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Tanévnyitó
Tisztelt Szülők! Kedves diákok!
Véget ért a vakáció, elérkezett
az új tanév.
A nyár során az iskola pedagógusai és technikai dolgozói is szorgalmasan dolgoztak, tennivaló
pedig akadt bőven. Iskolánk sikerrel pályázott a TIE egészségfejlesztési pályázaton, melynek eredményeként számos sport és gondolkodás fejlesztő eszköz mellett
trambulint, mászófalat, rollereket,
valamint egy komplett tanulói
konyha felszereléséhez szükséges
eszközöket nyertünk.
Így indult az a kezdeményezés,
hogy kialakítsunk egy tanulók által
használható konyhát, ahol elsajátíthatják az egészséges ételek elkészítésének ismereteit. Az ötletet követte a megvalósítás. Az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását
adta a kialakításhoz, valamint finanszírozta a vízszerelés költségét.
A Diósjenői Iskolás Gyermekekért
Alapítvány, mint az ügy legnagyobb szponzora vásárolta meg a
háztartási berendezéseket és gépeket kb. 300 000 forint értékben.
A kialakításban nyújtott segítségéért hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani Szabó Béla igazgató és képviselő úrnak, Hegedűs
József elnök úrnak, valamint Halász Csaba képviselő úrnak, akik
nemcsak személyes közbenjárásukkal, hanem kétkezi munkájukkal is segítették a projekt megvalósulását.
A KLIK Balassagyarmati Tankerületi Központ vezetőjének
Nagyné Barna Orsolyának hála,
megújult az udvari színpadunk, az
iskola kerítése, valamint az intézmény 3 tanterme. A szülők munkájának köszönhetően további egy
terem lett még kifestve. Az intézmény támogatói közt szeretném
kiemelni Kiss Gergely urat, aki
évek óta mecénásként támogatja az
iskolát, mind a prémium minőséget
képviselő dekorációs anyagok

ingyenes legyártásával, mind pedig
azzal, hogy mintegy 20 000 oldal
fénymásolásának költségeit, mint
már sok éve az idén is viseli. Nagyon köszönjük.
Kedves Szülők!
Önök bizonyára értesültek már
arról a kedvező tendenciáról, hogy
iskolánk létszáma 5. éve növekszik.
Öt éve még csak 170 körül volt
tanulóink száma, ám az idei tanévet
225 diákunkkal kezdjük el. Kevés
iskola mondhatja el, hogy ennyi idő
alatt több, mint 30%-kal emelkedett
tanulói létszáma. Ebben a növekedésben pedig nem a demográfia
vagy a település lakosságszámának
emelkedése játszik szerepet, hanem,
hogy a diósjenői iskola a sikeres
iskolák közé tartozik. Vannak tanulóink a környező és távolabbi Nógrád megyei településekről, de egyre
többen választanak minket Pest
megyéből is. Óriási jelentőségűnek
tartom, hogy ettől a tanévtől megkezdődik a környező településekről
beiratkozott új tanulók szervezett
utaztatása. Az önkormányzat rendeletet alkotott, miszerint hétköznapokon biztosítja az iskolás gyermekek utaztatását a RomhányDiósjenő, Diósjenő-Romhány útvonalon, azzal, hogy a költségek egy
részét a szülők, egy részét a
Diósjenői Iskolás Gyermekekért
Alapítvány finanszírozza.
Sikerünk kulcsa az itt folyó magas színvonalú szakmai munka,
valamint az az önzetlen támogatás,
amit a szülőktől és partnereinktől
kapunk. Nélkülük nem sikerülhetne. Munkánkat szeretnénk a továbbiakban is magas, és lehetőség
szerint egyre magasabb színvonalon végezni.
Külön figyelmet fordítunk a
tehetség gondozására, versenyfelkészítő tevékenységünket idén is
lelkiismeretesen végezzük.
Szeretnénk minél jobban és
eredményesebben nevelni és tanítani diákjainkat. Bízom benne,

hogy ez idén is sikerülni fog. Ehhez kérem az önök további segítségét és bizalmát is. Kérem, hogy
gyermekeik felkészülésének figyelemmel kísérésével segítsék munkánkat!
Rendszeres szabadidős tevékenységet is biztosítunk a tanulóknak. Ebben a tanévben több olyan
rendezvényre készülünk, amelyre
szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, és a község lakosságát is.
Ezután a tanévkezdés fontos
információiról szeretném tájékoztatni Önöket:
Osztályfőnökök:
1. Boros Szilárdné
2.a Bánné Soós Ágnes
2.b Vajas Anikó
3.a Hekli Péter
3.b Borbély Beáta
4.a Mózes Szilvia
4.b Muszkáné Kocsis Emese
5.a Dombai Szilvia
5.b Koszec Katalin
6.a Jónás Marietta
6.b Borsay Levente
7.a Turi Veronika
7.b Győrögné Porcsin Lívia
8. Csereklye Éva
Tanulószoba vezető:
Paulínyi János
1. napközi csoport vezetője:
Koszec Katalin
2. napközi csoport vezetője:
Várkonyi Tamásné
3. napközi csoport vezetője:
Bíró Viktória
4. napközi csoport vezetője:
Mózes Szilvia
Ebben a tanévben tovább folytatódik az emelt szintű matematika,
angol nyelv és informatika tanítása
első osztálytól valamint a tánc és
labdarúgás irányultság felmenő
rendszerű oktatása. Folytatjuk a
sakk, mint képesség kibontakoztató tantárgy tanítását is. Újdonságként szeretném megemlíteni, hogy
a Rózsavölgyi Márk Művészeti
iskola közreműködésével újra elin-

dítjuk a zenei előképzőt két csoportban, melyre várjuk a jelentkezőket. Ökoiskolaként az intézmény
éves munkatervében rögzítettünk
azokat a programokat melyek a
környezettudatos nevelést szolgálják.
Az új tanév küszöbén kérek
minden jelenlévőt, hogy ezt az
elkövetkezendő időszakot tegyük
egymás számára hasznossá, eredményessé, törekedjünk arra, hogy a
végén sikeres tanévről számolhassunk be! Köszönöm a szülők segítségét és bizalmát, köszönöm a
fenntartó és működtető KLIK Balassagyarmati Tankerületi Központjának, valamint a tulajdonos
Diósjenő Község Önkormányzatának, hogy eddig is lehetősége szerint biztosította az oktató-nevelő
munkához szükséges feltételeket.
Ezek után zárszóként kérem,
engedjenek meg nekem egy személyes bejelentést, augusztus 19én Budapesten a Duna Palotában
átvettem Dr. Palkovics László
államtitkár úrtól újabb 5 évre szóló
intézményvezetői megbízásomat.
Ezúton szeretném megköszönni
és egyben a továbbiakban is kérni
a személyemet érintő széleskörű
támogatást intézményvezetői munkámban.
Gondolataimat a következő sokunk számára ismerős dalszöveg
idézettel zárom:
"Azért vagy itt,
Hogy mindent láss,
Hogy értsd a szót,
Olvasd az írást,
Azért vagy itt,
Hogy mindent megtanulj,
Hogy az égbe szállj,
Nehogy a porba hullj."
Ezen gondolatok jegyében kívánok valamennyiünknek jó egészséget, eredményekben és sikerekben
gazdag 2016/2017-es tanévet.
Nagy László
intézményvezető
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a 2016/2017. oktatási év indításáról
Tisztelt Jegyzőasszony, Tisztelt Polgármester
Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbi beszámolóban képet szeretnék
nyújtani az Aranydió Óvoda-Bölcs őde új tanévének indításáról.
A tanévet megelőzően az intézmény nyári
zárása július 1-től július 31-ig tartott, mely idő
alatt sikerült a nagytakarítási és karbantartási
feladatokat megoldani. Ezúttal a Maci csoport
mosdójának beázás utáni javítása történt meg.
A dolgozói szabadságok kiadása - a terveknek megfelelően - rendben megtörtént.
Óvodánk tisztán, rendezetten, ízléses dekorációkkal, hangulatos berendezéssel fogadja ismét
a gyermekeket.
Nyáron a legfontosabb feladatom az volt,
hogy a bölcsődei csoport indításához elkészítsem
azokat az alap dokumentumokat, (bölcsődei
Szakmai Program, SZMSZ, Házirend) melyek
szükségesek a szervezeti változáshoz.
További feladatom volt a bölcsődei csoport
megfelelő kialakítása. A megfelelő bútorzat
kiválasztása, a meglévő készletből és a legkisebbeknek való játékkészlet beszerzése.
Szeptember 1-től Aranydió Óvoda-Bölcsőde
lettünk. Az „egységes" szó kikerült óvodanevünkből, hiszen már nem az „egységes" kiscsoportba fogadunk az óvodásokkal együtt 5 bölcsődés korút, hanem külön a bölcsődei csoportba 12
apróságot.
Helyzetelemzés:
Bölcsi csoportunkba 12 jelentkező van,
közülük 8-an már itt vannak, a többiek folyamatosan érkeznek ismerkednek új otthonukkal.
Óvodai csoportjainkba is megérkeztek az új
gyermekek. Az óvodások száma 4 csoportunkba
jelenleg 70 fő.
Nyitvatartásunk a szülői igényekhez igazodva
6.30-16.30-ig tart, ekkor fogadjuk a gyermekeket. A dajkák 6.00-kor nyitnak, előkészítik a
csoportokat, és a napi takarítás után 17.00 órakor
zárnak.
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 nyilatkozatot tölthetett ki az ingyenes
étkezés igénybevételéhez.
S.
sz.

