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 Ünnepelni sokszor és sokféle-
képpen lehet. Ünnepel a család 
bensőséges, szeretetteljes hangulat-
ban névnapot, születésnapot, jeles 
napokat, egyházi és világi ünnepe-
ket. Ünnepel egy ország, egy kö-
zösség, melyben a nemzeti ünne-
pek méltósága hazaszeretetről, 
önfeláldozásról, összetartozásról, 
küzdelmekről, hihetetlen összefo-
gásból adódó győzelmekről szól. 
 Hogyan ünnepelt szűkebb kö-
zösségünk: Félretéve a mindennapi 
egyet nem értést, a vitát, az irigy-
séget, a rosszindulatot a megsér-
tettséget. Voltak, akik az ünnep 
adta lehetőséget csupán pihenésre 
használták. Biztos olyanok is vol-
tak, akik más településen ünnepel-
tek. Voltak, akik szívesebben hall-
gatták volna másoktól az ünnepi 
beszédet, de még is eljöttek. 
 Fontosnak tartották a megemlé-
kezést, mert az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc a magyar 
történelem talán legfontosabb ese-
ménysorozata volt, hiszen először 
mutatkozott meg népünk összetartó 
ereje, nemzettudata, szabadságsze-
retete és büszkesége. Olyan hősök 
és hazafiak küzdöttek a szabad, 
önrendelkező, új Magyarországért, 
mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor 
és Damjanich János. Harcuk 1849 
tavaszán győzelmet aratott Auszt-
ria felett. A küzdelem mégis vere-
séggel zárult  az orosz beavatko-
zással kialakuló túlerő miatt. 
 Nem szabad azonban soha elfe-
lejtenünk legnagyobbjaink történe-
tét, azokat az éveket melyek a 
magyar történelem legkiemelke-
dőbbjei közé tartoznak. 
 A Himnusz eléneklése után Tóth 
János polgármester úr köszöntötte 
a megjelenteket. 
 Balla Mihály országgyűlési kép-
viselő és Gottfried Richárd refor-

Az 1848-as forradalom emlékére 

Lemondott képviselői mandátumá-
ról Szabó Béla önkormányzati 
képviselő, aki döntésének okát az 
alábbi levélben jelezte a polgár-
mesternek: 
 "Tisztelt Tóth János Polgármes-
ter Úr! 
Tájékoztatom, hogy a mai nappal, 
azaz 2017. 01. 20-val lemondok 
képviselői mandátumomról. 
Indok: 
 Mint azt Ön is tudja országos 
projekt volt a szociális területen s 
2016. november 1-től országos 
intézményi integrációk jöttek létre. 
Jelen esetben az eddig önállóan 
működő Dr. Göllesz Viktor 
R.I.Á.G.O. is beolvadt. Az a meg-
tiszteltetés ért, hogy vezetőim az 
integrált intézmény vezetésével 

bíztak meg, ebből adódóan az in-
tegrált szociális intézmény vonat-
kozásában megnövekedett felada-
taim végett arra a következtetésre 
jutottam, hogy még nagyobb felké-
szültséget igényel a szakmai munka 
az integrált Nógrád Megyei Re-
ménysugár Szociális Intézet vezeté-
se.  Azt  Ön  is  jól  tudja,  hogy  emel-
lett a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség társelnöki posztját is 
betöltöm. 
 Bízom benne, hogy intézményve-
zetőként segíthetem a falu fejlődé-
sét akár kulturális, sport vagy 
egyéb területen. 
 További eredményes munkát 
kívánva 
   Üdvözlettel 

Szabó Béla" 

Változás a képviselő-testületben 

mátus tiszteletes ünnepi beszéde 
után iskolánk diákjai elevenítették 
fel az 1848-as eseményeket. 
 A megemlékezés virágainak 
elhelyezése után a Szózat közös 
eléneklésével fejeződött be az ün-
nepség. 
 Köszönöm mindenkinek, aki 

részt vett rendezvényünkön. Külön 
köszönöm azoknak, akik az ünnep 
előkészületeiben segítségemre 
voltak, az iskolás diákoknak és az 
őket felkészítő tanároknak, akik 
minden ünnepségünkön szép mű-
sort mutatnak be.                                                                                              

Molnár Istvánné 

 A február 24-ei rendkívüli kép-
viselő-testületi ülésen letette a 
képviselői esküt Alaksa Mihály, 
mivel a 2010. évi L. törvény 21. 

§ (1) szerint „Ha az egyéni listáról 
megválasztott képviselő helye üre-
sedik meg, helyére a következő 
legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”  
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Önkormányzati hírek  Gazdafórum – Diósjenő 
Echo TV 

„Faapríték készítés és tavaszi vete-
ményezés közmunkaprogram kere-
tében Diósjenőn. Az önkormányzat 
itt is a mezőgazdaságra építi a 
közfoglalkoztatást. De van a termé-
szet adta halastó, ami igazi turista-
csalogató látványosság, római kori 
emlékhellyel fűszerezve. És van 
dióültetvény, ha már Diósjenőn 
járunk. Már vetik a borsót a 
Diósjenői közmunkások. A terület 
az önkormányzaté, így a falu kony-
hakertjeként működik.”  
 Molnár Istvánné képviselőasz-
szony a szociális és művelődési 
bizottság elnöke, a közmunkaprog-
ram mezőgazdasági csoportjának 
önkéntes irányítója mutatta be az 
önkormányzat területén lévő kerté-
szetében jelenleg is folyó munkála-
tokat. Elmondta, hogy másfél hek-
tár az, amit folyamatosan művel-
nek, a megtermelt konyhakerti 
termékek a helyi iskola konyhájára 
kerülnek hasznosításra. Befőzni az 
önkormányzat területén termelt 
gyümölcsökből, illetve a települé-
sen található csipkebogyó össze-
szedéséből szoktak. Készítenek 
többek között csipkelekvárt, szil-
valekvárt, stb. A Startmunka kere-
tében jelenleg a kertészet tíz főnek 
ad munkát.  
 Bagó István az iskola konyhájá-
nak vezetője a közmunkaprogram 
jelentőségét ismertette, hogy az 
önkormányzat vezetői kikérik a 
véleményét, hogy milyen termé-
nyeket termeljenek, milyen üteme-
zésben, hogy ne egyszerre döm-
pingszerűen érkezzen be a megter-
melt áru a konyhára, hanem folya-
matosan, igényeknek megfelelően, 
ahol a jó minőségű árut tudják 
felhasználni. Megtakarítás a kony-
hának, hogy nincs szállítási költ-
ség, a beérkezett termékek már 
megtisztítva érkeznek a konyhára. 
Zöldségfélék tekintetében az egész 
palettát termeli a közmunkaprog-
ram keretében az önkormányzat, 
zöldség, sárgarépa, káposzta, ubor-
ka, karfiol, burgonya, vöröshagy-
ma, foghagyma, paradicsom, pap-
rika, tehát az egész zöldség szorti-

mentet produkálják a termelés 
folyamán.  
 A közmunka másik formája az 
apríték készítés, ahol nincs hulla-
dék, mert a legkisebb forgács is a 
kazánba kerül. Bemutattam a köz-
munkaprogram biomassza csoport-
jának munkafolyamatát, az önkor-
mányzat területéről kitermelt nye-
sedékek aprításától, szárításától 
kezdve a minőségi méretre rostálá-
son át az aprítéktüzelésű kazánba 
kerülésig.  A  termelés  során  csak  a  
már másra nem jó nyesedéket ap-
rítják le, tartóoszlopnak, kerítés-
oszlopnak, deszkának valót külön-
szortírozzák. A gallyfától vasta-
gabb tűzifának való faanyag kiter-
melésével, a szociális tűzifaprogra-
mot egészítik ki, ezzel is hozzájá-
rulván az önkormányzat büdzséjé-
nek csökkentéséhez. 
 Tóth János polgármester el-
mondta, hogy az önkormányzat 
épületét és az óvodát is biomasszá-
val fűtjük, az iskolának pedig szol-
gáltatást nyújtunk, oda biztosítjuk 
a faaprítékot. Éves szinten kettő és 
fél millió forint bevétele lesz ebből 
az önkormányzatnak az iskola 
fűtéséből, illetve nyolcszázezer 
forint, a két intézménynél, amit 
meg tudunk takarítani. Jelen pilla-
natban harminchárom fő a közfog-
lalkoztatottak száma, korábban ez 
kilencven fő volt 2015-ben, ez 
2016-ra 57 főre csökkent, ami 
annak a pozitív eredménynek kö-
szönhető, hogy nagyon sokan elhe-
lyezkedtek a közszférában illetve a 
versenyszférában. Megélhetést a 
településen a mezőgazdaság bizto-
sít néhány családnak, még jelen 
pillanatban is. Korábban működött 
itt egy termelőszövetkezet, ami 
négyszáz főt foglalkoztatott hely-
ben, mára sajnos ez megszűnt. 
Majd a bogyós gyümölcsök terme-
lése biztosított megélhetést, málna, 
szeder, ribizli, ennek is vége sza-
kadt, jelenleg a közeli városokban 
találnak munkát településünk lako-
sai, illetve a turizmusból próbálnak 
néhányan megélni. Van újonnan 
épült piacunk is, helyet biztosítva a 
helyi illetve az ide érkező ősterme-
lőknek, hogy kulturált körülmé-
nyek között tudják árulni portékái-
kat. 

Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatni kívánom Önöket, 
hogy 2017. február 28. napjával 
Repiczki Zsuzsanna jegyzőasszony 
munkaviszonya megszűnt lemon-
dás miatt. Sajnálattal vettem ezt a 
lemondását, hiszen évtizedeken 
keresztül szolgálta településünket, 
és jó magam is tíz esztendőn ke-
resztül dolgoztam vele együtt. Sok 
segítséget nyújtott nekem és a 
lakosságnak, civil szervezeteink-
nek. Sok pályázatot írt meg, és 
kísért végig, melyek eredményesek 
voltak. Szinte minden rendezvé-
nyünk szervezését Ő bonyolította, 
sok civil szervezet tagjaként szol-
gálta a települést.  Köszönöm az 
Önkormányzat és a település érde-
kében kifejtett munkáját, az új 
munkahelyéhez pedig kívánok sok 
sikert, jó munkahelyi légkört, és 
természetesen jó kollégákat. 
 A fent említett események okán 
a jegyzői állásra pályázat került 
kiírásra,  melyre  két  fő adta  be  je-
lentkezését. Ez a pályázat első 
körben eredménytelen volt. A má-
sodik körben meghirdetett pályá-
zatra négy fő adta be jelentkezését. 
A nyertes pályázó Dr. Bagó József 
lett, aki 2017. május 15-ei dátum-
mal lett kinevezve Diósjenő Pol-
gármesteri Hivatala jegyzőjének.  
Bízom abban, hogy közös erőfeszí-
téssel, túljutunk a jelenlegi nehéz-
ségeken, és az előttünk álló sok 
feladatot eredményesen fogjuk 
végrehajtani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kívánok jegyző úrnak sok sikert 
munkájához, melyhez kérem a 
képviselő-testület és a lakosság 
támogatását is! 
Tisztelt Lakosság! 
 Tájékoztatni kívánom Önöket 
arról is, hogy a közelmúltban ka-
pott értesítést önkormányzatunk 
arról, hogy két pályázatunk is tá-
mogatásban részesült. Erről Balla 
Mihály országgyűlési képviselő úr 
is beszámolt honlapunkon, vala-
mint gratulált az elnyert pályáza-
tokhoz, és felhívta a figyelmet az 
ezzel járó sok munkára. Továbbá 
tájékoztatást kaptak arról, hogy 
hazai forrásból megújul a Kossuth 
út,  a  Szabadság  út  Kossuth  úttól  a  
Petőfi útig terjedő szakasza, vala-
mint az Arany János út. Ezek az 
Állami Közútkezelő kezelésében 
lévő útszakaszok. Ezeken a szaka-
szokon kialakításra kerülnek a 
buszmegállók is. 

 Jelenleg nyertes pályázataink a 
következők: 
1) TOP-2.1.3-15 NG1 – Diósjenő 

belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető hálózat fejlesztése 
rekonstrukciója. Erre a célra 
199.993.611 Ft-ot nyert Önkor-
mányzatunk. Ez a fejlesztés a 
település következő területeit 
fogja  érinteni:  Nádas  utca  –  Dió  
utca – Nyárfa utca – 2-0-0 árok – 
Horgász utca – 3-0-0 árok – 
Fűzfa utca – Vasút utca – Kámor 
utca – Börzsönyi utca – Csoko-
nai utca – Vörösmarty utca – 
Petőfi utca -13-0-0 árok – Arany 
János utca – Petőfi utca – Sza-
badság út – Üdülősor utca – 
Öreghegy utca területeket. Ennek 
a pályázatnak eredményeként az 
érintett területeken megújulnak a 
vízelvezető árkok, így vélhetően 
a hírtelen nagy mennyiségben 
lehulló csapadék okozta károk a 
jövőben mérséklődnek. 

2) TOP-4.1.1-15 NG1 – Diósjenő – 
Nógrád - Berkenye Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése. Erre a célra összesen 
183.389.628 Ft-ot kapott a há-
r o m  t e l e p ü l é s .  E b b ő l  
127.000.000 Ft-os beruházásból 
az elkövetkező időszakban, egy 
új építésű orvosi rendelő fog 
megépülni Diósjenőn, ami a 
körzeti, gyermek, fogorvosi, 
valamint a védőnői szolgálatnak 
fog helyet biztosítani. 

3) Rendelkezésünkre áll 37,4 mil-
lió forint amelyből az Iskolánk 
konyháját fogjuk felújítani. 

4) Továbbá az a 44millió forint is a 
rendelkezésünkre áll, amelyet 
azért kapott Önkormányzatunk, 
hogy korábban nem adósítottuk 
el a települést. Ebből az összeg-
ből kívánjuk felújítani a Fűzfa, a 
Vasút, a Zrínyi - Béke összekötő, 
a Táncsics út Béke – Szabadság 
út közötti szakaszát, valamint a 
Jókai utcát. 

 A fent említett, és elnyert pályá-
zatokon kívül, várjuk még az Isko-
la és az Önkormányzat energetikai 
fejlesztésére beadott pályázat ered-
ményét is. Bízom abban, hogy a 
fent említett fejlesztések megvaló-
sulása lakosságunk megelégedését 
szolgálják. 
 

Tóth János 
polgármester 
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 Diósjenő az egyik honfoglaló 
Jenő törzs nevét viseli. A diós 
előtagból az feltételezhető, hogy a 
földrajzi adottságok kedveznek a 
dió termesztésnek. Diósjenőn való-
ban van diófa ültetvény. Bán Gá-
bor a TV stábjának mutatta be 
diófa ültetvényét, ami két hektáron 
terül el, 1996-ban telepített, 248 
diófával. Az összeszedett diót mos-
sák, majd a barátjával, Keresztes 
Györggyel készített szárítóba he-
lyezik. Feldolgozásig a padlás ad 
helyet, ahova egy felvonó segítsé-
gével juttatják a termést. 
 A halastó a horgászok paradi-
csoma, a jókora vízfelület az egye-
sület tulajdona. Móritz Emil a 
Sporthorgász Egyesület elnöke 
mutatta be a tavat, melyben van 
ponty, csuka, süllő, szürkeharcsa, 
balin,  keszegfélékből több faj is. 
236 horgásza van az egyesületnek, 
ezenkívül évente több ezer vendég-
horgász halászik. A tó turisztikai 
vonzerő a településnek, amit még 
vonzóbbá kíván tenni az egyesület. 
 A halastó szomszédságában 
emlékhely áll. Valaha itt csaptak 
össze rómaiak és germánok. Végh 
József helytörténész mondta el, 
hogy itt volt 173-ban, a nevezetes 

ütközet, ahol maga Marcus 
Aureilus filozófus római császár 
ütközött meg az itt élő germán 
törzsek a kvádok és markomannok 
ellen.                                  
 Itt történt az esőcsoda, ami ma is 
meg van örökítve Rómában a 
Marcus Aureilus emlékoszlopon. 
 Az egész napot átölelő, Diósjenő 
történetét is megemlítő kisfilm 
riportere Horváth Katalin volt.  
 Sok mindent bemutattunk fa-
lunkról, beszéltünk a gondjainkról, 
nehézségeinkről, az összefogás 
hiányáról, álnokságról, közömbös-
ségről, a hangos kritikát megfogal-
mazókról, akik még semmit nem 
tettek még a közért, a kitalált alap-
talan rágalmaktól kezdve a rendőr-
ségi feljelentésig. Ezekről a gon-
dokról majd a végkifejlet végén, 
egy más témájú írásban készítünk 
egy összeállítást.  
 Több minden kimaradt a kis-
filmből, nehéz dolguk volt az ope-
ratőröknek, a szerkesztőriporter-
nek, a lényeget nagyszerűen hozták 
össze, és mutatták be településün-
ket, köszönet érte. 

