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Az időjárás-előrejelzés merő 
szeszélyt mutatott a szombati 
napra, így amikor megkezdődtek 
a Jenő naphoz kapcsolódó falusi 
vigasság előkészületei, a szabad-
téri színpad és környéke mellett 
fedett helyszínt is berendeztek a 
szervezők. Szerencsére végül 
nem kellett elővenni az esernyő-
ket, noha néha tornyosultak a 
felhők felettünk. 
 A falu központjába történő meg-
érkezésünket követően – mivel 
még bőven maradt idő a hivatalos 
megnyitó kezdetéig – körbenéz-
tünk a szabadtéri színpad melletti 
tágas udvaron, amely zsúfolásig 
telt emberekkel. Nem is csoda, 
hiszen ingerlő illatfelhő vonzotta 
mind közelebb és közelebb az 
érdeklődőket. Ahogy széttekintet-
tünk, legalább tizenkét helyen 
rotyogtak bő lében a pörköltek és 
gulyások, az alkalmi séfek és kuk-
ták pedig a vastag "varecát" kedé-
lyesen forgatva pózoltak a buzgó 
fényképészeknek. Intézmények 
munkatársai, civil szervezetek 
tagjai forgolódtak a kondérok kö-
rül. Egy ismerős idegenvezető 
akadt, aki ősz bajszú barátjához 

vezetett bennünket. A nagyközség 
nemrégiben kinevezett jegyzője, 
dr. Bagó József csíkos-kockás 
kötényében kavargatta főztjét – 
"hmm, egy kis só kell még bele" 
mondta, és ízesített tovább. No, de 
várjunk egy kicsit, intett felénk, 
hiszen evés előtt némi étvágyger-
jesztő itókával illik kínálni a ven-
déget. Így is lett, egy kortynyit 
vételeztünk a borból készült pálin-
kából (megtehettük, hiszen nem 
volt élő televíziós bejelentkezé-
sünk a bajai halászléfesztiválról), 
de gyorsan búcsúznunk is kellett, 
hiszen a színpadon megszólalt a 
konferanszié, és ott akadt hamaro-
san jegyzetelni, illetve fotózni való 
dolgunk. 

 Tóth János Diósjenő polgármes-
tere lépett a mikrofonhoz. Megem-
lítette, hogy egy híján húsz eszten-
deje rendezik a július 13-i Jenő 
naphoz legközelebb eső szombaton 
a névadót köszöntő rendezvényso-
rozatot, majd a falu életének leg-
frissebb fejleményeiről számolt be. 
Utalt a legutóbbi településfejleszté-
si pályázatokon elnyert összegekre, 

Jenő napi vigadások 

amelyek nyomán a közeljövőben 
egyes intézmények energetikai 
korszerűsítését hajthatják végre, a 
község csapadékvíz-elvezető rend-
szerének felújítására szánt komoly 
forrásokra, az új orvosi rendelő 
megépítésére, és az általános iskola 
konyhafejlesztésére. Hozzátette, 
ezekkel a beruházásokkal még 
korántsem érhet véget a község 
modernizálása, hiszen ott van még 
feladatként az évek óta bezárt 
strand és a VILLTESZ egykori 
telephelyének hasznosítása. Végül 
felolvasta Skuczi Nándor megyei 
közgyűlési elnök Jenő-napot üd-
vözlő levelét. 
 A szónokok sorában Balla Mi-
hály, a nyugat-nógrádi térség or-
szággyűlési képviselője követke-
zett. Néhány mondattal visszatért a 
polgármesteri beszédre, mondván 
mennyire fontos, hogy egy önkor-
mányzat folyamatosan biztosítsa az 
élet minden területén a lakosság 
komfortérzetét, legyen az az egész-
ségügyi szakellátás minőségének 
javítása, vagy a közlekedési gon-
dok enyhítése. Ez utóbbival kap-
csolatban kifejtette, remény van 
arra, hogy a közútkezelő nemsoká-
ra hozzálát a falu főutcája jelenleg 
igen leromlott állapotú, kátyúkkal 
teli burkolatának javítására, a be-
vezető szakasztól egészen a stran-
dig, illetve a tájékoztatások szerint 
a katolikus templom renoválása is 
megindulhat hamarosan. Kiemelte 
még, hogy itt, a Börzsöny kapujá-
ban lényeges, hogy a helyi közös-
ség békében, szeretetben, együtt-
működésben élje a mindennapjait, 
és az összefogás révén mindig 
legyenek olyan vívmányok, ame-
lyek az előrelépést, a fejlődést 
szolgálják. 
 A hivatalos rész végén egy közel 
harmincfős vidám csoportot aján-

lott figyelmünkbe Végh József 
helytörténész. A sok-sok évvel 
ezelőtti diósjenői labdarúgók és 
kézilabdázók találkoztak ezúttal, 
akik hosszú szezonokon keresztül 
szórakoztatták játékukkal a sport-
kedvelő barátokat és ismerősöket – 
mindkét társaság a megyei első 
osztályban vitézkedett régen, saj-
nos ugyanez ma már nem mondha-
tó el. A nosztalgiázók még egy 
közös képre is összeálltak. 
 Amíg a színpadon a zsinóros 
magyar mentébe öltözött Marcali 
Három Tenor rázendített a közked-
velt "Hazám, hazám" című Bánk 
Bán opera-betétdalra, rövid beszél-
getésbe elegyedtünk Tóth Jánossal 
és a képviselő-testület tagjaival. A 
terefere során felmerült például a 
vasúti közlekedés kérdése, miért is 
lenne érdemes a Desiro motorvo-
natoknak a Diósjenő-Vác vonal-
szakaszra való telepítése, és a ké-
nyelmes járművek által talán az 
utasközönség is visszacsalogatható 
lenne a buszjáratokról. 
 Időközben a fellépőknél is válto-
zott a kép, a Dr. Göllesz Viktor 
Rehabilitációs Intézet Gaudete 
jelnyelvi kórusa igen érdekes és 
különleges előadást mutatott be. 
Kék ruhában, hófehér kesztyűkkel 
a kezükön, tökéletes koreográfiával 
mutatták be, miről szól a dal, ami a 
bemutatójuk alatt hallatszott.  
A kórus műsora után elbúcsúztunk 
a falunapi forgatagtól, amelyen a 
későbbiekben különböző díjakat és 
elismeréseket is átadtak. Köszön-
tötték az ötven éve a községben 
házasságot kötött időseket, ered-
ményt hirdettek a diós sütemények 
versenyében, illetve a "Virágos 
Diósjenőért" program legszebb 
portái is elismerésben részesültek. 
A "Diósjenő Szolgálatáért" kitünte-

Tóth János kitért a leendő Tóth János kitért a leendő 
fejlesztésekre is fejlesztésekre is   

A jelnyelvi kórus érdekes műsort adott elő A jelnyelvi kórus érdekes műsort adott elő   

Dr. Bagó József Dr. Bagó József   
finom pörköltet készített finom pörköltet készített   

folytatás a 6. oldalon  Az egykori sportolók csoportképe Az egykori sportolók csoportképe   
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Önkormányzati hírek 
Diósjenő Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  
4/2017. (VI. 09.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati ren-

delet módosításáról 
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
(f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói 
hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízot-
tak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 
XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 
Diósjenő Község Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésről szóló 2/2016. (II. 25.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. 
§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
"A képviselő-testület az Önkormányzat önkor-
mányzati szinten összesített 2016. évi költségve-
tési kiadási és bevételi főösszegét 768 393 ezer 
forintban állapítja meg. 

2. § 
A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
"Az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
bevételei kiemelt előirányzatonként:" 

3. § 
A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
"Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási 
előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak:" 

4. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
Diósjenő, 2017. június 08. 
  Tóth János sk.    Dr. Bagó József sk. 
  polgármester                jegyző 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Diósjenő, 2017. június 09. 

Dr. Bagó József sk. 
jegyző 

Diósjenő Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

5/2017. (VI. 09.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
 Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 
2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet 
alkotja. 

1. Általános rendelkezések 

1. §  
(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat-

ra, valamint az Önkormányzat költségvetési 
szerveire. 

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten 
tartalmazza: 
a) az önkormányzat önkormányzati szintre 

összesített zárszámadását, 
b) az önkormányzat által irányított költségve-

tési szervek zárszámadását, 
c) az önkormányzat saját, az általa irányított 

költségvetési szervek költségvetésébe nem 
tartozó (továbbiakban: önkormányzat 
költségvetési szervhez nem tartozó) zár-
számadását. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített 
zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont 
szerinti zárszámadások összesítése. 

2. Az Önkormányzat összesített  
2016. évi költségvetésének teljesítése 

2. §  
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 

önkormányzati szinten összesített, teljesített 
2016. évi  

a) kiadási főösszegét   569 545 375 
forintban,  

b) bevételi főösszegét 714 407 001 forint-
ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, 
önkormányzati szinten összesített 2016. évi 
teljesített költségvetésének fő számai: 
a) a teljesített költségvetési bevételek össze-

ge:   508 820 626  forint,  
b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    

452 246 014  forint,  
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a 

teljesített költségvetési bevételek és a 
teljesített költségvetési kiadások különbö-
zete – 56 574 612  forint többlet. 

3. §  
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten 

összesített 2016. évi teljesített bevételei 
kiemelt előirányzatonként: 
a) B1 Működési célú támogatások államház-

tartáson belülről:     251 887 619   forint, 
b) B2 Felhalmozási célú támogatások állam-

háztartáson belülről:   162 031 990   forint, 
c) B3 Közhatalmi bevételek:  

                                      57 111 123   forint, 
d) B4 Működési bevételek:      

                                      21 435 589   forint, 
e) B5 Felhalmozási bevételek:         -  forint, 
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          

                                         8 164 983  forint, 
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:        

                                         8 189 322  forint, 
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től 

B7-ig):                         508 820 626  forint. 
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített 

költségvetési bevételeiből: 
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            

                                     460 070 357  forint, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített 

bevételei:                                           forint, 
c) az államigazgatási feladatok teljesített 

bevételei:                     48 750 269   forint. 
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten 

összesített teljesített költségvetési bevételei-
ből: 
a) teljesített működési költségvetés bevételi 

előirányzat csoport      338 599 314  forint, 
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi 

előirányzat csoport:         170 221 312  forint. 
4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt 

előirányzatok egységes rovatrend szerinti 
összetételét, így a helyi önkormányzatok 
általános működéséhez és ágazati feladataihoz 
kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. 
melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) 
pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a 

teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. 
melléklet tartalmazza. 

5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projek-
tek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartal-
mazza.  

4. §  
(1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten 

összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási 
előirányzatai az alábbiakban meghatározott 
tételekből állnak: 
a) K1. Személyi juttatások:     

                                     142 602 159  forint, 
b)  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó:                               
                                       32 300 664  forint, 

c)  K3. Dologi kiadások:     
                                     119 204 808  forint, 

d)  K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:           
                                        1 668 046   forint, 

e)  K5. Egyéb működési célú kiadások:        
                                         6 690 807  forint, 

f)  K6. Beruházások:      134 618 584  forint, 
g) K7. Felújítások:             13 460 946  forint, 
h)  K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:          

                                          1 700 000 forint, 
i)  Költségvetési kiadások összesen:    

                                     452 246 014  forint. 
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten 
összesített teljesített költségvetési kiadásaiból: 

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               
                                        404 795 695   forint, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített 
kiadásai:                                              0 forint, 
c) az államigazgatási feladatok tejesített 
kiadásai:                            47 450 319   forint. 