Csoport
neve

1. Maci (ovibölcsi)
2. Süni
3. Katica
4. Nyuszi
5. Bölcsi
csoport
öszesen

Annak felmérése, hogy ki milyen jogcímen kaphat
ingyenes étkezést, folyamatban van. Jelenlegi
állapot szerint gyermekeink nagy része ingyenesen
étkezik majd (rendszeres gyermekvédelmi támogatottként, illetve 3 és többgyermekes családokban
élők, vagy tartós betegség előfordulása miatt,
illetve nyilatkoztak arról, hogy az egy főre eső
jövedelmük a 96.590 Ft-ot nem érik el). Pontos
számadatokkal most még nem tudok szolgálni.
Egy gyermek összetett tejérzékenysége miatt
nem étkezik, otthonról csomagolt ételt kap az
óvodában
Személyi ellátottság:
Személyi feltételeink biztosítottak, a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően. A bölcsődei
csoport indításával 2 fővel növekedett dolgozói
állományunk. Jelenleg 9 óvodapedagógus (ebből 1
óvodavezető), 1 pedagógiai asszisztens, 2 kisgyermeknevelő, -gondozó, 5 dajka, 1 karbantartó,
alkotja állandó alkalmazotti létszámunkat.
A bölcsődei csoport indításával 2 kisgyermeknevelőnek tudtunk munkát adni, ők eddig
dajkai feladatokat végeztek. Helyükre pályázat
útján került kiválasztásra két új dajkai feladatokat végző dolgozó. Két kollégan őnk tartósan
távol, GYED-en van.
Jelenleg egy óvodapedagógusunk babát vár,
várhatóan 2016 novemberéig dolgozik. Betegállománya és GYED- GYES idejére határozott
idejű szerződéssel alkalmazunk majd óvodapedagógust.
Csurja Lászlóné november 1-től nyugdíjba
vonul, jelenleg már a felmentési idejét tölti.
Helyére egy dajkai tanfolyamot végző pályázót
vettünk fel.
Csoportelosztás:
Az óvodapedagógusok csoportbeosztását a
gyermekcsoportok összetétele, az iskolaelőkészítés maximális megvalósítása érdekében
a lehető legoptimálisabb módon tervezem
minden évben, a kollégák megértésével, egyetértésével.
A gyermekek csoportba kerüléséről életkoruk, illetve egyéni igények figyelembevételével,
a kollégákkal megbeszélve döntöttem.
A Köznevelési Törvény az átlagos csoportlétszámot 20 főben határozta meg. Ezt a csoportlétszámot minden csoportunk közelíti. Maci csoportunk gyermeklétszáma: 16 fő, ebből egy
gyermekünk SNI-s besorolásban 3 főként számít
a csoportelosztásnál, őt a pedagógiai asszisztens
külön felügyeli, segíti.

CSOPORTBEOSZTÁSOK - HUMÁN ERŐFORRÁS
Dajka
Pedagógiai
Létszám Óvodapedagógus Kisgyermek
asszisztens
nevelőgondozó
Szaszovszkiné Velkiné
16
Molnárné German
Téli Sugárka Simon Mária
(1fő SNI) Nikoletta és
Viszkeletiné Gyömbér Márta
Hugyecz
17 fő Hoffmann Anna
Marianna
Emese és Martonné
Csurja Márta,
Zacharné
18 fő Papp Kornélia és
Gyurcsik
Vargáné Gálcsik
Györgyi
Szonja
Porubszki
19 fő Holma-Bacskay
Zoltánné
Mónika és Patkós
Klára
várható: Bacskay Sándorné Schmittinger Szosznya
12 fő (óvodavezető)
Zoltánné és Jánosné
German
Ildikó
82 fő
9 fő
2 fő
5 fő
1 fő
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Kötelező óraszámaimat a bölcsi-csoportban abban a csoportban töltöm, ahol szükség van
töltöm, mentori segítségnyújtás céljából, illetve rám, szabadság, betegállományok idején.
TOVÁBBI, A MŰKÖDÉST SEGÍTŐ MUNKATÁRS
Beosztás
Név
Karbantartó
Schmittinger Tamás
értekezletek,
A tanév során még számítunk gyermekekre,
van férőhely.
- házi hospitálások megszervezése,
Tárgyi feltételeink a Helyi Óvodai Program
- Programszervezés (ünnepek, jeles napok)
működtetéséhez adottak, játékkészletünk megfeMunkaközösségünk éves terve a 2016/2017lelő, fejlesztőjátékaink a gyermekek sokoldalú es tanév Munkatervének mellékleteként szerepel.
képességfejlesztéséhez jelenleg elegendőek, de a
Vezetői feladatok:
tanév során nagy az igénybevétel, ezért folyama- Az intézmény vezetése, racionális gazdáltosan cserére szorulnak.
kodás alkalmazása
Kerti fajátékaink javításra, cserére szorulnak
- Az új kollégák segítése a beilleszkedésbe
és egy új játékrész kialakítására is szükség van,
- Egészséges szervezeti klíma biztosítása
mert a bölcsis csoportnak teljesen elkülönített
- A bölcsi csoport mentorálása, támogatása
játékrész az előírás. A jelenlegi mászós fa
- Jó kapcsolatok kialakítása közvetlen
játékaink korhadnak, az oszlopokat folyamatopartnereinkkel, elsősorban a szülőkkel
san cseréli a karbantartónk.
- A szülők tájékoztatása aktuális tudnivalókA középső kerti játékrészünk fái kiszáradtak,
ról
így az árnyékolás nem megoldott. Ősszel fásítást
- Gyermekprogramok bővítése, új lehetősészeretnénk, hogy idővel megfelelő, természetes
gek számbavétele, beindítása
árnyassá váljék az említett udvarrész. Egy
- Óvodai alapítvány működtetése
csúszdás mászójátékot szeretnénk készíttetni.
A 2016/2017. tanév rendje:
- Pályázatok figyelemmel kísérése
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai
- Az oktatási-nevelési tevékenységre vonatszünetek idején a gyermekek létszáma lecsökkozó jogszabályok változásának figyelemken, így ezeken a napokon - előzetes szülői
mel kísérése
igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyá- Vezetői adminisztratív feladatok (decemberig)
sával - az intézmény összevont csoportokban
- KIR adatbázisba a gyermekek személyi
üzemel, vagy zárva tart. A zárva tartás a téli
adatainak bevitele, és dolgozók adatainak
szünet idején történik. A nyári zárvatartás
folyamatos napra kész frissítése
tervezett időpontja: 2017. július 1-31.
- Dolgozók személyi anyagának felülvizsgáNevelés nélküli munkanapok száma 5 nap,
lata
melyet szakmai programokra, továbbképzésekre
- Statisztikai jelentés elkészítése október 15-ig
kirándulásokra fordíthatunk.
- Munkaköri leírások frissítése
Iskolai szünetek időpontjai:
- A jövő évi költségvetés elkészítése, egyezAz őszi szünet 2016. november 2-tól 2016.
tetése a fenntartóval
november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
Adatszolgáltatás a fenntartónak,
nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni
- Évindító beszámoló készítése a Képviselőelső tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).
testület részére
A téli szünet 2016. december 22-től 2017.
- Pályázatírás
január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2016. december 21. (péntek), a szünet utáni
- Gyakornoki Szabályzat frissítése.
első tanítási nap 2016. január 3. (kedd).
- A jövő évi továbbképzési terv előkészítése
A tavaszi szünet 2017. március 13-től Vezetői csoportellenőrzések
március 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási - Szeptember:
nap 2016. március 12 (szerda), a szünet utáni
- minden óvodai csoportban a naplók megelső tanítási nap 2016. március 30. (szerda).
nyitása,
Felelősségmegosztás:
- A csoportok adminisztrációs feladatainak
Óvodavezető: Bacskay Sándorné
ellenőrzése
főbb feladatai:
- csoportok működésének megfigyelése,
- Szakmai irányítás, az intézmény működtetanácsadás.
tése
- Október- november
- Szervezeti kultúra fejlesztése
- Bölcsi csoport:
- Pedagógiai munka irányítása, felügyelete
- A bölcsis korosztály közérzete, helyük
- Gazdálkodás
a csoportban
- Személyi anyag kezelése
- Szokásrendszer alakítása - folyamatos
- Az intézmény képviselete
beszoktatás
- Ellenőrzési feladatok
- Családlátogatás - anamnézis tapasztala- Partnerkapcsolatok
tai
Óvodavezető helyettes: Patkós Klára
- Gondozás, önkiszolgálás folyamata,
főbb feladatai:
egészséges életmód, testkép alakítása,
- Az intézmény működésével, gazdálkodásá- Tevékenységekkel kapcsolatos szóval kapcsolatos feladatok
kincs, beszédértés
- segítése
- Óvodai vegyes csoportok:
- Pedagógiai munka felügyelete, segítése
- Játéktevékenység megfigyelése, a
- Munkaköri leírásoknak megfelel ő munkafolyamatos beszoktatás eredményessévégzés ellenőrzése
gének ellenőrzése,
- Munkaidő beosztás
- Nevelési feladatokból - helyzetekből
- Szervezési feladatok
adódó lehetőségek kihasználása,
- Távolmaradások kezelése
- A csoportban megvalósuló egyéni
Munkaközösség-vezető: Vargáné Gálcsik
fejlesztés ellenőrzése,
Szonja
- Együttműködés képességének gyakorfeladatai:
lása, "nevelés-rendezés",
- Aktuális információs információk áramlá- V i s e l k e d é s k u l t ú r a f e j lő d é s e
sának megszervezése,
(beszédstílus, következetesség, szabály- Munkaközösségi foglalkozások, nevelési
tudat alakítása).
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- Az iskola-előkészítés megvalósulása, egyéni fejlesztési lehetőségek ellenőrzése
- Csoportvezetői feladatok ellenőrzése, minőségfejlesztési feladatok az adminisztrációban:
- Nevelési, kultúraátadási feladatok tervezése, a kitűzött feladatok sorrendjében.
- A megismerési folyamatok egymásra épülése, komplexitása, eszközök, módszerek változatossága.
- Az adminisztráció naprakészsége, igényessége (forma, külalak, tartalom egysége). Az
adminisztráció tartalma tükrözi-e milyen korú gyermekcsoportnak készült?
Pedagógiai munkánk elsődleges célja:
- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodánkban nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása
- Törvényes és színvonalas nevelő - oktató munka, ezáltal eredményes intézményműködés
További céljaink:
- Az óvoda szabályozódokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend, Önértékelési
Program) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása
- A szervezet szakmai színvonalának további erősítése
A célok elérését támogató kiemelt feladataink ebben a tanévben is:
1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját
képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása - a szakmai színvonal mérhető
emelése
- Az intézményvezetés felelőssége
- a nevelőtestület folyamatos felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és minősítésekre,
ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése
- az elmúlt nevelési évben bevezetett tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési gyakorlatunk további finomítása, szükség szerinti fejlesztése
- szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Közvetlenül érintettek köre 2017-ben
Önértékelés az intézményi tanfelügyeleti
az egész intézmény
ellenőrzést megelőzően éves önértékelési
terve szerint
Tanfelügyeleti vezetői ellenőrzés
Bacskay Sándorné
Minősítő vizsga
Minősítési eljárás
A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára
- A pedagógusok felelőssége abban áll,
épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleshogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzéskörű bevonásával.
nél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyít- 4. Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottsák, hiszen az egész intézményről alkotott
ságra, és az irányításra. A Zöld Óvoda címmel
kép az egyes pedagógusok és a vezetés
kapcsolatos teendők.
összteljesítményét mutatja:
- a nevelés, a tevékenység és foglalko- 5. Szakmai munkaközösségünk tapasztalatai
alapján, valamint az önértékelésekhez
záslátogatás során
szükséges információgyűjtések (belső ellenőr- a dokumentumellenőrzés során
zés-értékelések)
során kiemelt figyelmet
- az interjú és a portfólióvédés során
fordítunk az elmúlt nevelési évben végzett
Mind a belső, mind pedig a külső szakmai
teljesítményértékelés egyéni eredményeire
ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen
alapozott intézményi szintű, leginkább fejleszmódon és mértékben jelennek meg a pedagógus
tést igénylő területekre, valamint a
munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
nevelőtestület javaslataira:
- Az intézmény saját elvárásainak való
- Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés
megfelelés
- A napi fejlesztő mozgás megvalósítására
- Az általános pedagógiai szempontoknak
biztosított megfelelő tér
való megfelelés
Tervezési dokumentumok tartalmi és
- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompeformai megfelelősége: tervezési és értéketenciák mentén
lési technikák, módszerek
2. Minőségelvű működésünk garanciájaként Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló
építve a frissített tartalmú kézikönyvekre és
- A tehetségígéretek kibontakoztatása
útmutatókra - óvodánk Önértékelési Program- Az idővel való hatékony gazdálkodás
jának szükség szerinti korrekciója.
- Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, tovább3. Hatékony együttműködés a családokkal, a
képzéseken való részvétel
család elsődleges szerepének hangsúlyozása:

6. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a
továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának alábbi
„üzeneteire":
- Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése,
értékmegőrzés
- Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet,
az óvodai nevelés egészében jelen van
- Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív
(befogadó) pedagógiai szemlélet
- Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
- Támogató differenciált nevelés
- Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
- A tevékenységekben megvalósuló tanulás:
Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős
részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység mely a teljes személyiség
fejlődését támogatja.
- Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba
az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.
- Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az
óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára
- Egészséges életmód igénye: Az egészség
védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése
- Környezettudatosság: a fenntartható
fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a
környezettudatos magatartásformálás
alapozására, alakítására
- Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő
testmozgás — Az egyéni szükségletek és
képességek figyelembe vétele minden
gyermek számára biztosítandó lehetőség.
Törekedni kell a gyermekeket legjobban
fejlesztő kooperatív mozgásos játékok
alkalmazására
A nevelőtestület éves továbbképzési rendje
Schmittinger Zoltánné és German Ildikó
kisgyermeknevelő-gondozóink felvételt nyertek
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus szakára, levelező tagozatra. Képzésük a
szombati szabad napokon történik.
Tanévnyitó értekezletünket 2016. szeptember
7-én tartottuk. Téma:
- A tanév beindításával kapcsolatos beszámoló (csoportszervezés, személyi feltételek változása, tisztségviselők feladatai)
- A Megyei tanévnyitó értekezleten elhangzottak továbbítása
- rákészülés az intézményi önértékelés
módosítására, a 2017-es intézményi,
vezetői tanfelügyeletre.
- munkaközösségünk éves terve, programszervezés, időpontok tervezése,
- szülői értekezletek időpontjainak, témáinak megbeszélése,

- egyebek
Havonta megtartjuk nevelőtestületi értekezleteinket, melyeken a ránk váró feladatokat és az
aktuális szervezési teendőket beszéljük meg.
A logopédiai feladatok ellátása ez évben már
óvodánkban történik. A Pedagógiai Szakszolgálat utazó logopédusa Rodákné Lőrik Amália heti
három órában, (szerdánként) fejleszti a beszédfejlesztésre szoruló illetve megkésett beszédű
gyermekeket.
Egy tanköteles korú BTM-es gyermekünk
egyéni fejlesztését a rétsági Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa végzi heti 1
órában, valamint egy kiscsoportos új óvodásunkat beszédindító terápiában fejleszti szintén heti
egy órában
Két gyermekünk (BTM) vizsgálatát kértük
júniusban a Nevelési Tanácsadótól, részükre
még nem kaptunk időpontot.
Sajátos nevelésű gyermekünk gyógytornász
vagy szomatopedagógus segítségét igényelné.
Mivel a környéken továbbra sincs szabad kapacitással rendelkező szakember, a tavalyi gyakorlatot folytatjuk, a gyermek gyógy úszását támogatjuk e tanévben is. Jelenleg kontrollvizsgálati
időpontra várunk, melyet június elején kértünk
meg az Országos Mozgásvizsgálótól.
E tanévben is többféle képességfejlesztő
program indul: játékos angol foglalkozás, foci.
Továbbra is biztosítjuk a játékos gyermekhittant katolikus és református gyermekeink részére
igény szerint. A szervezéssel kapcsolatban még
nem jelentkeztek az egyházak képviselői.
Az idei programszervezés is megindult,
keressük a lehetőségeket, programokat gyermekeink számára.
A Meseszínház házhoz jön, a Bodobács
Színház bérletes előadásait igényeltük.
Ez évben óvodánk részt vesz az ovi-zsaru
programban. Ez a rendőrség speciális prevenciós
programja, mely hozzájárul a gyermekek biztonságának növeléséhez, illetve ez irányú kompetenciáik fejlődéséhez. (Elsősorban nagycsoportos
gyermekek részére)
Tanévünk nyugodtan, zökkenőmentesen
elkezdődött. Kisgyermeknevelőink és óvodapedagógusaink nyár végétől családlátogatáson
ismerkedtek a csoportjukba érkező új gyermekekkel, az érintett családokkal.
Új óvodásaink lassan túl vannak az elválás
nehézségein és már nagyon vidámak, megszokták „második otthonukat".
A dolgozók mindannyian - munkakörüknek
megfelelően - végzik feladataikat.
Az év eleje sok-sok szervező, tervező munkával telik kolléganőim és a magam részéről is.
Az önértékelési feladatok elvégzése, a tanfelügyeletre készülés miatt ismét sok feladatunk
lesz.
Kérem, támogassák továbbra is munkánkat.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

pályázóknak. A pályázat a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. (kötelező mellékletek: hallgatói
jogviszony igazolás - A típusú pályázó esetén - ,
családban együtt élők jövedelemigazolása). A
pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben
igazolnia kell. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíjpályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
- Állandó bejelentett lakóhelye Diósjenő
község területén legyen;
- Hátrányos szociális helyzet (ln. Pályázati

kiírás);
- Felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolása (a
pályázati kiírásban közölteknek megfelelően)
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíjpályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható)
- Állandó bejelentett lakóhelye Diósjenő
község területén legyen;
- Hátrányos szociális helyzet (ln. Pályázati
kiírás);
- Korábban nem nyert felvételt felsőoktatási
intézménybe és 2017/2018. tanévtől kezdődően teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
képzésben kíván részt venni.
(Bővebb infó és a letölthető dokumentumok
az önkormányzat honlapján találhatók.)