István László 
alpolgármester 

112- segélyhívó 

A Magyarország bármely pontjáról tárcsázott 
112-es, illetve 107-es segélyhívó szám két 
városban csöng ki. A 2014. május 19-e óta 
működő hívásfogadó központok (HIK) operáto-
rai nonstop üzemmódban fogadják a hívásokat. 
Az országban két HIK működik: a szombathelyi 
és a miskolci.  
 A segélyhívások fogadására és előszűrésére 
szolgáló HIK-ekbe a működésük óta igen magas 
azoknak a segélyhívásoknak a száma, melyek 
valójában nem igénylik a készenléti szervek 
beavatkozását, a telefonálók egy része olyan 
ügyekben kér felvilágosítást, amelyekre nem 
szükséges azonnal reagálni, és a központba érkező 
hívások elenyésző százalékát szükséges az operáto-
roknak továbbítaniuk a készenléti szervek részére.  
 Az operátorok a beérkező segélyhívásokat öt 
másodpercen belül felveszik, az sem jelent 
akadályt, ha a telefonáló nem magyarul adja elő 
mondandóját. Ugyan az összes operátor nem, de 
mindkét HIK-ben mindig tartózkodnak olyanok, 
akik angolul, németül, franciául, valamint a 
szomszédos országok nyelvén értenek és megér-
tetik magukat. 
 A hívásfogadó rendszer azonnal elvégzi a 
beérkező hívások azonosítását: láthatóvá teszi a 
mobiltelefonáló helyzetét, azonosítja a vezetékes 
telefon tulajdonosát, megjeleníti a nyilvános 
telefonfülkék pontos helyszínét. 
 Előfordul, hogy egy segélyhívás több egység 
mozgósítását igényli, ilyen esetben a rendszer 
alkalmas arra, hogy az operátor konferenciahívást 
kezdeményezzen akár mindhárom készenléti szerv 
egyidejű bevonásával. Mindez rövidíti a reakció-
időt, nem kapcsolgatják a bejelentőt, elég egyszer 
elmondani a problémát, a segítség pedig egyszerre, 
késlekedés nélkül tud indulni, így értelemszerűen 
rövidebb idő alatt érkezik a helyszínre. 

 Csak és kizárólag emberi életet, anyagi 
javakat és a környezetet veszélyeztető, valós 
veszélyhelyzetben lehet hívni a segélyhívó 
számot, ezáltal kérni a mentők, katasztrófavéde-
lem/tűzoltóság vagy rendőrség beavatkozását. 
 Az alaptalan és a valódi segélykérések 
bejelentését megakadályozó magatartás szabály-
sértésként történő szankcionálása érdekében 
2013-ban új – Segélyhívó számok rendeltetéstől 
eltérő igénybevétele – szabálysértési tényállás 
bevezetésére került sor. Ezen szabálysértést az 
követi el, aki az ingyenesen hívható egységes 
európai 112-es segélyhívó számot, valamint a 
nemzeti segélyhívó számot (rendőrség 107, 
mentők 104, tűzoltóság 105) nem a rendeltetésé-
nek megfelelő célból, így baleset, tűzeset esetén 
vagy súlyos sérült ellátása érdekében hívja, 
hanem a valódi segélykéréseket megakadályoz-
va pl „rosszindulatú” megjegyzéseket tesz, 
viccelődik, a hatóságot trágár kifejezésekkel 
illeti. 
 A SIM-kártya nélküli telefonról érkező 
szabálysértő hívás esetén is megállapítható, hogy 
honnan és milyen készülékről indították a hívást. 
Ebben az esetben is van lehetőség a szabálysér-
tési eljárás lefolytatására. 
 A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő 
igénybevétele és a valótlan bejelentés szabály-
sértés elkövetése százötvenezer forintig terjedő 
pénzbírságot, valótlan bejelentés esetén akár 
elzárást is vonhat maga után! 
 Fontos, hogy mindenki csak veszélyhelyzet 
esetén hívja a 104-es, 105-ös, 107-es és 112-es 
segélyhívó számot! Az indokolatlan hívások 
túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva 
azok életét, akik valóban a készenléti szervek 
segítségére szorulnak. 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Alosztály 

Bűnmegelőzési Hírlevél 

TÁJHÁZ nyitvatartási ideje 
hétfő zárva 
kedd - szombat 
vasárnap zárva 
Amennyiben a fenti időn kívül szeretné 

Tájházunkat meglátogatni, kérem  
az alábbi telefonszámon hívjon! 
Szabó Ildikó: +36 70 9428191                    

Polgármesteri Hivatal: +36 35 525012 

07:00  – 14:00 

Szeretettel köszöntök minden ked-
ves érdeklődőt, azokat akik már 
meglátogatták a Tájházat és azo-
kat, akik ezután fogják. 
 Ismét néhány esemény hírét 
hozom Tájházunkból. A tavalyi 
évben elkezdtük élettel megtölteni 
a Tájházat, és ezt az idei évben is 
folytatjuk. Az elmúlt év tapasztala-
taira építve igyekszünk bővíteni a 
programkínálatot, együtt működ-
tetni a Piacot, és a Tájházat, és 
fejleszteni a Tájház infrastruktúrá-
ját is. 
 Az idei évben ismét megrendez-
tük a Húsvéti készülődést, ahol a 
szorgos gyermekkezek többféle 
dekorációt, hímes tojást készíthet-
tek, és vihettek haza. Április végén 
megnyitottuk a Termelői piacot, 
ahol a KARITÁSZ csoport pala-
csintával és lángossal kedveskedett 
a támogatóknak. Az árusok között 
voltak kézművesek, hentes, palán-
taárus, kézműves lekvárt, ételízesí-
tőt és savanyúságot is árultak, 
zöldségárus, és méztermelő is szí-
nesítette a kínálatot, valamint a 
helyi nyúltenyésztőket is képvisel-
te egy tenyésztő. A Termelői piac 
célja, elsősorban az, hogy össze-
hozza a helyi termelőt a helyi fo-
gyasztóval, így a piac nyitvatartási 
idejében bármikor, különösen a 
termelői piaci napokon szeretettel 
várunk minden kistermelőt, aki 
eladná a kiskertjében termelődő, de 
a családi szükségletet meghaladó 
termékét, tojást, zöldséget, gyü-
mölcsöt. És azokat a vásárlókat is 
akik szívesen fogyasztják a 
„háztáji” termékeket. Legutóbb  
Termelői Piac 2017. május 20-án 

szombaton került megrendezésre. 
Az előtte való hétvégére  tervezett 
bolhapiacot a reggeli eső sajnos 
elmosta, de szeptemberben újra 
lesz alkalom a háztartásban felgyü-
lemlő, még használható, de már 
használaton kívüli tárgyak értéke-
sítésére, csereberéjére. A Termelői 
Piaci alkalmakról plakátokról érte-
sülhetnek, reményeim szerint az 
árusok körét elsősorban Önök 
közül, valamint a környékbeli ős-
termelők közül folyamatosan tu-
dom bővíteni.  
 A Tájház fejlesztésében is sze-
retnénk előrelépni, és a kerítést 
megjavítani. Igény merült fel egy 
turisztikai információs pontra is, 
illetve helyi ajándéktárgyakat is 
rendszeresen keresnek az itt nyara-
lók, illetve ide kiránduló turisták. 
Ennek a fejlesztésnek a kidolgozá-
sa folyamatban van.  
 Az elmúlt időben nélkülözhetet-
len segítséget kaptam a képviselő-
testület néhány tagjától, és Önök-
től, akik részt vettek a rendezvé-
nyeken, illetve adományaikkal 
támogatták a Tájházat. 
 Mindezt szeretettel köszönöm.  

