpontok
megszerzése.
Évente 3 alkalommal megszervezem a
véradást, amelyen személyesen is segítséget
nyújtok. Folyamatosan gyűjtöm a babaruhákat és
szükség esetén a megfelelő diszkréció mellett
juttatom el a rászoruló családnak.
A tanácsadó felszereltségét a 49/2004.
ESzCsM rendelet 5. sz. melléklete határozza
meg.
A védőnői tanácsadó alapfelszereltsége
megfelel a jogszabályban előírtaknak.
Problémát jelent a személyzeti WC hiánya,
amelyet az ANTSZ vizsgálata is kifogásolt.
Az akadálymentesítés is aktuális megoldásra
vár.
Köszönöm a Képviselő-testület eddigi segítségét és a továbbiakban is számítok támogatásukra. Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a
Képviselő-testületet, a beszámolóm elfogadására.
A beszámolómban elhangzottak
megvitatását követően, azt a képviselő-testület határozatilag fogadta
el.
5. Idősek Klubja tájékoztatója
Előterjesztő: Szabó Ágnes intézményvezető vezető
Időtartam: 2015. július - 2016. június
A gondozottak általi igénybevételt és a
mutatószámot az alábbi táblázat mutatja az
elmúlt egy évben, a létszám és a látogatási szám
emelkedik, jelenleg a gondozottak száma 23 fő.
Az ellátottak közül 13-16 fő veszi igénybe az
étkezést, közülük 8-9 fő helyben fogyasztja a
tízórait és az ebédet, az uzsonnát haza viszik.

hó
2015. 07.
2015. 08.
2015. 09.
2015. 10.
2015. 11.
2015. 12.

5. oldal

Igénybevétel
Nappali ellátás/időskorúak nappali ellátása
2015.07.01 - 2015.12.31
2016.01.01 - 2016.05.31
igénybe- munkaigénybe- munkamutató mutatóhó
vételek
napok
vételek
napok
szám
szám
száma
száma
száma
száma
363
23
15,78 2016. 01.
357
20
17,85
316
20
15,80 2016. 02.
384
21
18,29
375
22
17,05 2016. 03.
433
21
20,62
376
21
17,90 2016. 04.
427
21
20,33
390
21
18,57 2016. 05.
434
21
20,67
380
22
17,27

129
17,05
2200
Az eltelt időszak legjelentősebb eseménye az
új idősek klubja átadása, a modern és teljesen
akadálymentesített épület igen jelentős minőségi
változást eredményezett a szociális alapellátás
területén. A gondozottak számára korszerű
feltételek között biztosított az étkezés, a tisztálkodás, a pihenés, társas kapcsolatok szükségletének kielégítése és a szabadidős tevékenység. A
munkatársak számára minden feltétel adott a
biztonságos munkavégzéshez, a jó színvonalú
szakmai tevékenységhez.
Az intézmény ünnepélye átadása 2015. júliusi
Jenő napon történt, az átköltözés és a ház
"belakása" a következő hetek feladata volt.
A nyertes pályázat után beszerzésre került
egy mikrobusz, igen jelentős segítség a gondozottak számára, így időjárási viszonyoktól
függetlenül könnyen bejuthatnak, illetve hazamehetnek ellátottaink, sokkal kisebb fizikai
megterheléssel. Jó lehetőséget biztosít a gépkocsi a programok megszervezésében és lebonyolításában is. Szeretném megköszönni a pályázatot
végigvivők és a gépkocsivezető munkáját.
A napi feladatokat két gondozónő látja el,
Déri Ágnes szakképzett gondozónő és több
évtizede látja el ezt a feladatot. Hegedűs Mónika
2016. február végéig közfoglalkoztatás keretében segítette munkánkat, 2016. márciustól
munkaügyi támogatással (8 hó + 4 hó kötelező
tovább foglakoztatással) az intézmény alkalmazottja. Szakképzetlen, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 6. § (5) alapján a szociális gondozó
munkakör betöltéséhez szükséges képesítési
előírások alól, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója öt év időtartamra felmentettem. Amennyiben a felmentés időtartama alatt nem szerzi meg
az előírt szociális szakképesítést, munkaviszonya
megszűnik.
2016. május 1-jétől a Nagyoroszi Közös
Szociális Szolgáltató Társulás a fenntartó, amely
a normatíva igénylése és a szakmai irányítás
szempontjából fontos.
Az intézmény rendelkezik az előírt szabályzatokkal, szakmai munka dokumentálása a
jogszabályoknak megfelelően, naprakészen
megtörtént (elektronikus - KENYSZI rendszer,
nyomtatott: eseménynapló, nyilvántartás stb.)
A nappali ellátás egyik szolgáltatása a szabadidős programok szervezése az ellátotti
igényekhez igazodva intézményegységen belül
vagy kívül is, rendszeresen ismétlődő és alkalmakhoz kötődő programok közül néhány:
- a szerda délelőtti imaóra,
- idősek napi köszöntés,
- adventi készülődés, gyertyagyújtás a nyugdíjas klub szervezésében és külön csak a gondozottakkal,
- születésnapi, névnapi köszöntések,
- beszélgetések ünnepekhez kötődő népszokásokról, egyéni, családi hagyományokról
(szilveszter, újév, farsang, húsvét, pünkösd),
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- május hónapban a Diósjenői Idősek Klubja
gondozottjai látogattak el a Nagyoroszi Idősek
Klubjába, júniusban ők lesznek a vendéglátók,
szeretnénk rendszeressé tenni a kapcsolatot és
a közös programok szervezését.
Feladatunk az egészségügyi alapellátáshoz,
szakellátáshoz valló hozzájutás segítése. Az
egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások megszervezése, tanácsadás az
egészséges életmódról, valamint mentális gondozás:
- gondozottaink részt vehettek egészségszűrésen - a Rétségi Járóbeteg-szakellátó Központ
munkatársai közreműködésével,
- lehetőség van a rendszeres vérnyomás és
vércukor ellenőrzésre,
- szükség esetén a házi orvosi- szakorvosi
vizsgálat megszervezése, időpontkérés,
gyógyszeríratás, kiváltás.
A rendőrség munkatársa tartott biztonságvédelmi előadást gondozottainknak, ezt szeretnénk
rendszeressé tenni, fontos, hogy folyamatos
tájékoztatást kapjanak, és újra felhívjuk a figyelmüket a veszélyekre és a megelőzés lehetőségére.
Az elkövetkező időszak kiemelt feladatai:
a szabadidős programok színesebbé, hatékonyabbá tétele: a gondozotti igények és lehetőségek figyelembe vételével változatosabb programok szervezése, szakemberek bevonásával is,
ellátotti létszám növelése, idősek jobb tájékoztatása a lehetőségekről (Az intézmény engedélyezett létszáma 45 fő, az épület azonban nem
alkalmas ennyi gondozott ellátására, véleményem szerin az optimális létszám 25-30 fő közé
tehető.)
A beszámolómban elhangzottak
megvitatását követően, azt a képviselő-testület határozatilag fogadta
el.
6. Augusztus 20. ünnepség
előkészítése
Előterjesztő: polgármester
A képviselő-testület az ünnepség
helyszínéül a Katolikus templom
kertet határozta meg, kezdési időpont augusztus 20. 11 óra 30 perc.
Az ünnepséget követően szervezett utazás keretében lehetőség
nyílik a Szent Jobb körmeneten
történő részvételre.
7. Augusztusi rendezvények
áttekintése
Előterjesztő: biz. elnök
Előterjesztés előkészítésében
közreműködik: Szociális, oktatási,
művelődési, értéktár bizottság,
intézményvezetők
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a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja

Utánpótlás csapatain összesen 51 fővel vettek
szerződést a futballpálya használarészt a három tornán. Sok vendég is érkezett a
tára.
Repiczki Zsuzsanna csapatokkal, akik szívesen jöttek a tornára és jó
jegyző véleménnyel voltak a tornák megszervezéséről.
A tornák szervezéséről külön elismeréssel szólt
Beszámoló Diósjenő község Képviselő-testületének
Vojtekovszki Csaba, aki a Magyar Labdarúgó
2016. augusztus 3-án 18 órai kezdettel
Szövetség Bozsik – program igazgatója, valaa Polgármesteri Hivatal nagytermében tartott üléséről
mint Taskó András, aki a Nógrád megyei szakNapirendi pontok előtt Tóth János
1. Beszámoló az önkormányzat mai igazgató. Szükséges tudni, hogy a Bozsiktornák rendezési jogát csupán azoknak engedépolgármester úr tájékoztatta a meg- szociális ellátásairól
Előterjesztő: Molnár Istvánné lyezik, akik az egyes körülményekre, felszereléjelenteket a két ülés közt eltelt
sekre és a labdarúgó pályák megfelelősségére
időszakban végzett tevékenységébiz. elnök
vonatkozó szigorú követelményeknek megfelelről.
nek.
2016. január 1-től, 2016. július 21-ig,
Az utánpótlás- képzés csapatainak felkészíté(számszaki kimutatás)
sét Józsa Csaba szakedző végzi, akit szakmai
Felhasználás Felhasználás Elutasításra Létszám
munkájának elismeréséül a Bozsik-program
Terv
területi alközpont vezetőjének nevezete ki a
Önkormányzatot Önkormányza- került
adatok
Támogatás megnevezése
(ezer
terhelő rész tot terhelő rész kérelmek (támogatási Magyar Labdarúgó Szövetség.
Ft-ban)
Csapataink elért eredményeiket tekintve
száma
(ezer Ft-ban)
(%-ban)
eset)
mindig a legjobb kettőben szerepeltek.
A játékosok továbbiakban részt vettek meghí1 fő (6
vásos tornákon is, melyeket szinte kivétel nélkül
Lakhatást elősegítő támogatás 1000
15
1,5
-megnyerték!
eset)
A sportöltöző felújítási munkálatai során az
Ápolási célú települési támoga-----őszi Bozsik- tornák idejére az már használhatóvá
tás
vált, a teljes belső tér felújításra került, melyet a
28
-10 eset
Eseti gyógyszertámogatás
-sportolók örömmel vehettek birtokba.
Temetési támogatás
700
220
31,4
-11 eset
Pályázati nyertességet szereztünk a MOL
Zöldövezet programjával, melynek célja a
Közköltségen tört. temetés ktg-e 300
----sportpálya "zöldebbé" tétele, a környezet ligeteRendkívüli települési támogatás
sítése, pihenőhely kialakítása. A projekt kivitele(betegség, haláleset, elemi kár,
zését a 2016. év végéig kell megvalósítanunk.
válsághelyzetben lévő várandós
A 2016. év első felének összefoglalója
anya gyermekének megtartása,
A tavaszi idénnyel kezdődtek el a Bozsik
iskoláztatás, gyermek fogadásátornák Diósjenőn. Három tornára nyertünk el
nak előkészítéséhez, a nevelésbe
1500
44
2,9
11 fő
8 eset
rendezési jogot településünkön.
vett gyermek családjával való
Ezekre egy alkalommal márciusban, két
kapcsolattartáshoz, a gyermek
alkalommal pedig áprilisban került sor. Utánpótcsaládba való visszakerülésének
lás csapatain összesen 58 fővel vettek részt a
három tornán.
elősegítéséhez kapcsolódó
Örömmel tudom ismételni magamat, hogy
kiadások, gyermek hátrányos
csapataink az őszi szerepléshez hasonló kiváló
helyzete miatti anyagi segítség)
eredményeket értek el a mérkőzések alkalmával.
Szociális célú tűzifa támogatás
40,5 m3
4 fő
34 fő
Diósjenő elismert helyen szerepel a megyei
Települési támogatás összesen: 3500
307
8,8
15 fő
69 eset
rangsorban, amely a település jó hírnevét öregbíA pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
2. Beszámoló a Sportegyesület ti a labdarúgásban.
Az egyesület 2016. évi legnagyobb és leglátrendszere 2015. március 1-jei átalakításával 2015. évi tevékenységéről
összefüggésben az állam és az önkormányzatok
Előterjesztő: Dr. Ferenci István ványosabb fejlesztési munkája kezdődött el a
közötti feladat-megosztás a szociális ellátások
Diósjenői Sportegyesület elnöke tavaszi időszaktól, nevezetesen a sportöltözőt
követően a labdarúgó pálya teljes felújítása.
biztosítása területén alakult át.
Beszámoló a Diósjenői Sportegyesület
Ez azt jelenti, hogy mind minőségében, mind
A fentieken túl az önkormányzati segély is
2015/2016.
évi
tevékenységéről
pedig
környezetében, elemeiben megújul a
átalakult, hiszen a rendkívüli élethelyzetre
pálya.
tekintettel is a rendkívüli települési támogatás Tisztelt Polgármester Úr!
Lézeres gépi szintezés, új minőségű talaj,
keretében nyújtható támogatás.
Tisztelt Képviselő testület!
Lakásfenntartási támogatás és adósságkezeléA legutóbbi sportegyesületi beszámolóm óta automatikus öntözőrendszer kiépítésére fog sor
si szolgáltatás
ismét eltelt egy év, amely bővelkedett esemé- kerülni ez év őszére. A pálya 2017 őszére lesz
Ezen ellátások biztosítása 2015. március 1- nyekben és fejlesztési munkákban, beruházások- ismét sportolásra alkalmas, addig nem szabad a
jétől nem kötelező.
ban. Utánpótlás csapataink teljesítménye már pályatestet használni. Minősége a nagy stadioAz önkormányzatok 2015. március 1-től a abban is megmutatkozik, hogy Diósjenőt a nok pályáival lesz egyenértékű.
A sportöltözőre új tető került és sor fog
települési támogatás keretében biztosíthatnak megye harmadik legjobb labdarúgó utánpótlástámogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres képző egyesületének nevezik. Ennek az elisme- kerülni a falak külső burkolására is.
kiadások viseléséhez, illetve a hátralékot felhal- résnek érezhetően súlya van: Nógrád megyében
Pályázati lehetőségeink
mozó személyek számára.
öt település rendelkezik városi címmel, ahol
Korábbi
pályázatainkat, amelyek kivétel
Méltányossági közgyógyellátás
értelemszerűen könnyebbek az egyes sportfinanAz ellátás biztosítása 2015. március 1-jétől szírozási lehetőségek. Láthatóan mégsem ezen nélkül társasági –és osztalékadó (továbbiakban
TAO) alapokon nyugodtak, a legoptimálisabb
nem kötelező Az önkormányzatok a települési múlik a teljes siker.
támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a
Úgy érzem, hogy tevékenységünkkel méltán mértékben használtuk fel. A Magyar Labdarúgó
gyógyszerkiadások viseléséhez.
vívtuk ki a település lakosságának elismerését is. Szövetség a nyár folyamán az egyes pályázatoTelepülési támogatás
Alázattal szolgáljuk civil szervezetként minden kon belül átcsoportosításokat engedélyezett,
Az önkormányzatok által biztosított ellátás diósjenői lakos sportolásra való igényét és amely így kihasználhatóbbá tette a 2016-17 évi
tervezetünket.
neve 2015. március 1-jétől egységesen települési versenycéljait.
Jelenleg rendelkezünk elnyert 2016/17 évi
támogatás lett. E támogatás keretében az önkorA 2015. év második felének összefoglalója
TAO
pályázattal, melyből finanszírozni kívánjuk
mányzatunk az általunk támogatandónak ítélt,
rendeletünkben szabályozott élethelyzetekre Az őszi idényben zajlottak le a Bozsik tornák a pálya teljes befejezését és további beruházásonyújthatunk támogatást.
rendezvényei, ahol Diósjenő három tornára nyert kat.
Az önkormányzat kötelezettsége abban állt, rendezési jogot. Ezekre egy alkalommal októberAz egyesület anyagi helyzete
hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson - ben, két alkalommal pedig novemberben került
Álláspontom
szerint sikerült az egyesület
sor.
jelenleg hatályos a 3/2016. (II. 25.) sz. rendelet.
8. Egyebek