Diósjenő Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja 2017 évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánók számára.
Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mozgósít. A Bursa
Hungarica többszintű támogatási rendszer,
települési önkormányzat által nyújtott támogatásból, megyei önkormányzatok által nyújtott

támogatásból, felsőoktatási intézmények költségvetésében elkülönített forrásából áll.
A pályázat beadásához, a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérési pontja:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva Diósjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (2643
Diósjenő, Szabadság út 31.) kell benyújtaniuk a

Bacskay Sándorné
intézményvezető
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Pályázatok
Ovi-Foci
A magyar sport jövője elképzelhetetlen a felnövekvő generációk sikeres és minél szélesebb
körű sportnevelése nélkül. Ma hazánkban a
gyerekek jelentős része szakavatott testnevelés
oktatás és készségfejlesztés nélkül marad, így
nem csupán a tehetségek időben történő felfedezésére kicsi az esély, de egyúttal a sport jellemés közösségformáló ereje is háttérbe szorul.
Mindez az elmaradott térségekben, a szociális
problémákkal birkózó közösségekben még
szembetűnőbb probléma, mivel az elmúlt években az állam által biztosított sportcélú oktatási
tevékenységek jelentősen háttérbe szorultak,
bizonyos formái pedig teljesen megszűntek.
Itt az ideje, hogy megteremtsük annak a
lehetőségét, hogy a gyermekek mindennapos
sportoktatása újból bevezetésre kerüljön, hogy
biztosítsuk az ehhez szükséges európai színvonalú feltételeket, hogy kiszélesedjen a tehetségkutatás és tehetséggondozás területe mind korosztályi, mind társadalmi értelemben, és a gyerekek
végre játékosi képességeik szerint kerülhessenek
a versenysportba. Az Ovi-Foci, Ovi-Sport
Program több sportág világszerte sikerrel alkalmazott kispályás rendszeréhez hasonlatosan
először teszi lehetővé, hogy a labdarúgással
történő ismerkedést már a 3-6 éves korosztály is
intézményesített keretek közt tehesse meg.
Az MLSZ óvodai országos programjának az
a célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az
egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje,
egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges
optimális feltételeket. Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program.
Az Ovi-Foci Program kapcsolódási pontot
talált az óvodás szakmai programmal.
Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat egykori
tagja 2011 elején megalapította az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítványt, melynek célja, hogy
országszerte, ill. a határon túli magyar lakta
területeken, a közszféra támogatásával, ill. a
magántőke bevonásával, a lehető legtöbb óvodában biztosított legyen az Ovi-Foci Program
elindítása. A Programnak két fő célja van:
egyfelől, hogy az óvodások sportág-specifikus
oktatási programját az óvónők egy önálló képzés
keretén belül elsajátítsák és a gyermekeket ez
alapján, óvodai keretek között oktassák. Másfelől, hogy az ehhez szükséges sportinfrastrukturális beruházások során speciális Ovi-Foci
sportpályák létesüljenek az ország minden
óvodájában, annak érdekében, hogy a képzés
sportfunkcionális feltételei intézményi kereteken
belül adottak legyenek, ne kelljen a szülőknek a
gyermekeiket külön, többletköltséget vállalva
sportoltatni.

A programmal az önkormányzatoknak
lehetőségük nyílik arra, hogy kifejezetten az
óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű
sportlétesítményben (6x12m-es, multifunkcionális sportpálya), szakszerű oktatás keretében
biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen
napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. Az Ovi-Foci Pálya mérete kifejezetten a
legkisebbek méretigényeihez igazodik, beruházási költsége az iskolai méretű pályák töredéke,
mégis ugyanakkora tömeget képes mozgósítani a
sportfoglalkozásokon, mint az iskolások nagyobb pályái.
Az Alapítvány pályázatok kiírása útján
szeretné az óvodákat támogatásban részesíteni az
alábbi konstrukcióban: a sportpálya, valamint a
képzések és képzési eszközök költségének egy
részét az óvodáknak/önkormányzatoknak/
államnak kell finanszíroznia, azonban a teljes
bekerülési költség másik részét a támogatókon
keresztül az Alapítvány kívánja biztosítani.
Az Ovi-Foci küldetése
Országos szinten is az egyik legnagyobb
létszámban fociznak Hajdú-Bihar megyében
gyerekek. A megye utánpótlás-nevelő egyesületei köztük az „Olasz Focisuli” sokat tettek azért,
hogy a legkisebbekkel is megszerettessék a
labdarúgó sportágat. Innen indult a pályafutása
Dzsudzsák Balázsnak, Tisza Tibornak, Tőzsér
Daninak, Kulcsár Tamásnak, Balogh Jancsinak,
Varga Józsinak, Rezes Lászlónak, Bódi Ádámnak is, akik az Olasz Focisulin és a DVSC-n
keresztül, különböző válogatott szintekig jutottak el. 2010-ben Debrecenben adták át az első
mini, óvodások részére kifejlesztett műfüves
sportpályát.
Az Ovi-Foci Program mind eszmeiségében,
mind eszköztárában a gyerekek, a fiatalok
sportszeretetét, mozgáskultúra-fejlesztését
célozza, egyúttal biztosítja az ehhez szükséges
tudásbeli és tárgyi feltételeket. Ez egyaránt
magába foglalja a sporteszközök és a képzések
egyedi rendszerét.
Az Ovi-Foci Pálya jogi oltalommal rendelkező magyar innováció, egy kifejezetten óvodások
számára kifejlesztett, kisméretű, több sportág
művelésére alkalmas, speciális méretű és kivitelezésű műfüves - multifunkciós pálya. A műfüves pálya standard mérete 6 x 12 méter, melyhez
megfelelő szakmai program alapján Eszközkészlet is tartozik. Komplex jellege alkalmassá teszi
futballozásra, kosárlabdázásra, röplabdázásra és
teniszezésre, kézilabdára, lábteniszre, tollaslabdázásra, eséstan oktatásra, valamint ügyességi
játékok gyakorlására egyaránt. Az Ovi-Foci
Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve
készülnek.
Az Ovi-Foci Pálya felszereltségének, bizton-