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten 
összesített teljesített költségvetési kiadásai 
előirányzat csoportonként: 

a)  működési költségvetés kiadási előirányzat 
csoport:                        302 466 484  forint, 

b)  felhalmozási költségvetés kiadási elői-
rányzat csoport:           149 779 530  forint. 

3. Az Aranydió Óvoda – Bölcsőde  költségvetési 
szervének 2016. évi költségvetésének teljesítése 

10. §  
(1) A képviselő-testület az   Óvoda. költségvetési 

szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának 
a)  kiadási főösszegét:  61 288 171  forintban,  
b)  bevételi főösszegét:  61 805 067  forintban  
c) állapítja meg. 

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített 
költségvetésének fő számai: 
a)  a teljesített költségvetési bevételek össze-

ge:                                                25  forint, 
b)  a teljesített költségvetési kiadások össze-

ge:                                   61 288 171 forint, 
c)  a teljesített költségvetés egyenlege - a 

teljesített költségvetési bevételek és költ-
ségvetési kiadások különbözete –  
 61 288 146 forint hiány. 

11. §  
(1) Az Óvoda költségvetési szerv 2016. évi 

teljesített kiemelt költségvetési bevételi 
előirányzatai 
a) B1. Működési célú támogatások államház-

tartáson belülről:                       forint, 
b) B2. Felhalmozási célú támogatások állam-

háztartáson belülről:                  forint, 
c) B3. Közhatalmi bevételek:            forint, 
d) B4. Működési bevételek:             25  forint, 
e) B5. Felhalmozási bevételek:        forint, 
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 

                                                           forint, 
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszkö-

zök:                                                    forint, 
h) Költségvetési bevételek összesen:                                    

                                                    25   forint. 
(2) Az Óvoda  költségvetési szerv teljesített 

költségvetési bevételeiből: 
a)  a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                            

                                                    25   forint, 
b)  az önként vállalt feladatok teljesített 

bevételei:                                           forint, 
c)  az államigazgatási feladatok teljesített 

bevételei:                                           forint. 
(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített 

költségvetési bevételei előirányzat csoporton-
ként 
a)  működési költségvetés bevételi előirány-

zat csoport:                                 25   forint, 
b)  felhalmozási költségvetés bevételi elői-

rányzat csoport:                                 forint. 
12. §  

(1) Az Óvoda  költségvetési szerv 2016. évi 
teljesített kiemelt költségvetési kiadási elői-
rányzatai  
a)   K 1 .  S z e m é l y i  j u t t a t á s o k :  

                                      44 284 416  forint, 
b)  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó: 12 046 461 
forint, 

c)  K3. Dologi kiadások:    4 401 969  forint, 
d)  K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:forint, 
e)  K5. Egyéb működési célú kiadások:    

forint, 
f)  K6. Beruházások:             555 325  forint, 
g)  K7. Felújítások:                            forint, 
h)  K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:       

                                                           forint, 
i)  Költségvetési kiadások összesen:          

                                       61 288 171 forint. 
(2) Az Óvoda  költségvetési szerv teljesített 

költségvetési kiadásaiból: 
a)  a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               

                                       61 288 171  forint, 
b)  az önként vállalt feladatok teljesített 

kiadásai:                                            forint, 
c)  az államigazgatási feladatok teljesített 

kiadásai:                                           forint. 
(3) Az  Óvoda  költségvetési szerv teljesített 

költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-
ként: 
a)  működési költségvetés kiadási előirányzat 

csoport:                          61 288 171  forint, 
b)  felhalmozási költségvetés kiadási elői-

rányzat csoport:                              0 forint. 
13. §  

(1) A képviselő-testület az Óvoda költségvetési 
szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. 
évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbi-
ak szerint hagyja jóvá: 
a)  átlagos statisztikai állományi létszám – 

átlaglétszám  –  17   fő,  
b)  az év utolsó napján foglalkoztatott záró 

létszám  17   fő. 
(2) Az  Óvoda . költségvetési szervnél közfoglal-

koztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített 
éves átlaglétszáma   -  fő. 

14. §  
(1) Az  Óvoda  költségvetési szerv teljesített 

költségvetési bevételeinek és kiadásainak 
költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés 
c) pontja határozza meg. A teljesített költség-
vetési egyenlegen belül: 
a)  működési  bevételek és működési kiadá-

sok költségvetési egyenlege (működési 
célú egyenleg) 61 288 146   forint hiány,  

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási 
kiadások költségvetési egyenlege 
(felhalmozási célú egyenleg) -    forint 
többlet/hiány. 

(2.) Az Óvoda   költségvetési szerv - (1) bekez-
dés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának 
finanszírozása az alábbiak szerint történik: 
a) belső finanszírozással                    0  forint, 
b) külső finanszírozással  61 805 042   forint. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső 
finanszírozáson belül:  
a) az előző évek pénzmaradványának, vállal-
kozási maradványának igénybevétele össze-
sen:                                                    0   forint,  
ebből: 
 aa) működési célú finanszírozás    
                                                     0 ezer forint, 

működési célú támogatások 238 201 
Felhalmozási célú támogatások 162 032 
közhatalmi bevételek 56 200 
működési bevételek 29 997 
működési célú átvett pénzeszközök 42 432 
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 200 
finanszírozási bevételek 237 331 
bevételek összesen: 768 393 

Személyi jellegű kiadások 182 131 
Munkaadót terhelő járulékok 39 244 
Dologi jellegű kiadások 152 783 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 676 
Egyéb működési célú kiadások 14 813 
Beruházások, felújítások 232 615 
tartalék 0 
Finanszírozás 142 131 
Kiadások összesen: 768 393 
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 ab) felhalmozási célú finanszírozás    
                                                        ezer forint, 
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz 
visszavonása  összesen:                   ezer forint,  
 ebből: 
 ba) működési célú finanszírozás    
                                                        ezer forint, 
 bb) felhalmozási célú finanszírozás    
                                                        ezer forint. 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső 
finanszírozáson belül az irányító szervi 
támogatás   61 805 042  ezer forint, melyből: 
a) a) működési célú finanszírozás  

                                61 805 042 ezer forint, 
b) b) felhalmozási célú finanszírozás              

                                                   ezer forint. 
4. A Polgármesteri Hivatal  költségvetési  

szervének 
 2016. évi költségvetésének teljesítése 

15. §  
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által 

irányított Polgármesteri Hivatal teljesített 
2016. évi zárszámadásának 
a)  kiadási főösszegét:   47 450 319 forintban,  
b)  bevételi főösszegét:  48 750 268 forintban 

állapítja meg. 
(2) A Polgármesteri  Hivatal teljesített költségve-

tésének fő számai: 
a) a teljesített költségvetési bevételek össze-

ge:                                     674 893    forint, 
b)  a teljesített költségvetési kiadások össze-

ge:                                  47 450 319  forint, 
c)  a teljesített költségvetés egyenlege - a 

teljesített költségvetési bevételek és költ-
ségvetési kiadások különbözete –  
                            46 775 426   forint hiány. 

16. §  
(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített 

kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai 
a) B1. Működési célú támogatások államház-

tartáson belülről:              669 798 forint, 
b) B2. Felhalmozási célú támogatások állam-

háztartáson belülről:                  forint, 
c) B3. Közhatalmi bevételek:            forint, 
d) B4. Működési bevételek:       5 095   forint, 
e) B5. Felhalmozási bevételek:              forint, 
f)  B6. Működési célú átvett pénzeszközök:   

                                                          forint, 
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszkö-

zök:                                            forint, 
h) Költségvetési bevételek összesen:     

                                             674 893 forint. 
(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségve-

tési bevételeiből: 
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:   
forint, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített 
bevételei:                                            forint, 
c) az államigazgatási feladatok teljesített 
bevételei:                                 674 798  forint. 

 
(3) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségve-

tési bevételei előirányzat csoportonként 
a) működési költségvetés bevételi előirányzat 
csoport:                                374 798     forint, 
b) felhalmozási költségvetés bevételi elői-
rányzat csoport:                                  forint. 

17. §  
(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített 

kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai  
a) K1. Személyi juttatások: 36 171 775  forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó: 9 450 601  forint, 
c) K3. Dologi kiadások:    1 758 252  forint, 
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:     forint, 
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:  forint, 
  f) K6. Beruházások:                69 691 forint, 
g) K7. Felújítások:                             forint, 
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:    
                                                               forint, 
i) Költségvetési kiadások összesen:     
                                           47 450 319  forint. 

(2) A Polgármesteri  Hivatal teljesített költségve-
tési kiadásaiból: 
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:     
                                                               forint, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített 
kiadásai:                                                 forint, 
c) az államigazgatási feladatok teljesített 
kiadásai:                             47 450 319  forint. 

(3) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségve-
tési kiadásai előirányzat csoportonként: 
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 
csoport:                               47 380 628 forint, 
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirány-
zat csoport:                               69 691 forint. 

18. §  
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal– 

közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre 
teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – 
átlaglétszám – 11 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró 
létszám 11  fő. 

(2) A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkozta-
tottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves 
átlaglétszáma -  fő. 

19. §  
(1) A Polgármesteri  Hivatal teljesített költségve-

tési bevételeinek és kiadásainak költségvetési 
egyenlegét a 1. § (2) bekezdés c) pontja 
határozza meg. A teljesített költségvetési 
egyenlegen belül: 
a) működési  bevételek és működési kiadások 
költségvetési egyenlege (működési célú 
egyenleg)                 46 775 426   forint hiány,  

(2) A  Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi 
teljesített hiányának finanszírozása az alábbi-
ak szerint történik: 
a) belső finanszírozással       461 000    forint, 
b) külső finanszírozással   61 805 042   forint. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső 
finanszírozáson belül:  
a) az előző évek pénzmaradványának, vállal-
kozási maradványának igénybevétele össze-
sen:                                           461 000 forint,  
ebből: 
aa) működési célú finanszírozás  
                                                 461 000 forint, 
ab) felhalmozási célú finanszírozás    
                                                        ezer forint, 
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz 
visszavonása  
összesen:                                         ezer forint,                                                                          
ebből: 
ba) működési célú finanszírozás    ezer forint, 

     bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint. 
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső 

finanszírozáson belül az irányító szervi 
támogatás   47 614 376   forint, melyből: 
a) működési célú finanszírozás  
                                           47 614 376  forint, 
b) felhalmozási célú finanszírozás             
                                                        ezer forint. 

5. A Diósjenő Idősek Klubja   
költségvetési szervének 

 2016. évi költségvetésének teljesítése 
20. §  

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által 
irányított ÖNO teljesített 2016. évi zárszám-
adásának 
a) kiadási főösszegét:   1 777 175  forintban,  
b) bevételi főösszegét:  1 815 860 forintban  
állapítja meg. 

