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Téli munkálatok a község útjain

■ Tóth Gábor

December első hétfőjére a havazás is beköszöntött a meteorológiai
téllel egyetemben. Az előre jelzett 5-7 centiméteres csapadék is megérkezett, így bőven akadt munkája a hóeltakarítással megbízott önkormányzati dolgozóknak, közmunkásoknak és önkéntes segítőknek.

A Szabadság út járdáit is gondosan letakarították a közmunkások

Látni és látszani

■ TG

A Kossuth úton Lukács József traktorral takarította a havat
Már reggel 4 órától ügyeletben
voltak a megbízott munkatársak.
Csurja László, valamint Lukács
József traktorral tolták a közösségi
közlekedés által is használt útszakaszokon a havat. A falu központi
területeinek megtisztítását követően a lejtősebb szakaszok is le
lettek tolva. Mivel folyamatosan
havazott, így a munkát többször
meg kellett ismételni a nap folyamán. A gyalogos járdákat kézi
erővel takarították a Hivatal közmunkásai.
December negyedikének reggelén a folyamatosan szitáló ónos
eső okozott gondot. Mivel az
alacsony hőmérséklet, a csapadék
intenzitása és folyamatossága a
nap első felében is kitartott, ezért
a korai síkosság mentesítés, illetve
a folyamatos szórás nem mindenütt hozhatott tartós eredményt.
Annak ellenére, hogy a mentesítéssel megbízott dolgozók megfeszített erővel végezték munkájukat, nem tudtak mindenhol ott
lenni egyszerre, ezért akadtak
kritikus területek a településen.

Ezen az egy napon a rendelkezésre álló szóróanyag egy negyede
elfogyott, miközben a falu vezetése a jövőre nézve mindinkább
környezetbarát, egyben hatékony
anyag beszerzésén munkálkodott.
Fontos ilyenkor felhívni a figyelmet a téli útviszonyokra maximálisan felkészített járművek
fontosságára. Téli gumi használata
nélkül nem ajánlott útra kelni,
illetve az ennyire csúszós, havas
időben célszerű hamarabb eltakarítani az ingatlan előtti területet,
hogy biztonsággal ki lehessen
állni az udvarból. Előre jelzett
havazás esetén pedig az az Önkormányzat kérése, hogy lehetőség
szerint mindenki vigye be járművét az utcáról, hogy a hóeltakarítás akadálymentesen haladhasson.
A Hivatal dolgozói és a frissen
kinevezett falugondnok azon vannak, hogy a téli időjárás a lehető
legkevesebb bosszúságot okozzon
a településen élőknek. Ez közös
cél, amihez mindenki segítsége és
türelme is nagyon fontos.
fotók: a szerző

A VILLTESZ előtti lépcsőt takarítják a község közmunkásai

Télen nem csak a havazás, hanem a korai sötétedés is nehezíti a közlekedők életét. Mivel ez egy óriási, közösségi társasjáték, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől maximális odafigyelést követel.
Nem egy közlekedésbiztonsági
kampány tért ki arra, hogy menynyire fontos a láthatóság. Sokan
csak arra gondolnak ilyenkor,
hogy legyen „macskaszem” a
biciklin, holott egy gyalogos is
ezernyi veszélynek van kitéve
ilyenkor. A szürke idő, a korén
érkező sötétség leginkább az ő
ellenségük. Még javában tart az
iskola, amikor már szürkül, ezért
nagyon fontos, hogy az utcán
közlekedő gyerekeken valamilyen
láthatósági, vagy fényvisszaverő
öltözet legyen. Ugyanez javasolt
az út szélén haladó idősebbeknek
is. Egy élénkebb színű kabát,

láthatósági mellény életet menthet. Kérünk mindenkit, hogy erre
fokozottan ügyeljen a téli időszakban!
Az autósok esetében a szűkebbre kotort útszakaszokra hívjuk fel
a figyelmet. Ilyenkor előfordulhat,
hogy nem fér el egymás mellett
két gépkocsi, le kell lassítani,
olykor félrehúzódni, hogy a szembejövő elférjen. Nem egyszer
történt tükörelsodrás, vagy a másik meghúzása. Csökkentsük a
sebességet és legyünk körültekintőek, előzékenyek a másik közlekedővel szemben!