Sportegyesülettel az Önkormányzat 2016-2019. évig köt bérleti

2016. június-augusztus hó
korábbi bizonytalan pénzügyi helyzetét stabilizálni.
Természetesen a bevezetett intézkedések még
nem tudják garantálni azt, hogy az egyesület
most már önállóan, külső támogatók nélkül is
tudjon működni.
A jelenlegi TAO támogatási rendszer minden
esetben önerőt kíván meg minden pályázat
tekintetében, különböző mértékekben.
Továbbra is szükségünk van még az önkormányzat mind anyagi, mind pedig tárgyi és
működési jellegű támogatására, melyet az
egyesület vezetőségének nevében ezúton is
köszönök!
Civil szervezetként való együttműködési
kapcsolatunkat jónak és kölcsönösen hasznosnak
ítélem meg.
Rövid- és középtávú terveink
- a sportpálya és az öltöző teljes felújítása
- sportpark létesítése futókörrel: kérjük a T.
testület pozitív döntését! (a futókör kiépítését
olyan attrakciónak tartjuk, amely hosszútávon
meghatározza a terület kihasználhatóságát és
magasabb minősítését)
- lelátók és kispadok építése
- zöldövezeti program folytatása és befejezése
ebben az évben
- önálló szertár építése a külső sporteszközök
elzárható elhelyezésére
- strandröplabda és lábfoci pálya építése
- edzőpálya kialakítása
- új címer megalkotása
- Diósjenő sportéletének feldolgozása könyv
formájában
Diósjenő község Önkormányzat
Képviselő-testülete megköszöni
Ferenczi István elnök úrnak a testület felé tett, a Diósjenői Sportegyesület 2015/2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját,
azt az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
3. Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kabai Lajos a tűzoltó egyesület tiszteletbeli parancsnoka
A Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy
sikeres elmúlt évről számolhat be ismét.
Eredményes a 2015-ös év, amit magunk
mögött tudhatunk. Elvégeztük azokat a feladatokat, amiket a tűzoltást és műszaki mentést mint
szaktevékenységet az alapszabályunkban megjelöltünk. A munkavégzések során betartva a
munkavédelmi szabályokat nem történt személyi
sérülés, baleset és a feladatok végzése következményeként sem jeleztek általunk okozott kárt.
A bevetési állomány részére biztosítottak a
személyi védő eszközök. A gépjárművek üzemképesek voltak a vonulásokra. A bekövetkezett hibákat
igyekeztünk a legrövidebb időn belül elhárítani.
Pályázataink eredményesek voltak, az elnyert
eszközökkel és képzésekkel gyorsabban, hatékonyabban és eredményesebben tudjuk végezni
feladatainkat.
Az egyesület Diósjenő község életében is
tevékenyen vesz részt. Örömmel vesszük a
meghívásokat, felkéréseket. Falunkban és más
községekkel is tartjuk a jó kapcsolatokat
(Felsőpetény, Csővár). Községünkben táborozó
csoportokat, családokat is szívesen fogadtuk
szertárunkban.
A megyénkben rendezett Szent Flórián
naphoz kapcsolódó tűzoltó versenyen rendszeresen részt veszünk.

2016. június-augusztus hó
2015 évben elnyert pályázataink:
- Üzemeltetési költségre 25.000 Ft, ez az l200-as
gépjárművünk kipufogó javítási költségéhez
használtuk fel
- 1 db. EDR kézi kár rádió 250.000 FT
- Tűzoltó technikai eszköz:
- áramfejlesztő 367.428 Ft
- motoros láncfűrész Husqarna 365-ös
157.493 Ft
2016-ban benyújtott pályázatunk

a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja
Kabai Lajos parancsnok úrnak a
testület felé tett, a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót,
azt az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
4. Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal működéséről
Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna
jegyző

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati
szervezetrendszerben elfoglalt helyét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése rögzíti:
"A helyi önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában."
A Polgármesteri Hivatal jogilag egységes
munkaszervezet, mely önállóan nem címzettje
sem Önkormányzati, sem Államigazgatási
hatáskörnek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény rendelkezése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri
Hivatal.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról 7. számú melléklete a 11/2014.
(XII.13.) számú rendelete Diósjenő Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint
ügyfélfogadásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletével fogadta el.
A Hivatal Alapító Okiratát a Képviselőtestület 1990. (X. 9.) rendeletével fogadta el.
A Hivatal tevékenységének jellege szerint
közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti
rendelkezési jogára tekintettel teljes jogkörű,
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az
önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó
szerve, ellátja a részben önállóan gazdálkodó
intézmények pénzügyi, gazdasági feladatait,
egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet.
A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a
jegyző látja el.
A hivatal működési költségét az állam - az
adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által
ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza,
amelyet a település részére, e célra elkülönített
számlájára folyósít.
A Polgármesteri Hivatal feladata két részből
tevődik össze:
Első része:
a képviselőtestület és a bizottságok működésével
kapcsolatos feladatok ellátása, különös figyelemmel a döntés-előkészítésre és végrehajtására.
E tevékenység keretében a tartalmi előkészítés mellett a hivatalra hárul a kérdés jogi környezetének megfelelő tisztázása, de az adminisztratív technikai előkészítés is. Sok esetben maga a
hivatal a végrehajtó, míg egyes esetekben csak
Megköszönjük a támogatást Diósjenő község
közreműködik a végrehajtásban.
Önkormányzat Képviselő-testületének.
Legfontosabb tevékenysége a testületi ülések
Én köszönöm Tóth János úrnak a jó kapcsola- előkészítése, gondoskodni kell a meghívók,
tot, és Repiczki Zsuzsinak, hogy nagy elfoglalt- írásos előterjesztések képviselőkhöz történő
ságuk mellett mindig számíthattam segítségükre. időbeni eljuttatásáról, fontos teendő az ülésterem
Diósjenő község Önkormányzat biztosítása, berendezése, a szükséges eszközök
Képviselő-testülete megköszöni előkészítése.
- működési költségre 63.036 Ft
- felszerelésre és eszközökre 799.579 Ft:
- Bevetési védőruha R13-as 2. db. 525.018 Ft
- kézilámpa 2 db 189.544 Ft
- sisaklámpa Gallet F1S 1 db 20.385 Ft
Már tudjuk, hogy ez a pályázatunk is sikeres
volt, megnyertük.
2015 évben a járműveink mozgása (tűzoltás
és kárelhárítás és egyéb:
- január református temetőben temetés
- február 6. Vörösmarty utca Rendőrség kérésére
- március 2. József A. utca 71. kéménytűz
- március 23. Szendehely karosszéria javítás
L200
- április 2. Börzsönyi út 5. kéménytűz
- április 12 Derecske csörlő felszerelése L200
- április 15 Petőfi S. utca (Erdészet) tűzeset
- április 22. Dózsa Gy. út pincéből vízszívatás,
műszaki mentés
- május 1. községi Majálison részvétel
- május 9. Kossuth L. út vége (Faci tanya előtt)
tűzeset
- május 21. Bekötő út fakidőlés, műszaki
mentés
- május 23. Mihálygerge megyei Flórián nap és
tűzoltó verseny
- május 24. Arany J. utca madár mentés, műszaki mentés
- május 25. Dózsa Gy. út parókia, fakidőlés
úttestre, műszaki mentés
- május 27. Haladás utca kertészet víztartályok
töltése
- június hó vezetési gyakorlat
- július 8. poros út fakidőlés úttestre, műszaki
mentés
- július 9. Táncsics M. út 26. fadőlés vezetékre,
műszaki mentés
- július 11. Jenő-napi rendezvény részvétel
- július 16. tó feletti rét egyházi táborozó
gyermekekkel
- július 16-23. hőség riadó miatt folyamatos
hűtő locsolás
- július 23. vihar kár, Faci tanya fakidőlés
úttesten, teljes útzár, műszaki mentés
- július 23. bekötő út fakidőlés úttesten, teljes
útzár, műszaki mentés
- július 25. Csővár falunap
- szeptember 5. Szécsény- Pősténypuszta
Nemzetközi tűzoltó hidak találkozón részvétel
- szeptember 15. Salgótarján L200 műszaki
vizsga
- október 21. Őrhalom tűzoltó temetésen
részvétel
- december 4. 2-es számú főút, kamion feldőlés,
műszaki mentés

A polgármesteri hivatal gondoskodik az ülés
során elhangzottak jegyzőkönyvezéséről, a
képviselőtestület döntéseinek nyilvántartásáról,
illetve a döntések eljuttatásáról a végrehajtás
felelőseihez.
Másik része:
Az államigazgatási ügyekben is hasonló
(előkészítő, végrehajtó) szerepe van a képviselőtestület hivatalának.
Ebben az ügycsoportban a hatáskörök általános címzettje a jegyző, illetve kivételesen a
polgármester vagy a Polgármesteri Hivatal
ügyintézője. Ez utóbbi esetben jellemzően az
anyakönyvi feladatoknál a hivatal ügyintézője
saját hatáskörében jár el és hoz döntést, egyébként ilyen joga nem lenne, szerepe a döntés
előkészítésére, illetve a végrehajtás szervezésére
irányul. Az ügyek jellegéből következően e
körben fontos a tényállás megfelelő tisztázása,
amely az esetek többségében szintén a hivatal
feladata.
A hivatal szerepe jelentős a polgármester és a
jegyző munkájának segítésében, mind az önkormányzati, mind az államigazgatási feladatokat
illetően.
Ennek a követelménynek azonban csak akkor
tud szakszerűen megfelelni, ha igazgatási értelemben szervezetként tud működni, és biztosított
az optimális létszám.
A hivatal szervezete
A hivatal dolgozói munkájukat a jegyző irányításával személyre szóló munkaköri leírások szerint
látják el.
A jogszabályban meghatározott hatáskörrel
rendelkező ügyintéző gyakorolja a hatósági
jogkörét, s ellátja mindazon egyéb feladatokat,
amelyeket a jogszabályok számára előírnak.
Az ügyintéző feladata a Képviselő-testület, a
Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése,
felhatalmazás esetén kiadmányozása, valamint a
végrehajtás szervezése. Az ügyintéző a kapott
utasítások és határidők figyelembevételével
munkaterületén felelős a Hivatal állandó és
időszakos feladatainak megvalósításáért.
Fizikai alkalmazott tevékenységével segíti az
érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását.
Az ügyrend szerint a szervezeti felépítés az
alábbi:
Köztisztviselők (név - beosztás - végzettség):
- Repiczki Zsuzsanna jegyző felsőfokú
- Bertyákné Bolgár Marianna igazgatási főmunkatárs középfokú
- Bier-Hajdú Barbara igazgatási előadó középfokú
- Dr. Hugyecz Renáta Viktória igazgatási
tanácsos felsőfokú
- Krupár Attiláné igazgatási főmunkatárs
középfokú
- Megtért Józsefné pénzügyi főmunkatárs
középfokú
- Tövisné Plachi Zsuzsanna pénzügyi főmunkatárs középfokú
Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók:
- Csurja László fizikai alkalmazott szakmunkás
- Túrócziné Zsolna Andrea hivatalsegéd középfokú
- Hegedűs Barbara aszisztens középfokú
A hivatal köztisztviselői létszáma 2015.
július 15. napjától 6 fő plusz a jegyző.
A munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó
munkavállalói létszám 2016. április 1. napjától 3
fő.
A törvényi rendelkezések értelmében
Diósjenő község lakosságszáma alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek létszáma az
előírások szerinti.

7. oldal
A köztisztviselők szabadságát törvény állapítja meg, melyet a tárgy évben kötelezően ki kell
adni, alapszabadság 25 munkanap + törvényi
mértékben pótszabadság, ez egy főre 33-37 nap/
év között változó. 1 évre a 7 fő szabadsága 231259 nap.
Mindez annyit jelent, hogy ténylegesen csak
6 fő ügyintéző folyamatos munkavégzésével
lehet számolni, mindezek mellett betegszabadságokat is figyelembe kell venni.
Ennél a létszámnál sajnos tény, hogy a
helyettesítés nem megoldható, így ha valaki
szabadságon van, vagy beteg a munka megvárja,
az feltorlódik. Mindez indokolja, hogy egyes
határidős ügyintézés esetén a szabadságon lévő
dolgozót be kell hívni.
Minden dolgozó szakosodott.
Látható, igen kis létszámmal működünk
takarékosan.
Tényként kell megállapítani, hogy az elvégzendő feladatok mennyisége évről-évre növekszik, ezt a jogszabályi változások generálják.
A jelenlegi szinte mindegyik munkavállaló
folyamatosan túlmunkát végez, ami után mint
köztisztviselő túlóra díjazásra nem jogosult. A
feladatok egymásra épülnek, így a munkakörök
átszervezése nem minden esetben megoldható. A
hivatali dolgozók látják el a bizottságok munkájának támogatását is, amit szintén munkaidejükön kívül végeznek, ezért semmiféle plusz
jövedelmet, munkaidő kedvezményt nem kapnak.
Bizony, a hivatal munkatársai kivétel nélkül
túlóráznak, teszik mindezt meggyőződésből és
szakmai elhivatottságból, egyetlen fillér túlóradíj
nélkül. Ismerik a mondást magad uram, ha
szolgád nincs.
A tisztviselőt rendkívüli munkaidő teljesítése
esetén annak időtartamával azonos mértékű
szabadidő illeti meg. Ettől eltérően a tisztviselőnek a heti pihenőnapon teljesített rendkívüli
munkaidő ellenértékeként a munkaidő időtartama kétszeresének, a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a
munkaidő időtartama háromszorosának megfelelő mértékű szabadidő jár.
A tisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített
ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti
meg.
A szabadidőt a rendkívüli munkaidő teljesítését követően legkésőbb harminc napon belül kell
kiadni.
Elmondható, hogy egyre több feladat kerül
felsőbb szintről a helyi közigazgatásban elvégzendő feladatok sorába, egyre több adatszolgáltatásra vagyunk kötelezettek felsőbb, illetve
egyéb szervek felé.
A köztisztviselői törvény szabályozza a
köztisztviselő bérezését és előmenetelét. A
képviselőtestület e törvény kereti között, eltérő
juttatást is megállapíthat, amelyet 6 %-os mértékben meg is tett.
A középiskolai végzettségű, valamint, a
főiskolai végzettségű köztisztviselő bérezése és
juttatása eltérő, melyet az illetményrendszer
törvényi mértékével mutatok be*.
Jelenleg: 1 fő átlag fizetése bruttó 127.545 Ft,
ami 84.810 Ft nettóban kifejezve.
A minimálbér 2016. évben 111 000 forint, a
garantált bérminimuma 129 000 forint. Látható,
hogy a köztisztviselői bértábla nem alkalmazkodott a 2016 évre megállapított bérminimum,
illetve garantált bér rendszeréhez.
Az Önkormányzat hivatala jelenlegi összetételében 2016. április 1. napjától működik, előtte 2015.
július 15. napjától 2016. április 1. napjáig, majd
2013. január 1. napjától 2015. július 15. napjáig,
majd 2008. január 01. napjától 2012. december 31.ig változatlan létszámmal működött.