(2) Az ÖNO teljesített költségvetésének fő 
számai: 
a) a teljesített költségvetési bevételek össze-
ge:                                      1 815 860    forint, 
b) a teljesített költségvetési kiadások összege:            
                                             1 777 175  forint, 
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a 
teljesített költségvetési bevételek és költség-
vetési kiadások különbözete –  38 685   forint 
többlet. 

21. §  
(1) ÖNO 2016. évi teljesített kiemelt költségve-

tési bevételi előirányzatai 
a) B1. Működési célú támogatások államház-
tartáson belülről:                                 forint, 
b) B2. Felhalmozási célú támogatások állam-
háztartáson belülről:                       forint, 
c) B3. Közhatalmi bevételek:             forint, 
d) B4. Működési bevételek:                 forint, 
e) B5. Felhalmozási bevételek:        forint, 
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 
                                                           forint, 
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszkö-
zök:                                                  forint, 
h) Költségvetési bevételek összesen:     forint. 

(2) Az ÖNO  teljesített költségvetési bevételei-
ből: 
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:    
                                                               forint, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített 
bevételei:                                            forint, 
c) az államigazgatási feladatok teljesített 
bevételei:                                                forint. 

(3) Az ÖNO  teljesített költségvetési bevételei 
előirányzat csoportonként 
a) működési költségvetés bevételi előirányzat 
csoport:                                                  forint, 
b) felhalmozási költségvetés bevételi elői-
rányzat csoport:                                 forint. 

22. §  
(1) Az ÖNO  2016. évi teljesített kiemelt költ-

ségvetési kiadási előirányzatai  
a) K1. Személyi juttatások: 1 131 544   forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó: 304 316   forint, 
c) K3. Dologi kiadások:      341 315   forint, 
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:     forint, 
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint, 
f) K6. Beruházások:                            forint, 
g) K7. Felújítások:                             forint, 
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:    
                                                               forint, 
i) Költségvetési kiadások összesen:                                                                    
                                             1 777 175  forint. 

23. § 
(1)  Az ÖNO – közfoglalkoztatottak nélküli – 

2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
a) átlagos statisztikai állományi létszám – 
átlaglétszám – 1 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró 
létszám 1  fő. 

(2) Az ÖNO  közfoglalkoztatottak 2016. évre 
vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma -  fő. 

24. §  
(1) Az ÖNO teljesített költségvetési bevételeinek 

és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 1. § 
(2) bekezdés c) pontja határozza meg. A 
teljesített költségvetési egyenlegen belül: 
a) működési  bevételek és működési kiadások 
költségvetési egyenlege (működési célú 
egyenleg)                   1 777 175   forint hiány,  

(2) A  Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi 
teljesített hiányának finanszírozása az alábbi-
ak szerint történik: 
a) belső finanszírozással                    0  forint, 
b) külső finanszírozással    1 815 860    forint. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső 
finanszírozáson belül:  
a) az előző évek pénzmaradványának, vállal-
kozási maradványának igénybevétele össze-
sen:                                                    0   forint,  
ebből: 
aa) működési célú finanszírozás         0 forint, 
ab) felhalmozási célú finanszírozás   
                                                        ezer forint, 
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz 
visszavonása  
összesen:                                         ezer forint,                                                                            
ebből: 
ba) működési célú finanszírozás    ezer forint, 
 bb) felhalmozási célú finanszírozás ezer forint. 

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső 
finanszírozáson belül az irányító szervi 
támogatás   1 815 860   forint, melyből: 
a) működési célú finanszírozás  
                                            1 815 860   forint, 
b) felhalmozási célú finanszírozás             
                                                        ezer forint. 

6. Az Önkormányzat  
saját költségvetésének teljesítése 

25. § 
(1)  Az Önkormányzat képviselő-testülete az 

Önkormányzat költségvetési szervhez nem 
tartozó, 2016. évi teljesített költségvetésének 
a) kiadási főösszegét: 459 029 710  forintban,  
b) bevételi főösszegét: 602 035 805  forintban  
állapítja meg. 

(2)  Az önkormányzat költségvetési szervhez 
nem tartozó teljesített költségvetésének fő 
számai: 
a)  a teljesített költségvetési bevételek össze-
ge:                                    508 145 708  forint, 
b) a teljesített költségvetési kiadások összege:      
                                         341 730 349  forint, 
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a 
költségvetési bevételek és költségvetési 
kiadások különbözete – 166 415 359   forint 
többlet. 

26. §  
(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez 

nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt 
költségvetési bevételi előirányzatai: 
a) B1. Működési célú támogatások államház-
tartáson belülről:           251 217 821  forint, 
b) B2. Felhalmozási célú támogatások állam-
háztartáson belülről:          162 031 990 forint, 
c) B3. Közhatalmi bevételek:  
                                           57 111 123  forint, 
d) B4. Működési bevételek:     
                                          21 430 469   forint, 
e) B5. Felhalmozási bevételek:            forint, 
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:        
                                            8 164 983   forint, 
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszkö-
zök:                                    8 189 322  forint, 
h) Költségvetési bevételek összesen:   
                                         508 145 708  forint. 

 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez 
nem tartozó teljesített bevételeiből: 
a) a kötelező  feladatok bevételei:                                 
508 145 708  forint, 

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        
                                                               forint, 
c) az államigazgatási feladatok bevételei:     
                                                               forint. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez 
nem tartozó teljesített költségvetési bevételei 
előirányzat csoportonként: 
a) működési költségvetés bevételi előirányzat 
csoport:                            337 924 396  forint, 
b) felhalmozási költségvetés bevételi elői-
rányzat csoport:                170 221 312  forint. 

27. §  
(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez 

nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt 
költségvetési kiadási előirányzatai: 
a) K1. Személyi juttatások: 61 014 424 forint, 
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó: 10 499 286 forint, 
c) K3. Dologi kiadások: 112 703 272 forint, 
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:   
                                             1 668 046  forint, 
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:    
                                           6 690 807    forint, 
f) K6. Beruházások          133 993 568  forint,                                                                              
g) K7. Felújítások:           13 460 946   forint, 
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:     
                                             1 700 000  forint, 
i) Költségvetési kiadások összesen:                                                      
                                        341 730 349   forint. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez 
nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai-
ból: 
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a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   
                                          341 730 349 forint, 
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  forint, 
 c) az államigazgatási feladatok kiadásai:    
                                                               forint. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez 
nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat 
csoportonként: 
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 
csoport:                            192 575 835  forint, 
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirány-
zat csoport:                     149 154 514   forint. 

28. §  
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költ-

ségvetési szervhez nem tartozó – közfoglal-
koztatottak nélküli –létszám 2016. évre 
vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint 
állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – 
átlaglétszám –  2 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró 
létszám: 2  fő. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez 
nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoz-
tatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonat-
kozó teljesített átlag létszáma  57  fő. 

7. Adósságot keletkeztető ügylet 
29. §  

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzat-
nak a következő fejlesztési céljai azok, ame-
lyek megvalósításához a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügylet megkötése vált szükségessé: 
a) ..........................…-.............. fejlesztési cél,  

b) ..........................…-.............. fejlesztési cél. 
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési 

célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek 
együttes összege: …...…-.............. ezer forint. 

30. §  
Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 
az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejé-
nek végéig, illetve a kezesség érvényesíthetősé-
géig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. 
számú melléklet tartalmazza. 

8. Egyéb rendelkezések 
31. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és 
annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

32. § 
Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának 
teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú 
melléklet tartalmazza. 

9. Záró rendelkezések 
33. §  

E rendelet 2017. év június hó 09.napján lép 
hatályba. 
Kelt: Diósjenő 2017. június hó 08. nap 
Dr. Bagó József sk.        Tóth János sk.                                        
          jegyző                   polgármester                                     
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdetésre került. 
Kelt: Diósjenő 2017. június hó 09. nap 

P. H. 
 Dr. Bagó József sk. 

  A B C D E 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Módosított 
előirányzatok 

Teljesítések 

2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 73 368 644 82 921 289 82 921 289 
3 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 51 146 634 51 146 634 49 784 500 
4 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 43 153 602 43 153 602 35 727 453 
5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 3 326 520 3 326 520 3 326 520 
6 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 0 2 067 687 2 067 687 
7 Elszámolásokból származó bevételek B116       
8 Önkormányzatok működési támogatásai B11 170 995 400 182 615 732 173 827 449 
9 Elvonások és befizetések bevételei B12       

10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13       
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14       
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15       
13 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 0 54 991 400 77 390 372 
14 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 170 995 400 237 607 132 251 217 821 

1. számú melléklet a  5/2017.  (VI. 09.) önkormányzati rendelethez 
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                          Adatok forintban 

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                    Adatok forintban 
  A B C D E 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok Módosított 
előirányzatok 

Teljesítések 

2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 81 399 473 81 399 473 
3 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22       
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23       
5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24       
6 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0  80 632 557 80 632 517 
7 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 162 032 030 162 031 990 

3. B3. Közhatalmi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                           Adatok  forintban 
  A B C D E 

1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 
Módosított 

előirányzatok 
Teljesítések 

2 Jövedelemadók B31       
3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32       
4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33       
5 Vagyoni típusú adók B34 25 500 00 25 500 00 25 404 076 
6 ebből a helyi adók:         
7 - építményadó       11 975 125 
8 - épület után fizetett idegenforgalmi adó       12 243 756 
9 - magánszemélyek kommunális adója         

10 - telekadó       1 185 195 
11 Értékesítési és forgalmi adók B351 15 000 000 19 200 000 23 529 334 
12 ebből a helyi adók:         
13 - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó   15 000 000 19 200 000 23 529 334 
14 - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó         
15 Fogyasztási adók B352       
16 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353       
17 Gépjárműadók B354 15 000 000 10 000 000 5 763 400 
18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355       
19 ebből a helyi adók:         
20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó         
21 Termékek és szolgáltatások adói B35 30 300 000 30 300 000 30 899 064 
22 Egyéb közhatalmi bevételek B36 50 000 400 000 807 983 

523 Közhatalmi bevételek B3 55 850 000 56 200 000 57 111 123 



   2017. június-augusztus hó a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató lapja 5. oldal 

4. melléklet a 5/2017. (VI. 08.) önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat összevont 2016. évi maradványa 

Adatok ezer Ft-ban 
  A B 

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 508 820 626 
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 452 246 014 

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) 56 574 612 
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 205 586 375 
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 117 299 361 
II Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) 88 287 014 
A Alaptevékenység maradványa (I+II) 144 861 626 

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei   
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai   
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)   
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei   
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai   
IV Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)   
B Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)   
C Összes maradvány (A+B) 144 861 626 

D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 652 310 
E. Alaptevékenység szabad maradványa 143 209 316 
09 Az alaptevékenység maradványa felhasználható:   
10 - ...........................................................................célra   
11 - ...........................................................................célra   

12. - ...........................................................................célra   
F. Vállalkozási tevékenységet  terhelő befizetési kötelezettség   
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa   