sági kritériumainak (TÜV szabvány), valamint a
hozzá kapcsolódó, a Pályának otthont adó
intézmény óvodapedagógusai részére tartandó
Tanfolyam komplexitásának köszönhetően
lehetőséget biztosít olyan sportok megismertetésére is, melyeket a hallás- és látássérült gyermeknek találtak ki (pl. csörgőlabda). Ennek
köszönhetően a sérült gyerekek integrációja
sokkal gyorsabban, könnyebben és egyszerűbben
valósulhat meg.
Az Ovi-Foci Program szakmai megalapozottsága kapcsolódási lehetőséget biztosít az MLSZ
országos labdarúgó utánpótlás-nevelési hálózathoz.
Képzés
Az Ovi-Foci, Ovi-Sport Oktatási Program
részletes leírása
Az Ovi-Foci Program keretében az óvónők
Ovi-Foci Tanfolyamot végeznek, mely során
elsajátítják a gyermekek sportág-specifikus
oktatásához szükséges legfontosabb alapkövetelményeket. Ezt követően elektronikus formában
kapják a továbbképzéshez szükséges anyagot.
Tanfolyamunk mellett módszertani könyvünkben is segítséget adunk ahhoz, hogy sikerüljön hozzájárulnunk a jövő generációinak a
korábbinál hatékonyabb fejlesztéséhez. Ezzel
alapvetően két területre koncentrálunk.
1. Harmonikus személyiség kialakítása (tanulási
képességek fejlesztése, az ügyesség általi
magabiztosság, a mozgás szeretete, stb.).
2. Jó koordinációs képességekkel rendelkező
gyerekek fejlesztése, akik megfelelő ügyességgel rendelkeznek bármilyen sportág,
köztük a labdarúgás megtanulásához is. A
harmonikus fejlődés feltétele a jó koordináció
az
- érzékszervek között,
- az érzékszervek és a testrészek között,
valamint
- a testrészek között.
Programunkban olyan általánosan fejlesztő
gyakorlatokat ajánlunk, melyek a fenti feltételeknek megfelelnek. Ennek során felhasználtuk a
mozgásfejlesztés legújabb eredményeit. A
szakmai stáb (Hegedüs G., Király T., Hegedüs
T.) által kidolgozott gyakorlatok elvégzésével
olyan lehetőséget adunk, melyek életre szóló
élményeket, előnyöket, különleges fejlődési
lehetőségeket biztosítanak a gyermekek számára.
Az Ovi-Foci edzésterv
Mozgás – siker – élmény
A fejlesztő munkának egyik kritikus pontja,
hogy mely életkorban kezdődik el a speciális
tehetségfejlesztés. Bizonyos mozgásbeli tehetség
megjelenési ideje már óvodáskorban felfedezhető, s ezek programszerű fejlesztése már ez időtől
fontos. A tehetség gyakran azonban csak későbbi
életkorban nyilvánulhat meg.
Óvodáskor
Az óvodáskor igazán „csak” alapozó korszaknak tekinthető: „törődjünk” velük, engedjük őket
játszani. Fontos, hogy a gyerekeknek a megfelelő érzelmi fejlődést is biztosítani kell.
A legfontosabb a napi szintű, testi lelki
fejlődés és fejlesztés lehetőségének megadása.
Ebben a korban még nem szabad
„elkülöníteni” a tehetségesnek látszó gyereket a
társaktól, mert ebből probléma is adódhat.
A gyermek igényei:
Milyen sportolási lehetőséget szeretnénk
biztosítani az ovis gyerekeknek?
E multifunkcionális pálya használatával, a 3-6
éves gyerekeknek a testnevelésben egyébként is
ajánlott, természetes mozgások sokszínű lehetőségét szeretnénk biztosítani, minél szélesebb
körben építjük ki a gyermek mozgásához rendelkezésre álló összes motorikus alapmozgást.
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Az alap mozgásformák fejlődése lehetővé
teszi, hogy bizonyos tevékenységek programozásába egyes célirányos mozgáselemek is beillesztésre kerüljenek. Elérhető, hogy az alsó végtagok
képesek legyenek az egyensúlyozó gerendán
vagy medúzán járni, futás közben labdát elrúgni,
akadályt ugrani, vagy alatta átbújni.
A felső végtagokkal végre lehet hajtani
összetettebb mozdulatokat, mint például labdát
pattogtatni a talajon vagy egy kézzel vezetni azt.
Végül a test egésze képes lesz tér-idő viszonylatában és vonatkozásában, ritmikusan elmozdulni
és érzékelni a labda távolságát.
Ezután következik a sportolás előkészítése.
Játszva lesznek ügyesebbek a gyerekek, mivel
éltető elemük a játék, játékosság, változatosság.
Alkalmazhatjuk a kiscsoportban végzett közös
mozgásokat, gyakorlatokat, közben a csoport
közösségformálása, közösen kapott pozitív
sikerélmények alakítják a kicsik fejlődését és
aktivitását.
A sporttevékenység során eredményesen
fejleszthető a motiváció, az aktivitás, az önfegyelem, a kitartás, a bátorság, az akaraterő, a
küzdeni tudás, az önbizalom, a fájdalomtűrés,
továbbá kialakulhat a reális önértékelés. 5-6 éves
korban előtérbe kerülnek azok a gyakorlatok,
amelyekkel kifejezetten a mozgáskoordinációt,
egyensúlyérzék-, koncentrációkészség fejlesztő
és labdaérzékelő feladatokat végeztetünk sportfoglalkozásokon játékos formában. Sor kerül
már a különböző labdajátékok alapjainak megismerésére. A futball ebben a korban nagy fegyelmet, odafigyelést követel, és egy sor olyan
tudást, mint a jobb és bal irány ismerete, mely
ebben a korban kezd kialakulni.
Fejlesztés és ismétlés – Óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése
Az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében
lezajlott, a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelő, napi szintű testnevelést célzó Tanfolyam mellett a Programban részt vevő óvodák
részére az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány
rendelkezésre bocsátja az „Óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése – Személyiség fejlesztés a
labdarúgást előkészítő OVI-FOCI gyakorlatokkal” c. oktatókönyvet is. A szakemberek által
összeállított oktatókönyv logikus szisztéma
szerint, részletesen írja le a tanfolyamon tanultakat, a letisztult, és a könnyen értelmezhető ábrái
segítségével pedig a gyakorlatokat mutatja meg.
Az oktatókönyv Dr. Király Tibor, a Nyugatmagyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Kar főiskolai docensének, Hegedűs Tamás
UEFA „A” licence edző és a hazánk legnagyobb
nemzetközi gyermek labdarúgó tornáinak egyik
fő szervezőjének, valamint Hegedűs Gábor,
hazai és külföldi edzői diplomákkal rendelkező
testnevelő tanár, Korosztályos Magyar válogatott
edző, és nem utolsósorban a Debreceni Olasz
Foci-suli rendszer alapítójának közös munkája.
Vagyis a képzésben részt vevők egy olyan
oktatókönyvhöz jutnak, melyet az őket oktató
edzők munkájaként a Tanfolyamon elsajátított
tematikára épít.
Az óvodapedagógusok a kizárólag az OviFoci Közhasznú Alapítvány által elérhető oktatókönyv segítségével nem csak a képzésen szerzett
tudásukat tudják frissen tartani, de a könyvben
leírt plusz gyakorlatok segítségével el is mélyíthetik azt.
Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ovi-foci pályázaton
részt vesz, ahhoz a TAO támogatás
összegyűjtésével kíván hozzájutni.
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Konyhafejlesztés pályázat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet II.7 pontja
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímre 2016
márciusában megjelentetett Pályázati Kiírás alapján benyújtott pályázatunk eredményéről az alábbiakban tájékoztatás kaptuk:
"Ezúton tájékoztatom, hogy Varga Mihály miniszter úr döntése
értelmében Diósjenő Község Önkormányzata 310882 azonosító
számú pályázata alapján 2016.
évben központi költségvetési támogatásban részesül az alábbiak
szerint:
Támogatás összege:
37 400 000 forint
A megítélt központi költségvetési
támogatás részleteit az ebr42 önkormányzati információs rendszerben a Konyhafejlesztési pályázat
2016. pályázat keretében az
„Eredmény" adatlap tartalmazza.
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Az ebr42 rendszerben további
mellékletként fog megjelenni a
„Támogatói okirat" adatlap,
amelynek elérhetőségéről külön
tájékoztatást küldünk.
Tájékoztatom Polgármester
Urat, hogy a támogatói okirat
tervezetére ˗ különösen a támogatói okiratban foglalt műszakiszakmai tartalomra ˗ az ebr42
önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehetnek
észrevételt. Ennek elmulasztása
esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Amennyiben
nem kívánnak észrevételt tenni, úgy
kérem, a mentés funkciót ne alkalmazzák a „Támogatói okirat"
adatlapon. Észrevételezés esetén
azonban a melléklet kitöltését követően a beírt adatokat menteni
szükséges, ennek egyeztetése céljából felvesszük a kapcsolatot Önkormányzatukkal.
Budapest, 2016. szeptember 26.
Üdvözlettel:
Dr. Bérezik Ábel sk."

Közfoglalkoztatási kiállítást
A Nógrád Megyei Kormányhivatal
szervezésében III. alkalommal
rendezték meg a közfoglalkoztatási
k i á l l í t á s t . S a l g ót a r j á n é s
Bátonyterenye után idén Balassagyarmat adott otthont a szeptember
17-ei eseményeknek. A kiállítást a
„X. Nógrádi Megyenap” egész
napos rendezvényéhez kapcsolódott, mint kísérőrendezvény, melyet Nógrád Megye Önkormányzata közösen szervezett Balassagyarmat Város Önkormányzatával, és
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályával.
A rendezvényt Medvácz Lajos,
Balassagyarmat polgármestere
nyitotta meg, majd Skuczi Nándor
közgyűlési elnök köszöntötte a
megjelenteket, dr. Dukai Miklós, a
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságának helyettes
államtitkára ugyancsak üdvözölte
az érdeklődőket megnyitó beszédében.
A közfoglalkoztatási kiállításon
26 közfoglalkoztató szervezet mutatta be a közfoglalkoztatás keretében elért eredményeit, köztük
Diósjenő Önkormányzatának közfoglalkoztatottai által készített, és
előállított termékeit, e mellett sátrunk falán az öt „láb” molinókon
elhelyezett fényképein mutattuk be
közmunkaprogramunk munkafolyamatait.
A közfoglalkoztatók egyúttal 26
települést képviseltek. 23 közfoglalkoztató önálló kiállítóként
„személyes” jelenlétével, míg 3
k ö zfogl a lk ozt a tó fén yk é pe s
„tablók” segítségével adott ízelítőt
a településen zajló munkákból.
A kiállítás célja a közfoglalkoztatás megyei eredményeink bemutatása a szélesebb közvéleménynek
és egyúttal kötetlen formájú, baráti

tapasztalatcsere a közfoglalkoztatás főbb szereplői között.
A különféle mezőgazdasági,
kézműves, faipari termékek bemutatása, betonelemek és járdakövek
választéka emelkedett ki. Kóstoltatás és vásárlási lehetőségek is voltak a közfoglalkoztatási program
terméseiből, vagy az azok felhasználásával előállított helyi jellegű
élelmiszereiből, ételeiből és italaiból. Sertések friss húsából készült
sült hurka, kolbász, a töltött és
töltetlen laska, a „cimettel” díszített és ízesített túrós lepény, a kecskesajtok, vagy éppen egy szlovák
nemzetiségi étel a „pecsenka”,
illetve lekvárok, befőttek, szörpök,
házi savanyúságok is terítékre
kerültek.
A gyerekek számára volt népszerű az élő állatbemutató, aminek
keretében kismalacot, kecskét,
birkát is láthattak az érdeklődők.
A Megyenap keretében ezen
túlmenően további 80 sátorban
mutatkoztak be a megye önkormányzatai és szervezetei. A kiállítási programot szabadtéri koncertek, különféle bemutatók és kirakodóvásár színesítették, a Civitas
Fortissima téren.
A visszatérő záporok ellenére is
vidám forgataggá alakult a város
főtere. Az „amatőr” fellépők látványos műsorokkal szórakoztatták
a látogatókat. Versek, mesék,
hangszeres előadások, népdalkörök, hagyományőrző csoportok, a
táncművészet különböző ágait
kiváló színvonalon művelő együttesek léptek fel a helyszíneken. A
nap befejezéseként a Csík zenekar
lépett fel, végül a Bikini együttes
koncertje zárta a rendezvényt.
István László