a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja
8. oldal
A rendelet alapján a hivatali munkaidő és az magának az ügyintézőnek is szüksége van időre, - Az országos és helyi választásokkal kapcsolaahhoz, hogy megnyugodjon, hogy önmagában
ügyfélfogadási rend a következő:
tos pénzügyi feladat- és hatásköröket
feldolgozza a kapott információkat, hogy képes - Adókkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket
Hivatali munkaidő:
legyen ismét a szakszerű és objektív munkavég- - Házipénztár kezelés
hétfő:
7.30 - 16.00 óráig
zésre.
- Bérkeret nyilvántartás
kedd:
7.30 - 16.00 óráig
Mindezek mellett minden egyes önkormány- Besorolásokkal, átsorolásokkal kapcsolatos
szerda:
7.30 - 16.00 óráig
zati választás során elhangzik, a hivatal emberfeladatok elvégzése
csütörtök: 7.30 - 16.00 óráig
központúságának hiánya.
péntek:
7.30 - 13.30 óráig
Természetesnek tartom, hogy mindez abból - Közhasznú munkavállalók munkaügyeivel
kapcsolatos feladat- és hatásköröket
A köztisztviselő részére a munkaidőn belül – fakad, hogy a hivatal egyben végrehajtó szerv is,
a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc amikor nem mérlegelhet, hanem a döntéseknek, - Kommunális igazgatási feladatok gazdálkodáshoz kapcsolódó feladat- és hatásköreit
egybefüggő munkaközi szünetet kell biztosítani. törvényeknek megfelelően végrehajtja a szükséA munkaközi szünetet 12.00 órától 13.00 óráig ges intézkedéseket. Az esetek döntő többségében - Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatok és hatáskörök munkájukhoz kapcsoezek az intézkedések az állampolgárok valamely
tartó időtartamon belül lehet igénybe venni.
lódó részét
érdekét sértik, vagy jogát korlátozzák, s ebből
A hivatal heti ügyfélfogadási rendje:
adódóan ellenérzést váltanak ki a hivatallal - Államigazgatási eljárással kapcsolatos feladat
és hatáskörök munkájukhoz kapcsolódó részét
hétfőn: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig szemben.
szerdán: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30 óráig
Sokszor kerül sor a hivatalban arra is, hogy - Személyes adatok védelmével és a közérdekű
pénteken: 8.00 - 12.00
adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatügyfelek vélt, vagy valós sérelmeik kapcsán
és hatáskörök munkájukhoz kapcsolódó részét
bizony nem ismerve a jó modort kiabálnak,
Pénztári ki- illetve befizetések ideje:
fenyegetőznek, minősíthetetlen magatartást - Különleges feladataik:
szerda 8.00 - 12.00
tanúsítanak a hivatal munkatársaival szemben.
- Pénzügyi bizottság munkájának segítése
A polgármester ügyfélfogadása:
Ezekben az esetekben is mindig először a - Képviselő-testület munkájának segítése
hétfő: 9.00 - 11.00 óráig
megnyugtatás, a megértés a cél, holott érthető
Az igazgatási feladatokat ellátók (3 fő)
lenne, ha az adott munkatárs az ügyfelet a
A jegyző ügyfélfogadása:
tevékenységi köre: e munkatársak – Bertyákné
hivatalból
kiutasítaná,
illetve,
ha
a
rendőri
hétfő: 9.00 - 11.00 óráig
közreműködést megkérné. Elmondhatjuk, hogy Bolgár Marianna, Bier-Hajdú Barbara, Krupár
A hivatal munkavégzését az állampolgárok az ilyen drasztikus lépéseket évente maximum Attiláné - ellátják:
folyamatos kritikával illetik, ez négyévente egy-egy alkalommal kell meglépnünk, ahol az - Polgárok személyi adatainak és lakcímének
felerősödik.
nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és
ügy megoldása már a hivatalban dolgozók
Az ügyfélfogadási rendet szinte lehetetlen lehetőségeit meghaladta.
hatásköröket
betartani, holott érdemi munkát csak úgy lehet
A hivatali munka szerves része az adminiszt- - Lakcímazonosító-igazolvány kiadásával és
végezni, ha az ügyintéző nyugodt, zavartalan ráció, az előkészítő és végrehajtó, valamint
nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és
munkavégzése biztosított.
hatásköröket
ellenőrzési munka.
A Polgármesteri Hivatalban dolgozók
Egy ügyintézőnél egyszerre több ügy is van - Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladat- és
feladatai sokrétűek, önkormányzati és államigaz- folyamatban és valamennyi az ügyintézés máshatásköröket
gatási ügyeket is magukba foglalnak.
más stádiumában található. Ezt mutatja be az 1. - Állategészségüggyel kapcsolatos feladat- és
Ha a lakosság az ügyfélfogadási időt tisztelet- számú melléklet*.
hatásköröket
ben tartaná lehetőség nyílna arra, hogy ügyfélfoValóban mindenkinek a saját maga ügye a - Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatgadási időben valóban csak az ügyfelek ügyes- legfontosabb, ám az ügyintézőnek mindenki
és hatásköröket
bajos dolgaival tudjon mindenki foglalkozni, a ügyét el kell intéznie, ez mind papírmunka.
- Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és
nem ügyfélfogadási időben pedig a hatékony
Ha belemélyed egy ügybe, közben bejön egy
hatásköröket
előkészítésben, végrehajtásban, ellenőrzésben, másik ügyfél személyesen, a harmadik pedig
adminisztratív teendők elintézésére kerülhetne a telefonon hívja fel. Egyszerre csak az egyik fél - Rehabilitációval kapcsolatos feladat- és
hatásköröket
hangsúly.
ügyét képes intézni.
Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladat- és
Diósjenő községben jellemzően a folyamatos
Mindemellett a jogszabályok állandó váltohatásköröket
ügyfélforgalom teljesül, ami azt jelenti, hogy a zását figyelemmel kell követnie, ahhoz, hogy
Állatvédelmi feladat- és hatásköröket
hét öt munkanapjában az ügyfelek folyamatosan megfeleljen a követelményeknek, részt kellene
keresik fel a hivatalt. Akkor és olyan időben, vennie szakmai előadásokon továbbképzéseken, - Szabálysértési igazgatási feladat- és hatásköröket
amikor ügyes-bajos dolgaik ügyintézése válik amelyek időpontját nem ő tervezi be. Eleget kell
szükségessé, tekintet nélkül az ügyfélfogadási tennie más hivatalok által küldött megkeresések- - Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
időre.
nek, részt kell vennie helyszíni bejárásokon,
Jellemző, hogy az ügyfelek egy része itt a közreműködnie kell környezettanulmányok - Gyámüggyel kapcsolatos feladat- és hatáskömunkatársaknak panaszolja el számos gondját elkészítésében.
röket
baját (kevés a nyugdíj, nem tud kijönni a munkaA hivatal munkatársai naponta jelentős számú - Szülői felügyelettel kapcsolatos feladat- és
nélküli segélyből, kilátástalan élethelyzetben (10-35 fő) ügyfél ügyes-bajos dolgával foglalhatásköröket
van, hosszabb ideje munkanélküli, bántotta férje, koznak, egy-egy ügyhöz 10 vagy több db-os - A családi jogállás rendezésével kapcsolatos
felesége, családja, bántalmazták szóban illetve ügyiratforgalom kapcsolódik általában.
feladat- és hatásköröket
tettel, becsapták, átverték, megkárosították,
Az állampolgárokat a hivatal munkatársai - Örökbefogadással kapcsolatos feladat- és
kapott x hivatalból felszólítást, nem érti a kapott egyéb nem a hivatalt illetve az önkormányzatot
hatásköröket
hivatalos iratot, magyarázatot segítséget kér érintő problémái megoldásában is segítik, ha - Pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladat- és
annak megértéséhez, nem tudja, de hallott ezzel a kéréssel fordulnak hozzájuk.
hatásköröket
lehetőségekről, ebben segítsük, özvegyi nyugdíj
Tapasztalat, hogy a hivatal dolgozóit otthon, - Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal
igénylésében, gyes, családi pótlék, ÉMÁSz, Víz, a lakásukban is felkeresik, az utcán is megállítkapcsolatos feladat- és hatásköröket
NAV, börtön, munkaviszonyból eredő jogi ják ügyes bajos dolgaikkal az állampolgárok, és
problémák, közüzemi tartozások, kölcsönök, dolgozóink szívesen segítenek ott is az ügyfelek- - Gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
szomszédok kommunikációs zavarának megol- nek, megadják a szükséges felvilágosítást.
Birtokvédelemmel kapcsolatos feladat- és
dása stb. stb.), amiben többnyire sem illetékesséA hivatal szervezeti tagozódásáról röviden:
hatásköröket
günk, sem hatáskörünk. Azonban ezekben az
A hivatal felépítésére tulajdonképpen a két fő
esetekben is, meghallgattuk az ügyfelek panasza- feladat szerinti besorolás érvényesül, hivatalosan - Növényvédelemmel és növényegészségüggyel
kapcsolatos feladat- és hatásköröket
it, sok esetben segítünk bizonyos adatlapok, nem tagolódik, csupán a feladatok szerint két fő
- Épített környezet alakításával és védelmével
kérelmek, beadványok kitöltésében, lehetősége- cél felé osztályozható:
kapcsolatos feladat- és hatásköröket
inkhez képest minden esetben emberi hangon
pénzügyi és igazgatási szakmacsoportok
beszélve, ha mást nem is, de vigaszt nyújtunk, szerint.
- A településrendezési feladatok megvalósuláilletve tájékoztatjuk az ügyfelet ügyének intézésát biztosító sajátos jogintézményekkel
A pénzügyi feladatokat ellátók (3 fő) tevésében jogosult szerv címével, esetleges ügyinté- kenységi köre: e munkatársak – Megtért
kapcsolatos feladat- és hatásköröket
ző nevével, elérhetőségével.
Józsefné, Tövisné Plachi Zsuzsanna, Dr. - Az építési folyamat szabályozásával kapcsolaEl kell mondanom, hogy bizony vannak Hugyecz Renáta - ellátják:
tos feladat- és hatásköröket
olyan sorsok, olyan élethelyzetetek, olyan - A gazdálkodással kapcsolatos feladat- és - Az egyes építményekkel, építési munkákkal
ügyfelek, akik távozása után bizony lelkileg
és építési tevékenységekkel kapcsolatos
hatásköröket

2016. június-augusztus hó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárással
kapcsolatos feladat- és hatásköröket
- Az épített környezet fenntartásával, használatával és értékeinek védelmével kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
- Helyi építési szabályzat, szabályozási terv
készítésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket
- Műemlékvédelemmel kapcsolatos feladat- és
hatásköröket
- Gazdasági kamarákkal kapcsolatos feladat- és
hatásköröket
- Bányászattal kapcsolatos feladat- és hatásköröket
- Villamosenergia-felhasználásával kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
- Gázenergia felhasználásával kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
- Egyéb energiával kapcsolatos feladat- és
hatásköröket
- Kereskedelemmel, vendéglátással kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
- Telepengedélyezéssel kapcsolatos feladat- és
hatásköröket
- Vásár és piactartással kapcsolatos feladat- és
hatásköröket
- Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköröket
- Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköröket
- Levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
- Vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
- Közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket
- Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatés hatásköröket
- Közterületi rend és tisztaság védelmével
kapcsolatos feladat- és hatásköröket
- Szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos
feladat- és hatásköröket
- Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatok és hatáskörök munkájukhoz kapcsolódó részét
- Államigazgatási eljárással kapcsolatos feladat
és hatáskörök munkájukhoz kapcsolódó részét
- Személyes adatok védelmével és a közérdekű
adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatés hatáskörök munkájukhoz kapcsolódó részét
- Különleges feladataik:
- Szociális bizottság munkájának segítése
- Képviselő-testület munkájának segítése
Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos
feladatok
A Diósjenői Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak hivatalunk a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvénynek megfelelően
folyamatosan biztosítja a működésükhöz szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A nemzetiségi önkormányzatok működésének egyik alapfeltétele, hogy évente legalább 4
alkalommal ülésezniük kell, valamint egyszer
közmeghallgatást kell tartaniuk. Az itt működő
nemzetiségi önkormányzat ennél lényegesen
többször ülésezik, mely ülések megtartásában
van segítségére helyiség biztosításával a polgármesteri hivatal, a napirendi pontokhoz szükséges
anyagok, esetleges támogatási szerződések
előkészítésével.
Hivatalunk a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testületi üléseihez kapcsolódóan az
ügyviteli feladatokat látja el.
A nemzetiségi önkormányzatok működésével
kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében
feladataink közé tartoznak még a nemzetiségi
önkormányzat egyes gazdasági feladatai:

2016. június-augusztus hó
- pénzügyi kifizetések, előleg felvételek és azok
elszámolásának teljesítése,
- kötelezettségvállalás vezetése,
- költségvetés elfogadását követően a kiadási
előirányzatok meghatározása, azok teljesítésének figyelemmel kísérése.
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó
munkavállalóink a következő feladatokat látják
el:
Hivatalsegéd: napi ügyviteli munkák segítése,
postázás, takarítás, levélkihordás, plakátozás.
Fizikai alkalmazott: az önkormányzat gépjárműveinek vezetése, a közmunka programban
foglalkoztatottak munkájának segítése, az
önkormányzat intézményei részére a beszerzések
elvégzése, szállítás, fuvarozás, amikor épp nincs
közfoglalkoztatott valamennyi közterület fenntartási, rakodási, fűnyírási, hótolási, azaz minden
fizikai feladat elvégzése, amellyel a polgármester, illetve intézményvezetők megbízzák.
Asszisztens: polgármester és jegyző munkájának támogatása, személyi asszisztencia, a
vezetői döntések előkészítéséhez célzott információk gyűjtése, feldolgozása, titkársági feladatok ellátása, leírói munka, postázás, irattározási
tevékenység, nyilvántartások vezetése, statisztikák, elemzések, beszámoló anyagok, prezentációk előkészítése, kommunikációs és marketing
feladatok, rendezvények szervezésében, lebonyolításában történő részvétel, pályázatok
keresése.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését
a 4. számú melléklet mutatja be*.
Mint ismeretes Önök előtt, az Országgyűlés
elismeri a köztisztviselőknek az államszervezet
működésében végzett jelentős szerepét.
A hivatal vezetője a jegyző, de kinevezéseknél, munkaviszony megszüntetésnél egyetértési
joga van a polgármesternek.
A köztisztviselő feladatait a köz érdekében a
jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen,
pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés
szabályai szerint a szakmai és etikai szabályok
betartásával köteles ellátni.
A köztisztviselő politikától mentesen kell,
hogy végezze feladatait, a mindenkori államhatalom rendelkezéseinek a végrehajtója.
A köztisztviselő munkájának ellátása során
önállóan dolgozik, hoz meg döntéseket kedvezmények vagy kötelezettségek előírása ügyében.
Meg vagyok győződve arról, hogy az apparátus jó szakmai felkészültséggel, és legjobb
tudásával látja el mindennapi munkáját.
Hivatkozhatnák arra, hogy milyen sok az
ügyiratforgalom száma, rengeteg a határozati
döntés, de a hivatali munkát nem lehet csak
ezáltal mérni.
Lehet, hogy egy több oldalas határozat
meghozatalára nem kell annyi energiát fordítani,
mint arra, a bejelentésre, hogy a szomszéd
kutyája az ablak alatt ugat éjszaka, vagy a ház
előtt autók járnak el (esetleg jogosan).
Községünk lakosságának összetétele igen
változatos. Az állampolgár ügyeinek intézésekor
elsőként az ügyintézővel találja magát szemben.
Igen nehéz helyzetben van az ügyintéző,
amikor arról kell döntenie, hogy egy gyermeket
esetleg állami gondozásba vegyen, vagy jelzálogot jegyeztessen be a család lakóházára.
Az ügyintéző előtt feltárul sok család problémája anyagi, esetleg erkölcsi helyzete, normája.
Javaslatot kell tenni gyermek elhelyezési ügyben, igazságot kell tenni testvérek között, vagy
gyermek, és szülő, vagy szomszédok között.
Ezeket a feladatokat nem lehet minden
esetben csak a jogszabályra való hagyatkozással
elvégezni.
Ezekhez a döntésekhez ismerni kell a hátteret
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is, nem csak az adott ügyet. A jogszabályok
alkalmazásánál nem mindig lehet kizárni az
érzelmek megnyilvánulását.
Vád érhet és ért is bennünket, hogy miért
dolgozunk többet, mint a heti munkaidő. Miért
látják például azt, hogy a jegyző már kora reggel
megkezdi napi munkáját, ugyanakkor nem látják
azt, hogy a hivatali dolgozó is bejön korábban,
elmegy később, esetleg a pénteki napot is végigdolgozza, hiába lenne az a nap rövidebb. Nem
látják azt, hogy nem tudja lecsúsztatni a bizottsággal eltöltött plusz óráit, a testületi munkavégzés előkészítéséből, utómunkáiból fakadó többleteket, az ügyintézéssel töltött családtól elvett
időket, amit az esti telefonok, a hétvégén őket
felkereső ügyfelek okoznak.
Az eddig leírtak alátámasztják azt, hogy a
napi munkavégzés során nem minden esetben
látható el az a bizonyos kötelező és meghatározó
adminisztrációs tevékenység. Ha nem végzik el
az adott feladathoz szükséges kötelező adminisztrációt, olyan mintha nem is dolgoztak volna,
holott látható, hogy feladatukon felül még többet
is teljesítenek. Elmondható, hogy egyre több
adatszolgáltatásra vagyunk kötelezettek felsőbb,
illetve egyéb szervek felé. Nincs olyan hét,
amelyben ne szolgáltatnánk statisztikai adatokat,
amelyek legtöbbször bonyolultak, hosszúak és
nem a mindennapi ügyforgalommal kapcsolatosak, és legtöbbször mindent félretéve, azonnal,
vagy nagyon szoros határidőn belül kell megtenni ezeket.
A korábbi években egységes szakigazgatási
szervként működtek a hivatalok, ma viszont
szakmai felkészültségének gyakorlatának megfelelően lát el, egy-egy ügyintéző rábízott feladatot, kinevezésének megfelelően.
A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézők
által elvégzett valamennyi feladat, kivéve az
anyakönyvvezetés címzettje a jegyző, ezeket a
feladatokat a hivatalban dolgozó köztisztviselők
munkájának irányításával, koordinálásával látja
el.
A helyi önkormányzat képviselő-testületével
kapcsolatos feladatokon kívül a jegyző feladatés hatáskörét mintegy 6500 jogszabály határozza
meg.
A jegyzői hatáskörök sokasága, melyet a
hivatal dolgozói látnak el, az a közel kétezer,
melyek jogszabályi hátterének napi változásait
nyomon követni szinte lehetetlen.
A jegyző minden héten hétfői napon tart
ügyfélfogadást, azonban ha hivatalában van nem
utasítja vissza az ügyfeleket a többi napokon
sem.
Feladatait bővítik a pályázatokkal kapcsolatos előkészítő, beadó, végrehajtó feladatok
sokasága.
Az ügyintézés során a hivatalon belül az
információ áramlás folyamatos, egymás munkáját segítő munkakapcsolatok alakultak ki.
Az elmúlt évek ügyforgalmát a 2. számú
melléklet mutatja be*.
Magyarország kormánya a 2015. évben is
kiemelten kezelte a közfoglalkoztatási programok indítását és a sikeres megvalósítást. Ennek
okán lehetőséget biztosított mind hosszabb
időtartamú, mind téli és egyéb speciális
(pályázati úton pl. Start munka) közfoglalkoztatási tevékenység megvalósítására az önkormányzatok és hivatalaik számára. A munkavégzésünket 2015. év elejétől kissé besűríti még a Start
Munka programban foglalkoztatottak ügyesbajos dolgai, a programhoz kapcsolódó munkaügyi, bérügyi egyéb adminisztrációs feladatok, a
pénzügyi elszámolások. Egyes napok eltervezett
feladatait képesek teljesen felülírni ezek a
feladatok is. Ezen feladataink elvégzését megnehezítette a program keretében foglalkoztatottak
közti nagyarányú fluktuáció.

A hivatal szervezeti felépítését ismeri a
Tisztelt Képviselőtestület, hiszen annak felállását Önök szabályozták.
Munkaidő a törvényben előírtak szerint van
betartva. Fentebb kifejtett túlmunkákat a hivatal
dolgozói lelkiismeretük, szakmai elhivatottságuk
alapján minden ellenszolgáltatás nélkül végzik,
az erkölcsi elismerés reményében.
Természetesen ahol emberek dolgoznak, ott
hibák is előfordulnak, azokat igyekszünk a
lehető legrövidebb időn belül kijavítani.
A polgármesteri hivatalok által megszerzendő, feldolgozandó és továbbítandó adat és
információ sokszorosa a korábbinak, a hivatalok
mennyiségileg és minőségileg újszerű problémával találják szemben magukat. Ezek a korábbi
módszerekkel egyáltalán nem, vagy csak jelentős
emberi kapacitásigénnyel oldhatók meg.
Fuldoklunk az adatokban, de nem találjuk az
információt, mert nyilvántartásaink nincsenek
egységbe szervezve, integrált és komplex informatikai rendszerrel hatékonyan támogatva, a
papíralapú működést még csak szigetekben
váltotta ki az elektronika. Az önkormányzati
adatvagyon olyan kincs, amelyet még meg sem
találtunk, nemhogy hasznosíthatnánk. Ugyanakkor központilag építeni akarnak rá, erre készülnek a különböző program verziók, amelyek
folyamatosan özönlenek el bennünket. Azonban
mindegyikben azt várják el a hivataltól, hogy az
adatokkal ő töltse fel. Cél, hogy valamennyi adat
az önkormányzatok által kezeltekből kiindulva
egy országos egységes rendszert képezzen.
Azonban mindennek az informatikai háttere nem
biztosított.
Most indul útjára egy új rendszer, amely ASP
névre hallgat. Ez integrálni fogja az önkormányzat pénzügyi rendszerét az állami rendszerbe,
minden mozdulat, ki és befizetés azonnal láthatóvá válik az országos rendszerben is.
Összegzésként elmondható, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájukat szakszerűen, képességeikhez mérten látják el. Megfelelő
helyismerettel rendelkeznek, tekintettel arra,
hogy valamennyien diósjenői lakosok.
Valamennyi dolgozó munka köréhez megfelelő végzettséggel rendelkezik, az előírt közigazgatási alapvizsgát megszerezte.
A Polgármesteri Hivatal tárgyi felszereltsége
jó, minden ügyintéző rendelkezik külön számítógéppel, a számítógépen használt programjaink
legálisak.

9. oldal
A hivatalokban, így nálunk is az előző évekhez képest még inkább (jogszabályokkal támogatott formában) elterjedőben van az elektronikus ügyintézés. Elsődlegesen a hivatalok közötti
ügyintézés, (adatszolgáltatás, statisztika, jelentések, különféle speciális központi rendszerek
jelenléte, Pl. Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis, központi szabálysértési nyilvántartó,
népesség nyilvántartó, ASZA, stb.) tekintetében
vált gyakorlattá. Ezen feladatok ellátására
hivatalunk megfelelő számítástechnika eszközökkel rendelkezik.
Külön számítógépen történik a pénzügyi
utalások teljesítésére OTP felé. Központilag csak
az anyakönyvezésre, a választások idején a
választással kapcsolatos feladatok ellátására és a
címnyilvántartások kezelésére használható
számítógépet bocsátottak rendelkezésünkre.
A munkát segíti - különösen a tömeges
jogszabályváltozások miatt – a Complex jogtár.
Az ügyintézés zavartalansága és titkossága
biztosított.
A hivatal irodai szobái még nem lettek
kifestve, az ajtók és ablakok nem jól zárnak. A
földszinti ügyintézés akadálymentesítése pályázat keretében elkészült.
A hivatalban dolgozók rendelkezésére már
nem állnak szakfolyóiratok. A költségvetés
szűkülésével minden évben lemondásra került
egy-egy, mostanra eljutottunk oda, hogy nem jár,
nincs ilyen előfizetésünk egyet kivéve a számviteli leveleket.
Internethasználat biztosított, levelezési
rendszer, OTP-ügyfélterminál a hivatal rendelkezésére áll.
A dolgozók szakképzéseken vettek részt,
amelyet törvény kötelezően elő ír számukra.
Költségtakarékosság figyelembe vétele mellett
már évek óta csak olyan tanfolyamon vettek
részt dolgozóink, melyek ingyenesek, illetőleg
díjuk (mivel a megye szervezi) töredéke a piaci
képzéseknek.
*A mellékletek megtekinthetően a község
honlapján (diosjeno.hu).
Diósjenő község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
formában elfogadja.
Repiczki Zsuzanna
jegyző

KÖZLEMÉNY
DIÓSJENŐ ÖNKORMÁNYZATA 2016. OKTÓBER-NOVEMBER
HÓNAPBAN EBÖSSZEÍRÁST TART.
KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKKEL
SEGÍTSÉK AZ EBÖSSZEÍRÁST VÉGZŐK MUNKÁJÁT.
KÖSZÖNJÜK.

2016. szeptember 29-én 17 órától
a Polgármesteri Hivatal
emeletén, a nagyteremben
egyéni fogadóórát tart
Blaskóné Csontos Mária
képviselőasszony

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.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Járóbeteg Ell. Közp. Rétság
Háziorvosi rendelő
Fogorvosi rendelő

06 35 550-570 Gyermekorvosi rendelő 06 35 364-004
06 35 525-007 Védőnői szolgálat
06 35 364-448
06 35 364-001 Állatorvosi rendelő
06 20 4480116

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

Óvoda (Aranydió)
Idősek Klubja vezetője
Iskola (Szentgyörgyi I.)
Polgárőr Egyesület

06 35 364-023
06 30 8719256
06 35 364-228
06 70 3375477
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Írásban eljuttatott köszöntők
Orbán Viktor miniszterelnök úr
köszöntője

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm a Diós
nevű települések 10. országos, és
egyben 7. nemzetközi találkozójára
a Kárpát-medence minden tájáról
Diósjenőre érkezett vendégeket.
Az, hogy egy nemzet tagjai öszszetartoznak, és közös sorsban
osztoznak, nem politikai deklarációk eredménye. Bár múlhatatlanul
fontos, hogy hazánk mindenkori
politikai vezetői a nemzetegyesítés
érdekében végezzék munkájukat,
közben tudnunk kell, hogy ez homokra épült házra emlékeztetne, ha
nem lennének Önök, akik a nemzeti összetartozást oly természetesnek és a mindennapi élethez tartozónak tekintik. Ha nem lennének
településeink, amelyek akár csak
az egyező vagy hasonló név okán
keresik a magyar világ különböző
sarkaiban é1ő polgárai között a
személyes kapcsolatok lehetőségét,
ha nem építik ezeket, akkor a mai
politikai korszak nemzetegyesítési
politikája sem hasonlíthatna a sziklára épült házhoz, ame1y vihart,
förgeteget, záport és megannyi
történelmi megpróbáltatást is átvészel.
Tisztelettel köszöntöm a találkozó minden résztvevőjét. Isten tartsa
meg jó szokásukat.
Hajrá, Magyarország, hajrá,
magyarok!

Kövér László házelnök úr
köszöntője

Köszöntő a Diós nevű települések
találkozójára

"A nagy maradandóságra szánt
fajokat kemény csontos héjakba
zárja a gondviselés." ˗ írta Mikszáth Kálmán. Az író ezen élettapasztalata minden bizonnyal igaz a
magyarokra, és azon belül különösképpen jelképes értelmű lehet
az éppen Diós nevű településeken
élő honfitársainkra számára.
Egy másik írónktól, Tamási
Árontól tudjuk, hogy "azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne."
Mi, magyarok, azt is tudjuk,
hogy otthon igazán csak a szülőföldjén tud lenni az ember. E tudás
birtokában a történelem során nagy
áldozatokat hoztunk azért, hogy
szülőföldünk, a Kárpát-medence,
az otthonunk maradhasson.
A mai találkozón résztvevő települések magyarjai ˗ Moldvától
Erdélyen át Kárpátalján, Felvidéken és Magyarországon keresztül
egészen Délvidékig ˗ szintén megküzdöttek azért, hogy bármikor
magyarként találkozhassanak egymással.
Nemzedékek sora, nagyapák,
apák és fiúk, nagyanyák, anyák és
lányok hoztak egy élet során kemény munkaáldozatot azért, hogy
közösségeink a történelmi viharokban mindig fennmaradjanak. Voltak
idők, amikor a munkaáldozat nem
volt elegendő, amikor a magyarok
Budapest, 2016. július 16.
legnagyobb kincsükkel, az életükkel
Üdvözlettel:
kellett fizessenek azért, hogy közösOrbán Viktor ségük megmaradjon a szülőföldön.

Ezen áldozatok és a Gondviselés
oltalma nélkül ma nem találkozhatnánk egymással. A magyarok találkozása ugyanis korántsem volt akadálytalan. A XX. században a Diós
nevű magyar településeket például
négy idegen ország fennhatósága
alá sodorta a történelem, majd egy
emberidegen hatalom, a kommunista rendszer minden országban arra
törekedett, hogy a magyarok elveszítsék az azonosságtudatukat, elveszítsék nyelvüket, kultúrájukat és
múltjukat, azaz elveszítsék önmagukat. Ez volt az a kor, amikor sokféle
akadály gördült annak útjába, hogy
egymással találkozhassunk.
Napjainkban ezen a találkozásainkra más veszélyek leselkednek; a
korszellem hajlamos az embereket
és településeket pusztán statisztikai
egységekként kezelni. A virtuális
világ adta kommunikációs lehetőségek ugyan hasznosak lehetnek,
de azzal a veszéllyel járnak, hogy
személytelenné és mesterségessé
teszik az emberi kapcsolatokat.
A múltból okulva és a jelen
veszélyeire is figyelve ezért kezdeményezte 2007-ben Gyenesdiás
polgármestere, Gál Lajos úr a Diós
nevű települések találkozóját,
2010-től ezért terjesztette ki ezen
találkozót a Kárpát-medencére
Diósjenő polgármestere, Tóth János úr, akiknek ezúton is elismerés
és köszönet jár.
Mindazoknak pedig, akik részvételükkel éltetik ezt a találkozót,
bíztatás jár, hogy ˗ miként a jelképük, a diófa is teszi a lombjával ˗
tegyék évről évre egyre terebélyesebbé a találkozót, adjanak lehetőséget gyerekeiknek és unokáiknak,
hogy megismerve egymást a Kárpát-medencében, mindig éltessék a
magyar összetartozást.
Bízom benne, hogy eljövendő
találkozóik keretében vendégül láthatom Önöket az Országházban is.
Örömteljes együttlétet kívánok
mindannyiuknak!
Budapest, 2016. július 16.
Kövér László

2016. június-augusztus hó

Skuczi Nándor úr köszöntője
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt
Diósjenőiek! Tisztelt Hölgyeim/
Uraim!