13. A vállalkozási maradvány felhasználható:   
14. - ...........................................................................célra   
15. - ...........................................................................célra   
16. - ...........................................................................célra   

6. számú melléklet a 5/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat helyi adó bevételei 

I. Az adóbevételek                                                                                             Adatok ezer Ft-ban 
  A B C D 

1 Adóbevétel megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Mód. 
előirányzat 

Éves 
teljesítés 

2 Építményadó 12 000 000 12 000 000 11 975 125 
3 Telekadó 1 200 000 1 200 000 1 185 195 
4 Vállalkozók kommunális adója       
5 Magánszemélyek kommunális adója 12 500 000 12 500 000 12 243 756 
6 Idegenforgalmi adó tartózkodás után       
7 Idegenforgalmi adó épület után       

8 Iparűzési adó állandó jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység után 

15 000 000 19 200 000 23 529 334 

9 
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység után 
(napi átalány) 

      

10. Települési adó       
11 Helyi adók összesen 40 700 000 44 900 000 48 933 410 

Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. tv. 6.§-ban 
kapott általános felhatalmazás alapján, figyelem-
mel a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm.r.) 28.§, 29.§ és 29/A.§-ban 
foglalt eljárási szabályokra, a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési 
stratégia, a településrendezési eszközök, a 
településképi arculati kézikönyv és a település-
képi rendelet készítése, módosítása során lefoly-
tatandó partnerségi egyeztetések közös szabálya-
iról az alábbi rendeletet alkotja: 

A partnerségi egyeztetés 
1.§  

(1) A településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia, a településrende-
zési eszközök, a településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rendelet készítése, 
módosítása  során, a Korm.r. 9. mellékletében 
felsorolt államigazgatási szerveken túl, a 
készülő dokumentumok munkaközi egyezteté-
sébe, véleményezési eljárásába 

 a) a község lakosságát, 
 b) a szomszédos önkormányzatokat, 
 c) a megyei önkormányzatot, 
 d) a helyi civil szervezeteket, 
mint érintett partnereket kell bevonni. 
(2) Amennyiben a településfejlesztési, település-

rendezési, illetve településképi dokumentum 
és normatív rendelet csupán a község egy 
meghatározott részére készül, az (1) bekezdés 
a), b), és d) pontjaiban felsorolt partnerek 
közül az eljárásba a tervezett intézkedés 
hatásterületével érintett partnerek bevonása 
kötelező. A hatásterület megállapítása a 
főépítész feladata és felelőssége. 

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI. 09.)  
önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjá-
ban és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, az egész-
ségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véle-
ményezési jogkörében eljáró alapellátásért 
felelős országos módszertani intézet véleményé-
nek kikérésével a következőket rendeli el.  

A rendelet hatálya 
1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Diósjenő község 
közigazgatási területén (a továbbiakban: ellátási 
terület) területi ellátási kötelezettséggel működő 
háziorvosi körzetekre, házi gyermekorvosi 
körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői körzetre, 
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, 
valamint iskola-egészségügyi ellátásra. 

Alapellátás körzetei 
2. § 

(1) Az ellátási területen önálló orvosi tevékeny-
ség folytatására két felnőtt háziorvosi körzet 
működik. 

(2) A felnőtt háziorvosi körzetek területi ellátási 
kötelezettségét az 1. számú melléklet tartal-
mazza. 

3. § 
(1) Diósjenő község teljes közigazgatási területe egy 

házi gyermekorvosi körzetet alkot Berkenye és 
Nógrád községek teljes közigazgatási területével.  

(2) A házi gyermekorvosi körzet ellátási helye: 
2643 Diósjenő, Börzsönyi út 7. 

4. § 
(1) Diósjenő község teljes közigazgatási területe 

egy vegyes korcsoportú fogorvosi körzetet 
alkot Berkenye és Nógrád községek teljes 
közigazgatási területével. 

(2)  A fogorvosi körzet ellátási helye: 2643 
Diósjenő, Kossuth Lajos út 8. 

5. § 
(1) Diósjenő község közigazgatási területén az 

egészségügyi alapellátás keretén belül a 
védőnői tevékenység egy védőnői körzetben 
végezhető. 

(2) A védőnői körzet magában foglalja az iskolai 
és a területi védői körzetet is. 

6. § 
A felnőtt háziorvosokkal, a házi gyermekorvos-
sal és a fogorvossal a polgármester köt egészség-
ügyi ellátási szerződést.  

7. § 
(1)  Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó házior-

vos más önkormányzatokkal kötött külön 
megállapodás alapján e rendelet mellékleté-
ben meghatározott területen túl más települé-
sen is folytathat egészségügyi ellátási tevé-
kenységet. 

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátási körzetekről 

A partnerek tájékoztatásának módja, és eszközei  
2.§ 

(1) Az 1.§ (1) bekezdésének b) és c) pontjában 
felsorolt partnereket elektronikus, vagy papír  
alapú levél útján kell tájékoztatni, illetve az 
egyeztetés és véleményezés során az egyezte-
tésre, véleményezésre szánt dokumentumok 
egy példányának elektronikus adathordozón 
(pl.: dvd lemez) történő megküldésével. 

(2) Az 1.§ (1) bekezdésének a) és d) pontjában 
felsorolt partnereket a helyi média (honlap, 
helyi újság, kábel tv, stb.) felületein elhelye-
zett hirdetmények útján, településen kívüli 
székhellyel rendelkező partnereket elektroni-
kus, vagy papír  alapú levél útján kell tájékoz-
tatni, az egyeztetésre, véleményezésre szánt 
dokumentumok elérhetőségének, személyes 
megtekintése lehetőségének, illetve elektroni-
kus tárhelyről történő letölthetőségének 
biztosításával. 

(3) Minden esetben biztosítani kell a hirdetmény 
elérhetőségét az önkormányzat hirdetőtábláján 
papír hordozón, illetve az egyeztetési doku-
mentumok személyes megtekinthetőségét a 
hivatalban, az elektronikus kapcsolattal nem 
rendelkező érintettek részére. 

A partnerek által adott javaslatok, vélemények 
fogadásának módja és határideje, az el nem 
fogadott partnerségi javaslatok, vélemények 

indokolásának módja,  
továbbá nyilvántartásának rendje  

3.§ 
(1) Az önkormányzat hivatalában gondoskodni 

kell arról, hogy a partnerek által adott javasla-
tok, vélemények papír alapon, és elektronikus 
formában is fogadhatóak legyenek. Az elekt-
ronikus felületen érkezett észrevételeket egy 
példányban kinyomtatva, a megalapozó 
háttéranyagok irattári példányai között meg 
kell őrizni. 

(2) A hirdetményben, egyeztetésre, véleménye-
zésre való felhívásban a készülő település-
fejlesztési, településrendezési dokumentum 
jellegétől függően megfelelő hosszúságú, 

általában 21, de legalább 15 napos határidőt 
kell megjelölni a reflexiók beérkezésére. 

(3) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a 
főépítész csoportosítja és a további felhaszná-
lás végett rövid összefoglalót készít külön az 
elfogadásra, és külön a visszautasításra 
vonatkozó javaslatával, melyet a megalapozó 
háttéranyagok között meg kell őrizni. 

(4) A főépítészi javaslat alapján az önkormány-
zat ügyrendje szerint dönt a partnerségi 
vélemények, javaslatok elfogadásáról, vagy 
elutasításáról. 

(5) A partnerektől beérkezett dokumentumokat 
az önkormányzati hivatal kiépített elektroni-
kus ügyirat-kezelési rendszerében kell nyil-
vántartani. 

Az elfogadott koncepció, stratégia, településren-
dezési eszközök, kézikönyv és településképi 

rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések  
4.§ 

Az elfogadott településfejlesztési koncepció, 
stratégia, településrendezési eszközök, település-
képi arculati kézikönyv és településképi rendelet 
teljes anyagát - a megalapozó háttéranyagok 
kivételével - a község honlapjára PDF formá-
tumban, bárki által szabadon megtekinthető és 
letölthető módon fel kell tölteni, legkésőbb a 
jóváhagyó rendelet hatályba lépését követő 30. 
napig. 

Záró rendelkezés  
5.§ 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatály-
ba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő település-
fejlesztési, településrendezési ügyekben is 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
Diósjenő, 2017. június 08. 

                 Tóth János      Dr. Bagó József  
               polgármester             jegyző 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Diósjenő, 2017. június 09. 

     Dr. Bagó József  
              jegyző    
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2017. október 12-én (csütörtökön)  
17 -18 óráig 

a KUKAC BÜFÉBEN  
egyéni fogadóórát tart 

Blaskóné Csontos Mária   
képviselőasszony  

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 
I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 
1. § 

A rendelet hatálya Diósjenő község közigazgatá-
si területén megtartott házasságkötésre terjed ki 
(a továbbiakban: anyakönyvi esemény). 

Értelmező rendelkezések 
2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1.  hivatali helyiség: a Diósjenői Önkormányzati 

Hivatal székhelyén, a Diósjenő, Szabadság út 
31. szám alatti épületben található házasság-
kötő terem.  

2. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: 
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabály-
zatában meghatározott, az Önkormányzati 
Hivatalában dolgozókra irányadó munkaren-
den kívüli időben történő anyakönyvi ese-
mény 

3. többletszolgáltatás: 
3.1. a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi 
esemény, 
3.2. a munkaidőn kívüli anyakönyvi ese-
mény. 

Az engedélyezés szabályai 
3. § 

(1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott 
munkaszüneti napok kivételével: 
a) hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 

16.00 órától 20 óráig  
b) pénteken 13 órától 20 óráig  
c) szombaton l0 órától 20 óráig  
terjedő időszakban, az anyakönyvvezetővel 
egyeztetett időpontban lehet lebonyolítani. 

(2) A többletszolgáltatások engedélyezésére 
irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény 
bejelentésével egyidejűleg írásban kell be-
nyújtani - az anyakönyvvezető útján – 
Diósjenő Község Jegyzőjéhez, az elektronikus 
anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatvá-
nyon. 

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése az At. 18. 
§ (3), valamint az At. 32. § (3) bekezdésében 
foglaltakon túl akkor engedélyezhető, ha a kért 
helyszín az anyakönyvi esemény méltóságát, 
tekintélyét nem csorbítja, továbbá a személyes 
adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő 
védelme biztosított. 

Az anyakönyvi eseményen nyújtott  
többletszolgáltatás díja 

4. § 
(1) Az anyakönyvi eseményen nyújtott többlet-

szolgáltatásért a 1. mellékletben meghatáro-
zott díjat kell fizetni. 

(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a 
rendkívüli körülmény, különösen a házasulók 
valamelyikének közeli halállal fenyegető 
egészségi állapota esetében az egészségügyi 
és szociális intézményben vagy lakáson 
lebonyolított anyakönyvi esemény. 

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő  
házasságkötés szabályairól és díjairól 

tést ebben az évben Repiczki Zsu-
zsanna, a község korábbi jegyzője 
kapta meg. 