SZI  

Hírek Tájházunk tájáról 
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„...évente egy nap szenteltessék a 
madarak és fák védelmében…” 

Hermann Ottó 
Minden évben május 10-én ünne-
peljük meg óvodánkban a Madarak 
és fák napját. A zöld jeles nap 
célja, hogy felhívja az emberek 
figyelmét a fák fontosságára, a 
madarak védelmének feladatára. 
Sok témát kínál az alkalom, a ter-
mészet megismerésétől, az egyes 
fajok jellegzetességeinek tudatosí-
tásán át, a természetvédelem köré-
be tartozó tevékenységek népsze-
rűsítéséig. 
 Megismerhettük az év mada-
rát és az év fáját is, ami 2017-ben 
a TENGELIC és a vadalmafa 
lett. Játékos foglalkozások kereté-
ben és a jó időjárásnak köszönhe-
tően ezt a tevékenységet sikerült 
óvodánk udvarán megvalósítani. 
Madarakról szóló dalokat és verse-
ket idéztünk fel közösen.  A sok 
játékos feladat között volt például: 

kirakós játék, találós kérdések és 
felismerős játék, ahol a gyerekek-
nek az óvodánk udvarán található 
fákat és annak terméseit, leveleit 
kellett felismerniük. Mindenki 
nagy izgalommal vetette bele ma-
gát a feladatokba és közben észre 
sem vettük, mennyi mindent meg-
tanultunk a madarakról és a termé-
szetvédelemről. 
 Óvodánk kiemelten fontos fel-
adatának tartja, hogy gyermekeink 
életkoruknak megfelelően képesek 
legyenek a madarak és fák meg-
óvására, védelmére. Szeressék, 
becsüljék, védjék az őket körülve-
vő, és az általuk megismert kör-
nyezet értékeit. 
 Bízunk benne, hogy ezekkel a 
hagyományokkal sikerül gyerme-
keinkből  egészségesebb, környe-
zettudatosabb felnőtteket nevel-
nünk, hogy még sokáig élvezhes-
sük földünk adottságait, kincseit. 

Molnárné German Nikoletta 
óvodapedagógus 

Zöld jeles napok az óvodában 

Május utolsó vasárnapja a gyerme-
kek napja. Községünkben tavaly 
nagy sikere volt a gyermeknapnak 
ezért fontosnak tartottuk, hogy 
május 27-én, szombaton ismét 
megtartsuk ezt a jeles napot, mikor 
egy kicsit mi felnőttek kedvesked-
ni kívánunk az apróknak.  
 A szervezést az Aranydió Óvoda 
vállalta fel, az Önkormányzat Kép-
viselő-testületének anyagi támoga-
tásával. A helyszín a Szent István 
park és a játszótér, mely ezúttal is 
nagyszerű helye volt a gyermek-
programnak.  Két ugráló vár várta 
a fáradhatatlan gyermekeket, arc-
festés, lufihajtogatás, karkötőkészí-
tés az érdeklődőket. A helyi Tűzol-
tó egyesület járműveit is megte-
kinthették az érdeklődők, kipróbál-
hatták a fecskendőt is.  
 12 órától  Dudó bohóc műsorát 
láthatták, majd. 13 órától, a Batyu 
színház „cipésze” a Ravaszdi mester 
meséivel szórakoztatta a gyermekeket. 
 Miközben a parkban zajlottak az 
események az oviban a szorgos 
dadus nénik ismét palacsintát sü-
töttek és házi lekvárral, kakaóval 
töltötték meg, szendvicseket készí-
tettek.  A palacsinta és szendvicsek 
fogyasztásával a szülők az Arany-
dió Óvoda Alapítványát támogat-

ták.  Az eseményen megjelent 
óvodások az Alapítvány jóvoltából 
jégkrémet kaptak. A büfében inni-
való, nasi várta a gyerekeket. 
 Aki eljött, az nagyon jól érezte 
magát. 
 Külön köszönet illeti azokat, 
akik a szervezésben segítségünkre 
voltak: István László képviselő 
urat és a fiúkat Szaszovszky Tomit 
Csurja testvéreket Misit és Lacit, 
(akik a helyszínre, majd visszaszál-
lították a padokat, sátrakat, hűtő-
ket), és Molnár Istvánné képvise-
lőasszonyt (a büfé biztosításáért és 
a rendezvény anyagi támogatásá-
ért) valamint Miklós Jánost, (aki a 
jó hangulatú zenéről, hangosítás-
ról, gondoskodott).  

Bacskay Sándorné 
intézményvezető 

Gyermeknap 

Meglepni és meglepődni… ez volt 
a jellemző az idei víz világnapjára 
óvodánkban. ezt a gyerekek és a 
felnőttek is mind átéltük. Az óvo-
dások meglepetést készítettek és 
meg is mutatták a többieknek: kéz- 
nyomatos halacskák, vízimalmok, 
teknőcök és rajzok, melyeken a 
tenger megannyi lakója elevenedett 
meg. Mind közös munkájuk ered-
ménye. Most óvodánk aulájában 
láthatók.  
 Mi, felnőttek is lázasan tevé-
kenykedtünk, hogy elkészüljünk a 
„textil-vízeséssel”, teknőcök szige-
tével, medúzákkal, a víz körforgá-
sát szemléltető ábrákkal. Minden a 
helyére került és minden eszköz a 
rendelkezésünkre állt. A gyerekek 
kellően motiváltan érkeztek márci-
us 22-én. 
 „A tavaszi szél vizet áraszt…” 
közös eléneklésével nyitottuk a 
programot. Találós kérdéssel és 
párbeszéddel hangolódtunk tovább, 
hogy minél többet megtudjunk a 
víz fontosságáról és annak védel-
méről. Pl.: a vízzel való takarékos-
kodás, hogyan lehet része minden-
napi életünknek, hogyan óvhatjuk 
továbbá e fontos kincsünket? Majd 
jöttek a tréfás és elmés kísérletek. 
Csoportonként minden óvó néni 
felkészült. Újra és újra meglepőd-
tünk magunkon és egymáson, hogy 
erről az érdekes világról, – mely-
ben élünk – mi mindent tudunk, 
vagy csak sejtjük a valót. Pl.: a 
meghámozott egész citrom lemerül 
e  a  vízben,  és  ha  igen,  miért?  A  
meghámozatlan citrom viszont a 
víz tetején úszva lebeg és ennek is 
megvan a jó oka. A gyerekekkel 
együtt fejtegettük azt a bizonyos 
okot. Láthattunk mini örvényt 
fakanállal gerjesztve. Szökőkutat 
szívószállal és ásványvizes flakon-
ból feltörni felfújt lufi energiával. 
Volt aki varázslattal élt és egy 
pohár segítségével megmutatta, 
hogyan működik a „búvárharang”. 

Föl-le úszott a szívószálfigura egy 
másik ásványvizes palackban, 
melynek oldalát megszorítva nyo-
máskülönbséget idéztünk elő. 
Könnyű és nehezebb tárgyak le-
begtek és süllyedtek alá a szép 
üvegedényekben.  
 Beszélgettünk a vízben élő álla-
tokról és növényekről. Megpróbál-
tuk gondolatban csoportosítani 
melyik él a tengerben, illetve hazai 
folyóinkban. Sokat soroltak fel a 
gyerekek. Nagyon figyeltek. Volt, 
hogy egy-egy csoport egy-egy dalt, 
mondókát is elénekelt, elmondott. 
  Végül a szüleikkel való közös 
játékra invitáltuk őket. Néhány 
napig együtt is kipróbálhatták a 
legérdekesebbeket. 
 Élményekkel gazdagodtunk és 
tovább gazdagítjuk – reméljük – 
környezetünket: szelídebben élve 
vizeinkkel, tavainkkal, folyóinkkal. 