Igen nagy megtiszteltetést jelent
számomra, hogy a Diósjenőn hagyományosan megrendezésre kerülő Diós-települések országos és
nemzetközi találkozója, valamint
Jenő-napi rendezvényre meghívást
kaptam.
Sajnos a rendezvényen jelen
lenni nem tudok, de lélekben
Önökkel vagyok, így távolból osztom meg néhány gondolatomat a
jelenlévőkkel:
Először is engedjék meg, hogy
gratuláljak a rendezvényhez, mely
kiváló példája annak, hogy egy kis
közösség is tud nagyszerű dolgokat
alkotni szerető összetartással, önzetlen együttmunkálkodással. így
van ez nemcsak egy település történetében, hanem egész Nógrád
megyénk életében is.
A múlt tisztelete, a hagyományok megőrzése segít bennünket a
jövő építésében és ebben Önök utat
mutatnak, s ez az összefogás példaértékű. Hiszen a közösségtudatot, az összetartozás érzését erősíti,
lakóhelyünk, otthonunk fontosságát hangsúlyozza minden helyi
rendezvény, ahol ifjak és idősebbek, helybéliek és elszármazottak
együtt gondolkodnak, cselekednek
egy-egy közös cél érdekében. Köszönöm Önöknek ezt az összetartást, mert ez az az erő, amelyből
táplálkozva Diósjenő és megyénk
valamennyi településének összefogásával építhetjük tovább Nógrád
megye és az egész magyar nemzet
jövőjét.

2016. június-augusztus hó
Szívből jövő szeretettel kívánok
Önöknek a mai naphoz hasonló
minél több közösségépítő programot és a rendezvényhez nagyon
kellemes időtöltést, jó szórakozást!
Üdvözlettel:
Skuczi Nándor
²

Rendezvényünkről írták…
"Tisztelt Polgármester Úr!
Bár sajnos én nem mehettem a
gyenesdiási küldöttséggel - a borfesztiválunk miatt, aminek én vagyok a felelőse -, de csoportunk
tagjai nagy elismeréssel szóltak a
munkátokhoz, a diósjenői találkozó
nagyon színvonalas lebonyolításához, gondos kiszolgáláshoz. Az
időjárás okozta nehéz körülmények
ellenére nagyon jól sikerült az
esemény, a gyenesdiási résztvevők
nagyon jól érezték magukat, nagyon dicsérték Emesét, a hozzájuk
rendelt "hostesst" (köszönjük Emese!), a miséről, Böjte atyáról, a
szépen és gondosan berendezett
helyszínről, a kínálásokról, ételről,
műsorról mindenről csupa jót
mondtak.
Megjegyezték, hogy utánatok
"jól fel kell majd kötni a gatyánkat", ha mi leszünk a rendezők.
Köszönjük a szívélyes fogadtatást, reméljük a mieink sem okoztak - műsorainkkal, süteményeinkkel - csalódást.
Sajnálom, hogy nem tudtuk vállalni a kétnapos részvételt - ahogy
eleinte terveztük -, de a sok idős
miatt ez nehézkes lett volna.
Sok szeretettel üdvözlök minden
diósjenői ismerőst…
Barátsággal:

Hársfalvi György
klubkönyvtár-vezető
József Attila Klubkönyvtár
Gyenesdiás"
²
"Tisztelt Tóth János Polgármester
Úr,
szeretném kifejezni köszönetemet e
formában is, hogy a X. Dióstelepülések VII. nemzetközi találkozóját megszerveztétek, a rossz
idő miatti körülmények ellenére is
egy jó hangulatú rendezvény marad meg mindenki emlékezetében.
Köszönjük a diósdi delegáció
nevében és elnézésedet kérem,
hogy Tőled nem köszöntem el személyesen, a többi polgármestertől
elköszöntem, de a buszok indultak,
késében voltak, s mennünk kellett.
Majd jelentkeznénk, hogy az EUs pályázatírótokkal felvennénk a
kapcsolatot, hogy melyik EUpályázatra adták be a tiéteket.
Addig is jó pihenést kívánva
Üdvözlettel:

Bogó László
polgármester
Diósd Város Önkormányzat"

a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja
"A järvenpää-i Finn-magyar baráti
társaságunk tavasszal meghívást
kapott a Diósjenőn tartandó Dióstelepülések X. országos és VII. nemzetközi találkozójára. Örültünk
ennek a lehetőségnek és szívesen
vettünk részt a napok eseményin.
Nem is gondoltuk, hogy ilyen sok
határon túli településről jönnek
vendégek, akik műsorral is készültek. Különösen tetszett a gyerekcsoportok előadása!
Megható volt számunkra, hogy
mennyire kötődnek az anyaországhoz és milyen szeretettel fogadták
őket a Diósjenőiek… és minket is.
Nagyon jól szervezett volt a találkozó, az eső ellenére minden programot megtartottak.
Még egyszer köszönjük a szíves
fogadtatást, vendégszeretetet és a
kitűnő ellátást! Igazi élmény volt
számunkra ez a két nap.
Heli Alaja
a järvenpää-i Finn-magyar
társaság elnöke
Első Éva
a vezetőség tagja"
²

Koncert vidéken I.
Koncertre készülünk. Dobcucc a kocsiban.
Új csapat. Párom már próbákon megismerte
Őket, de nekem még ismeretlenek. Kíváncsi
vagyok milyen is ez a zenekar. Kíváncsi vagyok a
tagokra. Izgatottság van bennem s tán egy kis
félelem. (Az annyira vonzó ismeretlen dolgok,
olykor igenis valahol ijesztőek:))
A csapat két tagja megérkezik hozzánk. Az
egyiket régről ismerem, a másik meg még gyereknek hat. Nagyon fiatal, de kedves. Picit félénk,
szótlan.
De indulunk, de buli lesz. Lelkes vagyok.
Vidám. Annyira vidám, hogy útközben be nem áll
a szám. A hangulat jó, a fiatal szintis srác is
oldódik. Elemző, gondolkodó alkat. Jó társaság.
A hely, ahova tartunk, egy kis falu. Komoly
ünnepséget tartanak most ott s az összes közeli
település lakóit is meghívták a mulatságra.
Ahogy közeledünk, kisebbek lesznek a házak,
csendesebbek az utcák. Igen, ez vidék. Felhőkarcoló mentesen, illatosan, békésen.
Az első döbbenetes jelenet akkor ér, mikor
kiderül, hogy az egyik zenekari tag polgárőr. Vár
ránk és lelkesen integet kocsink felé, ahogy
behajtunk egy kis utcába. Igen, ez a hatalmas,
jólfésült, sárga mellényes figura hamarosan egy
színpadon fogja fújni a nótát. Minden apró mozdulata jólneveltségről, odaadásról és tiszteletről
árulkodik. Ő itt él. Ezen a piciny, békés településen. Kicsit fura, kicsit más, mint mi, elcsökevényesedett pestiek.
Miközben ezen mélázgatok, közli velünk,
hogy megmutatja, merre van a szállásunk. Ezt
pedig úgy kivitelezi, hogy fut a lassan gördülő
tele-kocsinak mellett. Követjük hát kocsival az
előttünk futó sárga mellényes alakot… valahol
nagyon abszurdnak hat ez.
Többiek is érzik, nevetnek velem.
De már meg is érkezünk a kempingbe. Itt
fogunk aludni. A recepciós körbevezet minket és
rámutat egy faházra. Ez lesz a miénk. Itt alszunk
majd öten. Avagy én, meg a négy fiú. Ez azért egy
kicsit meglep (és úgy látom, nem csak engem). De
sebaj, majdnem olyan lesz ez, mint a koleszban,
csak itt a sok lány szobatárs helyett fiúk vannak.
Emésztem a gondolatot és közben felcsillan a
szemem, mikor meglátom, hogy ebbe a piciny
faházban még wc, és zuhany is van.

Szépen mindenki kiválaszt magának egy ágyat
és már indulunk is a rendezvényre körülnézni,
eszegetni.
Eszegetni? Botor egy szó ez vidéken! Amit
ugyanis a hosszú sörpadokhoz hoznak, inkább
lakomával kecsegtet. Mindenki kap egy frissen
sült cipót, hurkát, kolbász, savanyút. Avagy
mennyei étket. Olyan igazit, eredetit, amit itt
Pesten egyre nehezebb beszerezni.
Míg élvezettel töltjük a bendőnket és beszélgetünk, kicsit elcsendesedek és megfigyelem a helyi
embereket körülöttünk. Egyszerűek, békések,
dolgosak. Mindenki ismer mindenkit, mindenki
sürög, forog. A gyerekek önfeledten játszanak és
szaladgálnak. Szép, szép ez a kép.
Igen, ez vidék.
Vacsora után beülünk egy kocsmába. Egy
olyan kocsmába, ahol csak férfiak vannak. Kissé
zavartan kérdezem helyi barátunkat arról, hogy
hol is vannak az asszonyok. De mikor magyarázni
kezdené már én is rájövök, mi lehet ennek az oka.
Vidéken! vagyunk, hé. Egy kicsi faluban, ahol
még élnek a hagyományok és a régi családmodell.
Az asszonyok a ház körül végzik mindennapos
teendőiket. A kocsma, a munkában megfáradt
férfiak kiváltsága. Ennyi.
Kicsit sokkol a dolog, hiszen még messzire se
kellett utaznom ahhoz, hogy valami teljesen más
életmódot, életstílust lássak az itthon (városban)
megszokottól. Fura, hogy alig van távolság, mégis
hatalmas a szakadék a két világ között.
Helyi barátunkkal beszélgetünk is egy jóízűt
erről, majd elindulunk a szállásunkra azzal a
céllal, hogy eltűntessünk minden alkoholos italt,
amink van.
Kicsi faházunk előtt üldögélve felütünk egy jó
házi pálinkát és megindítjuk az estét. Annyi
témánk van: Gondolatok, vélemények, nézetek
cikáznak, adunk, kapunk s miközben tanuljuk
egymást, megint az látom, hogy mennyire egyformák vagyunk valahol. Zseniális elménkből csak
úgy sziporkázik a tudás és közben mind, akik
most itt összegyűltünk, szeretünk. Élünk. L ét ezünk. Egység…
És hiába van már hajnal, hiába bújunk be
ágyikóinkba, mindez nehezen áll le. Még jön a
szó, még jönnek a kíváncsi kérdések, még elemezgetünk, egészen addig, míg igazán el nem fáradunk. Aztán csendesülünk és hirtelen, ahogy
hallgatom a körülöttem fekvő négy ember csendjét, feltör belőlem a nevetés. És csak kacagok és
kacagok. Mert ebben a csendben itt, most valami
annyira szép, annyira természetes… A nevetés
pedig feltör balról is, jobbról is. Nevetés. Spontán nevetés. Nevetünk!
S aztán elalszunk. Holnap koncert!

Koncert II.
Reggel barátunk telefonjából szűrődő lágy zene
ébreszt. Kellemes. De keveset aludtunk, felkelni
nehézkes.
Egymás után megyünk a zuhanyzóba felfrissülni, újraéledni. A fiúk igazán gyorsan készülnek,
így hát, nő létemre, próbálok megtenni mindent,
hogy ne maradjak le tőlük. Gyors zuhany, gyors
öltözködés, gyors smink. Egész ügyes vagyok
(konstatálom magamban).
9-re vagyunk bejelentve helyi barátunk családjához reggelire. A nagymamája készül, vár minket.
Viszonylag időben meg is érkezünk.
A kedves nagyi betessékel minket és rámutat a
terülj-terülj asztalkára. Frissen sült lángosok,
tejföl, sajt, tea, pogácsa, gyümölcsös piskóta…
alig fér el az asztalon a sokféle csoda. Jézusom, és
ez csak egy reggeli. Pislogok nagyokat és közben
eszembe jutnak a reggeleim. Bevillan, ahogy
sietve iszom a kávémat, ahogy futok a buszhoz, és
a munkába 10 óra körül megvásárolt szendvicsem… Mennyire más ez a reggel. Gyomrom
nincs is igazán felkészülve erre a sokkra, így én

11. oldal
vagyok az egyetlen, aki maradékot hagy a tányéron. De a néni mosolyog: a kutya majd örülni fog.
Kis beszélgetés után búcsút veszünk. Ma
érkezik a zenekar többi tagja. Koncert nap van.
Ideje hangolódni. Míg barátunk kimegy az állomásra a többiekért, mi még pihenünk a szálláson
egyet és összepakolunk.
Kicsit jó, kicsit fájó. Jó volt itt, igazán. Nehéz
búcsút venni piciny tömegszállásunktól. Eszembe
jut az ágyakból felcsendülő spontán kacagás.
Mosolygok.
De indulni kell a koncert helyszínére. A
folytonos eső miatt egy iskolába szorult be a
rendezvény. Furán hangzik. De amint megérkezünk a sulihoz azt látom, hogy teljesen rendbe lesz
ez így. Az udvaron sátrak, és terjengő kürtőskalács illat, egy nagy bográcsban valami igazán
kellemes fő, bent az épületben meg rengeteg
ember… Kézművesek, arcfestők serénykednek, a
tömeg hömpölyög.
Bemegyünk a tornaterembe, ahol már áll a
nagy színpad. Itt találkozunk a zenekar ma érkezett tagjaival. Kedvesnek hatnak, bár az énekesben
fellelek valamiféle szigorúságot, ami kicsit megijeszt. Lassan el is kezdem tartani a tisztes távolságot. Úgy érzem, egyetlen poénnal sem tudom
áttörni a páncélját. Hát hagyom a dolgot annyiban
és segítek bepakolni a cuccokat. Gyorsan épül a
színpad és amint kész vagyunk, már invitálnak is
minket ebédre. Még felrémlik a reggeli lángos…
Elképzelhetetlennek hat, hogy újra enni tudjak. Na
de egy kis húsleves még tán befér. És igen. Kifejezetten jól jön.
Ebéd közben megállapítom, hogy jó kis
csapatba kerültem. Egyedül az énekesre nézek
fürkészően, értetlenül. Zavar, hogy nem látok át a
falon.
De most ez lényegtelen. Most hamarosan
kezdődik a koncert. A csapat izgatott. Én is az
vagyok. Kíváncsiság költözik belém.
Visszatérünk a koncert helyszínére. Az emberek már gyülekeznek a terembe. A zenekar tagjai
felpattannak a színpadra és kezdetét veszi a
hangolás, beállás. Nézem az izgatottságukat és
azt, ahogy egyeztetnek, megbeszélnek, ahogy
egymást erősítve és támogatva készülnek. Tetszik,
amit látok. Itt emberek dolgoznak most össze
azért, hogy valami jót tudjanak alkotni. Itt ma a
tőlük telhető legjobbat akarják adni másoknak.
Nem profik, készülődésük mégis profinak hat.
És kezdődik! Az akusztika nem a legjobb, az
éneket nem hallom rendesen. Hát igen, ez azért
akkor is csak egy tornaterem. Figyelek, fotózok,
koncentrálok és izgulok mindegyik tagért. De
aggodalomra nincs ok. A srácok ügyesek. Az
énekes pedig átél, bulit csinál, és mindeközben
még a többiekre is maximális figyelemmel van.
Vezényel. Nézem, ahogy táncol a színpadon,
nézem azt, ahogy mindent belead. Nagyon akar.
Tán pont emiatt érzek benne egy kis görcsösséget.
De nem baj. Ez majd elmúlik. Ettől még itt van
teljes egészében, minden erejével a színpadon.
Rendben van. A koncert végére teljesen átázik a
pólója. Igen, itt most mindenki beleadott mindent.
Az embereknek pedig tetszett. Tetszett, mert volt
benne élet és hit. Tetszett, mert igazi volt.
Hogy van még hova fejlődni, nem kérdés. De
azt látom, hogy ha ez a zenekar kitart, ha nem
adják fel a hitüket, ha ez az összetartás megmarad,
csak felfele van tovább. Mert jók, igazán jók. Mert
hitelesek, eredetiek, igazak.
Köszönöm hát az élményt ennek a fura nevű
zenekarnak és az összes fura tagjának. Mert bár
mindegyik tag egy külön kis világ, ott fent egyek
voltak. Ott fent zene volt és egy nagy közös
életigen. Kellhet más?
Respect + Peace and Love
Christy
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Jenő-napi díjazottak
Diósjenő község Önkormányzata
Diósjenő község hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységét megköszönve Diósjenő
díszpolgára kitüntető címet adományozott:
- Végh József a magyar kultúra
lovagja, helytörténész részére
- Kabai Lajos tűzoltó parancsnok
részére
Diósjenő község Önkormányzata
Diósjenő község érdekében önzetlenül végzett munkájáért, kifejtett
tevéken ysé gét megkös zön ve
Diósjenő szolgálatáért emlékplakettet adományozott:
- Lukács József részére