5. oldal

Megvalósult sok-sok éves álom
Diósjenőre két út vezet. Az egyik a
Szabadság út felőli, a másik a tópart felőli út.
Azért fontos, hogy mindkét
bejárat tiszta, szép, rendezett és
csalogató legyen az ide érkező
turisták és a lakosok számára,
mert a hozzánk látogató idegenek
már az ide érkezéskor leszűrik első
pillantással a véleményt az itt élőkről és azt, hogy vajon ők maguk
szívesen élnének-e itt, vennének-e
házat és akár ideiglenesen vagy
állandóan itt élnének-e közöttünk,
elfogadnák-e az általunk kialakított
szokásokat, szabályokat valamint a
helyi adottságokat.
Tíz kerek esztendeje várták a
diósjenői lakosok a TÓPARTI
GÁTI ÚT felújítását és az öröm
már nem is annyira öröm, mint
megkönnyebbülés volt az emberek
részéről, akik sóhajjal reagáltak a
felújítás hírére: ”VÉGRE!”
Az út elkészítésével a HAJÓKA
KFT-t bízta meg az önkormányzat,
bruttó 5 568 696Ft értékben és 3
éves garancia ellenében, akik
gyorsan és szakszerűen dolgoztak.
Köszönet jár a tóparton állandó
lakosként élő TERÉKI ISTVÁNNAK, aki szakmai szemmel folyamatosan követte a munkálatokat.
Fontos kiemelni azt a tényt,
hogy a felújítás saját költségvetésből történt 6 méter szélességben
és 203 méter hosszan.
Most, hogy már nem a kátyúkban közlekedünk, a gyorshajtókkal
kell megküzdenünk, amihez erős
rendőri felügyeletet kértünk és
kaptunk. A lakosság és a felszerelt
kamerák nagy segítséget nyújtanak
a rendőri erőknek abban, hogy a
megengedett 20 km-es sebesség
betartatása megvalósulhasson.
A másik kemény lelki csatát egy
kombájnnal vívtuk, pontosan azon
a héten, amikor használatba vettük
az utat, amely a bekötőről nagy
vidáman ráhajtott az új aszfaltra és
a legnagyobb természetességgel a
falu felé vette az irányt. A kombájnt hitetlenkedően tágra nyíló

szemmel megpillantó emberek
óriási felháborodással állapították
meg, hogy van egy, a területet
körbe ölelő MEZŐGAZDASÁGI
ÚT, amit a mezőgazdasági gépek
részére alakítottak ki. Minden
földterülettel rendelkező mezőgazdász meg tudja közelíteni a földjét
a mezőgazdasági utakon, tehát az
emberek joggal várják el Tőlük,
hogy ne közlekedjenek a lakott
területeken lévő aszfaltos utakon.
Ugyanakkor a kék színű téglalap
alakú labdázó gyerekeket ábrázoló
közlekedési táblák is jelzik, hogy a
területre nem szabad behajtani
nagy gépekkel.
Az út állagának megőrzése érdekében kiváló, profi módon elkészített átereszt, valamint ülepítőt építettek a START MUNKÁSAINK,
ily módon a lezúduló csapadék víz
Dombóvári Dénes kiserdejében
került levezetésre. (köszönet érte)
A munkálatokat november hónapban a kiásott vízelvezető árkok
kövezés követi.
További álom, hogy a virágok
locsolásával állandóan megbízott
közmunkás asszonyok szép kis
virágos parkokat fognak gondozni
tavasztól őszig az új út mentén a
közterületeken, jelezve, hogy ez a
rész is Diósjenőhöz tartozik, vagyis Diósjenőé.
Településünk területén található
útjaink felújítása folytatódik…
Blaskóné Csontos Mária
települési képviselő
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Szolgáltatóváltás
A TIGÁZ egyetemes szolgáltatási engedélyének
visszavonásakor az illetékes hatóság3 2016.
október 1-jétől a FŐGÁZ-t jelölte ki TIGÁZ
felhasználóinak ellátására.
A lakossági szolgáltatást másfél éve országosan nyújtó FŐGÁZ-nak minden szaktudás és a
korábbi bővülések során szerzett tapasztalata a
rendelkezésére áll, hogy a több mint 2 millió
meglévő lakossági fogyasztója mellett biztonságosan ellássa a TIGÁZ-tól 2016. október 1-jén
érkezett további 1,2 millió új fogyasztóját.
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket a
változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Kérjük, hogy levelünket juttassák el azokhoz
a munkatársaikhoz, akiket a szolgáltatóváltás
feladataikhoz kapcsolódóan érint.
A TIGÁZ egyetemes szolgáltatási engedélyének visszavonásakor az illetékes hatóság3 2016.
október 1-jétöl a FŐGÁZ-t jelölte ki TIGÁZ
felhasználóinak ellátására.
A lakossági szolgáltatást másfél éve országosan nyújtó FŐGÁZ-nak minden szaktudás és a
korábbi bővülések során szerzett tapasztalata a
rendelkezésére áll, hogy a több mint 2 millió
meglévő lakossági fogyasztója mellett biztonságosan ellássa a TIGÁZ-tól 2016. október 1-jén
érkezett további 1,2 millió új fogyasztóját.

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket a
változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Kérjük, hogy levelünket juttassák el azokhoz
a munkatársaikhoz, akiket a szolgáltatóváltás
feladataikhoz kapcsolódóan érint.
Ml FOG VÁLTOZNI?
2016 októberétől 3 település lakosai a FŐGÁZ
szerződött ügyfeleivé válnak.
A FŐGÁZ ügyfélszolgálati elérhetőségein
szolgáljuk ki önöket és a településük lakosait
A 2016. október 1-jétől igénybevett gázszolgáltatással összefüggésben, az erre az időpontra
meghatározott mérőállástól kezdődően ügyeiket,
panaszaikat a FÖGÁZ-nál tudják Intézni.
A Nemzeti Közművek Magyarország egész
területén működik. Országos ügyfélszolgálati
hálózatunk lehetővé teszi, hogy 300 ponton, a
fővárosban, a megyeszékhelyeken, a megyei
jogú városokban és járásonként a legtöbb gázfelhasználóval rendelkező településen is tudjon
ügyet intézni.
A TIGÁZ-zal kötött megállapodás alapján
2016. október 1-jétől december 31-éig a FŐGÁZ
látja el a TIGÁZ ügyfélszolgálati feladatalt is.
2016. október 1-jétől többek között az alábbi
irodákban nyílik lehetőség ügyintézésre:

A TIGÁZ
szolgáltatásával összefüggő ügyek intézése
2016. dec. 31-éig
Eger
Törvényház út 4., Agria Park földszint
C
Érd
Budai ut 13., Stop-Shop Üzletház
C
Nyíregyháza Nagy Imre tér 1., Korzó Bevásárlóközpont, B ép. 3. em.
C
Budapest XIII. Váci út 18., Westpoint Irodaház, régi TIGÁZ-iroda
C
Hátralékok rendezése
Mi NEM FOG VÁLTOZNI?
Ha egy felhasználási hely a TIGÁZ-tól tartozás
A szolgáltatás biztonsága és folyamatossága
miatt kikapcsolt felhasználási helyként kerül át a
Gondoskodunk róla, hogy gázellátásuk továbbra
FŐGÁZ-hoz, akkor kérhetik majd a visszakapis zavartalan, folyamatos és biztonságos legyen. csolását, ha a TIGÁZ-nál rendezték a tartozást és
A szolgáltatóváltás kapcsán - az előrefizetés ezt a kapott dokumentummal igazolják a FŐmérők átállításán kívül - nincs szükség műszaki GÁZ felé. A visszakapcsolást az elosztó társaság
beavatkozásra.
munkatársa végzi majd.
A földgázelosztó társaság ugyanaz marad
TÁJÉKOZTATÓ A FŐGÁZ ZRT.-NÉL
A szolgáltatóváltás nem érinti a földgázelosztói
ALKALMAZOTT SZÁMLÁZÁSI
tevékenységet, az Önöket ellátó földgázelosztó
RENDSZERRŐL
társaság nem változik, továbbra is a TIGÁZDSO Kft., a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., a A FŐGÁZ Zrt. 20 m3/h alatti mérőteljesítményMAGÁZ Kft. vagy az NGS Kft. marad. Gázszi- nyel rendelkező felhasználóinál részszámlázásos
várgás esetén az illetékes földgázelosztó telefon- rendszert alkalmaz.
Éves részszámlázás
számát kell hívni, amely változatlanul megtalálRészszámlázás esetén a gázmérő leolvasása
ható a havi számlák első oldalán.
évente egyszer történik. Az elszámoló számla
Leolvasás időpontja
Abban sem lesz változás, hogy a földgázelosztó kibocsátására a leolvasás hónapjában, a ténylemunkatársa vagy megbízottja évente egyszer ges fogyasztásnak megfelelően kerül sor, a
mindenképp leolvassa a mérőt, amelynek terve- leolvasások közötti hónapokban részszámlát
zett időpontját a földgázszámlája tartalmazza. állítunk ki. Sikertelen leolvasás esetén becsült
Az elosztó végezhet évente több leolvasást Is, de mérőállás alapján bocsátunk ki elszámoló számaz akkor rögzített mérőállás nem képezi az lát, Illetve a hatályos törvényi szabályozás
alapján a területileg illetékes földgázelosztó 60
elszámolás alapját.
napon belül ismételt leolvasást kezdeményez az
A számla megjelenése
A FŐGÁZ a TIGÁZ-hoz hasonlóan a törvény adott felhasználási helyen.
A részszámlázásos rendszerben is minden
által előírt tartalommal és megjelenéssel készíti
számláit, így abban jelentős változást nem fog hónapban (a „Negyedéves számlázás" bekezdéstapasztalni. Azt, hogy melyik társaság számláját ben leírt eset kivételével) küldünk számlát. A
és bizonylatát tartja kezében, legkönnyebben a számtan minden esetben feltüntetjük, hogy
bal felső sarokban elhelyezett cégjelzés alapján részszámla vagy elszámoló számla került-e
kibocsátásra.
tudja megállapítani.
A részszámlázásos számlázást módot válaszA számla fizetési módja változatlan
Ha Önök a TIGÁZ-nál átutalással vagy csekken tó felhasználók részére kibocsátott részszámlák
fizették be a számlákat, a FŐGÁZ csekket fog a esetében a tárgyhavi alapdíj és az előző évi
számlákhoz mellékelni, ami postán vagy átuta- fogyasztás alapján egyenlő arányban elosztott
lással egyaránt fizethető. Ha Önök megbízást havi fogyasztásnak megfelelő gázmennyiség
adtak a banknak, hogy a TIGÁZ által kiállított kerül elszámolásra az üzletszabályzatban foglalföldgázszámláit csoportos beszedéssel egyenlítse taknak megfelelően, 1,0000 értékű korrekciós
ki, akkor megbízásuk a FÖGÁZ-számlák ki- tényezővel és az előző két naptári év napi értékeiből számított átlag fűtőértékkel számolva. A
egyenlítésére Is érvényes lesz.
Város