Molnárné German Nikoletta 
és Viszkeletiné Gyömbér Márta  

óvodapedagógusok 

A Víz világnapja az óvodában 
Aranydió Óvoda-bölcsőde hírei 
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Szentgyörgyi István Általános Iskola hírei 

Iskolánk kiemelkedő jelentőségű 
rendezvénysorozata az intézmény 
névadójához kötődik, aki a telepü-
lés szülöttjeként fényes, előadói 
karriert futott be a 19-20. század 
fordulóján.  
 Emlékét méltó módon ápoljuk a 
Szentgyörgyi napok keretében 
hagyományosan megrendezett 
mesemondó és irodalmi versengés-
sel. Az ünnepélyes megnyitón 
fellépett Peller Károly a Budapesti 
Operettszínház művésze, az Ének 
az esőben c. musical főszereplője, 
valamint Teleki Gergő zongoramű-
vész.  
 Az esemény rangját tovább 
emelte, hogy meghívásunkat elfo-
gadva, a rendezvényt Balla Mihály 
országgyűlési képviselő, a Külügyi 
Bizottság alelnöke, a Nógrád Me-
gyei Fejlesztések Miniszteri Bizto-
sa nyitotta meg. 
 Vendégként üdvözölhettük 
Nagyné Barna Orsolyát a Balassa-
gyarmati Tankerületi Központ 
igazgató asszonyát, Selmeczi Zol-
tán urat, az Oktatási Hivatal Salgó-
tarjáni Pedagógiai Központ főosz-
tályvezetőjét, Tóth János urat, 
Diósjenő község polgármesterét, 
Szabó Béla urat a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség társelnökét, 
Schmidt Józsefné asszonyt, Berke-
nye község polgármesterét, Bóné 
Márta Zsuzsanna asszonyt mackó- 

és babagyűjtőt Kisterenyéről, a 
kazári Mackó- és babaház gyűjte-
ményének tulajdonosát, Arnóczki 
Istvánnét, a Mackó Mama Alapít-
vány elnök asszonyát. 
 Az idelátogató tanulók és kísérő-
ik nagy örömére az iskola díszter-
mében 2200 mackóból álló kiállí-
tás fogadta az érdeklődőket. 
 Az idén a mesemondó verseny 
és irodalmi vetélkedő témakörei 
alsó tagozaton és ötödik, hatodik 
évfolyamokon a kedvenc tündér-
mese, hetedik és nyolcadik évfo-
lyamon Szabó Magda: Tündér Lala 
című műve volt. A programot szí-
nesítette, hogy rajzpályázat is ki-
írásra került. Az óvodások és alsó 
tagozatosok a tündérmese, felső 
tagozatosok a csoda világunkban, 
témakörökben készítettek szemet 
gyönyörködtető alkotásokat. 10 
településről 100-nál több pálya-
munka érkezett. A legtöbb és leg-
igényesebb pályamunkát benyújtó 
iskolának járó Szentgyörgyi ván-
dordíjat Nagyné Barna Orsolya a 
Balassagyarmati Tankerületi Köz-
pont igazgatója adta át, az idén a 
váci Karolina Katolikus Általános 
Iskola, Székesegyházi Kórusiskola 
és AMI Iskola igazgatójának. A 
gondos előkészületeknek, a peda-
gógusok önzetlen munkájának, és a 
nagyvonalú támogatóknak köszön-
hetően méltó módon tudtuk fogad-

Rapszódia, ritmus és revü  
a Szentgyörgyi Napokon 

ni a 350 főt meghaladó versenyzőt, 
kísérőiket és érdeklődőket, mellyel 
minden eddigi jelentkezési létszá-
mot sikerült felülmúlni.  
 A mesemondó versenyre a 
következő településekről érkeztek 
je len tkezők: Drégelypalánk 
(óvoda), Szendehely (óvoda), 
Érsekvadkert (óvoda, iskola), 
Ludányhalászi, Nézsa, Keszeg, 
Nagyoroszi, Drégelypalánk, váci 
Földváry Károly Általános Iskola, 
váci Árpád Fejedelem Általános 
Iskola, váci Karolina Katolikus 
Iskola, diósjenői Szentgyörgyi 
István Általános Iskola. Összesen 
80 versenyzőt hallgatott meg a hat 
zsűri. 
 Az irodalmi vetélkedőre a 
nézsai Mikszáth Kálmán Általános 
Iskola, a váci Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és a diósjenői 
Szentgyörgyi István Általános 
Iskola hat csapata nevezett. 
 A népdaléneklő versenyre: 
Bánk, Rétság, Érsekvadkert, Nagy-
oroszi, Dejtár, Szendehely, Nóg-
rád, Vác és Diósjenő településekről 
30 versenyző érkezett. 
 A rendezvény záró napja a spor-
té volt, amikor labdarúgás és aszta-
litenisz sportágakban mérettettek 

meg a nevezők. Ez a nap sem nél-
külözte a neves vendéget, hiszen 
Csank János köszöntötte a csapa-
tokat. 
 A sportversenyre : Vác, 
Érsekvadkert, Nézsa, Dejtár, 
Diósjenő települések 8 iskolájának  
120 tanulója jött el. A számok 
magukért beszélnek, nagy örö-
münkre minden évben egyre töb-
ben vesznek részt rendezvényün-
kön! 
 Az esemény nem jöhetett volna 
létre nagyvonalú támogatóink nél-
kül: Diósjenői Iskolás Gyermeke-
kért Alapítvány, Balassagyarmati 
Tankerületi Központ, Diósjenő 
Község Önkormányzata, Kiss Ger-
gely vállalkozó, Bagó István vállal-
kozó, Schmitt Józsefné Berkenye 
község polgármestere, Mákvirág 
Nyugdíjas Klub, Szent Antal 
Karitász  csoport,  Plus  Line  Kft.,  
Somorjai Ágnes, Koszecz János, 
Dombai Gábor. 
 A rendezvény sikerét és profesz-
szionális szervezettségét sokan 
méltatták és köszönték a meghí-
vást. Jövőre is szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt. 

Nagy László 
intézményvezető 

Az iskolában március 9-én ismét 
nagy volt a gyerekzsibongás. Ha-
gyományainkhoz híven idén is 
megtartottuk az „iskolanyitogató” 
programunk nyitó foglalkozását, 
amelyre a leendő iskolásokat hív-
tuk és vártuk. Az első eseményen 
színes programokkal vártuk, mi, 
tanító nénik az érdeklődő óvodáso-
kat. 
 Ki-ki kedvére válogathatott a 
gazdag kínálatból. A kreatív, szí-
nes foglalkozások mellett interak-
tív játékos feladatokkal, barkácso-
lással, énekléssel foglaltuk el az 

ovisokat. Az ügyes kezű kicsik 
tavaszi képpel örvendeztették meg 
szüleiket.  
 A délelőtt zárásaként ízletes 
sütik, vitamindús ivólé várta a 
gyermekeket. A remek hangulat 
folytatását ígéri a következő alka-
lom március 23-án délelőtt. 
 Tapasztalataink szerint a közös, 
élménydús programok megkönnyí-
tik a szülők és gyerekek számára, 
hogy a jövőbeli, közös munka 
sikeresebbé váljon. 

 Muszkáné Kocsis Emese 
tanító 

Iskolanyitogató 

Ki tud többet szűkebb, és tágabb hazánk  
nemzeti értékeiről? 

Január elején érkezett iskolánkba a 
Nógrád Megyei Önkormányzat által 
meghirdetett versenyfelhívás, mely 
szerint általános és középiskolás 
csapatok jelentkezését várják olyan 
vetélkedőre, ahol a Nógrádi-kumok 
és Hungarikumok ismeretéről kell 
számot adni. A verseny célja, hogy 
ismerjék meg a fiatalok megyénk és 
hazánk természeti, kulturális és ha-
gyományőrző értékeit, kincseit.  

 A vetélkedőre 22 általános isko-
lás csapat nevezett, köztük a mi 
intézményünk diákjai is. A területi 
fordulóról 6 csapat jutott a megyei 
döntőbe, ahová mi is jogosultságot 
szereztünk. 
 Nagy lendülettel és elszántság-
gal készültünk a végső megméret-
tetésre. A csapat tagjai megtanul-
ták a 70 Nógrádikum és a 60 
Hungarikum ismeretanyagát, azokat 
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képekről is felismerték. El tudták 
mutogatni az összes Nógrádikumot, 
dramatizált előadást tanultak be két 
nemzeti értékünkről: Hollókőről, és 
az ILCSI natúrkozmetikumokról. A 
tisztes felkészülés nyugalmával, és 
titkos reményekkel indultunk 
Szécsénybe, a Kubinyi Ferenc Mú-
zeumban rendezett döntőre. A több 
mint két órás versenyen, változatos 
és izgalmas feladatok sikeres meg-
oldásával a Szentgyörgyi István 
Általános iskola diákjai hozták el az 
első helyezést. Ezzel a fődíjjal egy 
250000Ft értékű, Nógrádikumokat 
bemutató két napos kirándulást 
nyertünk. 
 Elismerés illeti a 6.a osztály 
négy tanulóját, akik az iskolai 
tanulmányi kötelezettségeinek 

maximális teljesítése mellett vállal-
ták a felkészülést, és a legeredmé-
nyesebben szerepeltek a sokoldalú 
tudást igénylő versenyen. Bizo-
nyítják, hogy a befektetett munka 
meghozza gyümölcsét.  
 A csapat tagjai: Gubó Liza, 
Majercsik Natália, Turi Kinga és 
Zachar Csilla. 
 Köszönjük Molnár Eleonóra és 
dr. Győrögné Porcsin Lívia tanár-
nőknek a szakmai közreműködést, 
valamint Diósjenő Önkormányza-
tának a szállításban történő segítsé-
gét. 
 „A hagyomány nem a hamu 
őrzése, hanem a láng továbbadá-
sa.” – Morus Tamás 