Hegedűs Henrik 
² 

Megköszönöm Hegedűs Henrik-
nek, a Nógrád Megyei Hírlap új-
ságírójának, hogy ellátogatott ren-
dezvényünkre és érdemesnek tar-
totta tudósításra. Így hát sok hoz-
záfűzni valóm nem is lenne, csak 
ami az előző írásból kimaradt. 
   Az idén is intézményeink, civil 
szervezeteink és önkormányzatunk 
összefogásával valósult meg a már 
hagyománnyá vált Jenő nap. A 
főző udvarnak ez alkalommal is 
fontos szerep jutott. Sokan sok 
félét főztek és bizony sok vendéget 
sikerült jó lakatni a finomságokkal. 
Kiosztásra kerültek ez évben is a 
Virágos Diósjenőért díjak. Meg-
rendeztük a diós sütemény ver-
senyt. Gratuláltunk az 50 éves 
házasoknak és az 50 évvel ezelőtt 
sportoló diósjenői csoportnak. 

Diósjenő Szolgálatáért kitüntetést 
adományoztunk. Próbáltunk új és 
más szereplőket a színpadra vará-
zsolni. Mindez, hogy sikerült? Ezt 
Önök döntik el. Voltak, akik meg-
elégedetten gratuláltak voltak, akik 
javaslatokkal láttak el a jövőre 
nézve. Voltak olyanok is, akik 
hátulról negatívan véleményt fo-
galmaztak meg, de mert eljöttek és 
együtt volt a település apraja és 
nagyja mindenkinek megköszö-
nöm a részvételt. 
 A felhők egész nap megkegyel-
meztek, estére mégis megmutatták 
ki az úr és egy kiadós esővel zárult 
a rendezvény. 
 Néhány szervező gyors és tettre 
kész mozdulatokkal telepítette át a 
színhelyet az esti bál megtartásá-
hoz a réges-régi művelődési ház 
udvarára. Így, akiket az eső nem 
riasztott el, hajnalig mulathatott. 
  Minden szervezőnek és közremű-
ködőnek köszönöm a segítséget. 
Nélkületek ez a nap nem valósult 
volna meg. 

Molnár Istvánné 

folytatás az 1. oldalról 

A nemzeti összetartozás napja a 
2010. évi XLV. törvényben foglalt 
hivatalos neve: 
 Nemzeti összetartozás napja – az 
1920-as Trianoni békeszerződés 
aláírásának évfordulójára emléke-
ző, június 4-ére eső nemzeti em-
léknap Magyarországon, melyet 
2010. május 31-én iktatott törvény-
ben az országgyűlés. 

 A Szentgyörgyi István Általános 
Iskola diákjai emlékező versei 
mellett Balla Mihály országgyűlési 
képviselő úr, egyházi vezetőink és 
Tóth János polgármester úr emlé-
keztek meg a feldarabolt hazáról és 
a határainkon kívül élő magyarok-
ról. Az ő érdekeiket szem előtt 
tartva cselekedjünk. Minden ma-
gyar embernek érezni kell az ösz-

szetartozás érzésének fontosságát 
az abban rejlő hatalmas erőt. 

Molnár Istvánné 

Nemzeti Összetartozás Napja 

(2) A község közigazgatási határán kívüli terüle-
tek ellátási kötelezettsége az érintett önkormány-
zatok közötti megállapodáson alapul, melyet a 
képviselő-testület határozattal hagy jóvá.  

Ügyeleti ellátás 
8. §  

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az 
önkormányzat feladat-ellátási szerződés kereté-
ben látja el a teljes közigazgatási területre kiter-
jedően.  
Az ügyeleti ellátás székhelye: Járóbeteg Szakel-
látó Központ 2651 Rétság, Laktanya út 5. 

Iskola-egészségügyi ellátás 
9. § 

Az iskola-egészségügyi ellátás keretében a 
védőnői szolgálat a háziorvosi szolgálattal 
közösen ellátja a községben működő nevelési-
oktatási intézményeket.  

Záró rendelkezések 
10. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
                     Tóth János    dr. Bagó József 
                   polgármester          jegyző 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
Diósjenő,2017. augusztus 09. 
        Dr.  Bagó  József  
                       jegyző 

1. melléklet a 8/2017. (VIII. 09.)  
önkormányzati rendelethez 

a) Diósjenő I. számú felnőtt háziorvosi körzet: 
Arany János utca,  
Bartók Béla utca,  
Csokonai utca,  
Dankó Pista utca,  

Dózsa György út,  
Fácán utca, 
Horgász utca,  
Jog út,  
Jókai utca,  
Kállai Éva utca,  
Kámor utca, 
Kinizsi utca,  
Molnár-erdészház,  
Öreghegy,  
Petőfi Sándor út,  
Szabadság út,  
Táncsics Mihály utca,  
Tópart utca,  
Tölgyfa utca,  
Üdülő sor,  
Vörösmarty Mihály utca  
Zrínyi utca, 
Csurja tanya, 
Erdészet, 
Téglaház. 

b) Diósjenő II. számú felnőtt háziorvosi körzet: 
Béke utca,  
Börzsönyalja utca,  
Börzsönyi út,  
Haladás utca,  
Hegyalja utca,  
Ifjúság út,  
József Attila utca,  
Kossuth Lajos út,  
Nádas utca,  
Rózsa Ferenc utca,  
Sallai Imre utca,   
Szentgyörgyi utca,  
Toldi Miklós utca,  
Vasút utca,  
Juhász házak,  
Őrház,  
Tuca dűlő,  

(3) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi 
esemény megrendezése előtt legalább 15 
nappal korábban kell megfizetni Diósjenő 
Község Önkormányzata költségvetési elszá-
molási számlájára. 

Az anyakönyvvezető díjazása 
5. § 

A hivatali munkaidőn kívül, vagy hivatali 
helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény 
során közreműködő anyakönyvvezetőt az illet-
ménye 4 %-ának megfelelő juttatás illeti meg. 

 Záró rendelkezés 

6. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követő-
en bejelentett házassági szándékot követő anya-
könyvi eseményekre is kell alkalmazni. 
Diósjenő, 2017. augusztus 08. 
    Tóth János    Dr. Bagó József 
              polgármester          jegyző 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Diósjenő, 2017. augusztus 09. 

      Dr. Bagó József 
              jegyző 



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.  

FOGORVOSI RENDELÉS 
Dr. Lukács Beáta 

Tel.: 06 35 364-001  
a Fogorvosi rendelőben  

az alábbi időpontokban rendel: 
hétfő:    8 órától 15 óráig 
kedd:           8 órától 16 óráig 
csütörtök:   8 órától 18 óráig  
péntek:    8 órától 13 óráig 
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előző számunkból kimaradt... 

Idősek napját ünnepeltük! 

Ha igazán szeretném elmondani, 
mi az ami szokványos és mi az ami 
rendhagyó, vagy mi az ami csábító 
ebben a készülődésben; ta-
lán  egyetlen szót mondanék: sze-
retet. 
 Mert igazából minden cseleke-
det, minden szó ami ezért a napért 
történik,  az nem más mint a szere-
tet. Nincs olyan ember aki enélkül 
élni tudna, olyan mint a levegő, 
amit ha nem lélegzem be megfulla-
dok. 
 Olyan mint a család, mely ha 
létrejön csakis a szeretet által. 
Szeretet nélkül nincsen barátság, 
házasság, rokonság, szomszédság, 
de megszűnik  az élet is nélküle. 
Elmondom többször, ezerszer, 
hogy szeretet, de mit ér a  szó ha 
nem tudod elmondani senkinek. 
Ezért fontos ez a nap, s ez az alka-
lom, ahol minden évben egy-
szer  együtt, egymásért szolgálunk. 
Mer  ha  nem  szolgálatból,  ha  nem  
igazi szeretetből teszed, semmit 
sem ér az egész. 
 Ma eljöttél, ma ünnepelsz, ma 
megfogod a kezem. Ma köszöntelek, 
ma üdvözöllek, de holnap ...lesz-e 
még holnap, amikor elmondhatom, 
hogy rég láttalak, hiányzol nekem. 
Lesz-e még legközelebb, lesz-e még 
aki ma még itt volt,de holnap nem 

tudhatod. Hát fogjad meg a másik  
kezét és vezesd! Ha sopánkodik 
biztasd, ha fél bátorítsd, ha szomorú 
vigasztald, ha magányos látogasd, ha 
éhezik adjál  enni neki, mert ő is 
mind erre vágyik, csak talán nem 
tudja  mi  a z  a  s zere te t .  
Nem fontos mit hoz a holnap, nem 
fontos mi lesz velünk, de ha te fogod 
a másik kezét, együtt könnyebb 
lehet. Ehhez hasonló szavakat elmél-
kedéseket hallhattunk Gottfriedné 
Madai Éva tiszteletes asszonytól, 
aki  a hit megközelítésével, 
de mondandójának lényege ugyan ez 
volt. Garcia Marquez író búcsúleve-
léből idézett. "Nem mindegy, hogy 
telik az idő, vagy múlik. Nem mind-
egy, hogy teszed a dolgod, vagy 
múlatod az időt, és nem teszel sem-
mit. Így is elmúlik az életed, de a 
tartalma más lesz. Ha telik az életed, 
akkor lesz múltad, ha múlik, akkor 
hamar elfelejtenek, nem hagysz ma-
gad után semmit." 
 Hát az író ránk bízza, hogy mú-
latjuk az életünket, vagy tartalom-
mal megtöltjük,  hagyunk valamit 
az utódainkra.  
 Aki megéli, vagy megérzékeli 
ezeket a szavakat, az-az ember más 
lesz, másképpen látja a világot. 
Ma akik részt vettünk, ezen a szép 
együttléten –  a gyerekek, a felké-

Augusztus 20-a az egyik legrégeb-
bi magyar ünnepnap. Szent István 
király napja, a keresztény magyar 
államalapítás a magyar állam ezer-
éves folytonosságának emléknapja. 
 Szentmise keretében emlékez-
tünk meg államalapító Szent István 

királyunkról és sor került az új 
kenyér megáldására a római katoli-
kus templomban. 
 Templomunk az ünnephez méltó 
díszítést kapott és Győry-Fáy Csa-
ba atya is az ünnephez kapcsolta 
mondandóját. 
    A szentmise végén közösen 
fogyaszthattuk el a megáldott ke-
nyeret. 