Megnyugtató válasz a kérdésre

■ Munkatársunktól

Reményekkel telve fogadtuk a 2017-ben kihelyezett táblát, miszerint
megújulnak településünk főútvonalai. Három év elteltével csak a kátyúk
száma gyarapodott, érdemi lépés nem történt. A napokban végre kézzel
fogható válasz érkezett.

December negyedikén a Magyar
Közút Zrt. pályáztatása lezárult,
és a nyertes cég számára átadták a
munkaterület. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a Kossuth Lajos
út a “kérdőjeles” táblától kezdődően a Szabadság útba való tor-

kollásáig, a Szabadság út a zöldséges bolttól a Petőfi Sándor útba
való csatlakozásáig, a Petőfi Sándor út az Arany János úttal való
kereszteződéséig, továbbá az
Arany János út majdnem teljes
hosszában megújul. A kivitelező
2020. március 16-tól vonul fel a
munkaterületre. A kapott tájékoztatás szerint a kezdési időpont
csak akkor csúszhat, amennyiben
március 16-án, időjárási körülmények miatt a Magyar Közút Zrt.
még a téli üzemmód szerint dolgozna. De bizakodunk, hogy a
tavasz végre meghozza a teljesen
új útburkolatot Diósjenőre.
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Formabontó köszöntő

Régi-új jegyző a hivatal élén

Tisztelt Diósjenőiek! Kedves Barátaink!

Tisztelt Diósjenői Polgárok!

A Jenői Napló szerkesztője felkért, hogy írjak
egy pár sort az új köntösben megjelenő újságba.
Közösségünk
szempontjából nem az az elsődleges
fontosságú,
hogy mikor születtem,
vagy éppen hová jártam
iskolába. Így inkább arról
beszélnék, hogy milyen
reményeket, elvárásokat fogalmaznék meg a Jenői
Napló kapcsán.
A küllem nagyon fontos, mert az életünkről, eseményeinkről hírt adó újság, legyen igényes. De a
lényeg, hogy a tartalom legyen emberi, barátságos,
objektív, és személyi kultusz mentes. Így ritkán
fognak az én, vagy a képviselők fotóival találkozni.
Annál gyakrabban azzal, hogy iskolásaink, óvodásaink, sportolóink milyen eredményeire lehetünk ismét büszkék, egyesületeink, nyugdíjasaink merre
jártak, mit csináltak, közösségünk együtt megélt
eseményein mik történtek. Közös örömeinkről, és
mert biztos lesz olyan is, közös bánatainkról. Vagyis a mindennapjainkról. Hiszen ez áll a címben is
Jenői Napló, nem pedig Testületi Hírmondó, vagy
Személyes Szócső. A Hivatal, vagy a Testület tevékenységével a lehető legrövidebben foglalkozzon a
lap, és azt se közlemények formájában tegye, hanem
külső, objektív újságírói szempontból.
A jó újságíró nem fél kritikát megfogalmazni,
vagy kérdezni. Hogy mégis eleget tegyek a szerkesztő kérésének, elmondanám, hogy nagyon kemény, és eredményes munkával töltött két hónap áll
mögöttünk.
A Hivatal jelentős átalakulása mellett zökkenőmentesen haladtak a napi feladatok. Újra lett könyvelve a teljes év, rendbe tett pénzügyekkel, könyvekkel zárjuk az esztendőt, és kezdjük a következőt. Senkit nem küldtünk el, nem volt "tisztogatás".
A VILLTESZ nagy átalakuláson ment keresztül,
és még nagyobb előtt áll. Együtt örültünk annak,
hogy az iskola ismét egy jó hangulatú hely lett.
Amint annak is, hogy Sportegyesületünk, Tűzoltóink, a Karitász, és a Roma önkormányzat összefogásával a Mikulás megérkezése igazi közösségi ünnep
volt. Ezt a közösségi élményt szeretnénk minden
ünnepünkön megteremteni, és szeretnénk, ha ez az
újság is közösséget teremtene.
A szerkesztő, szerkesztőség akkor teszi jól a dolgát, ha alig várjuk az új számot, lessük a postaládát.
Én ezt kívánom mindannyiunknak.
Áldott, békés adventet kívánok mindenkinek!