Cím

részszámlán elszámolt gázmennyiség értékei
ebben az esetben egy éven belül azonosak,
amelyeket az előző évi fogyasztási adatokból
határozunk meg. A havi részszámla érték az
előző évi tényleges fogyasztás — 20 éves átlaghőmérséklet adatokkal korrigált mennyiségének
- 1/12-ed része.
Az elszámoló számlán megjelenik az előző és
az aktuális mérőállás, ami az előző leolvasás óta
eltelt teljes időszak fogyasztását tükrözi. Az
elszámoló számlában az adott időszakra vonatkozó átlag korrekciós tényezővel és az átlag
fűtőértékkel korrigált felhasznált hőmennyiséget
számoljuk el. Az elszámoló számla értéke az
adott év tényleges fogyasztásának ellenértékét
tartalmazza, ebből kerülnek levonásra a részszámlák értékei.
A részszámlázásos rendszer előnye, hogy jól
megállapított részszámla mennyiségek esetén,
éven belül kiegyenlítetté tehetők a számlák
fizetendő értékei, és az Ön számára jobban
tervezhetővé válnak a gázszolgáltatással kapcsolatos kiadások.
Negyedéves számlázás
Amennyiben a megállapított és megajánlott
részszámla mennyiségi értéke nem éri el a havi
10 m3-t, a FŐGÁZ Zrt. háromhavonta bocsát ki
részszámlát, amelyben a három hónapra eső
földgázmennyiséget és alapdíjat számlázza ki.
Havi mérőállás-közlésen, diktáláson alapuló
számlázás
Ha Ön nem fogadja el az éves részszámlázást,
lehetősége van arra, hogy a tényleges havi fogyasztásnak megfelelő gázdíjat fizessen. A
területileg Illetékes földgázelosztó ebben az
esetben is csak évente egyszer végzi el a gázmérő
leolvasását, Amennyiben a közbenső hónapokban,
a meghatározott diktálás! időszakban Ön telefonon vagy online ügyfélszolgálatunkon közli a
mérőállást, akkor minden hónapban a tényleges
fogyasztáson alapuló számlát fogja megkapni.
A gázmérő éves leolvasásának hónapjában
nem szükséges mérőállást diktálnia. Kérjük
azonban, hogy mindenképpen tegye lehetővé az
elosztó társaság számára a mérő leolvasását.
Sikertelen leolvasás esetén az éves elszámoló
számlát az elosztó által becsült mérőállás alapján
készítjük el, amit a 60 napon belül elvégzett
ismételt leolvasás során rögzített mérőállás
figyelembevételével módosítunk.
Számlázás szüneteltetése
Amennyiben a felhasználási helyen nincs fogyasztás, lehetőség van a számlázás átmeneti
szüneteltetésére. Ebben az esetben évente egy
elszámoló számlát készítünk az éves leolvasást
követően, ami tartalmazza az éves alapdíjat és az
esetlegesen elfogyasztott földgáz díját,
A számlázás szüneteltetését ügyfélszolgálatunkon kérheti. Amennyiben az éves elszámolás
során a fogyasztás ténye megállapítható, akkor
az éves részszámlázás automatikusan újraindul.

TÁJÉKOZTATÓ A MÉRŐÁLLÁS HAVI
DIKTÁLÁSÁRÓL
Ha Ön az egyetemes szolgáltatási szerződéskötéskor vagy később jelezte, hogy minden hónapban a tényleges felhasználásnak megfelelő
gázdíjat kíván fizetni, akkor vállalnia kell mérőállásának bediktálását havonként, a számlán
szereplő időszakban.
A földgázelosztó társaság évente egyszer
biztosítja az Ön gázmérője leolvasását. Sikertelen leolvasás esetén a hatályos törvényi szabályozás szerint 60 napon belül ismételt leolvasási
kezdeményez.
A gázmérőállás fogadását a mérőleolvasások
közötti hónapokban a következő elérhetőségeken
biztosítjuk:
- Online ügyfélszolgálat 0-24 órában: http://
ugyfelszolgalat.fogaz.hu www.fogaz.hu
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- Vezetékes hálózatról hívható zöldszám: 06 80
40-55-40
- Mobil hálózatról hívható szám: (06 1} 2377777
Ön minden hónapban a közölt mérőállás
alapján kap számlát, ha a számlán megjelölt
időszakban diktált. Ha nem közölte mérőállását a
számlán megjelölt időszakban, a FŐGÁZ Zrt. a
vonatkozó jogszabály szerint jogosult a fogyasztott mennyiséget becsléssel megállapítani, és a
becsült részmennyiséget tartalmazó rész- számlát
kibocsátani. Ha a becslési követően valós mérőállás áll rendelkezésre, a FŐGÁZ Zrt. a ténylegesen
fogyasztott mennyiséget a két ismert mérőállás
közötti időszakra - az üzletszabályzatban meghatározott módon - a becslés alapján kibocsátott
(rész) számlák figyelembevételével számolja el.
Ha három egymást követő hónapban nem
közli a mérőállást, a FŐGÁZ Zrt. az üzletszabályzat szerinti éves részszámlázásra állíthatja át
a felhasználási helyet. Ebben az esetben a
felhasználó által közölt, valós havi fogyasztás
alapján történő számlázásra csak a felhasználó
ismételt nyilatkozata alapján van mód.
Kérjük, hogy a gázmérőn lévő egész m3
értékei közölje (becslés és kerekítés nem alkalmazható), a gázmérőn szereplő litereket nem kell
bediktálni.
A mérőállás telefonos közléséhez kérjük,
hogy minden esetben készítse elő az alábbiakat:
- 10 jegyű felhasználóazonosító számot (a
gázszámla első oldalán, a jobb oldalon
lévő bekeretezett részben található),
- a gázmérő(k) gyártási számát (a számla
harmadik oldalán található),
- a gázmérőről leolvasott mérőállást.
Automatán történő mérőállás-közlés lépései:
1. A 10 jegyű felhasználó-azonosító szám
megadása, majd a # megnyomása. A rendszer
visszaolvassa az azonosító számot. Ha a szám
helyes, akkor az 1-es gombbal kell jóváhagyni, ha téves, akkor a 2-es gomb megnyomásával lehet javítani.
2. A gázmérő gyári szám utolsó négy számjegyének megadása, majd a # megnyomása. Ha a
szám helyes, akkor az 1-es gombbal keli
jóváhagyni, ha téves, akkor a 2-es gomb
megnyomásával lehet javítani.
3. A gázmérőn leolvasott egész köbméter érték
megadása, majd a # megnyomása. Ha a szám
helyes, akkor az 1-es gombbal kell jóváhagyni, ha téves, akkora 2-es gomb megnyomásával lehet javítani.
4. A rendszer rögzíti a mérőállást, és visszaigazolja azt.
5. Ha több gázmérővel rendelkezik, akkor az 1es gomb megnyomásával a rögzítési folyamat
újra elindul.
Hasznos tanácsok a mérőállás automatán
keresztül történő közléséhez:
- Figyelmesen hallgassa meg az automata
mérőállás fogadó instrukcióit, és kövesse
az utasításokat!
- Hallgassa végig az automata mérőállás
közlő szövegét, csak ezt követően üsse be
felhasználó-azonosító számát, ellenkező
esetben a kapcsolat megszakadhat!
- Az adatokat az automata rendszer bemondásra nem, csak a telefonkészülék nyomógombjainak beütésével tudja elfogadni. (A
rendszer nem alkalmas hangfelismerésre.)
- A rendszer által visszamondott adatokat az
1-es gombbal meg kell erősíteni, vagy
eltérés esetén a 2-es gomb megadásával
van lehetőség a módosításra.
- Több gázmérő esetén minden mérőállás
rögzítése végén, az 1-es gomb megnyomásával van lehetősége a következő mérőállást rögzíteni.
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a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja

A Dr. Göllesz V. Rehab. Intézet hírei
˗ Szeptember 24-én Balassagyarmaton a Magyar Speciális Olimpia
Szövetség megtartotta az idei EKS
emléknapot. Szabó Béla MSOSZ
társelnök konferálta a színpadra a
nap népszerű hangulatfelelősét, műsorvezetőjét, Varga Izabella színművészt. Az eseményt Balla Mihály
országgyűlési képviselő, egyben
fővédnök nyitotta meg, de ünnepi
beszédet mondott még Csach Gábor
balassagyarmati alpolgármester,
valamint Lengyel Lajos MSOSZ
elnök úr is. Wisinger János örökös,
tiszteletbeli elnök úr is köszöntötte
az egybegyűlteket, méltatta Eunice
Kennedy Shriver asszony munkásságát, akinek még életében az volt az
elképzelése, hogy ne szomorúsággal
emlékezzenek rá, hanem ezt a napot
a nyitottság, az őszinteség és a boldogság jellemezze. Ez tökéletesen
megvalósult szeptember 24-én is,
ahol a sport és a kultúra összefonódott, épek és fogyatékossággal élők
közösen érezték jól magukat. Megható színfoltja volt a megnyitóünnepségnek Németh Csaba elnökségi
tag, valamint Hammer Ádám és
Kovács Mihály „Misu” speciális
olimpikonok köszöntője, akik a
sportolók nevében szólaltak fel a
színpadon.
- Ugyanezen a napon még 169 országban 5.355.245 sportoló, az edzőik és szüleik (önkéntesek) emlékeztek
és ünnepelték Eunice Kennedy
Shrivert. Kennedy asszony büszke
lenne ránk. az emléknapot a szeretet,
a hit, a remény és bátorság töltötte be.
- Létrejött a Küzdj Bátran Alapítvány
Az alapítvány célja, hogy pályázatokkal, tárgyi és pénzadománnyal
segítse a szövetségben működő 21
sportágban sportolók felkészüléseit,
versenyekre, világversenyekre.
A Magyar Speciális Olimpia
Szövetségben működő szakágak:
Asztalitenisz, Atlétika, Alpesi sí,
Bocsa, Bowling, Erőemelés, Görkorcsolya, Hófutás, Judo, Kerékpár, Kézilabda, Kosárlabda, Korcsolya, Labdarúgás, MATP, Műkorcsolya, Padlóhoki, Tenisz, Tollaslabda, Torna és Úszás.
Mindezen sportágak sportolóinak támogatását végzi az alapítvány.
Miért pont Küzdj Bátran Alapítvány?
A Magyar Speciális Olimpia
Szövetség mottója: „Engedd, hogy
győzzek, de ha nem győzhetek,
hadd küzdjek bátran.”
- Szabadidős programjaink keretében szeptemberben palacsinta napot tartottunk. Az intézet dolgozói
850 darab palacsintát sütöttek ellátottainknak, amelynek osztatlan
sikere volt.
- A nyár végén volt még Állatkert
látogatás, és mozizás Budapesten.
- Szlovák, cseh és magyar csapatok
részvételével labdarúgótornán vet-
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A Diósjenői Állat- és Természetvédő
Egyesület hírei
Egy nemes lelkű házaspár és unokájuk
Diósjenőn, a Zrínyi utcában