Molnár Istvánné 

Szent István-napi ünnepi szentmise  Dió-s települések XI. találkozója  
és VIII. nemzetközi találkozója 

2016-ban Diósjenőről a diós tele-
püléseket összekötő vándordió 
Diósd városába gurult. 
 Ez a vándordió köti össze Diósd, 
Diósviszló, Dióskál, Diósjenő, 
Gyenesdiás, Diósförgepatony és 
Bihardiószeg településeket. 
  2017. július 22-én felkerekedtünk 
és elindultunk Diósd városa felé. Az 
időjósok nem sok jót ígértek, de úgy 
gondoltuk, ha a diósjenői esős talál-
kozót átvészeltük most is megbirkó-
zunk a nehézségekkel. A távolságot 
egy kis pihenővel két óra alatt meg is 
tettük. Megkezdődött a szokásos 
sürgés, forgás. Bemutató sátrunkban 
elhelyeztük a Marton Pékség finom-
ságait és a Start munkaprogram 
dolgozói készítette Diósjenői fehér 
hímzéseket és lekvárokat. 
 Szépre sikeredett, sok dicsérő 
szóval találkoztunk és a nap végé-
re,  ami  ehető volt  az  el  is  fogyott.  
A rendezők új kezdeményezésére 
minden településnek tájjellegű étel 
elkészítése volt a feladat. Csurja 
Laci nagyon finom vadhúsos babot 
főzött a diósdiak örömére. 
 Beneveztünk a híres diós süte-
mény versenyre. A nem várt, de 
folyamatosan a fejünk felett lebegő 
esőfelhők ebédre gondoskodtak 
róla, hogy futólépésbe tegyük meg 
a nem kis távot az ebéd elfogyasz-
tása helyéül kijelölt spotcsarnokba. 
Jó  is  esett  a  meleg  étel,  finom  és  
bőséges volt. A vissza utat már 
napsütésben tehettük meg. 

 Diósjenőt a Kőszirt Néptánc 
csoport, Gubó Liza és Molnár 
Levente képviselte a hagyomány- 
őrző csoportok bemutatkozásában. 
Ügyesek voltak a fellépőink, amit 
a nézők sok tapssal jutalmaztak. 
 Büszkék lehetünk rájuk és kívá-
nom nékik, hogy a hagyományőr-
zést soha ne hagyják abba, hisz 
nincs utánpótlás, nincsenek köve-
tők. 

A dióssütemény verseny első he-
lyezettje ismét Diósjenő lett, 
Poszpisel Gyuláné süteményével. 
 Diósd városából a vándordió 
2018-ban Diósviszlóra gurul, aho-
vá már most megrendeltük a verő-
fényes napsütést. 
    Bízom abban, hogy oda is ilyen 
lelkes és bátor csapat kíséri el ön-
kormányzatunkat. 
 Hazafelé úton sem hagyott el 
jókedvünk. Fáradtan nótázva egy 
élménnyel gazdagabban értünk 
haza. 

Molnár Istvánné 

Vasútmodellező tábor a Boróka-házban 

Ramóna 
Női- férfi- gyermekfodrászat 

Diósjenő, Szabadság út 59. 
Istvándi Ramóna 

Tel: 06308964184 
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Izgalmakkal és kemény munkával 
teli nyolc hónapon vagyunk túl a 
nyolcadik osztállyal. Tudatosan 
készültünk a középiskolai felvételi 
eljárás megpróbáltatásaira, így 
mikor szeptember elsején újra 
elkezdődött az iskola már látni 
lehetett a tanulók arcán, hogy nem 
telt teljesen felhőtlenül a nyári 
szünet mivel tudták nehéz tanév áll 
előttük, amely az egész további 
életükre hatással lesz. Ennek meg-
felelően kezdetét is vette a munka. 
Tanórákon valamint délutáni felvé-
teli-előkészítő foglalkozásokon 
készültek a gyerekek a januári 
központi írásbeli vizsgákra. Már 
hagyomány iskolánkban, hogy a 
Váci Szakképzési Centrum 
Boronkay György Műszaki Szak-
gimnáziuma és Gimnáziuma mate-
matika munkaközösség vezetője 
tart felkészítő tanfolyamot a gyere-
keknek matematikából. 
 A "középiskolás szemléletű" 
összefoglalás idén is bizonyítottan 
hozzájárult ahhoz, hogy diákjaink 
megszerezhessék a sikeres felvéte-
lihez szükséges pontszámokat. Az 
írásbeli után szóbeli felvételi vizs-
gák sora várt a nyolcadikosokra. 
Szinte minden középiskola tart 
ilyen jellegű vizsgát is ahol az 
általános elbeszélgetésen túl tantár-
gyi kérdésekre is válaszolniuk 
kellett a jelölteknek.  
 Miután túl voltunk minden aka-
dályon jött a legnehezebb rész, a 
várakozás. Minél közelebb kerül-
tünk a határidőhöz, annál izgatot-

tabbá, türelmetlenebbé váltak a 
gyerekek. Szinte minden nap az 
ajtóban várták a postást, hogy mi-
kor hozza a felvételről vagy eluta-
sításról szóló határozatokat. Sze-
rencsére jó híreket kaptunk. A 
diákok közel 80 százaléka az első 
helyen megjelölt középfokú intéz-
ményben folytatja tanulmányait 
szeptembertől, a többiek pedig az 
általuk másodikként választott 
középiskolába nyertek felvételt. 
Nagyon örülök, hogy diákjaink 
sikeresen vették az akadályokat és 
megállták a helyüket. Külön büsz-
ke vagyok az egyik tanítványunk-
ra, aki a többszörös túljelentkezés 
ellenére valamint a magas nyelvtu-
dást igénylő angol szóbeli felvéte-
lit sikeresen teljesítve bekerült a 
Váci Szakképzési Centrum 
Boronkay György Műszaki Szak-
gimnáziuma és Gimnáziuma két 
tannyelvű osztályába ahol több 
tantárgyat is angolul fog tanulni 
szeptembertől. Osztályfőnökként 
nagyon jó volt látni a boldog arco-
kat, amikor kézhez kapták a sike-
res felvételről szóló értesítést, hi-
szen egyként izgultam velük végig 
ezt a hosszadalmas és megpróbál-
tatásokkal teli folyamatot. Bízom 
benne, hogy diákjaink új iskoláik-
ban is megállják a helyüket és 
sikerül megvalósítaniuk az elkép-
zeléseiket. Ehhez magam és kollé-
gáim nevében sok sikert és kitar-
tást kívánok Nekik! 

Csereklye Éva 
osztályfőnök 

Felvettek a középiskolába! 

A Kastély SE csapata részese volt 
annak a 26 fős delegációnak, 
amely hazánkat képviselte a Szlo-
vák Nemzetközi Játékokon 2017. 
június 21-23-ig. A hét versenyző 
és két kísérője (Kaliczka Berna-
dett, Schmittinger Erika) csodás 
három napot töltött el Somorján. 
 A lenyűgöző  X-bionic® sphere 
olimpiai edzőközpont adott helyet 
ennek a jeles eseménynek.  
 Mintegy 170 mentálisan sérült 
sportoló atlétikában, úszásban, aszta-
liteniszben, teniszben, gimnasztiká-
ban, kerékpározásban és röplabdá-
ban mérhette össze rátermettségét. 

 A Kastély sportegyesületből 
asztaliteniszben Szabó Linda 
aranyérmet, Pintér Elvira bronzér-
met nyert.  Párosban a kiváló játé-
kuknak köszönhetően a dobogó 
legmagasabb fokára állhattak. 
 Úszásban Adamcsik Andrea, 
Bogdán Anna, Nyári Gyula és Ortó 
György remek formában voltak, 
melynek éremözön lett az eredmé-
nye. Összesen 3 arany, 2 ezüst és 6 
bronzérem boldog tulajdonosai 
lehettek.   
 

A Kastély SE részvétele  
a Szlovák Nemzeti Játékokon 

folytatás a 9. oldalon 

szítő pedagógusok, igazgató úr, 
óvónők, polgármester úr, a falu 
megválasztott képviselői, akik 
megtiszteltek jelenlétükkel, refor-
mátus és katolikus lelkészeink, 
köszöntőnk Eszter és János a han-
gosításért felelős, a Református 
Énekkar, konferansziénk, a kony-
hai személyzet,  takarító személy-
zet, a közintézmények dolgozói, A 
közmunkások, a segítő vállalko-
zók, a KARITÁSZ csoport tagjai- 
mind szeretetből és szolgálatból 
tettük. Egyre nehezebb, egyre ki-
tartóbb munka kell ahhoz, hogy 
létrejöjjön ez a nap. Mert az embe-
rek szabadságát korlátozza  a kö-
zöny, a bizonytalanság, a média, az 
irigység. Mindez meggátolja, hogy 
tegye amit a szíve diktál. Sajná-
lom, hogy sok kedves arcot,  akit 
egyébként  nap mint nap köszönt-
hetek, nem láthattam túl azon, 

hogy szép számmal voltak jelen 
vendégeink, akikkel együtt örül-
tünk a mának.  
 De talán majd jövőre! Bízom 
benne, hogy lesz jövő, hiszen a 
tiszteletes asszony szavaival élve, 
"Telik, vagy múlik az életünk, el-
dönthetjük…" 
 Csak rajtunk múlik, hogy hagy-
juk, hogy falak épüljenek az embe-
ri érzések közé, vagy hallgatva  a 
szívünkre, elindulunk. Elindulunk 
egy éltetőbb és szebb jövő felé. Ma 
megteheted, de holnap a ma már 
történelem. 
 Minden kedves résztvevőnek, 
aki  a jelenlétével megtisztelte ezt 
a szép emléknapot jó egészséget, 
boldog holnapot, családi békét, és 
sok szeretetet kívánok minden 
diósjenői lakosnak a szervezők 
nevében a 

Szent Antal Karitász csoport 

Egykori focis sporttársaimmal 
társalogva, már korábban szóba 
került egy találkozó szervezése. 
Amikor számba vettük, hogy 
mennyi embert várunk erre a talál-
kozóra, már kérdésessé vált a do-
log életképessége. Az is szóba 
került, hogy kis csoportokban, a 
régi képeken szereplőket próbáljuk 
összehívni egy-egy beszélgetős 
délutánra a Havas presszóhoz. Ez 
talán működött volna! 
 Végül: egy hirtelen ötlettől ve-
zérelve, a Diósjenő sportéletét 
bemutató, készülő könyv apropóját 
megragadva a JENŐ napra időzí-
tettük az eseményt. 
 Rövid idő alatt kellett megszólí-
tani az érdekelteket, amit interne-
ten keresztül, személyes megkere-
s é s s e l  t e l e f o n o n  é s  
"szájhagyomány" útján fejtettünk 
ki. Időközben változott a megszólí-
tottak köre is, már nem csak focis-
tákat, hanem kéziseket, atlétákat, 
az egykori falusi szpartakiádok 
résztvevőit, sakkozókat… is vár-
tunk. 
 Elmondhatjuk, hogy elég sokan 
meghallották a felhívást és megje-
lentek a falunapi rendezvényen, 
ahová a találkozót hirdettük. Néhá-
nyan betegség, üdülés, vagy egyéb 
okok miatt nem jöttek el. 
 Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a falunapi rendezvények megnyitó-
ja keretében Tóth János polgár-
mester úr külön köszöntötte a talál-
kozó résztvevőit. Méltatta és meg-
köszönte a sportolók elmúlt 
évtizedekbeli eredményeit, me-
lyekkel öregbítették Diósjenő hír-
nevét. 
 Különvonulva megkezdődött a 
csoport fotózkodása, majd társal-
gások, beszélgetések folytak. Né-
hány esetben újraismerkedés is 
volt, hiszen a községből elszárma-
zottakat nem mindenkinek sikerült 
felismernie! A találkozó legidő-

