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A tanév vége mindig ünnepi
alkalmakra való készülődést és az
ünnepi pillanatok megélését jelen-
ti. Lezártuk az adott tanévet, előtte
azonban ünnepélyes és megható
hangulatban útjukra bocsátottuk
nyolcadikos, végzős tanulóinkat
2019. június 15-én. A hetedikes
diákok, szüleik, osztályfőnökük és
az iskola minden dolgozója azért
tevékenykedett a ballagás előtti
időszakban, hogy életük egyik
legszebb emléke legyen az nap.
Nyolcadikosaink is készültek. A
szerenád alkalmával megköszönték
tanítóiknak, tanáraiknak a nyolc év
munkáját, törődését, szeretetét,
felidézték az iskolában töltött
nyolc év leg… pillanatait. Remé-
lem a legszebb, legboldogabb pil-
lanatok száma a meghatározó. A
ballagó diákok is sokat fáradoztak
a szülőkkel együtt az ünnep fenn-
költ hangulatáért. Mégis talán
mindenkit a jövő érdekelt és érde-
kel leginkább ezen a napon, és az
óta is, amely rájuk vár, ha kilépnek
az „alma mater” kapuján. A jövő
rejtelmes, vonzó, ugyanakkor kissé
talán félelmes is, hiszen nem tud-
ják mi vár rájuk. Mindannyian
kíváncsisággal, reményekkel, vá-
gyakkal, és bízom abban, hogy
konkrét célokkal a szívükben kel-
tek útra. Mi, akik kísértük útjukon
a jelképes kapuig, meghatódva
tekintettünk Rájuk és ugyanolyan
kíváncsian és reménykedve várjuk,
hogy céljaikat megvalósítsák, hi-
szen a Szentgyörgyi István Általá-
nos Iskola az első állomás volt
életük tanulással töltött hosszú
útján. Eltelt nyolc év, a bizonytala-
nul lépegető, csetlő-botló kisdiá-
kokból talpraesett nagylányok és
bátor fiatal emberek lettek. Első
tanítóik nem csupán a betűk és
számok birodalmába vezették őket,
hanem gondoskodóan megtanítot-
ták a közösségben való létezés
alapjaira, mintaként szolgáltak
számukra. A felső tagozatos évek-
ben a tudományos ismeretek mel-
lett részt vettek sok közösségi
programon és rengeteg élményt
gyűjtöttek a világban és egymás
társaságában. Remélem életre szó-
ló barátságok is szövődtek közöt-
tük, de ha csak követik majd egy-
más sorsának alakulását, már azzal
is sokat nyernek emberként. Kollé-
gáimnak köszönöm a nyolc év
munkáját, és a lelkiismeretességet,
amellyel napról-napra segítették a
ballagó diákokat. Azonban már
véget ért a közös munka és marad-
nak az emlékek róluk és a remény,
hogy nem múlik el nyomtalanul a
fáradozásunk.  Camus szavaival

bocsátom útjukra végzős tanulóin-
kat, amelyek a manapság fontosab-
bak, mint bármikor: „Senkinek sem
kötelessége, hogy nagy ember le-
gyen, már az is nagyon szép, ha
valaki ember tud lenni.” (Albert
Camus)

A 2018/2019. tanév lezárása
néhány nappal követte a ballagást.
Kollégáimmal hisszük, hogy az
iskola érték- és kultúrateremtő
intézmény. Hisszük, hogy a gyer-
mekek szeretetben és biztató lég-
körben kell, hogy növekedjenek és
egészségesen fejlődjenek. A külvi-
lág bizonytalansága, zavarossága
ellenére igyekeztünk biztonságot
nyújtó érzelmi környezetet terem-
teni számukra, hogy képességeiket
minél jobban kibontakoztathassák.
A tanulás, az új ismeretek befoga-
dása áll az iskolai tanév közép-
pontjában, de természetesen a tan-
év során nem csak ismeretszerzés
és számonkérés történt, hanem
tanulás nélküli napokkal is igye-
keztünk diákjaink kedvében járni,
illetve számos olyan programot is
szerveztünk, amelyek a tanítási
napokon közvetítettek új impulzu-
sokat feléjük. Fontosak voltak ezek
a napok és rendezvények, hiszen
színesítették, megtörték a tanév
monotóniáját és természetesen új
ismeretekkel is gazdagították a
tanulókat, de egészen más formá-
ban és módszerekkel, mint a tan-
órákon. Pedagógusaink többet
dolgoznak ezekért az alkalmakért,
de meggyőződésünk, hogy szükség
van rájuk. Engedjék meg, hogy
szemezgetve megemlítsek néhá-
nyat. Tanév elején túráztunk, még
ősszel versengve gyűjtöttük a pa-
pírt, amelyet a kicsi elsőseink meg
is nyertek. Báloztunk, Tök jó bu-
liztunk, vártuk a Mikulást, majd
bensőséges karácsonyi ünnepséget
tartottunk. Megünnepeltük nemzeti
ünnepeinket, részt vettünk a tele-
pülési rendezvényeken, megren-
deztük a regionális Szentgyörgyi
Napokat, amikor egy napot saját
tanulóink számára szerveztünk.
Tartottunk tematikus napokat, mint
az állatok világnapja, a víz világ-
napja, a Föld napja, sőt az országos
Fenntarthatósági témahétbe is
bekapcsolódtunk, a korábbi évek-
hez hasonlóan. Farsangoltunk,
készültünk a húsvétra. Lelki útra-
valót a Palánta bábcsoporttól is
kaptunk, hasonlóan az adventi
készülődéshez. Tantestületünk
aktív a tanításhoz kapcsolható
programok szervezésében, hiszen
az élménypedagógia sokat ad a
gyermekeknek. A tanévet a Mada-