 Jónás Marietta 

Minden évben részt veszünk 
Rétságon, a Zrínyi Ilona Matemati-
ka versenyen. Ebben a tanévben 30 
diákkal készültünk e nemes meg-
mérettetésre. A több hónapos ké-
szülést követően izgatottan vették 
kezükbe tanulóink az idei feladat-
sort. Néhány nap múlva megtud-
hattuk, hogy idén a másodikosok 
szerepeltek a legjobban. Közülük 3 
másodikos tanuló: Tősér Máté, 
Turi Zita és Kisvarga Kincső meg-
hívást kaptak a megyei eredmény-
hirdetésre. 
 Várjuk,  pontosan hányadik 
helyezéseket értek el.  
 A versenyben Kisvarga Kincső, 
Kiss Benjámin, Nagy Jázmin, Sza-
bó  Nóra,  Turi  Zita,  Tősér  Máté,  
Ábrahám Léna, Somlói Dominik, 
Sallai Károly Andor, Szabó Borbá-
la, Turóczi Levente, Ábrahám 
Előd, Bircsák Krisztián, Drajkó 
Bálint, Kovásznay Luca, Kristofóri 
Levente, Bartus Levente, Kürtösi 
Sándor, Varga Nándor, Drajkó 
Bálint, Kulisják Ádám, Majercsik 
Natália, Gubó Liza, Zachar Csilla, 
Csonka Dóra, Schmittinger Lili,  

Varga Ambrus és Tóth Jázmin 
képviselte iskolánkat. 
 Eredményeink: a Zrínyi Ilona 
Matematika verseny Nógrád me-
gyei fordulóján egyéni versenyben 
Tősér Máté 2. a osztályos tanulónk 
3. helyezést ért el, és egyben a 
Szentgyörgyi István Általános 
Iskola legeredményesebb verseny-
zője lett. Csapatban 1. helyen vég-
zett Kisvarga Kincső 2.b, Turi Zita 
2.b és Tősér Máté 2.a osztályos 
tanulónk.  

Zámpory Edit 
tanár 

Zrínyi Ilona Matematika Verseny  

Csurja Simon Dániel Matematika 1. 18 
Kisvarga Csanád Környezetismeret 1. 40 
Kisvarga Kincső Környezetismeret 2. 39 
Nagy Jázmin Matematika 2. 16 
Szabó Nóra Veronika Irodalom, szövegértés 2. 29 
Szőke Olivér Matematika 2. 17 
Tősér Máté Matematika 2. 18 
Turi Kinga Angol haladó 42 
Turi Kinga Természetismeret 6. 38 

Ebben a tanévben 16 diákunk vesz részt a Tudásbajnokságban. Az egész 
évet átfogó levelező tanulmányi verseny első félévében arany minősítést 
értek el: 

Tudásbajnokság 

 Büszkék vagyunk rájuk!  

Az Egészséges életmódra nevelés 
eddig is iskolánk pedagógiai mun-
kájának része volt. Az új tankony-
hának köszönhetően, tanítási lehe-
tőségeink bővültek. 
 Innovációnk céljai: 
 Az iskolai egészségfejlesztés az 
iskola egész életébe, mindennapjai-
ba, eddig is bekapcsolódott. Az 
egészségfejlesztés, a helyes táplálko-
zásról való beszélgetés, tanulás, sok 
tantárgyba bevonható. Környezetis-
meret, matematika, magyar, techni-
ka. Az intézményben a tanórákon 
kívüli tevékenységek alkalmával is, 
napközis foglalkozásokon helyen-
ként már korábban is megjelent az 
egészségfejlesztés, melyeken a peda-
gógusok a játékok adta lehetőségek-
kel elősegítették a tanulók egészsé-
ges személyiségfejlődését és tudato-
sították az egészséges táplálkozás 
fontosságát.  
 Az egészséges táplálkozással 
kapcsolatos órákon, foglakozáso-
kon megismerkednek a tanulók a 
zöldségek, gyümölcsök, gabonafé-
lék és magok jellemzőivel és fajtái-
val. Célunk, hogy a tanulók ismer-
jék meg az egészségvédelem leg-
fontosabb területeit, életkoruknak 
megfelelően. Emellett legyenek 
képesek az egészségük megőrzésé-
re, a betegségek megelőzésére, a 
bevált szokások gyakorlására. 
Ismerjék a táplálkozás alapvető 
szabályait, az egészség szempont-
jából fontos élelmiszereket. 
 Feladatunknak tekintjük, hogy 
képességeket, jártasságokat alakít-
sunk ki, melyek segítségével a 
tanulók szokásrendszerévé válik az 
egészségtudatos viselkedés. 
 Várható eredmények a tan-
konyha használatával: A tanulók 
komplex módon ismerik meg, és 
sajátítják el az egészséges életmód 
és egészséges táplálkozás területe-
it, összefüggéseit és egymásra 
hatását. A témát élményszerűen 
dolgozhatjuk fel, és mindezeket a 
gyakorlatban is kipróbálhatjuk.  
Fontosabb kérdések, témakörök 
lehetnek: 
  Miért eszünk? 
  Mit együnk? Mennyit és mikor 

együnk?  
   A táplálék útja.  

   Táplálékok és a fogaink, bará-
tai, ellenségei.  
  Vitaminok fajtái, jelentőségük. 

Vitaminpótlás lehetőségei. 
  Gyümölcsfajták, gyümölcsfo-

gyasztás lehetőségei.  
  Zöldségfogyasztás, a zöldsé-

gek sokasága.  
  Édesítésre használható szerek. 

  Célunk, hogy a gyerekek szem-
lélete változzon. Megtapasztalják, 
felfedezik ezen ismeretek fontossá-
gát. Ezáltal törekedni fognak az 
egészséges életmód és egészséges 
táplálkozás szokásainak fenntartá-
sára. Esetleg helytelen táplálkozási 
szokásaik is módosulnak. A prog-
ramok során a gyerekek megszere-
tik a nyersen fogyasztott zöldsége-
ket. Emellett közvetetten hatást 
gyakorolunk a tanulók mikrokör-
nyezetének egészségszemléletére 
is. Otthon is igényelni fogják a 
nyersen fogyasztott zöldségeket, 
amit eddig esetleg nem ettek meg. 
Megbeszéljük a cukrok és a zsírok 
szerepét a táplálkozásban, és ezál-
tal megismerkedünk az édesítésre 
használható szerekkel (méz, mes-
terséges édesítők). A tanulók talál-
koznak az új alapanyagokkal és a 
reformkonyha sajátosságaival. 
Megismerkednek az ételkészítés 
fortélyaival, felismerik, hogy mi-
lyen élelmiszereket vásároljunk. 
 A közösség tagjainak egymás-
hoz való viszonya is átalakul. A 
közös munka által (saláta- és pék-
sütemény készítés) közelebb kerül-
nek egymáshoz.  

Muszkáné Kocsis Emese 
tanító 

Az egészséges táplálkozás tanítása 



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 a menüpontok közül ezt válassza:   

1. gomb:  
közvilágítási hiba bejelentése.  