tünk részt Csehországban. A KASTÉLY SE csapata I. helyezéssel tért
haza Köszönjük Diósjenő Polgármesteri Hivatalának, hogy biztosította számunkra Fiat Doblo kisbuszát.
- Szeptember 17-én Szabó Béla
igazgató úrnak Balassagyarmaton
a X. Nógrádi Megyenapon a Nógrádi Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Salkaházi
Sára díját adományozta.
Szabóné Revák Mária
vezető pedagógus

Nógrád megye
Salkaházi Sára díja

Diósjenő Facebook oldalán volt
közzé téve a hír, mely szerint egy
középtermetű, hét év körüli zsemleszínű keverék tacskószerű nőstény kutyust találtak a Zrínyi utcában és fényképet is közöltek róla.
Bier-Hajdú Barbara az önkormányzat állatvédelmi felelőse és a
Diósjenői Állat- és Természetvédő
Egyesület elnöke Blaskóné Csontos Mária a helyszínre siettek,
vitték magukkal az egyesület chip
leolvasóját is, kevéssé reménykedve abban, hogy az állat rendelkezik
azonosítóval.
Amikor beértek a gyönyörű
családi ház udvarába, a házaspár
betessékelte őket a nappali szobájukba, mert azt mondták, hogy a
váratlan jövevény bent fekszik a
szobában egy pléden. Láthatóan
lakásban tartott és minden valószínűség szerint valakinek a nagyon
kedves állata.
A kutya tarkójánál bal oldalon
próbálkoztak a chipszám leolvasásával és csodák csodája a műszer
egyetlen pillanat alatt megtalálta a
hosszú számot.
A házaspár telefonon felhívta a
szendehelyi Virsinger doktort, aki
a szám alapján azonnal meg tudta
mondani a Nógrád községben élő
tulajdonos nevét, lakcímét és tele-

fonszámát. Drajkóné D. Erika
elmondta, hogy a kedvence három
héttel ezelőtt tűnt el, majd örömmel hozzátette, hogy egy órán
belül jön érte és haza viszi.

Így is történt. A jelenlévők szemébe könnyek szöktek és amint
egymásra néztek, mindannyian
tudták, érezték szavak nélkül ,
hogy ez az eset egy életre összekovácsolta őket, pedig ez „csak” egy
kutya.
A lakosság nevében nagyon
köszönjük HORVÁTH ATTILÁNAK, feleségének MACÁNAK és
iskolás kisunokájuknak, HORVÁTH SZILVIÁNAK, hogy segítettek a bajba jutott állaton, ily módon örömet szerezve a gazdinak és
még nagyon sok állatszerető embernek.
Bárcsak minden hasonló történet
így végződne!

Kegyes halál
2016. szeptember 16-án péntek üzem előtti területen. A Rendőreste hét órakor Székely József, ségnek bejelentették az esetet, így
Diósjenőn a Fűrészüzem előtt fi- a nyomozás megkezdődött.
Köszönjük SZÉKELY JÓZSEFgyelmes lett egy középtermetű
fekete keverék 10 év körüli kibele- NEK azt a rendkívüli cselekedetet,
zett csirkére hasonlító kutyára, hogy saját autójának hátsó ülésén
Szendehelyre, orvoshoz szállította
mely az út szélén álldogált.
Arra gondolt, hogy autó ütötte el a kutyát, aki elaltatta a szenvedő
a szerencsétlenül járt állatot és az állatot, valamint azt, hogy az elalautó vezetője továbbhajtott autójá- tatással járó 5000 Ft-os orvosi
val, melyen az ütközés vélhetően költséget kifizette.
Köszönjük CSURJA LÁSZLÓ
nyomot hagyhatott. Azonban napokkal később szemtanúk jelent- önkormányzati dolgozónak valakeztek, akik azt látták, hogy a volt mint BLASKÓNÉ CSONTOS MÁTSZ-tanya területén tartott nagy RIA egyesületi elnöknek a segíttestű kutyák verekedés során szed- ségnyújtást.
ték szét a szerencsétlen állatot,
Köszönjük!
Nagy megtiszteltetésben volt ma mégpedig az úttest szélén a Fűrészrészem. Ma a X. Nógrádi Megyenapon a Nógrádi Megyei ÖnkormányKépek a Mákvirág Nyugdíjasklub életéből
zat Közgyűlése Nógrád Megye
Salkaházi Sára díját adományozta
nekem. Ez a díj a szociális munka
területén végzett kiemelkedő teljesítményért jár. Óriási megtiszteltetés és nagyon nagy felelősség egy
ilyen díj birtokosának lenni.
Köszönöm mindenkinek, akik
méltónak találták személyemet és
SZÓLJON HOZZÁ!
munkásságomat erre. Igyekszem
Véleményét, javaslatát, írásait, fotóit várjuk
munkámat a jövőben is magas
a következő címre: diosjeno@nograd.net
szakmai és emberi értékek mentén,
alázattal végezni.
Az e-mail küldésével a beküldő hozzájárul
Szabó Béla
ahhoz, hogy írását, fotóit szerkesztés után a
a Küzdj Bátran Alapítvány elnöke
lapban térítés nélkül közöljük.

8. oldal

a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja

TÁJHÁZ nyitvatartási ideje
hétfő
07:00
– 14:00
kedd
07:00
– 14:00
szerda
07:00
– 14:00
csütörtök 07:00
– 14:00
péntek
07:00
– 14:00
szombat
07:00
– 14:00
vasárnap
zárva
Amennyiben a fenti időn kívül szeretné
Tájházunkat meglátogatni, kérem
az alábbi telefonszámon hívjon!
Szabó Ildikó: +36709428191
Polgármesteri Hivatal: +3635525012

Diósjenőn 2016. október 4. napjától
a 2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.
alatti
Fogorvosi rendelőben
az alábbi időpontokban rendel:

PIAC nyitvatartási ideje
hétfő
07:00 – 14:00
kedd
07:00 – 14:00
szerda
07:00 – 14:00
csütörtök
07:00 – 14:00
péntek
07:00 – 14:00
szombat
07:00 – 14:00
vasárnap
zárva
Telefonszámok:
Szabó Ildikó: +36709428191
Polgármesteri Hivatal: +3635525012

Előzetes bejelentkezés:
06 70 2969442
Helyettesek:
Dr. Bíró Éva
Fogorvosi rendelő:
2640 Szendehely, Szabadság út 2-4.
Dr. Havassy Veszela
Fogorvosi rendelő:
2613 Rád, Petőfi Sándor utca 8.

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Szabó Zsolt Levente

kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

07:00 órától 13:00 óráig
07:00 órától 20:00 óráig
11:30 órától 16:30 óráig
07:00 órától 13:00 óráig

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

2016. szeptember hó

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretné megköszönni
Diósjenő Község Önkormányzata
és képviselő-testülete, Monostori
László Haladás úti illetve Tuskó
Tamás Börzsönyi úti lakosoknak,
hogy a Diósjenő Sportegyesület
által megnyert MOL ZÖLDÖVEZETI PÁLYÁZAT kivitelezéséhez
segítségüket nyújtották. A sportpályát körülölelő kiöregedett és veszélyes fák vágáséretté váltak. A

2016. október 27-én 17 -18 óráig
a Polgármesteri Hivatal
emeletén, a nagyteremben
egyéni fogadóórát tart
Blaskóné Csontos Mária
képviselőasszony

pályázat célja egy olyan közösségi
terület kialakítása, amely a gyerekek természetszeretetét, védelmét
szolgálja. Ehhez nyújt segítséget a
MOL ZÖLDÖVEZETI PROGRAMJA, mely keretén belül a
Sportpálya területén őshonos magyar gyümölcsfafajták ültetése,
fűszerkert létesítése válik valóra.
Hegedűs József

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

Jenői Napló – tájékoztató kiadvány. Kiadja: Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete * 2643 Diósjenő, Szabadság u. 31. sz.
koordinátor: Molnár Istvánné, nyomdai előkészítés: Hustyava Zoltán
készült: 1.000 példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felelős vezető: Pál György * 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