Diós sütemény verseny a Diós-települések
X. országos, VII. nemzetközi, találkozóján

Minden Diós-találkozónak fontos eseménye a diós sütemények
versenye. A résztvevők több száz
km-ről hozzák a feléjük hagyományos édességeket, melyeknek elengedhetetlen része a dió. 2016 július
16-án hét település összesen 70
féle süteményt nevezett be a versenybe.
Minden település választhatott
egy embert a zsűri tagok közé. A
héttagú zsűrinek nem volt könnyű
feladata, hiszen ahhoz, hogy jól
döntsön, mindegyiket meg kellett
kóstolnia. A fő szempontok a következők voltak: küllem, íz, és a
tészta kidolgozottsága.
Torta összesen öt db volt, így a
zsűri 1 db díjat adott ki.
Torta I. helyezett: Cseh Gábor
Diósförgepatony
Sütemény 69 féle került értékelésre.
Különdíj: Szőlősi Kálmánné
Diósviszló
III. helyezett: Bors Józsefné
Gyenesdiás
II.
helyezett: Futó Julianna
Diósad
II. helyezett: Ruppert Károlyné
Dióskál
II. helyezett:
Lajos Imréné
Diósd
II. helyezett: Gazsi Istvánné
Diósjenő
I.
helyezett: Berki Tamás
Diósjenő.
A zsűri választott egy extra kü-

Diósjenő község Önkormányzata
Diósjenő község érdekében önzetlenül és díjazás nélkül végzett
munkája elismeréseként köszönő
oklevelet adott át:
- Fritz János részére
- Kis Gergely részére

- Poszpisel Gyula és Poszpisel
Gyuláné
- Schmittinger Béla és Horváth
Éva
Az Általános Iskolában végzett
több évtizedes pedagógusi munkája elismeréseként, mint az iskolánkból nyugdíjba vonult kitüntető
oklevélben részesültek:
- Békési Gyula
- Czmorek Lászlóné
- Fodor Illés
- Fodor lllésné
- Hornosné Molnár Zsuzsanna
- Kajzinger Jánosné
- Mocsári Gergely
- Presér Józsefné
- Sinka Sándorné
- Dr. Várfalvi Jánosné

Az Óvodában végzett több évtizedes pedagógusi munkája elismeréseként, mint az óvodánkból
nyugdíjba vonult kitüntető oklevélben részesült:
Diósjenő község Önkormányzat - Gálcsik Istvánné
Képviselő-testülete nevében Tóth - Lénárt Jánosné
János polgármester köszöntötte a - Sebestyén Miklósné
Diósjenő község anyakönyvi hiva- - Szaszovszky Magdolna
talában 50 éve, tehát fél évszázaVirágos Diósjenőért díjban
da házasságot kötött házasokat:
- Alaksa Mihály és Alaksa részesült:
- Gazsi Istvánné
Mihályné
- Berki András és Berki Andrásné - Gonda József
- Kelemen József és Kelemen - Kis Judit
- Szaszovszki Sándorné
Józsefné
- Maruszki János és Szabó Eszter - Szokolainé Tóth Éva

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Diósjenőiek!

löndíjas süteményt, amit bár napjainkban sütöttek, de egy régi recept
alapján készülhetett, amit nagyanyáink, dédanyáink és ükanyáink
is készíthettek már az ünnepi asztalra. A sütemény neve "batyuka",
és a készítője Kabai Lajosné
Diósjenő.
Lehet, sokan azt gondolják nem
illendő vendéglátóként a legtöbb
díjat megnyerni. Ezek a helyezések
hét település zsűrijének közös
döntése.
Diósjenő eddig minden Dióstelepülés találkozóról I. vagy II. díjjal
jött haza.
Gratulálunk a díjazottaknak és
köszönjük azoknak is akik még
sütöttek és részt vettek ebben a
versenyben, ezzel is hozzá járultak
a nap sikeréhez.
Molnár Istvánné

Túl vagyunk a "Diós települések
X. országos, VII. nemzetközi találkozója, valamint a XVIII. Jenőnap" megrendezésén.
Nem kis feladatot hajtottunk
végre, amit még meg is tetőzött a
rossz időjárás. Nagyon sok pluszmunkát adva a szervezőknek.
Azonban mindannyian azon voltunk, hogy mindent megoldjunk.
Az eredeti helyszínt átköltöztettük
az iskolába, ott került lebonyolításra minden program. A hozzánk
érkezett mintegy négyszáz vendég
semmit nem vett észre a költözésből, és jól érezte magát. Mindenki
csak dicsérte rendezvényünket.
Ezért a nagy, és sokszor idegfeszítő munkáért köszönetet mondok
mindenkinek, aki közreműködött
abban, hogy rendezvényünk a lehető legjobban legyen lebonyolítva.
Így köszönöm az Önkormányzat
képviselő-testületének, a hivatal
dolgozóinak, valamint a közmunkásoknak az előkészítés és lebonyolítás alatt végzett munkáját.
Köszönöm a civil szervezeteknek
a főzésben, a rendezvény biztosításában, és a napi programok lebonyolításában való részvételüket.
Köszönöm a vállalkozók segítő

hozzáállását.
Köszönöm a pedagógusok lelkes
segítségét.
Köszönöm azoknak, akik finom
süteményekkel készültek.
Köszönöm a pincéjüket felajánlóknak, hogy fogadták vendégeinket.
Köszönöm a magánszemélyek
előkészítésben és bontásban való
részvételét.
Köszönöm az egyházak felajánlásait.
Köszönöm a rendezvényről videót készítőknek.
Köszönet mindazoknak, akik
eljöttek és megtekintették a műsorokat.
Végül köszönöm a Tankerület és
az iskola vezetésének pozitív hozzáállását, segítségét.
Kedves Diósjenőiek! Ha véletlenül valakit, vagy valakiket kihagytam a felsorolásból, kérem, nézze
el, nézzék el nekem, hiszen nagyon
sokan érezték úgy, segíteni szeretnének.
Köszönettel:
Tóth János
polgármester
(az önkormányzat honlapján 1300nál több fotó és 12 óra videofelvétel
látható az eseményről - a szerk.)
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Immár teljes a névsor
Száz név a hősi emlékművön

A háború borzalmait csak az értheti meg, aki részese volt, átélte.
Idővel valamelyest enyhülnek
ugyan a rémálmok, de el nem múlnak sohasem. Persze nem csupán
azok szenvedik meg, kiket a lövészárkokban ért az értelmetlen
halál, az egész életre megnyomorító sebesülés. Szintúgy áldozatok,
kik csupán a hátországban élték át
a mérhetetlen fájdalmat, melyet a
családtag, barát elvesztése, a hábo-

rú mértéktelen pusztítása, az éhezés, a nélkülözés nyomorított meg.
Félelemmel méregetik az ilyen
emberek a jövőt. Féltőn óvják
gyermekeiket, fohászkodva a teremtőhöz, hogy legalább nekik ne
kelljen átélniük mindazt, mi reájuk
méretett. Gyakorta úgy is védelmezni szeretnék őket, hogy egyszerűen nem beszélnek az elmúltról. Mintha megóvhatnák ezáltal
szeretteiket. Elítélni azonban sen-

13. oldal
sakor a faluban minden hősnek
leszármazottja. Másrészt azóta
napvilágot láttak olyan adatbázisok, amelyek révén a helytörténeti
kutatás újabb nevekre figyelhetett
fel. S hogy ily hosszú a névsor,
annak is következménye, hogy a
kezdeményezés nem vette számba
a holokauszt diósjenői áldozatait.
Most ismét egy civil összefogás
vállalkozott arra, hogy teljes legyen immár a névsor, s egy kiegészítő tábla került az emlékműre,
hasonlóképp ahhoz, mint amelyet a
közelmúltban avattak az I. világháborús emlékműnél.
A megemlékezés során Székely
József Ede és Végh József helytörténész mondta el gondolatait és
Győry-Fáy Csaba plébános szentelte meg az emlékművet.

kit sem lehet ezért, mert a hivatalos
társadalom is úgy viselkedett,
mintha a jelzett korszak egyszerűen meg sem történt volna. Sőt, mi
rosszabb, az ellenkezőjét hangoztatta, oktatta az iskolában, s ez a
tény végképp megfélemlítette,
hallgatásra kényszerítette a megtörtént események tanúit. Jó példa
erre a megyemonográfia, mely
meg sem említi az egész falu kitelepítését, az orosz hadsereg garázdálkodását. S ha egy-egy, a
"felszabadulással" foglalkozó dolgozat mégsem tudja legalább az
említés szintjéig elkerülni, a leegyszerűsítő válasz mindig kész: ilyen
a háború. Csakhogy a nők meggyalázását, az egész élet gyümölcsének szertefoszlását csak az tudja
egy kézlegyintéssel így fogadni:
"ilyen a háború", kinek csupán a
történelemkönyv egy fejezete ez a
korszak, s nem pedig a megélt
borzalmak időszaka. Mindezt figyelembe véve, már érthető a féltés, hiszen baja származott annak,
ki szembeszállt a hatalom hivatalos
tételeivel. Akkor már jobb, ha nem
is tudunk róla. A gond ugyanakkor
mégis jelentkezik, ha idővel az
ember maga döbben rá, hogy
mindaz, amiben felnevelkedett,
felszíni máz csupán.
A Szovjetunió elleni háború és
az abban elesett magyar katonák
emlékének felidézése egészen a
k özel múl ti g n em min ősül t
"politikus" cselekedetnek. A
diósjenőiek az elsők között voltak,
akik még a rendszerváltás előtt
emlékművet állítottak a második
világháború hőseinek és áldozatainak. A gondolat Marton Lajostól
származott, s a megvalósításban
Alaksa Mihály, Marton György és
Csurja Sándor vették ki igazán a
részüket.
Azt, hogy lemaradt az emlékműről néhány név, az okozhatta, hogy
minden bizonnyal nem volt állítá-

A szervezők – Halász Csaba,
Kalocsai Attila, Székely József Ede
és Végh József – bejelentették,
hogy a terveikben szerepel egy új
emlékmű megvalósítása, mellyel
az 1848/49-es szabadságharc
diósjenői honvédjeire kívánnak
emlékezni.
VJ

gi statisztikákban 111 ezerre csökkent. A magyarság tudatában a
történelmi Magyarország képe
tovább élt. A Kárpát-medencében
egy virtuális belső Magyarország

született. Ennek határai a nemzeti
nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi
alkotások, a hagyományőrzés, a
viselkedési szokások továbbélése

Június 4-e az Összetartozás napja
2010. évtől kezdődően, ünneplik
ország szerte a Nemzeti Összetartozás napját. A 2010. évi XLV.
törvénybe foglalt, hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező, június 4-ére eső nemzeti
emléknap Magyarországon.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: "A több
állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal
a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó
eleme".
Mint ahogyan az mindenki előtt
ismert, hogy az első világháborút
lezáró békerendszer alapján az
őshonos magyar népesség öt, a mai
állapot szerint nyolc államban

találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek
nagy részét is. A trianoni döntés
23,4 millió lakost érintett:
- 300 ezer került Ausztriához,
- 3,5 millió Csehszlovákiához,
- 5,3 millió Romániához,
- 4,1 millió Jugoszláviához
(beleértve Horvát-Szlavónország
2,6 millió lakosát).
Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő
maradt.
A trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt, hatalmas volt a magyarság lemorzsolódása az anyaország határain túl. Az elszakított
nemzetrészek szétfejlődésének
jelei is mutatkoztak ugyan, de a
nemzeti együvé tartozás érzése
megmaradt. Kárpátalján például az
1910-ben rögzített 185 ezernyi
magyar anyanyelvűek lélekszáma
az 1921-es csehszlovák nemzetisé-
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Szent István-napi ünnepség
Kis falunkban augusztus 20-án
szombaton délelőtt fél tizenkettőkor tartottuk meg Katolikus templomunk kertjében az évről évre
számon tartott legősibb magyar
ünnepünket, Szent István király
ünnepét, a keresztény magyar államalapítás ünnepét, mely egyben
az új kenyér köszöntése is.
A megjelent közösség elénekelte
a Himnuszt.
Verset mondott Berinkei Alexandra, majd Tóth János polgármester köszöntője után Gottfried
Richárd a falu református lelkészének hálaadása következett.
révén a fizikai-földrajzi, állami és
jogi széttöredezettség ellenére az
országhatárok fölött is átívelőn élt
tovább.
Erre a nemzeti széttöredezettségre világít rá a két, magyarok lakta
Szelmenc története is. Az ukrán–
szlovák határral közepén kettévágott magyar község, Szelmenc
önmagában is Európa szégyene.
Testvérek, fiak, szülők, szomszédok, barátok a szögesdróttal megerősített határon kiabálnak át egymásnak, könnyeiket törölgetve
érdeklődnek egymás sorsáról.
Mindössze tíz lépést kellene tenniük, hogy kezet fogjanak vagy megöleljék egymást, de erre csak akkor
van lehetőségük, ha száz kilométert utaznak.
Testvértelepülésünk, Macsola
magyar idős lakói is elmondták,
amikor ott jártunk, hogy ki sem
mozdultak a településről, mégis öt
alkalommal voltak más ország
lakói. Az elszakított területeken élő
magyarság nehéz körülmények
között él Trianon óta. Ennek ellenére erősen ragaszkodik, élteti,
őrzi magyarságát. Vállalja az ezzel
együtt járó hátrányokat, megpróbáltatásokat. Tőlük lehet magyarságot, magyarságtudatot tanulni.
Ahogyan 2016. június 4-én,
ünnepi beszédemben elmondtam:

"Nekünk arra szolgál az emlékezés, hogy a fájdalmat újra átélve
meggyászoljuk feldarabolt hazánkat, és mindent megtegyünk azért,
hogy az anyaországi és határainkon kívül élő magyarok érdekeit
szem előtt tartva cselekedjünk".
Talán kevesen érzik át ennek
lényegét, hiszen az emlékezésen is
kevesen jelentek meg. Azonban
egyet sosem feledjünk el. Változó
világban élünk, és ez a változó világ
akarja azt, hogy mi elforduljunk
egymástól, elfeledjük családi, rokoni, baráti kapcsolatainkat. Ne a másik embertől várjunk segítséget,
hanem a bankoktól, hitelintézetektől.
Ők minden vágyunkat kielégítik.
Mindenkit fogyasztóvá kívánnak
nevelni. Nekik nem kell az egységben, józan paraszti ésszel gondolkodó magyar ember, mert az átlát a
szitán, és másként cselekszik. Okosan, előre jól megfontoltan tesz mindent. Minden előre látható nehézséget vállalva hallgat a szívére, józan
paraszti eszére. Átérzi az összetartozás, összefogás érzésének fontosságát, az abban rejlő hatalmas erőt.
Azt kívánom minden kedves
olvasónak, hogy érezzék meg,
éljék át a családi, rokoni, baráti
szeretetet és az abban rejlő biztonságérzetet és erőt.
Tóth János

A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet
és Ápoló Gondozó Otthon hírei
Bár meteorológiailag még tart a
nyár, mi már túl vagyunk nyári
programjainkon.
Mozgalmas volt ez az időszak
ellátottaink életében. Két turnus
nyaralt Fonyódligeten, voltunk Bogácson és Jászárokszálláson. Táboroztak lakóink Magyarkúton. Megnéztük a Fővárosi Nagycirkusz Atlantisz Gyermekei című előadását,
csatlakozott hozzánk a Szentgyörgyi
István Általános Iskola kitűnő tanulóinak egy része. Egy hosszú hétvégét töltöttünk Debrecenben, ahol
megnéztük az 50. Virágkarnevált, és
összekötöttük egy nyíregyházi úttal,
ahol a híres nyíregyházi állatkertet is
meglátogattuk.