 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ 
diósjenői ügyfélszolgálati irodája 

2017. február 20-ától 
megváltozott nyitvatartással  

fogadja ügyfeleit 
kedd: 14 - 18 

csütörtök: 8 - 12 
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A szakemberek szerint nagyon 
fontos a 14 év alatti gyermekek 
közlekedésre nevelése, ezért a 
Nemzeti Alaptantervben is szere-
pel e témakör. A cél az, hogy a 
gyermekek életkoruknak megfelelő 
szinten és formában szerezzék meg 
a gyalogos és kerékpáros közleke-
dés témaköreivel kapcsolatos isme-
reteket és normákat. Ennek tudatá-
ban szerveztem meg egy közleke-
dési ismereteket közlő tanórát egy 
kedves rendőr hölgy segítségével, 
aki Nógrád megye több iskolájá-
ban tanítja a kicsiket a helyes és 
biztonságos közlekedésre. 
 A rövid, 45 percnyi tanóra alatt 
igen sok témában sikerült eligazí-
tást adni a tanulóknak. Volt szó a 
gyalogos közlekedésről járdán és 
úttesten. Mi változik akkor, ha van 
kijelölt gyalogos átkelőhely, és ha 
nincs. Mit kell tenni, ha fényjelző 
készülék irányítja a forgalmat és 
hogyan közlekedünk lakott terüle-
ten és lakott területen kívüli úttes-
ten. Szó esett a kerékpáros közle-
kedésről, és a rendőrhölgy hangsú-
lyozta a láthatósági mellény hasz-
nálatának szabályait is. Mivel min-
den gyerek közlekedési járművel is 
utazik, ezért a gyermekbiztonsági 

rendszerek használatáról is beszélt. 
 A tanóra végén láthatósági mel-
lényt, villogó láthatósági jelző-
fényt, matricákat, színezőket és 
kerékpáros lámpakészletet kaptak 
tanulóink, és az ajándékoknak 
természetesen nagyon örültek. 
 Igazán hasznos és élvezetes volt 
a tanóra, főként azért, mert egy 
hiteles embertől kaptak a gyerekek 
alkalmazható ismereteket. 
 A tanulók és a magam nevében 
megköszönöm Kovács Andrea 
rendőr őrnagy színvonalas előadá-
sát, valamint Boros Dávid segítsé-
gét az előadás megszervezésében. 

Boros Szilárdné 

Közlekedésre nevelés 

Előszó: A FARSANGI időszak 
vízkereszttől hamvazó szerdáig 
tart. Nagy evés-ivások, lakodal-
mak, vidám maszkos felvonulások, 
bálok jellemezték a farsangot.  
 Három utolsó napja – a farsang-
vasárnap, farsanghétfő, és a hús-
hagyókedd. Ezekben a napokban 
kerül sor a párválasztásra, lányké-
résre, táncmulatságokra. Legények 
járták a lányos házakat, bálokat, 
„maskarákban” ijesztgették, szóra-
koztatták, őket, közben kiválasztot-
ták párjukat.  
 A farsang jellegzetes étele a 
fánk, melynek mágikus erőt tulaj-
donítottak. A farsang adott alkal-
mat arra, hogy tréfásan figyelmez-
tessék azokat, akik még nem men-
tek férjhez. (Népszokások gyűjte-
ményéből.) 
 Itt a farsang, áll a bál, táncol a 
sok „ifjú” lány, Mákvirág... 
 Összedugtuk a fejünket, megál-
lapodtunk az időpontban. A műsort 
is kifundáltuk. 
 Teleraktunk három asztalt min-
den földi jóval, köszöntöttük pol-
gármester, jegyzőasszonyt, isko-
lánk igazgatóját, képviselőket, és 
még sok kedves vendéget.  
 Lénártné Marika megnyitotta a 
farsangot. Hekliné Ica verset mon-
dott és felpörgött a buli.  
 Bependerül Csizmás Kandúr, 
majd egy csokor „örökifjú”, Anival 
az élen. Járókerettel, és görbebottal 

sok vánszorgó öreg csont. Ízelítőt 
adtunk változatos, váltakozó han-
gulatunkból. Nevettünk magunkon 
és mindenki velünk nevetett. 
Teszári Károly versben köszönte 
meg a hölgyeknek. Megéheztünk, 
meg is szomjaztunk. Tettünk is 
róla, hogy éhen-szomjan ne hal-
junk. Tombola is volt. Sok-sok 
ajándék fokozta a jókedvet.  
 Jó kis beszélgetés zárta a farsan-
got. Reméljük, hogy mindenki jól 
szórakozott.  

Kónya Sándorné (Vilma) 
 

A nyugdíjasklub farsangja 

A 2017-es imahét anyagának elké-
szítését különböző keresztény kö-
zösségek képviselői vállalták Né-
metországban. 
 Az idei év mottója: Megbékélés 
– Krisztus szorongató szeretete (2 
Kor, 5: 14-20). 
 Az ige mondanivalója, hogy a 
megbékélés Isten ajándéka, amely 
az egész teremtett világra vonatko-
zik. 
 Ebben az évben ismét három 
falu (Berkenye, Diósjenő, Nógrád) 
három felekezete gyűlt össze a 
közös imádságra, igehallgatásra. A 
három felekezet lelkipásztora- 
Balázs Viktória, Gottfried Richárd 
és Győry-Fáy Csaba – estéről esté-
re hirdették Isten hozzánk lehajló 

szeretetét, mely Krisztus kereszt-
halálában nyilvánul meg. S ez az a 
szeretet, amely minden keresztyént 
összeköt. 
 Jó volt látni, hogy a nagy hideg 
és csúszós utak ellenére jelentős 
hallgatóság gyűlt össze esténként, 
és mindannyian épülhettünk az 
igehirdetések által. Fontos megta-
pasztalás, hogy minél közelebb 
kerülünk Istenhez, annál közelebb 
kerülünk egymáshoz is. 
 Köszönjük Gottfried Richárd 
tiszteletesnek a szervezést, hogy ez 
a hét ismét megvalósulhatott.  És 
köszönjük Istenünknek, hogy részt 
vehettünk a hét alkalmain! SDG 

                                                                                                       
P.K. 

Ökumenikus imahét 

Edzések Telkiben 

Ahogy azt a szervezők ígérték, 
edzőtáborba hívták Telkibe azokat 
a játékosokat, akik részt vesznek a 
május 31-i gálamérkőzésen, a Fe-
rencváros stadionjában. 

 Az edzéseken részt vett Pára 
Hanna is, aki Kelet-Magyarország 

csapatában fog szerepelni ezen a 
találkozón. Bár az edzések zártka-
pusak voltak, a sajtó részére volt 
egy nyilvános edzés is, amit a szü-
lők és az edzők is megnézhettek. 
Itt sor került egy gyakorló mérkő-
zésre, ahol Hanna többek között 
Nyilasi Tiborral és Gera Zoltánnal 
játszott egy csapatban. Az ellenfe-
let pedig többek között Juhász 
Roland és Király Gábor erősítette. 
 Örömmel mondhatom, hogy 
Hanna nagyszerűen rúgta a labdát, 
remek labdákkal játszotta meg 
társait, amit a nézők többször is 
tapssal ismertek el.  "Pedig ő 
lány", hangzott el többször is a 
nézőtéren. Igen, valóban lány, de 
szép jövő előtt álló labdarúgó! 

Józsa Csaba 
 testnevelő  
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK   

Járóbeteg Ell. Közp. Rétság 06 35 550-570 Gyermekorvosi rendelő 06 35 364-004 
Háziorvosi rendelő 06 35 525-007 Védőnői szolgálat 06 35 364-448 

Fogorvosi rendelő 06 35 364-001 Állatorvosi rendelő 06 20 4480116 

Orvosi ügyelet 06 35 350-561 Óvoda (Aranydió) 06 35 364-023 
Gyógyszertár 06 30 7460745 Idősek Klubja vezetője 06 30 8719256 

Polgármesteri Hiv. tel. közp. 06 35 525-012, -019, -022 Iskola (Szentgyörgyi I.) 06 35 364-228 

Polgármesteri Hivatal FAX 06 35 525-013 Polgárőr Egyesület 06 70 3375477  

Nagyon hideg telet éltünk át és 
bizony a mínusz 20 fokos hideget 
az állatok szervezete sem bírja 
szenvedés nélkül.  
 Sok család meleg helyet biztosí-
tott a kedvenceknek a ház fűthető 
részében, vagy bent tartották ku-
tyáikat, macskáikat nappaliban 
azért, hogy könnyebben átvészel-
jék kedvenceik a nagy hideget.  
 Február elején egy hétköznap a 
délutáni órákban Lantai Gábor a 
diósjenői tó halőre és fia, Lantai 
Richárd keresték fel Egyesületün-
ket, kezükben két fekete kéthóna-
pos körüli kiskutyával. Nagy felhá-
borodással elmondták, hogy a 
kölyköket majdnem elütötték autó-
val Rétság városból hazafelé jövet 
a tói bekötő út kanyarjában az 
erdei fenyvesnél, mert azok az 
úttesten élelmet kerestek és min-
den jel arra mutatott, hogy hosz-
szabb időt töltöttek ott.  
 Amikor letették őket elénk a 
földre, a két kutya hangosan nyü-
szített, a hidegtől remegve körbe-
körbe jártak, a mindenüket elveszí-
tő jajveszékelő emberekhez hason-
lítottak. Csak akkor nyugodtak 
meg, amikor ölbe vettük és simo-
gatni kezdtük őket.  
 A jelenetnek két, hosszú idő óta 
családban élő, volt kóbor kutya is 
tanúja volt. Egyetlen hanggal nem 
jelezték a jövevények felé a nem 
kívánt megjelenést, nem tekintet-
ték betolakodóknak őket.  Amikor 
gazdáik bevitték az érkezőket a 
családi ház kertjébe, érzékelni 
lehetett a szeretetben és biztonság-
ban élő állatokon, hogy kicsit fájó 
pont részükről, amiért osztozniuk 
kell gazdáik szeretetén, azonban 
hűségesen tudomásul vették, hogy 
többen lesznek és nem mutattak 
semmilyen ellenreakciót.  
 Külön lakhelyet kapott a szer-
számos kamrában a megnyugodott, 
nagyon éhes és szomjas két kis 
kövér fekete gombóc. A meleg 

kabáttal kibélelt dobozban tele 
pocakkal hemperegtek, jól érezték 
magukat.  