Nagy tisztelettel köszöntöm a Jenői Napló olvasóit. Örömömre szolgál,
hogy az újra induló információs kiadvány első
számában mutatkozhatok
be Önöknek.
Az
önkormányzati
választásokat követően
lényeges változások történtek a község vezetésében. Megalakult az új
Képviselő-testület, változás történt a polgármester
személyében is. A község korábbi jegyzőjét Érsekvadkerten polgármesterré választották meg, ezért
Dr. Őszi Attila Csaba jegyző a Polgármesteri Hivatalnál fennálló köztisztviselői jogviszonyát közös
megegyezéssel megszüntette. Vele együtt három
köztisztviselő kolléga is elment a hivataltól, köztisztviselői jogviszonyukat ők is közös megegyezéssel szüntették meg.
Szükségessé vált a jegyzői állás betöltése. Székely József Ede polgármester úr ezért pályázatot írt
ki a jegyzői állás betöltésére. Két pályázat érkezett,
melyből az egyik az enyém volt. Székely József Ede
polgármester úr a Képviselő-testület tagjainak
egyetértésével a pályázók közül engem tisztelt meg
bizalmával, ezért 2019. november 27. napjától én
látom el a jegyzői teendőket Diósjenőn.
Ezúton is köszönöm a polgármester úrnak és a
Képviselő-testület tagjainak a bizalmat.
A településen sokan ismernek, korábban 1990-től
1997-ig töltöttem be a jegyzői állást Diósjenőn. Ezt
követően egyéni ügyvédként tevékenykedtem több
mint 20 évig. Családommal Diósjenőn lakom immár 30 éve, nagyszüleim és édesanyám révén gyökeim idekötnek.
Jelenlegi megbízatásom során szeretnék a Képviselő-testület és a falu lakossága elvárásainak megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtani. Célom, hogy
a Polgármesteri Hivatalban összehangolt, szakszerű,
emberközpontú közigazgatási tevékenység valósuljon meg. Ennek érdekében meglátásom szerint sok
tennivaló előtt áll a hivatal. Türelmet és megértést
kérek a lakosságtól, hiszen az új és a régi kollégák is
új kihívások előtt állnak, a hivatal rendje kialakulóban van, a változásokról a következő számban tájékoztatást fogok adni.
Remélem, hogy munkámmal segíteni tudom majd
Önöket ügyeik, problémáik megoldásában és a hivatal munkatársai is ezt fogják tenni. Bízom benne,
hogy az Önök segítségével ez meg fog valósulni.
Befejezésül megragadom az alkalmat, hogy áldott
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánjak
Önöknek.
Dr. Nagy Anna

Székely József Ede

Kedves diósjenei barátaim!
Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy az októberi helyhatósági választásokon bizalmat szavaztak nekem és a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke
lehettem.
Örömmel vettem részt első közösségi akciónkban. A Mikulás ünnepséghez
kapcsolódó karitatív feladataink során ajándékot és mikulás csomagot vittem a
faluban élő roma családoknak.
Elhatározásom, hogy a jövőben Diósjenő roma lakossága erősebb egységben
vegyen részt a település közösségi életében. Miközben ezen fogok munkálkodni,
szeretném a hagyományainkat és a roma kultúrát is megőrizni, ápolni.
Ezúttal kívánok mindenkinek békés, boldog karácsonyt és eredményekben
gazdag új évet!
Rafael Richárd
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A közösség mindenek előtt

■ Németh Krisztina – önkormányzati képviselő, szociális ügyek

Kedves Olvasók!
Ezúton szeretném megköszöni a
község teljes lakosságának, hogy
2019 október 13-án bizalmat szavaztak annak a csapatnak, aminek
én is a részese lehetek. Hatalmas
megtiszteltetés számomra, hogy
Diósjenőt képviselhetem. Mindent
megteszek, hogy az itt élő emberek életét könnyebbé és örömtelibbé tegyem. A testülettől felkérést
kaptam, hogy vezessem a szociális és kulturális bizottságot. A

felkérést köszönettel elfogadtam
és teljes lendülettel vetettük bele
magunkat a munkába Fuchs Tibornéval és Czermann Tamásnéval a bizottság tagjaival.
Az első nagy megmértetés
2019. október 23-ai megemlékezés megszervezése volt. Megható
és elgondolkodtató beszédek
hangzottak el és a hatodik osztályos gyermekek műsorai igazán
színvonalasak voltak. Sok biztató
szót kaptunk.