Idén is voltak spanyol önkénteseink, akik egy hetet töltöttek nálunk, és újra beragyogták lakóink
napjait. Ezúttal 150 fő jött
Valladolidból és Madridból, akik
nem csak intézetünknek segítettek,
hanem az óvodának, iskolának,
önkormányzatnak, házi segítségnyújtásnak is.
A legutóbbi beszámolónk óta 5
fő új kolléga érkezett hozzánk,
ebből 4 fő diósjenői lakos, 1 fő
pedig Érsekvadkertről jár át. Munkájukhoz sok sikert, és kitartást
kívánunk!
Szabóné Revák Mária
vezető pedagógus

Győry-Fáy Csaba, a falu római
katolikus plébánosa a megemlékezését követően megszentelte a
nemzeti színű széles szalaggal
átkötött hatalmas gömbölyű ropogósra sült új kenyereket.
A Szózat közös eléneklésével
záruló ünnepélyes rész után minden jelenlévő megkóstolhatta egy
kicsi pohár bor kíséretében a Marton István által a Marton Pékségben idei búzatermésből készült új
kenyérszeleteket.
Blaskóné Csontos Mária
települési képviselő

Egy különleges ajándék
Pedagógusként sem vagyok már"
mai gyerek", de elmondhatom,
ilyen fantasztikus élményben még
nem volt részem. Az utolsó hetekben, egyik hétfő reggel egy kedves
tanítványom nagymamája azzal a
kéréssel fordult Szilvia kolléganőmhöz és hozzám, hogy tartsunk
vele az autójukhoz, mert ők a férjével elvisznek minket a templomba.
Természetesen mi szabadkoztunk,
hogy lesz első óránk és akkor mi
lesz a gyerekekkel. Azt felelte, a
gyerekek is ott lesznek, és ne aggódjunk, de az Igazgató úr is elengedett bennünket. Akkor már nem
aggódtam annyira, de még nem
tudtam, milyen meglepetésben lesz
részünk.
Mire odaértünk, a gyerekek is
ott voltak, velük együtt szülők,
nagyszülők. Beültünk a padba és
megszólalt a szentmisére hívó
harang. Csaba atya a szentmise
elején szokta közölni a mise szándékot és itt következett a meglepe-

tés. Ezt a szentmisét a szülők kérésére hálából, köszönetképpen ajánlotta fel értünk, a pedagógusokért,
akik négy éven keresztül tanítottuk
a gyermekeiket. Mondanom sem
kell, hogy a meghatódottságtól
kicsordultak a könnyeink. Büszkeséggel töltött el, hogy szülők és
gyerekek együtt ministráltak és
felemelő volt kéz a kézben imádkozni a legszentebb imádságot,
amelyre Jézusunk tanított meg
minket. Csaba atya elmondta,
hogy az ő pályafutása alatt sem
volt még ilyenre példa, de ezentúl
lehet folytatni, mert ő szívesen tesz
eleget ilyen jellegű felkérésnek.
Ezúton szeretném megköszönni
Dombai Szilvia és a magam nevében ezt a különleges ajándékot a
kedves szülőknek, szervezőknek.
Áldja meg a jó Isten őket családjaikkal együtt és jutalmazza meg
nagylelkűségüket!
Boros Szilárdné
tanító
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Az augusztus 20-ai
KARITÁSZ zarándoklat margójára
2016. augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén, a KARITÁSZ
diósjenői tagozatát hatalmas megtiszteltetés érte. Részt vehetett az
immár 24 éve karitatív, áldozatos
munkát végző csoport a Szent Jobb
körmeneten és az azt megelőző
misén.
Szent István királyunk napján,
immár 1987 óta évről évre elindul a
könyörgő körmenet.
Izgatottan készülődtünk a nógrádi, rétsági és tereskei KARITÁSZtagokkal kiegészülve, míg a busz
megérkezett értünk. Meg szeretném
említeni azt a maroknyi fiatalt is,
akik szintén nagy áhítattal készültek
a zarándok útra. Akik hívő lélekkel
vettek részt ezen a különleges eseményen. Fontos a keresztény családokra nézve a példamutatás, vallásos neveltetés.
A buszon imádkozva kezdtük
meg a zarándoklatunkat a budapesti
Szent István bazilikához. Az odafelé tartó út alatt Szűz Mária tiszteletére különböző énekeket énekeltünk.
Megérkezésünk után, átvettük a
Váci egyházmegye KARITASZ
csoportjától az egyen pólókat, mely
az összetartozást szimbolizálta az
ország más KARITÁSZ csoportjai-

val. Így foglaltuk el kiemelt helyünket a bazilika lépcsői előtt. A
vendégek hosszú sorát nagyon
nehéz lenne felsorolni. A teljesség
igénye nélkül említem itt meg a
nagy tiszteletű egyházi, világi személyek mellett az elcsatolt területekről érkező hívőket, a Mária Rádió képviselőit. Bár a térképen
meghúzták a határokat, itt igazán
érezhettük, hogy bennünket magyarokat még a határok sem választhatnak el egymástól..
A szentmisét megelőző néhány
percben meghívott egyházak képviselői tartottak előadást Szent István
királyunkról, illetve külön megemlíteném azt a roma asszonyt, aki
mély hitéről tett tanúbizonyságot és
mesélte el a Szentlélekkel való
betöltekezésének különös történetét.
Az előző évek gyakorlata szerint,
17 órától rendezték meg az ünnepi
szentmisét és az azt követő Országos Szent Jobb-körmenetet. Az
ünnepi szentmisén szentbeszédet
mondott és a Szent Jobb körmenetet
vezette Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek.
A szentmise nagyon magasztos
benyomást keltett mindenkiben.
Áhítattal hallgattuk, ahogyan Erdő

Erdélyben jártak a Mákvirágok
Augusztus 6-10. között került sor a
Varga Sándorné által szervezett
ötnapos kirándulásra. A nyugdíjas
klub tagjai közül többen és néhányan
a fiatalabb korosztályból, összesen
28 fővel indultunk útnak.
Hosszú, fárasztó utazás volt, de
minden fáradságot megérő, feledhetetlen emlékekkel lettünk gazdagabbak. Olyan festői tájakat láttunk,
melyeket eddig sokan csak könyvekből, televízióból (Hazajá-ró) ismerhettünk, s ami egykoron Magyarország területe volt.
Nem tudom másoknak is meg
fordult-e fejében a gondolat... lehet,
hogy most én is itt élnék ha másképp
alakul történelmünk.
Szállásunk
a Zetelakához tartozó településen
Ivóban volt egy családi vállalkozásban működtetett mesés panzióban és
a hozzá tartozó faházakban.
Utunk során csupa nevezetes
helyet látogattunk meg, mint például
a Királyhágó, melynek magassága
582 m.
Jártunk a Parajdi Sóbányában, ami
nem csak látványos, de kifejezetten
egészséges is ˗ pár órát eltölteni a
bánya mélyében.
Erdély neves helységeinek egyike
Korond. Hírnevét a lakosság mesterségének köszönheti, a hagyományos
fazekasságnak. Azt hiszem, sok
pénztárca lett itt vékonyabb a szebbnél szebb kézműves edények láttán.
Meseszép, de ugyanakkor félelmetes hegyek, sziklák közt sétáltunk

a Békás-szorosban, ami a Székelyföld természeti szépségeinek legszebbike. Nem messze tőle a Gyilkos-tó.
Csíkszeredán megcsodálhattuk a
Makovecz Imre által tervezett millenniumi templomot, majd Csíksomlyón a búcsúnak otthont adó
Kis-Somlyó hegyet. A kíváncsibb
természetű ember itt megízlelhette a
borvízforrást.
Útban Torockó felé elénk tárult a
Tordai-hasadék, igaz tisztes távolból.
Jártunk ott, hol Magyarország
határa húzódott Trianon előtt, az
ezeréves határnál Gyimesbükk mellett. Megmásztuk a Rákóczi vár
romjait és pazar látvány tárult elénk
cserébe.
Természetesen nem jöhet onnan el
az ember, míg nem járt a Hargitán.
Mi is megmásztuk a Madarasi Hargitára (székelyek szent hegye) vezető
utat, ˗ le a kalappal idősebb útitársaim előtt. Nem jelentett akadályt sem
derék, sem térd, sem bármilyen fájdalom, vagy életkor, hogy kitűzzék a
nevükkel ellátott nemzeti színű szalagot egy kopjafán. Itt igazán elérzékenyül az ember, nem lehet leírni,
amit ott éreztünk ˗ azt hiszem 1801
méter magason.
Vidám, jó hangulatú napokat
töltöttünk együtt a kis csapattal kortól, nemtől függetlenül, köszönet a
lehetőségért a szervezőnek.
Schmittinger Erika

Péter bíboros hirdette a celebrálása
alatt az ifjúság vallási neveltetésétnek, a magyar családok egységének, valamint a magyar népért való
imádkozás fontosságát, mivel a mai
viszontagságos történelmi helyzetben nagyon nagy szükség van az
ima erejére.
A szentmise után következett a
másik nagy élmény, melyet azt
hiszem, soha nem felejtünk el. Elindult a Szent István jobb karjának
kézfejereklyéjét hordozó honvéd
katonaőrség, előtte vonultak a körmenetben az Apostoli Szentszék
által elismert lovagrendek, Alberto
Bottari de Castello apostoli nuncius
és a püspöki konferencia tagjai,
utána Erdő Péter bíboros, a magyar
közjogi méltóságok és állami tisztségviselők, majd a plébániák zarán-

dokcsoportjai. Ez utóbbiak között
vonultunk énekelve, kinyilvánítva
hitünket. Külön említést érdemelnek fiataljaink, akik büszkén, magasra tartva vitték a körmenetben a
Diósjenő táblát, melyet a visszajelzések alapján, az MTVA munkatársai is többször követték kamerával.
Ezrek figyelték a körmenet útját
a helyszínen és milliók a televízióban. Különleges élmény volt ezt
megélni a számunkra.
Végigénekelve a körmenetet,
ezáltal hitünket megvallva tértünk
vissza a bazilikához, ahol szerencsésen ismét összeverbuválódtunk a
hatalmas tömegben. Így ért véget
számunkra ez a különleges zarándokút.
Czerman Tamásné
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Református napközis tábor - tizedszer
"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére."
Megint eltelt egy év, megint jött a
június utolsó hete, így ismét eljött
a várva várt református napközis
tábor.
A hét témája a víz volt, így minden történet, játék a víz körül forgott egész héten. A naponkénti
áhítat során aranymondást és énekeket tanultunk, majd az életkor
szerinti csoportokban egy-egy
vízhez kapcsolódó történetet dolgoztunk fel. Délután lehetet sportolni, kézművesedni és sokat játszani! A hét folyamán a csapatok
óriási feldíszített hajókat, csapatzászlót készítettek. Csütörtökön ˗
hogy a víz témájánál maradjunk ˗,
meglátogattuk a kemencei strandot
a kisvonattal, így frissültünk fel a
melegben. A hetet a csapatversenyekkel zártuk, ahol kipróbálhatták
éneklésben, vízipisztolyozásban és
lekvárevésben is magukat a gyerekek, miközben persze a megtanultakról is számot adhattak.
Nagy öröm számomra minden

évben, hogy az időközben nagyokká cseperedő gyerekek milyen
kötelességtudattal és lelkesedéssel
jönnek vissza segítőnek. Ők tíz
évvel ezelőtt még csak ovisként
vettek részt a táborban, ma már
komoly segítőként hol ételt osztanak, hol segítenek a kicsiknek
vágni, ragasztani. Jönnek, szívesen
jönnek, feladatuk van és talán az
őbeléjük régen elvetett magocskák
csirázni kezdenek Isten kegyelme
által.
A napközis táborunk lezárásaként immáron tíz éve megrendezzük a Családi napot szombaton.
Szeretetteljes légkörben nem csak
a gyerekek, hanem azok szüleivel
is közösségben lehetünk, együtt
hallgathatjuk az Igét (kicsit másképp, mint vasárnaponként), közösen énekelhetünk, és persze finomat ehetünk, beszélgethetünk.
Az, hogy 10 éve már ilyen
örömteli hetet tölthetünk el minden
évben nagy szerepe van lelkészhá-

zaspárunknak: Gottfriedné Madai
Évának és Gottfried Richárdnak,
akik évről-évre előkészítik és öszszefogják a tábort. A sok segítőnek, aki a csoportmunkát segíteti,
azoknak, akik az ételt teszik le
minden nap a gyerekek elé az asztalra, és azoknak, akik csak egy
kicsi munkában tudtak részt venni,
de azt az Isten iránti szeretetettel és

elkötelezettséggel teszik. Hála érte
az Úrnak!
De a legfontosabb, amit a héten
megtanulhattunk "aranymondásként", hogy mindig
"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére." (Zsidókhoz
írt levél 12,2)
Vasasné Mártaszéki Judit