 Másnap az önkormányzati hiva-
tal jegyzőjének, Repiczki Zsuzsan-
nának és Bier Hajdú Barbarának, 
az önkormányzat állatvédelemért 
felelős hivatali dolgozójának akadt 
dolga, hiszen ki kellett hívniuk a 
Zöld Menedék menhely autóját.  
 A menhelyes autó megérkezett a 
délelőtti órákban, azonban még há-
rom felnőtt kutyát talált Diósjenőn, 
amelyeknek nem volt gazdájuk, így 
azok is menhelyre kerültek.  
 Csak remélni merjük, hogy ezek 
az ártatlan jószágok melegszívű 
gazdákhoz fognak kerülni és nem 
kell az életüket menhelyi ketrecek-
ben eltölteniük.  
 Azok az emberek, akik nem 
tudják mit jelent az állatok és em-
berek kölcsönös szeretete, olyan 
szép érzésektől fosztják meg ma-
gukat, amelyek nem pótolhatóak 
semmi mással. Közkinccsé tesszük 
ezt a gyönyörű idézetet.    
 „A kutyám jön, hogy kitöltse a 
hűtlen barátok által hagyott űrt a 
szívemben. Nincs benne irigység, 
rosszakarat vagy gyűlölet. Nem 
árulja el a titkaimat, nem lesz 
féltékeny a sikereimre és nem leli 
örömét a bánatomban.” George 
Eliot 

Diósjenői Állat-  
és Természetvédő Egyesület 

Az állatok is kerülhetnek sokkos állapotba 

Ismét sikerült február 11-én egy 
kellemes hangulatú, színes progra-
mokkal megtűzdelt zenés-táncos 
eseményt megrendeznünk. A bál 
helyszínéül a Szentgyörgyi István 
Általános Iskola épülete szolgált. 
 A bál este 8 órakor kezdődött 
egy rövid elnöki megnyitóval. A 
konferanszié szerepét Berki Péter 
tanár úr vállalta, aki az egész este 
folyamán vidám megjegyzéseivel 
és pontos műsorvezetésével telje-
sen gördülékennyé tette a progra-
mok folyását. 
 Mint ahogyan már a tavalyi 
évben is, kisfilmvetítéssel és képes 
összefoglalóval próbáltuk bemutat-

ni a jelenlévő közönségnek egye-
sületünk elmúlt évi munkáját. 
 A programokba illesztve mint-
egy négy ilyen vetítésre kerül sor, 
amelyben felelevenítésre kerültek 
utánpótlás csapataink Bozsik tornái 
(a mi bajnokaink cím alatt), az 
elvégzett pályafelújítás egyes moz-
zanatai, a nyári verőcei sporttábor 
képei, továbbá a MOL Zöldövezeti 
pályázat („Foci zöldebben”) nagy 
faültetési és parkosítási munkála-
tai. 
 Az est nyitótánca a nyolcadik 
osztályosok keringője volt, amely 
olyan szépre és egyedire sikeredett, 
hogy a közönség visszatapsolta a 
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táncosokat, így mindenki örömére 
újra bemutatták keringőtudásukat. 
 Ezután lépett táncparkettre a 
budapesti Quality Dance TSE két 
kiváló versenytáncosa, Wisinger 
Flóra és Dégi János. Fellépésük 
alkalmával latin társastáncokat 
mutattak be igazi elhivatottsággal 
és szenvedéllyel. 
 A táncosokat követően a színpa-
dot Fehér Péter (Pietro Bianco) 
bűvész foglalta el és szerzett min-
denkinek vidám és érdekes pillana-
tokat. A bűvész a közönség sorai-
ból is vont be aktív résztvevőket 
mutatványaihoz, sőt műsorszámát 
követően mindenkit meglepve, egy 
jó ideig még a közönség közé elve-
gyülve folytatta a trükkök bemuta-
tását. 
 A három műsorszám befejezté-
vel érkezett el az alkalom, hogy 
minden résztvevő kipróbálhatta 
saját tánctudását és azt egészen a 
hajnali órákig gyakorolhatta is. 
 A kiváló zenéről Glöckl Ferenc 
Retro Party Dj. zenekara gondos-
kodott. 
 Nagyon hamar elérkezett az 
éjfél, amikor is az egyesület és 
támogatói által felajánlott tombola 
tárgynyeremények sorsolása elkez-
dődött. Minden nyeremény elkelt 
és talált új gazdára. 
 Természetesen a tombola után 
folytatódott a rendezvény egészen 
hajnali négy óráig, a résztvevők 

megelégedésére és jó kedvére te-
kintettel. 
 Az est folyamán Józsa Csaba 
tanár úr, edző támogatásként árve-
résre felajánlott egy,  Nyilasi Tibor 
– többszörös magyar bajnok, ma-
gyar és osztrák gólkirály – által 
aláírt, eredeti, nemzeti válogatott 
mezt. Erre egészen március 12-ig 
lehetett licitálni az egyesület hon-
lapján (www.diosjenosport.hu) 
vagy a Facebookon. 

 Köszönjük Mlinárcsek Márti és 
Hustyava Zoltán bálról készült 
videofelvételeit és fényképeit. 
 Reméljük, mindenki jól érezte 
magát, köszönjük a segítők munká-
ját, a felajánlók támogatását. 
 A jótékonysági bál teljes bevé-
telét utánpótláscsapataink sportolá-
sának biztosítására és támogatására 
fordítjuk. 

 Dr. Ferenczi István 
Diósjenői Sportegyesület elnöke 

Néhány napja rendezték Balassa-
gyarmaton, az egyesületi Bozsik- 
program keretében, a megye ki-
emel t  csapata inak  futsa l -
tornáját. Nógrád megye öt legjobb 
utánpótlásképző egyesülete kapott 
meghívást az eseményre, melyek a 
következők voltak: Salgótarján, 
Balassagyarmat, Somoskőújfalu, 
Szécsény és Diósjenő. Az első 
napon az U11-es korosztály csapa-
tai mérkőztek meg egymással. 
Mivel csapatunk tagjainak nagy 
része influenzás volt, így csak 
néhány egészséges játékossal tud-
tunk  részt  venni  a  tornán.  Bár  a  
négy lejátszott mérkőzésen mini-
mális arányú vereséget szenved-
tünk, játékosaink mégis dicsérete-
sen játszottak, minden ellenféllel 
fel tudták venni játékban a ver-
senyt. Másnap az U13-as korosztá-

lyú csapatok tornájára került sor. 
Itt szerencsére csak néhány játékos 
maradt itthon az influenza miatt, a 
csapat többsége egészséges volt. 
Ez a játékban, és az eredményben 
is megmutatkozott, mivel három 
győzelemmel és egy vereséggel 
zártuk a tornát, így a második he-
lyezést értük el. Összességében 
elmondhatom, hogy nagyon hasz-
nos volt a két nap mindkét korosz-
tályunk számára. Kiváló csapatok-
kal játszhattunk, melyek ellen 
megmutatkoztak erényeink, és 
hiányosságaink is. Dolgozunk 
tovább azon, hogy legközelebb 
még eredményesebben tudjunk 
szerepelni. 
 2017.02.03. 

Józsa Csaba 
edző 

 

Kiemelt csapatok Bozsik-tornája 

http://www.diosjenosport.hu/