A jó időnek köszönhetően sokan kilátogattak a megemlékezésre, hogy
részesei legyenek a történelem felidézésének.
A jeles ünnepnap után a hétköznapok munkája és a tanulás folyamata kezdődött, rendeletek és
határozatok dzsungelébe vetettük
bele magunkat és próbáltuk megtalálni a helyes ösvényt, remélem
sikerült. Naponta érkeznek megkeresések a bizottsághoz, hogy
segítsünk. Mindent megteszünk,
ami módunkban áll. Sajnos nekünk is csak 7 napból áll egy hét,
de igyekszünk minden kérést
megtárgyalni és minél rövidebb
idő alatt elbírálni. Odaítéltünk

hatvanhat köbméter szociális tűzifát, amit már ki is szállítottak a
közmunkásaink a családoknak, az
idősek megkapták a rezsicsökkentésben megítélt mennyiségű tüzelőt. Gyógyszertámogatást és egyszeri pénzbeli támogatásokat ítéltünk oda. Sok a munka, de lelkesen nagy odafigyeléssel dolgozunk.
Januártól minden lapszámunkban pontos tájékoztatást adok az
aktuális szociális rendelkezésekről
és azok végrehajtásáról.

Diósjenőn is járt a Mikulás

■ Németh Krisztina

Megszerveztük a falu első Miku- ban osztotta szét az önkormányzat
lás ünnepét. Az egyenesen Lapp- támogatásával beszerzett csomaföldről érkező Nagyszakállú dél- gokat.
előtt az iskolában, majd az óvodáDélután három órától a Szent

István parkban várta a gyerekeket
a hangulatosan berendezett, kandallós „nappalijában”. Itt a hideg
ellenére minden kisgyerekhez volt
pár kedves szava és kivétel nélkül
mindenki kapott valami apróságot.
Sorra készültek a közös fényképek, még a felnőttekkel is.
A csodás dekoráció megálmodása és kivitelezése Horváth Szilviának, Vargáné Hornos Petrának,
Csurjáné Molnár Ágnesnek és
Varga Sándornak volt köszönhető,
akárcsak a forralt bor és a meleg
tea.
Az óvoda dolgozói sütöttek
finom süteményeket a gyerekek
számára.
A kisebbségi önkormányzat
elnöke Rafael Richárd és felesége

készítették vendégeink számára a
finom lilahagymás zsíros kenyeret, amely az utolsó darabig, mind
elfogyott.
A diósjenői önkéntes tűzoltók
Szaszovszky János vezetésével,
karácsonyfánk helyszínre szállításában, felállításában és a fények
elhelyezésében segítettek.
Következő feladatunk a Karácsonyi koncert megszervezése,
aminek az előkészítési munkái
folyamatban vannak. Ismét sok
ember segítő támogató munkájára
számíthatunk. Az ünnepi műsor
programja a lenti plakáton olvasható.
Köszönöm, hogy elolvasták a
gondolataimat.
fotó: HZ

a Jenői Napló 2019. december havi számának naptármelléklete

HÁZIORVOSI RENDELŐ

2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.
Dr. Laczkovszki Győző
Tel.: 06 35/525-007 Mobil: 06 20/298-90-98
RENDELÉSI IDŐ
08:00-12:00
hétfő
kedd
11:00-15:00
szerda
11:00-15:00
csütörtök
08:00-12:00
péntek
08:00-12:00

ORVOSI ÜGYELET

Tel.: 06 1 317-6600
hétfő-péntek: 20 órától másnap 7 óráig
hétvégén és ünnepnapokon 0-24

Budapest VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

FOGÁSZATI ÜGYELET

Hétköznap: 16 - másnap 8 óráig,
hétvégén és m.szüneti napokon: 0-24
Telefon: 06 35 350-561

Rétság, József Attila u. 13. sz.