sebb tagja Csurja János volt, aki az 
’50-es években kezdett el focizni 
Diósjenőn. Több régi csapatfény-
képen is látható. Nagyszerű beszél-
getés folyt közreműködésével, régi 
játszótársak, edzők, csapatvezetők 
megemlítésével, és ennek során 
megemlékeztünk az elhunyt sport-
társainkról is. 
 Kis csoportok alakultak, régi 
élmények, esetek, gólok kerültek 
szóba. Teljes volt a nosztalgia, 
némely dolgot jól esett újra átélni – 
képzeletben! 
 Késő délután a polgármester úr 
állófogadásra hívott meg bennün-
ket, ahol tovább folytatódott a 
"régi idők focija". 
 Akik itt voltak: (képen* balról- 
jobbra) állnak: Bera Mihály, 
Csurja János, Hornos András, 
Csabuda Árpád, Mészáros János, 
Velki Péter, Freistág János, Ko-
vács István, Mocsári András, Rási 
Kálmán, Tóth János, Szaszovszki 
János, Bogdán László, Debreczeni 
Béla, Makkai János, Lévai Tamás, 
Melicharik Zoltán, Germány Sán-
dor, Vasas János, Teszári Károly, 
Csurja Eszter, Csurja János
(Csulesz), Móritz Sándor, Bircsák 
István; guggolnak: Deli István, 
Poszpisel Gyula, Horváth Attila, 
Tóth András,Mezei András, Berki 
András, Kabai Lajos 
 Nagyszerű délután részesei le-
hettünk ezen a napon, és megfogal-
mazódott, hogy folytatni kellene a 
dolgot, tehát: "JÖVŐRE, VELED, 
UGYANITT!" 
 Köszönjük Tóth János polgár-
mester úr szívélyes vendéglátását, 
a fotósok – Hustyava Zoltán és 
Végh József – munkáját. Itt köszö-
nöm meg szervező sporttársaim 
szabadidőt nem kímélő hozzáállást 
is. 

Freistág János 
* a fotó címlapunkon látható 

A 60-as, 70-es évek Diósjenői sportolóinak 
TALÁLKOZÓJA 



Évek óta az utolsó tanítási napot 
követő második héten kerül sor a 
református hittantáborra Diós-
jenőn. Ez idén is pontosan így 
történt. Hétfőn közel 70 gyerekkel 
kezdtük meg a hetet. 2017-ben mi 
is lehetett volna más a tábor témá-
ja, mint a Reformáció. 
 A délelőtti áhítatokat követően 
egy kis rávezető játék közbeiktatá-
sával a templomban közösen hall-
hattak a gyerekek a reformáció 
három kiemelkedő alakjáról, úgy-

mint Luther Mártonról, Kálvin 
Jánosról és Károli Gáspárról. És 
egy kis latin nyelvlecke is jutott 
minden napra. Így juthattunk az öt 
"Sola"-mondás ismeretének a bir-
tokába. Ez volt a reformáció lénye-
ge, hogy egyedül kegyelem által, 
egyedül hit által, egyedül a Szent-
írás által, egyedül Krisztus által, 
egyedül Istené a dicsősség. 
 A délelőtt hátralevő részét kor-
osztályok szerinti csoportfoglalko-
zással töltötték a táborozók, ahol 

Tábor a Reformáció 500 jegyében 

Aranydió Óvoda-bölcsőde hírei 
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Évzáró 2016 - 2017. 
Eseményekben gazdag, aktív idő-
szakot éltünk meg, melyben a játék 
és mozgás mellett nagy szerepet 
töltött be a mindennapos játékos 
tanulás. 
 Ez évben is sok-sok színes prog-
rammal gazdagítottuk óvodásaink 
mindennapjait. 
 Részt vettünk az "Ovi-zsaru" 
programban. 2016 augusztusában 
csatlakozott óvodánk a speciális 
programhoz, mely hozzájárul a 
gyermekek biztonságának növelé-
séhez, illetve az ez irányú kompe-
tenciáinak fejlődéséhez. A prog-
ram célja, hogy a kicsik ne essenek 
bűncselekmény áldozataivá. 
 Biztonságos óvoda pályázatot 
nyertünk, ennek köszönhetően 
előadást és tájékoztató kiadványt 
kapott óvodánk a további felkészü-
lésre. Egy program keretében meg-
valósult a nagycsoportos korú 
gyermekek tájékoztatása, az óvo-
dapedagógusok pedig szakmai 
kiadvánnyal gazdagodtak. 
 A biztonságos óvoda cím viselé-
se kötelez arra, hogy pedagógiai 
programunkba beépítsük és az 
alábbi feladatokat megvalósítsuk: 
  közlekedési kultúra kialakítása 
  közlekedési megatartás kiala-

kítása 
  közlekedéshez szükséges ké-

pességek kialakítása. 
 A Nógrádmarcali Zöld Híd Kft. 
szervezésében kiránduláson vet-
tünk részt októberben. A " Hulla-
dék nem szemét" címmel környe-
zeti foglalkozáson vettek részt a 
nagycsoportosok, mely széles körű 
tudásanyaggal gazdagította  a gyer-
mekek ismereteit. 
 Meseelőadásokat szerveztünk, 
néhány alkalommal az óvó nénik is 
bemutatták, hogyan tudnak báboz-
ni és dramatizálni együtt, ismét 
megtapasztalhattuk, láthattuk ez 
irányú tehetségüket is. 
 A Tök jó napok, az őszi kirándu-
lások mind nagyon gazdag progra-
mok voltak. 
 A karácsonyi készülődés idején 
az adventi gyertyagyújtásokat min-
den alkalommal kis műsor kísérte, 
a gyermekek örömére. A 
"Lucázás" és a Községi karácsonyi 

fellépés sokaknak okozott örömet. 
Az óvodai karácsonyi műsor, majd 
a farsangi hét, is ünnepi, különleges 
emlékezetes alkalmak voltak.  A 
tavaszi kirándulások, a természet 
ünnepei a Föld napja, a Víz világ-
napja, a Madarak és fák napja izgal-
mas, nagyszerű események voltak. 
Az Iskolanyitogató programok a 
tanköteles korúak részére nagyon 
jól sikerültek. Az Idősek napján a 
Nyuszi csoportosok műsorral ké-
szültek. Az iskolába menő nagyok 
búcsúkirándulása ez évben a Gyadai 
tanösvény meglátogatása volt, ahol 
nagyszerű programok részesei le-
hettek gyermekeink. Egy különleges 
emlékezetes nap volt. 
 A nagyobbak játékos angol fog-
lalkozásokon vehettek részt Emese 
óvó nénivel. 
 A gyógypedagógiai fejlesztőfog-
lalkozásokat Berki Anikó látta el 
heti két órában, a logopédiai fej-
lesztést Rodákné Lőrik Amália 
végezte heti 3 és fél órában, a 
gyermekekkel. 
 Józsa Csaba tanár úr heti két 
délután a Bozsik program kereté-
ben focizni vitte a nagyobbakat. 
 Játékos református hittanoktatás-
ban részesülhettek az érdeklődő 
gyermekek, Gottfriedné Madai Éva 
tiszteletes asszony vezetésével. 
 Mindannyiuknak köszönöm, 
hogy kiegészítették és segítették 
nevelő-oktató munkánkat. 
 Ebben a tanévben kerti játékaink 
cseréje, bővítése történt meg költ-
ségvetési keretből: 
  4 babaház 
  1 nagy mászókás vár, 
  1 magas csúszda 
  1 homokozó keret került be-

szerzésre. 
 Folyamatosan történik a régi 
kerti játékok felújítása is. Tavasz 
végén megtörtént minden homoko-
zó homokjának cseréje. 
 Nagyon sok segítséget kaptunk 
ez évben is a kedves szülőktől. 
Mindenkinek köszönöm. 
A "Szülők az óvodáért elismerést" 
melyet az alapítvány hívott életre, 
hogy minden év végén jelképesen 
megköszönjük azoknak a szülők-
nek, akik kiemelkedően támogat-
ták, óvodánkat, a csoportok műkö-
dését. Ebben a tanévben azoknak a 

szülőknek szeretnénk köszönetet 
mondani, akik tevékenyen segítet-
ték a december elején lezajlott 
remek sütivásárt és a visszajelzé-
sek alapján nagyon színvonalasra 
sikerült jótékonysági estet. Az 
események bevételéből a csopor-
tok részére sok szép játék, fejlesz-
tőeszköz jutott karácsonyi ajándék-
ként. 
 A Maci csoportból a tegnapi 
napon Szülők az óvodáért elisme-
rést kapta Tóthné Haáz Ágnes, 
Szabó Enikő, a Katica csoportból 
Szabó Norbertné, Pálinkás Renáta. 
 Köszönetet mondtunk Szülők az 
óvodáért elismeréssel a homokozó 
árnyékolásának megoldására a 
napvitorla ötletéért és az akácosz-
lopok biztosításáért és kivitelezé-
séért Valkó Kornélnak. 
 Bier Gábornak, Dudás Gergely-
nek és Klúcsik Istvánnak a kivitele-
zésben nyújtott segítségért. 
 A Nyuszi csoportból Csurjáné 
Nagy Henriettának és Csillingné 
Urbán Dórának valamint a Süni 
csoportból Kónya Ütő Zselykének 
és Gyurcsánné Tóth Eszternek a 
sütivásár és a jótékonysági est lebo-
nyolításában nyújtott segítségéért. 
 Hagyományos évzárónkat két 
napon bonyolítottuk le. Május 25-én 
csütörtökön a Maci és Katica cso-
portosok műsorát láthattuk, május 
26-án   pénteken  a  Süni  és  Nyuszi  
csoportosok szerepeltek. Közülük a 
játékos angolt tanuló nagycsoportos 
gyermekek műsora is helyet kapott 
majd a ballagók műsora színesítette 
ezt a szép délutánt. 
 Ebben a tanévben az Aranydió 
Óvodából 13 gyermek elballagott. 
Elköszöntek az óvodától, ősszel 
számukra egy új életszakasz, az 
iskoláskor kezdődik. A tanuláshoz 
szükséges készségeik, képességeik 
kialakultak, a zökkenőmentes isko-
lakezdés biztosított számukra. 
 Mindannyian kívánunk nekik 
sikeres iskolakezdést, jó munkát, a 
szülőknek egészséget és sok-sok 
türelmet gyermekeik neveléséhez. 
 Ez úton is köszönöm kolléganő-
imnek az egész éves pedagógiai és 
nevelőmunkát. 
 Az óvodában is elkezdődött a 
nyári élet, várja a gyerekeket a 
szabad játék a csoportban és a 
kertben egyaránt. Július 3-tól július 
31-ig óvodánk a szabadságok ki-

adása és a nyári felújítási karban-
tartási munkák miatt zárva tart. 
 Mindenkinek nagyon kellemes, 
élményekkel teli, szép nyarat kívá-
nok. 