CÖF-CÖKA sajtótájékoztató Diósjenőn
Az Unió és a magyar kormány
által meghatározott vidékfejlesztési
célokat figyelembe véve a pályázóknak segítséget nyújtó CÖKA
(Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) sajtótájékoztatót rendezett
a diósjenői általános iskolában
augusztus 4-én.
A rendezvény témája többek
között a helyi kistermelők összefogása, piacra jutásának elősegítése a
falu értelmiségi rétegével összefogva.
A házigazda Tóth János,
Diósjenő polgármestere üdvözlő

szavai és a megalakuló helyi kistermelői közösségről szóló beszéde
után Csizmadia László CÖFCÖKA elnök ismertette a szakmai
segítség lényegét.
A programban résztvevő Nógrád
megyei települések polgármesterei
és az érdekelt vállalkozók megosztották tapasztalataikat egymással és
az érdeklődőkkel.
A meghívott vendégek közül
jelen volt: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke, Hivatal Nógrád megyei referense, és Dudás György, a Rétsági Járási
Becsó Zsolt országgyűlési képvise- Tácsik Bálint, a Nógrád Megyei Hivatal vezetője.
lő, Bíró Anna, a Vidékfejlesztési Földművelésügyi Hivatal vezetője
Hegedűs Barbara
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"Lehet számítani a nógrádi polgárőrökre"
Köszöntöm Önöket a Diósjenői
Polgárőr Egyesület nevében.
Egyesületünk 1998-ban jött létre,
nagyon lelkes emberek összefogásával. A tagok ma is önkéntes alapon, ingyen és bérmentve, szabadidejükből áldozva, sokszor saját
forrásaikra támaszkodva végzik
munkájukat településünk biztonságáért. Legtöbbször éjszakába nyúlóan teszik ezt a közrendért, a közbiztonság javításáért, a bűncselekmények megelőzése érdekében.
Szolgálataik során ellenőrzik a
közterületeket, közintézmények
környezetét, a falu utcáit, pénzintézeteit, üzleteit, és nem utolsó sorban a Tó és Szőlőhegyi üdülőövezetek területeit is. Tevékenyen részt
vesznek az ünnepi és egyéb rendezvények biztosításában, lebonyolításában is. De tevékenységük során
segítettek viharkárok helyreállításában, eltűnt személyek keresésében,
és életet is mentettek. A rétsági
rendőrkapitányság munkatársaival,
körzeti megbízottakkal szoros
együttműködésben vagyunk, havonta több alkalommal közös szolgálatokat látnak el tagjaink a jár-

őrökkel ez 2015. évben 324 órát
töltött ki.
Hosszú évek eredményes munkája után nagy elismerésben részesült
egyesületünk vezetője Porubszki
Zoltán 2016. július 2-án Héhalmon,
a Nógrád Megyei Polgárőr, Tűzoltó
és Vöröskeresztes napon, a Polgárőrség Érdemkereszt Ezüst fokozatával lett kitüntetve. Nagy öröm ez
a mi számunkra is, egy ilyen kitüntetés az egész egyesület munkáját
megkoronázza, hiszen a nagy célokat közösen tudunk elérni. Ezen
kitüntetést az a polgárőr vezető,
vagy polgárőr kaphatja, akik kiemelkedő eredményeket értek el
településükön. Ez a mi esetünkben
szerencsés vagyok, hogy ezt mondhatom, sikerült, talán Önök a falu
lakossága nem is veszik teljes mértékben észre, de az előző évekhez
képes igen nagymértékben csökkent a bűnözési ráta településünkön, jobb lett a közbiztonság ez
nagyon sok dolog együttállásának
köszönhető, a teljesség igénye
nélkül néhányat felsorolnék: szolgálataink számát, a rendőrséggel
való közös szolgálatokat, Start

munkaprogramot, a térfigyelő
rendszert.
Végezetül felhívom figyelmüket,
hogy mi nden jó szándékú,
Diósjenő közbiztonságán javítani
akaró és ezért tenni is képes önkéntes jelentkezését várjuk a
Diósjenői Polgárőr Egyesület tagjai sorába!
Polgárőr lehet az a 18. életévét
betöltött, cselekvőképes, büntetlen
előéletű személy, aki nyilatkozatá-

val önként vállalja a polgárőri
szolgálat ellátását és magára nézve
kötelezőnek ismeri el a polgárőrség szabályzatát.
Kedves Olvasó! Köszönöm,
hogy időt szánt e pár sor elolvasására. Remélem, felhívtam figyelmét a közös összefogásra, az alulról jövő kezdeményezések fontosságára.
Erdősi László

kája, gyors és szakszerű intézkedése nagymértékben járult hozzá a
gyanúsított gyors elfogásához,
amiért 2016. augusztus 10-én a
Rétsági Rendőrkapitányság épületében elismerésben részesültek.
A jutalmat Dr. Nagy László

rendőr dandártábornok, a Nógrád
Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője és Dr. Túrós András, az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át.
Forrás: police.hu

Elismerés a gyors elfogásért

Jutalomban részesült két polgárőr
a diósjenői rablás gyanúsítottjának gyors elfogásáért.

Az egyik diósjenői dohánybolt
eladóját egy férfi 2016. augusztus
6-án 17 óra 25 perc körül késsel a
kezében megfenyegette és a bevételt követelte. Az eladó a kérésnek
nem tett eleget, a bolt riasztóját
bekapcsolta, ekkor a támadó a
pulton áthajolva a kasszából nagyobb összegű készpénzt vett ki és
a he l ys zí nr ől el mene kült. Tettlegességre nem került
sor.
Ezt követően érkezett a trafikhoz
két helyi polgárőr, akik a sértett
segítségkérésére személygépkocsijukkal a rablás gyanúsítottja után
indultak. A férfit a helyszíntől nem
messze ˗ a rendőrök kiérkezéséig ˗
Dr. Hugyecz Renáta és Kapornai
Mihály a Diósjenői Polgárőr Egye-

sület két tagja tartotta vissza.
A rendőrségre érkezett bejelentést követően a Rétsági Rendőrkapitányság településen szolgálatot
ellátó körzeti megbízottai öt percen
belül a helyszínre érkeztek, majd a
bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható P.
János 63 éves helyi lakost elfogták, akinél a ruházatátvizsgálás
során a bűncselekmény elkövetéséhez használt kést, valamint az eltulajdonított készpénzt megtalálták.
A rendőrök P. Jánost a Rétsági
Rendőrkapitányságra előállították,
ahol felfegyverkezve elkövetett
rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták
ki és őrizetbe vették.
A polgárőrök példamutató mun-
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Az állatvédők nem pihennek
Egyesületünknek a nyári időszakban is bőven akadt tennivalója. Az
"apróbb" állatvédelmi feladatok
mellett több fontos ügyben kellett
segédkeznünk.

Egy alomnyi pulikeverék kiskutya
gazdakeresésében nyújtottunk segítséget, és megszerveztük a mamakutya ivartalanítását is. Az önkormányzattal együttműködve egy

másik mamakutya kölykeinek
gazdikeresésében is aktívan részt
vettünk.
Az Ifjúság utcában kóborló, és
oda lefialó szálkásszőrű tacskó kölykeinek elhelyezése is megoldódott,
szintén önkormányzati segítséggel.
Ők a váci menhelyre kerültek, ahol a
kötelező orvosi ellátás, valamint a
megfelelő szocializálásuk után
örökbefogadhatók lesznek. Az anyakutya befogása jelenleg folyamatban
van, az akciót nehezíti, hogy sajnos
egy rendkívül elvadult kutyáról van
szó. Egy befogadott macska öt kiscicájának gazdikeresését is átvállaltuk,
négy kismacska már "gazdisodott"
is, őket az elválasztás után vihetik
haza leendő gazdáik. Egyesületünk a
Diós települések találkozóján megrendezett diós sütemények versenyé-

re is benevezett, Kincses Zoltánné
alapító tagtársunk fenséges süteményével.
Hatékony munkánknak elengedhetetlen feltétele a település lakóival való szoros együttműködés.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
amennyiben tudomásuk van nem
megfelelően tartott állatról (legyen
az akár kedvtelésből tartott, akár
haszonállat), kóbor kutyákról,
gazdátlan cicákról, valamint egyéb
mentésre szoruló állatról, ne késlekedjenek, jelezzék a problémát
felénk. Kérésre a bejelentőnek
teljes névtelenséget biztosítunk.
Köszönjük továbbá az önkormányzat dolgozóinak, hogy munkájukkal teljes mértékben támogatják
állatvédő tevékenységünket.
Elérhetőségeink:
Email: elnok.date@gmail.com
Mobil: 06-70/674-8983

2016. június-augusztus hó

A két hős
A Vasút és az Ifjúság utcában lakók, valamint szakemberek egy
éven át folyamatosan próbáltak
befogni egy kóborló állatot, melynek 8 kiskutyáját is menhelyre
szállították az elmúlt időszak során. A kicsi kutyáknak sikerült
gazdát találni, azonban az anyakutyus az emberekben nem bízott
meg, senkit sem engedett közel
magához.
Radics Sándor Tibor és Mezei
László nagy segítséget nyújtott a
falu lakóinak, mert a gazdátlan,
kicsi termetű drótszőrű tacskót
sikerült ketrecbe terelniük és a
kutyus végre menhelyre került.
Köszönjük nekik a segítséget.
Diósjenői Állat- és
Természetvédő Egyesület

Összetartás 2016
2016. augusztus 15-17, 18-20.
Néha úgy rácsodálkozom: milyen
szép is a magyar nyelv… s p o r t
e g y e s ü l e t. Milyen találó ez a
kifejezés és mennyire kapcsolódik a
focitábor megvalósításához. Mert
van egy közösség, akik egy cél
érdekében összefognak, egységben
vannak és nem csak beszélnek,
hanem tesznek is az ügy érdekében.
Ez az EGYesület EGYénekből áll,
akik sokszor túlságosan is sokszínűek, de mégis ha kell EGYségbe
kovácsolódnak és EGYként teszik a
dolgukat. A különbözőségünk papíron gátja kellene, hogy legyen az
összefogásnak, mégis a végeredményt látva bebizonyosodik, hogy
az EGYségben tényleg van erő, és
nem a káosz, hanem a szinergia
elve érvényesül, vagyis több tényező együttműködéséből nagyobb
teljesítmény, magasabb eredmény
jön létre, azaz 1+1=3. Mindjárt
meglátjuk, hogy miért!
Augusztus közepén két korosztálynak 3-3 napos edzőtábort tartottunk a csodálatos fekvésű Csattogóvölgyben. Az első turnusban a
2006-2009-es korosztállyal voltunk
együtt, a hét második felében pedig
a 2003-2005-ben született srácokkal
(+1 lánnyal!) készültünk fel az őszi
idényre.
Nagyszerű választásnak bizonyult ez a táborhely, hiszen sokkal
többet kaptunk annál, mint amire
egy edzőtábornak szüksége lett
volna. A nagy focipálya kiváló
minőségű volt, amit főleg a reggeli
nagy harmat és egy hatalmas eső
után tapasztaltuk. A 4 illetve 6
ágyas faházak elégséges kényelmet
biztosítottak részünkre, a helyi
konyha is igazán kitett magáért.
(Csaba bácsival panaszkodtunk is,
hogy, ha nem állunk be focizni,
még a végén elhízunk. :)) És elvileg

ennyi elég is kellene, hogy legyen:
foci, koszt és kvártély, de amit ezen
felül kaptunk, messze meghaladta a
legmagasabb elvárásainkat is. Kezdem a legjobbal: volt egy 15x8 mes medence, amit napkollektorral
fűtöttek és délután 2 és 3 óra között
csak mi használhattuk. Talán nem is
kell mondanom, hogy a srácokat alig tudtuk kiszedni belőle,
annyira élvezték! Ráadásul az időjárás is ragyogó volt, amit még a
völgy mikroklímája tovább erősített. A másik helyi attrakció a kalandpark volt, ahol nagy fák között
kifeszített kötélpályán lehetett kúszni-mászni majd a végén egy nagyot
csúszni. Ezeken kívül volt több
fajta füves/betonos/salakos/homokos pálya is a tábor területén, melyek közül a strandröplabda-pályát
próbáltuk ki nagy megelégedéssel.
De beszéljenek helyettem blogunkon található képek (csattogovolgyiedzotabor.blog.hu/), hiszen "egy kép
többet mond minden szónál"…
főleg, ha videó!
A napi két edzésen kívül bőven
jutott idő a szórakozásra, hogy a
tábor elérje valódi célját, ami a
csapatEGYség kialakítása, az öszszetartás megerősítése volt. A gyerekeknek eleve ezt hangsúlyoztuk:
"a táborban elsősorban az a cél,
hogy egymás társaságában jól
érezzétek magatokat". Biztos vagyok benne, hogy ez a tábor fantasztikus emlék marad a gyerekben,
és még öreg korukban is szívesen
fognak róla nosztalgiázni. És reméljük ennek oka az, hogy lesz kivel
beszélgetni róla. Mert bízunk benne, hogy a sport később is össze
fogja tartani ezt a társaságot és az
évek alatt kialakult barátságok nem
múlnak el. Hiszen az a vízió lebeg a
szemünk előtt, hogy ezek a srácok

később majd serdülő, ifi és felnőtt
csapatban is együtt fognak játszani.
És hogy Diósjenőn újra lesz futballcsapat!
Bár mi, szülők lehet, hogy nem is
gondolkodunk ilyen távlatokban.
Egyelőre megelégszünk azzal, hogy
gyermekeink focizás közben jól
érzik magukat és szeretnek edzésekre járni. De hagy emeljem ki,
hogy itt sokkal többről van szó!
Első sorban azt a magas fokú
szakmaiságot emelem ki, amit
Józsa Csaba évek óta nagyon alázatosan, de céltudatosan végez a gyermekek körében. Pedagógusként is
meglepődve láttam, hogy mennyire
fel vannak építve az edzések és
mennyi tudatosság van a játékos
feladatok között is. Ráadásul ehhez
még egy olyan tisztelet is párosul a
gyerekek részéről, ami feledteti a
fáradságot és megold minden fegyelmezetlenséget, hiszen "Csaba
bácsi kérte."
A másik oldal pedig a szülői
hozzáállás, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Lehet, hogy
tényleg sokszínűek vagyunk, mások
az elvárásaink gyerekeinkkel, az
edzővel vagy a sportegyesülettel
szemben, de a lényeges dolgokban
egyetértünk: mindent a gyerekünk

érdekében szeretnék tenni. Még
akkor is, ha ezzel mondjuk szembe
kerülünk vele. Mint például akkor,
amikor a gyerkőc este haza akar
jönni a táborból, de mi azt mondjuk
neki, hogy maradj, mert így jobb
neked. (Akikkel tartottam az online/
telefonos kapcsolatot az első turnusban, talán pontosabban tudják
mire is gondolok! :)) Hát igen, van
még mit erősíteni (főleg mentálisan) a srácokban!
Nem véletlenül volt szó a bevezetésben az EGYesület EGYségéről, hiszen a tábor(ok) sikere az
összefogásban keresendő. Hiszen
vannak olyanok, akik komoly háttérmunkával (TAO-s pályázatokkal) elérték, hogy mindaz amiről
beszéltünk INGYEN állt a táborozók rendelkezésére. Tehát a családok részéről nem került semmibe!
Vagyis dehogy nem, hiszen annyi
segítséget, támogatást, szeretetet
éreztünk egész héten, hogy felsorolni is nehéz. Voltak, akik hoztákvitték a focikapukat, az otthon maradt cuccokat, szülinapi tortát, más
gyerekét, stb.
Ha egy szóban kellene összefoglalnom a tábort a hála jut az eszemben, vagyis köszönjük szépen!
bp
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