FOGORVOSI RENDELÉS
2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.
Dr. Lukács Beáta
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Telefonszám: 06 35 559-682
RENDELÉSI IDŐ
hétfő
08:00-15:00
kedd
08:00-18:00
csütörtök
08:00-16:00
péntek
iskolafogászat

GYERMEKORVOSI RENDELŐ

RENDELÉSI IDŐ
hétfő
10:00-11:30
kedd
13:30-15:00
szerda
10:00 -11:30
csütörtök
10:00-11:30
péntek
10:00-11:30

2643 Diósjenő, Börzsönyi út 7. sz.
Tel.: 06 35 364 - 004
Dr. Rados György

VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS

2643 Diósjenő, Kossuth L. út 33. sz.
Dr. Virsinger Norbert
Mobil: 06 30/338-1762

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

06 35 364-448 és 06 30 456-6498
Nők és várandós anyák:
hétfő: 9:00 - 12:00
Csecsemő-, gyermek-, i. tanácsadás:
kedd: 9:00-13:00

2643 Diósjenő, Kossuth út 8. sz
Telefon: 06 30 746-0745
NYITVATARTÁSI IDŐ
hétfő
08:00-12:00
kedd
12:30-17:00
szerda
12:00-16:00
csütörtök 08:00-12:00
péntek
08:00-11:00

LILIOM PATIKA
GYÓGYSZERTÁR
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Települési és közösségi szempontok
Diósjenő felelős vízgazdálkodásához

■ Szilvácsku Zsolt

A települési vízgazdálkodás egyik legkritikusabb területe napjainkban a
klímaváltozás következtében a megszokottól eltérő̋ időszakban és
mennyiségben érkező csapadék. A nyári csapadék a következő̋ évtizedekben 5%-ot, az évszázad végére pedig 20%-ot elérő̋ csökkenése bizonyosnak tűnik, amelyet nagy valószínűséggel az őszi és a téli csapadék
mennyiségének növekedése fog kísérni. A váratlan események száma
jelentősen nőni fog.
Alapvető szemléletváltást szükséges. A vízre mint értékre és erőforrásra tekintve az ÉN VIZEM gondolkodástól el kell jutni a területem,
birtokom, utcánk, településrészünk, településünk szemléleten át a MI
TÁJUNK VIZE, ahol élek, élünk szemléletig. A víz nem ismer tulajdoni és közigazgatási határokat. Egy felelőtlen gazdálkodói, vagy területhasználói döntés és tett sokak életét, munkáját keserítheti meg, vagy
teheti tönkre.

forrás: http://www.dekornet.hu/ (2017. május)
Diósjenő természeti értékekben és vizekben rendkívül gazdag település,
éppen ezért felelőssége is van az itt lakóknak, területhasználóknak. Egy
ilyen hegyvidéki településnek, mint Diósjenőnek a vízgazdálkodási
kihívásai sokrétűek. Egyrészt és elsősorban megfelelő mennyiségű és
minőségű vizet kell biztosítani, lehetőleg természetes körülmények
között tárolva az itt lakó, itt gazdálkodó embereknek, valamint ne feledjük el, hogy az itt található élőlényeknek, élőhelyeknek, ökológiai
rendszereknek is. Csak forrásokból 28 található a település területén, de
a területén eredő patakok számát tekintve is listavezető a Börzsönyi
települések között.

Diósjenő vízvédelmi sávval rendelkező vízei www.mepar.hu
(2019. december)
A víz útját megismerve a különböző területhasználók szükségleteinek,
alkalmazkodási képességeinek feltárása, együttműködések kialakítása
szükséges, figyelembe véve a hegyvidék, a hegyláb és a medence különböző területi, talaj és élőhelyi, termőhelyi adottságait, beépítési,
használat viszonyait, lehetőségeit. A településrendezési eszközök melle
új eszköz a település kezében a zöldfelületi kataszter, zöldinfrastruktúra
terv, illetve a Településképi Arculat Kézikönyv és a Településképvédelmi Rendelet, amelyeknek szerves része a telken belüli és a közterületi zöldfelületekre és külterületekre adott ajánlás is. Diósjenőn nem
csupán klíma és vízmegtartás, hanem turisztikai jelentősége is van a
zöldfelületek, utcaképek fejlesztésének. Ehhez települési szintű összefogásra, közösségi együttműködésre van szükség utcánként és az egész
települést is magába foglalóan.
Diósjenő egyik kiemelkedő értéke vizeiben rejlik. Érdemes egyénileg és közösségi szinten is átgondolni, mikét
őrizhetők és gyarapíthatók Diósjenő
természeti és kulturális értékei úgy,
hogy közben a helyi közösség is
erősödjön,
együttműködése
javuljon és életminősége is
fejlődjön.