Bacskay Sándorné 
     óvodavezető 

Beszámoló az Aranydió 
Óvoda Alapítvány  

tanévi támogatásairól 
Az 2015. évi adó 1%-ából 68.000.-
Ft bevételünk keletkezett. Folya-
matosan támogatja az Alapítványt 
a Zumbás és Jógás csoport, vala-
mint néhány magánszemély. Min-
denkinek köszönjük szépen! Bevé-
telünk keletkezett a Jótékonysági 
estből is, a csoportok játékainak 
megvásárlásán felül. Ezért ha sze-
rényen is, de minden betervezett 
támogatásra jutott elegendő összeg 
ebben a tanévben is. Az alábbi 
kiadásokkal támogatta az intézmé-
nyi működést az Alapítvány: 
  az "Ovi-zsaru" program rész-

vételi díját 13.500.-Ft fizette,  
  ez évben korszerű zeneleját-

szókat kapott minden csoport 
113.000.- Ft értékben, 
  a kertben a középső játszórész 

homokozója feletti napvitorlát 
vásárolta meg 40.000.- érték-
ben az alapítvány,  
  gyermeknap alkalmából 22-én 

hétfőn a Mini Manó színház, 
Erdei kaland című mesejátéká-
nak összegét 25.400.-Ft össze-
get fizette az alapítvány, 
  május 27-én, a gyermeknap 

szervezéséhez járult hozzá, a 
Szent István parkban szerve-
zett programon az óvodásokat 
jégkrémmel vendégeltük meg, 
10.800.- Ft értékben,  
  június 12-én a nagyok búcsúki-

rándulásának programjegyét 
16.500.- Ft fizette az alapítvány, 
  a pedagógus nap alkalmából a 

tanévzáró értekezlet utáni 
estebédet (az óvoda minden 
dolgozója részére) támogatta 
48.300.- Ft értékben.  

 Alapítványunk pénzkezelését a 
Takarékszövetkezet vezeti, aki 
teheti, támogassa az alapítvány 
céljainak megvalósulását. Szeret-
nénk minél több programot rendez-
ni, fejlesztőjátékokat vásárolni. 

Bacskay Sándorné 

 Szabó Attila "HOBO" teniszben 
ezüstérmet szerzett.  
 Ez a verseny csak egy a számtalan 
eseményből. Az első félévben labda-
rúgásban négy, asztaliteniszben 
kettő, úszásban kettő, erőemelésben 
kettő, atlétikában egy tornán vettünk 
részt, amelyekről mindig dobogós 
helyezésekkel tértünk haza.   
 Ezúton köszönöm munkatársa-
imnak, hogy sportolóinkat kellő-
képpen felkészítették. Partnerjáté-
kosainknak, hogy időt szánnak és 

az integráció jegyében együtt spor-
tolnak sportolóinkkal.  Dr. Göllesz 
Viktor Rehabilitációs Intézetnek, 
hogy támogatják és segítik a verse-
nyekre való eljutásunkat. 

Kaliczka Bernadett 

folytatás a 8. oldalról 
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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  

Az Erdőkémia Horgász Egyesület 
– közismertebb nevén Tolmácsi-tó 
– horgásztanyáján nagy volt a ria-
dalom augusztus 29-én kedden este 
fé l  hé t k or .  A Di ós je nő i  
Szentgyörgyi István Általános 
iskola 8. osztályos tanulója, 
Csákits Alex, a Diósjenői Állatvé-
dő Egyesület tagja, nagy sietséggel 
sárga életmentő mellényt húzott 
magára és a horgászok csónakjá-
ban evezve a horgásztanyával 
szemben lévő part felé vette az 
irányt, ahonnan segítségkérő ku-
tyavonyítás, nyüszítés, ugatás és 
egy kedves női hang hallatszott, a 
horgásztanya dolgozója Molnár 
Ágnes hangja. 
 Amikor  túlsó partot  ért a csó-
nak, kiderült, hogy egy nyolc év 
körüli nőstény szürke német juhász 
kutya esett a tó vizébe, de olyan 
meredek volt a part, hogy nem 
tudott kijönni a vízből és meg sem 
kísérelte, hogy más irányban keres-
sen kiutat.  
 A fiú kötelet tekert a kutya két 
mellső lába alá és így próbálta a 

csónakba húzni az együttműködő, 
engedelmes, gazdátlan állatot, aki 
tisztában volt azzal, hogy a parton 
álló három felnőtt is az ő segítsé-
gére jött, akik közül az egyik meg-
csúszott és a vízbe esett a kutyus 
mellé, amint a kötél segítségével 
megpróbálta a két méter magasan 
lévő meredek partra húzni az álla-
tot. Nagy igazság, hogy minden 
rosszban van valami jó, mert így 
tudott segíteni Alexnek a csónakba 
emelni a megrémült "fürdőző" 
ebet. 
 Alex egymaga evezett vissza a 
csónakban fegyelmezetten ülő 
kutyával a horgásztanyára, ahol az 
ijedtséget okozó nagy szeretetben 
és figyelemben részesült a négy 
állatmentő körében.  
 Kérjük, hogy aki bármit tud a 
vemhes állatról és a gazdájáról, 
értesítse a Diósjenői Állatvédő 
Egyesületet a következő telefon-
számon: 06 30 229 89 44  

     Blaskóné Csontos Mária    
a Diósjenői Állat-és  

Természetvédő Egyesület elnöke  

Diósjenő község Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzata Virág Sándor 
elnök szervezésével és irányításá-
val Mezőkövesdre utazott augusz-
tus 12-én szombaton. 
 A Heimbusz Kft szombaton 
reggel öt órakor egy nagyon szép 
és kényelmes fehér buszt bocsátott 
a harminc főből álló  fürödni vágyó 
csapat rendelkezésére.  
 Az utazás során olyan nagyon 
lekötötte a látnivaló táj a buszon 
ülőket, hogy nem volt zajongás 
vagy másokat zavaró hangoskodás, 
még azt sem lehetett észrevenni, 
hogy egy nyolc hónapos baba is az 
utasok között volt. 
 A csoport a fürdő medencékhez 
közeli területen helyezkedett el és  
a medencékben lévő vízben nagy 
élvezettel lubickoltak. A csúszdák 
adták a legnagyobb élményt a fiatal 
generációnak, akik egész nap fá-
radhatatlanul csúsztak a magasból 
a kellemesen meleg kristálytiszta 
kék színű vízbe. A kicsi gyerekek a 
szülők állandó felügyelete mellett 
élvezhették a csobbanást a napos, 
meleg, igazi strandidőben. A han-
gulat kiváló volt. 
 A büfék által nyújtott sokféle  

finom étel,  a különböző fagylal-
tok, hideg üdítők is a strandoláshoz 
tartoztak. Élénken válogattak a 
különböző finomságok közül.  
 A Tereskei Roma Önkormányzat 
vezetője és felesége, a környékbeli 
Roma Önkormányzatokkal való 
kapcsolatok fejlesztése céljából, 
valamint  Blaskóné Csontos Mária 
képviselőasszony a Diósjenői Ön-
kormányzat tagja, is részt vett a 
kiránduláson. 
 Gyorsan elérkezett a délután 
négy óra a haza indulás időpontja, 
amit nagyon sajnált a társaság, 
mert kivétel nélkül mindenki szíve-
sen maradt  volna hosszabb ideig 
ezen a rendkívül jó helyen. 
 Érezhető volt, hogy milyen na-
gyon és kellemesen elfáradtak a 
gyerekek, a felnőttek, de arra még 
maradt erejük, hogy kérleljék a 
busz sofőrt,  Székesi Józsefet,  hogy 
változtasson irányt és vigye vissza 
a társaságot Mezőkövesdre, mert 
olyan jól érezték magukat, hogy 
még nem akarnak hazamenni. 
  Jövő nyáron Debrecen város lesz 
a Diósjenői Roma Önkormányzat 
úti célja.  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
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Életmentés Diósjenőn 

az aranymondás elmélyítése és az 
adott napi "szuperhősről" tanultak 
átismétlése volt a feladat. Ez egy-
ben felkészülés is volt a csapatver-
senyre. 
 A kedd és csütörtök kicsit rend-
hagyó volt, mert ezeken a napokon 
kirándulhattunk. Kedden Hollókő-
re látogattunk el, ahol a vár megte-
kintésén kívül az ovis és alsós 
korosztályt zoknigombóc-csete-
paté, a felsősöket pedig speciális 
történelemóra várta. 
 Csütörtökön a strand volt a ter-
vezett program, ami az időjárás 
miatt kicsit egyedire és talán jog-
gal mondhatom, hogy felejthetet-
lenre is sikeredett. 
 A hétfő és szerda délutánt 
gyöngyfűzéssel, szövéssel, hűtő-
mágnes és bőrdísz készítésével, 
röplabdázással lehetett eltölteni. 
 Az uzsonnát követően pedig a 
templomban gyülekeztünk össze, 
hogy a vegyes korosztályú csapa-
tok egymással versengve megold-
ják az aznapi feladatokat, és egy 
hálaimával zárjuk le a napot. 
 A hét egyik újdonsága volt, 
hogy nem csak a csapatok verse-
nyeztek egymással, hanem az 
egyéni tudás is jutalmazást nyert 
dukátok formájában. A hét folya-
mán összegyűjtött dukátokat aztán 
a szombati családi napon vásárol-
hatták le a gyerekek. Ezen a szom-
bati záró napon idén is volt meghí-
vott vendégházaspár. 
 És természetesen az elmaradha-
tatlan vadpörkölt sem hiányzott, 
Bán Gábor és Patkós Zoltán jóvol-
tából. 
 Akkor is  és most is,  így néhány 
hét távlatából visszatekintve, csak 
a hála érzése és gondolata fogal-

mazódik meg bennem, hiszen min-
den a Mindenható jó rendjében 
mehetett végbe a hat nap alatt. 
Minden nap finom tízóraiban, 
ebédben és uzsonnában részesül-
hettek a jelenlévők a konyhai mun-
kások nem kis fáradozásának kö-
szönhetően. Idén is voltak vállal-
kozók a lángos, a fánk és a pala-
csinta elkészítésére. Volt kellő 
számú munkás a foglalkozások 
lebonyolításához is. Minden fel-
adatra a szükséges időben és he-
lyen ki volt rendelve az alkalmas 
személy. Valóban: Soli Deo 
Gloria! 
 Egy táborozó tollából: 
 "Hustyava Pannának hívnak, 
Szigetszentmiklóson lakom. Diós-
jenőn a nagyszüleim élnek, így 
kerültem a táborba. Én már ötödik 
alkalommal vettem részt az öröm-
héten. Idén az öcsém, Gábor is 
megismerhette ezt a jó helyet. Tő-
lem már sokat hallott róla, ezért 
nagyon várta, hogy ő is személye-
sen vehessen részt. 
 A tábor témája a Reformáció 
volt, és ennek a kornak három 
híres reformátoráról, Luther Már-
tonról, Kálvin Jánosról és Károli 
Gáspárról hallhattunk, tanulhat-
tunk. Mindemellett sok érdekes 
programon vehettünk részt, példá-
ul gyöngyfűzésen, bőrnyaklánc-
készítésen, agyagozáson és a min-
den évben megrendezésre kerülő 
csapatjátékokon. Ebben az évben a 
csapatok nevei a reformáció négy 
híres városáról kapta a nevét, 
úgymint: Sárospatak, Debrecen, 
Genf és Wittenberg. Nagyon jó volt 
a tábor, és mindenképp emlékeze-
tes." 

MM 