Diósjenő, belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója
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Hol vannak az adventi jelképeink?

■ TG

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy idén hiányzik az adventi koszorú és a
betlehemes jelenet a Szt. István parkból. A Jenői Napló utána járt az
okoknak.
Sok települést érintett az októberi nőn sem. A falu vezetése csaknem
helyhatósági választások eredmé- teljes egészében új képviselőkből
nye, nem volt ez másként Diósje- áll és a nyomasztóan sok közigaz-

gatási feladat mellett a közösség
szervezői, illetve kreatív elképzeléseknek is teret kell szorítani.
Ennek ellenére még nem sikerült
pontosan szétosztani a feladatokat, ezért időben nem állhatott fel
a karácsonyi dekorációért is felelős csapat.

figurák is elhasználódtak, újakat
kellett volna készíteni, de az idő
hiányában erre már nem jutott
lehetőség, de 2020-ban egy teljesen új betlehemi dekorációja lesz
a falunak.

Áthidaló megoldásként Glöckl
Ferenc alpolgármester úr javaslaA négy gyertyát tartalmazó tára és Kiss Gergely, a Dekornet
adventi koszorú műszaki felújítás- tulajdonosának hathatós segítséra szorul mind érintésvédelmileg, gével elkészült az az installáció,
mind pedig mechanikai megoldá- ami a napokban került ki a közsaiban, hogy könnyen lehessen ponti színpadra és remélhetőleg
telepíteni, üzemeltetni, majd az mindenki számára enyhíti a megszokott dekorációs elemek hiáünnepek után lebontani.
nyát.
Mivel az elmúlt évek során a
betlehemes jelenethez használt
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Karácsonyi színjátékok

■ Végh József – helytörténész, tanító

Az amatőr színjátszás komoly
szerepet töltött be Diósjenő életében. Különösen az elmúlt század
első felében volt az egyik legfontosabb közösségi forma.
A közművelődési élet fő mozgatói a felekezeti iskolák voltak.
Az amatőr színjátszás fellendítése
érdekében elért eredményei miatt
két nevet kell kiemelnünk Kuti
Gézát, a református és Végh Károlyt, a római katolikus iskola
vezetőjét. A tanítók számára ez
időben természetes volt, hogy
nem csupán a reájuk bízott nebulók oktatásával kell foglalkozniuk,
hanem az egész község kulturális
életét is ők irányították. Számos
nagy sikerű tanfolyamot is szerveztek a gazdák, a háziasszonyok
részére is. Még a falu gazdasági
életében is meghatározó szerepet
játszottak, hiszen élen jártak a
különböző szövetkezetek szervezésében is.
Nagy Zoltán írja a református
egyház történetéről írt könyvében
Kuti Gézáról, hogy „A fiatal, jól
képzett, szép hangú, agilis tanító
közel húsz éves itteni szolgálata
meggazdagította az egész község
életét. A közművelődésnek fáradhatatlan munkása volt. A vele egy
időben itt munkálkodó római katolikus kántortanítóval karöltve
dolgoztak az egész község kulturális és anyagi fellendítéséért.” Hozzá kell tennünk, hogy sok segítséget kaptak a falu plébánosától és a
református tiszteletes úrtól is.
Végh Károly nagy sikerű színdarabok sorát írta meg a csoport
számára. A legemlékezetesebb
közülük a Szent Anyaföld, A két
gyöngy, és a Visszajönnek a
harangok. Az elhivatott, mélyen
vallásos kántortanító meghurcoltatásban is részesült a politikai

Visszajönnek a harangok
megjelent egy kis könyvecskében

7. oldal

mutattuk be a darabot. Azt mesélik, hogy én játszottam a legélethűbben a szerepemet. Két éves
voltam mindössze, s vastag bundákba öltöztetett bojtárlegényként
ott kellett aludnom a tűz mellett,
miközben a bátyáim keverték a
bográcsot s énekelték a dalt:
Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, a bográcsom de
forró,
Sül-fől benne a sok jó, ó, ó, ó, ó,

ó, ó.
Van már nékünk királyunk, akit
áldunk, imádunk,
Eredj zsandár, hess, hess, hess,
Pukkanjon meg Heródes!
Én a szerepemet tökéletesen
megoldottam, mert a jó melegben
valóban elaludtam a bogrács mellett, s csak az előadás végén ébresztettek fel.

Két gyöngy előadása 1929.12.31.
fordulat bekövetkezte után írásai
témái miatt.
A színjátszó csoport szervezése
kiváló példa volt arra nézve is,
hogy a két vallási felekezet nagyszerűen tud együttműködni a cél
érdekében. Számos sikeres előadást könyvelhettek el. Az előadások többnyire karácsonykor kerültek színre. A falu népe már minden évben várta az előadást. A
siker sosem maradt el, s előfordult, hogy a telt házas programot
meg kellett ismételniük. Műsorukban többnyire emlékezetes színdarabokat, népszínműveket adtak
elő. Ők maguk festették a díszleteket, készítették az ügyes kezű
színjátszók segítségével a kellékeket, s az asszonyok varrták a jelmezeket.
A színielőadások bevételéből
fedezték a színjátszás szükséges
kellékeit. A fennmaradó összeg
mindig jótékony célra fordíttatott.
Az 1932 karácsonyán tartott előadás bevételéből például a huszonkét legszegényebb gyermeknek vásároltak ruhaanyagot.
Az 1945. évi fordulat megtörte
a korábban kialakult gazdag tevékenységet. Az iskolák államosítása, és összevonása után a bekövetkezett politikai változások elsöpörték a hosszú évtizedek alatt
kialakult hagyományokat. Még
volt néhány színjátszó kezdeményezés – Bocskoros István tanító
és Pintér Ilona kiváló munkálkodása révén – de ezek sajnos nem
bizonyulhattak tartós közösségi
formáknak.
Az emlékezést egy személyes
élményemmel szeretném zárni.
Amikor már a nagyapám nem
működhetett tovább kántortanítóként, otthon külön tartott számunkra hittanórákat és írt és tanított be nekünk színdarabot. A
legemlékezetesebb az az 1955. évi
betlehemes játék volt, amelynek
minden szerepére volt elegendő
gyerek a népes családunkban. A
bátyáim voltak a királyok és a
pásztorok, a nővéreim az angyalok és Mária szerepét játszották.
Egy előadás azonban ne nélkülözheti a közönséget, ezért meghívták
hozzánk a plébános urat, s neki

Színjátszók Kuti Gézával

Színdarab Végh Károllyal

Végh Károly Emlékezet angyal c. darabjának szerepe
Nagy Eszter számára
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A háziállatokat is készítsük fel a hideg
napokra!

■ Blaskóné Csontos Mária, Balog Marianna

A hideg beköszöntével a kertben
tartott házi kedvencek több odafigyelést igényelnek. Kutyaházakba pokróc helyett szalmát célszerű tenni, mivel utóbbi sokkal
jobban szigetel, és tartja a meleget, míg a plédek, rongyok hamar
átveszik a kinti hőmérsékletet.
Ügyelni kell arra is, hogy az állatoknak mindig legyen friss ivóvi-

zük! Fagyok idején célszerű minimum naponta kétszer, langyos
vízzel megtölteni az itatótálakat.
Extrém alacsony hőmérséklet
esetén legalább éjszakára engedjék be kedvenceiket a lakásba,
kazánházba, stb.
Ha az időjárás különösen hideg, sose menjenek el kóbor állat
mellett! Ha segítségre szoruló
állatot látnak, hívják a 06-30-175
-7778-as telefonszámot.
Szilveszter éjszakáján fokozottan figyeljenek kedvenceikre!
Sajnos rengeteg kutya tűnik el
petárdáktól, tűzijátékoktól megriadva, ezen kutyák jelentős része
pedig soha többé nem tér haza.
Ők az életüket adnák értünk,
vigyázzunk hát rájuk!
Ezért ebben az időszakban is
kérjük az állattartókat, hogy
Szilveszter éjszakán zárják
biztonságos helyre az állataikat.
Engedjék be őket a lakásba
vagy a garázsba, ahol biztonságban érezhetik magukat.

Ünnepi miserend és adventi programok

■ Győry-Fái Csaba – római katolikus plébános

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok a diósjeneieknek
Hozza meg az új esztendő a kiengesztelést és a békét.
December 24-én
szentestén a már
hagyománynak
számító Pásztorjáték lesz a Diósjenői Római katolikus templomban.
Tizennyolc gyermek és hat felnőtt vesz részt a 40 perces előadásban. Kezdés a szentmise előtt.

December 28-án , 15 órai kezdettel Mozidélután lesz a Diósjenői Római katolikus plébánián. A
program kimondottan a gyerekeknek szól, középpontban Kis Jézus
születése.
A szervezők süteménnyel, popcornnal, teával és gyümölccsel
várják az érdeklődő gyerekeket.

Római katolikus szentmisék rendje

2019. december 22.
2019. december 24.
2019. december 25.
2019. december 26.
2019. december 29.
2019. december 30.
2019. december 31.
2020. január 1.

Advent IV. vasárnap
Éjféli mise
Ünnepi szentmise
Ünnepi szentmise
Szt. Család vasárnap
Ünnepi szentmise
Év végi hálaadó szentmise
Ünnepi szentmise

11:30 óra
19:30 óra
11:30 óra
11:30 óra
11:30 óra
11:30 óra
16:00 óra
11:30 óra

Ünnepi istentiszteleti rend

■ Gottfried Richárd – református tiszteletes

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lukács evangéliuma 2,14.)

Sportban is erősödünk

■ Hornos Ádám – sportegyesületi elnök

A Diósjenői Sportegyesület 1936os alapítása óta évről-évre ugyanazt a célt tűzi zászlójára: a községhez kötődő sportolók hobbi és
verseny szintű sportra ösztönzése,
illetve minden sportkedvelő szórakoztatása a lehető legjobb körülmények biztosítása mellett. Az
elmúlt évek kitartó munkájának
köszönhetően jelentős fejlesztések
valósulhattak meg az infrastruktúra területén és a labdarúgó csapataink is újraszerveztődtek. Korosztályokat átívelő tudatos szakmai építkezés indult meg kiváló
szakemberek vezetésével. Büszkén mondhatjuk, hogy közel 130
fő igazolt labdarúgóval vágunk
neki a 2020-as évnek, az óvodásoktól egészen az 50 év feletti

2019. december hó

korosztályig mindenkit megmozgatunk. Fejlesztéseink sem állnak
meg, habár jelenleg a labdarúgás a
legnépszerűbb sportág, de rövidtávú terveink között szerepel az
atlétikai sportokhoz és a testedzéshez szükséges feltételek
biztosítása is.
Hálásan köszönjük támogatóinknak és szurkolóinknak, hogy
mellettünk álltak egész évben és
hozzájárultak a közös sikereinkhez!
Ezúton kívánok a Sportegyesület minden sportolója és tagja
nevében áldott és békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Esztendőt mindenkinek!
Hajrá Diósjenő!

Ez az Istent dicsőítő mondat, az első
karácsonyon, angyalok
szájáról
hangzott a betlehemi éjszakában.
Ilyen módon adta
tudtul a menny,
hogy a világ már többé soha nem
marad ugyanolyan, hiszen Isten a

Fiát küldte el közénk. Az Isten
emberré lett, hogy mi igazán emberré lehessünk!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Diósjenői Református Gyülekezet és magam nevében minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyt és Isten előtt kiteljesedő új esztendőt.

Ünnepi istentiszteleti rendünk

December 24-én (kedd)
25-én (szerda)
26-án (csütörtök)
31-én (kedd)
Január 1-jén (szerda)

16:00
11:00
11:00
17:00
11:00

Ünnepi Istentisztelet
Úrvacsorás Ünnepi istentisztelet
Úrvacsorás Ünnepi istentisztelet
Óévi Istentisztelet
Újévi Istentisztelet

Fény Ünnep – Betlehemes játék

■ Boróka-ház

Már szokásnak mondható a
FÉNY ÜNNEP a Borókaházban, amikor 3000 fényforrás világít egyszerre –
mindenkiért.
Ezen a napon, december
22-én 17 órakor, megtiszteli
a házat a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör –
Betlehemes játékával.
Mindenkit várunk szeretettel, hozzatok mécsest!

Szilveszterezz a
Play Wellness Panzióban
2019-ben!
Humoros vetélkedő ,
svédasztalos vacsora,
(kemencében sült !nomságok,
frissensültek...),
Retró videóbuli!
részvételi díj: 5500 Ft/fő
Infó, asztalfoglalás:

06-35-364-466
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