Ballagás és tanévzáró ünnepély

rak, fák napja alkalmából tartott
kirándulással és osztálykirándulá-
sokkal zártuk. Természetesen a
tanítási napokon sem henyéltünk,
hiszen szép számú versenyered-
ményt gyűjtöttünk be ebben az
évben is. Közben kicsi elsőseink
bebarangolták Számországot és a
betűk birodalmát. Nyugodt szívvel
mondhatom elsős tanítóként, a
döntő többségük szépen, és értő
módon olvas és ír. Mindig ők az
iskola kedvencei, de idén létszá-
muknál fogva erőteljesebben csi-
cseregtek az iskola falai között
nap, mint nap. Így lesz ez a jövő
tanévben is, hiszen 19 nebulót
írattak be hozzánk a szüleik. Kö-
szönjük, hogy bíznak bennünk!
Nyolcadikos nagy diákjaink vi-
szont a felvételi lázában égtek a
tanévben, és a napokban már be-
iratkoztak választott középiskolá-
jukba. Igen sikeres felvételi idősza-
kot zártunk, hiszen színvonalas
váci és budapesti középiskolákba
nyertek felvételt többen is a végző-
sök közül, illetve mindenki az első
helyen megjelölt középiskolába
jutott be. A Boronkay György
Műszaki Szakgimnázium és Gim-
názium matematika tanára idén is
tartott felvételi előkészítőt a fiata-
loknak, hogy könnyebben vegyék a
felvételi akadályait. Tanáraink
szintén igyekeztek, hogy minél
több tudást adjanak át útra készülő-
dő tanulóinknak. Körülményeink
kissé zilálttá tették környezetünket,
hiszen jelenleg is folynak a felújí-
tási munkálatok, de szeptembertől
sokkal szebb és komfortosabb
épületben tanulhatnak gyermekeik,
mint eddig. Bármely időszak lezá-
rása, egyben számadás is. Áttekint-
jük az elvégzett feladatokat és azok
minőségét, megvizsgáljuk, mit
lehetett volna jobban, nagyobb
intenzitással, lelkiismeretesebben
elvégezni. Természetesen örülünk,
mert elégedettek lehetünk. Ha van
még fejlődni, javítani valónk, ak-
kor viszont ősszel új lehetőségek

állnak majd előttünk. Ebben a
tanévben igen kevés elmarasztalást
kellett adnunk, szerencsére dicsé-
retet viszont nagy számban oszt-
hattunk a kiemelkedő teljesítmé-
nyekért, vagy az iskolai és telepü-
lési közösségekért végzett munká-
ért. „A legtöbb ember olyan, mint
a hulló falevél, melyet a szél fúj és
lebegtet – csak ring a levegőben, s
végül földre hull. De vannak má-
sok, kevesek, akik olyanok, mint a
csillag, kijelölt úton haladnak,
széljárás nem éri el őket, maguk-
ban hordják törvényüket és útju-
kat." – írta Hermann Hesse. Csilla-
gaink nekünk is vannak, akik ra-
gyognak, de nem feledkezünk el
azokról a tanulókról sem, akik
saját magukhoz képest teljesítettek
jól ebben a tanévben és természete-
sen rájuk is büszkék vagyunk. A
becsületesen elvégzett munka ön-
magában is érték. Azon diákjaink,
akik viszont nem tettek meg min-
dent az előbbre jutásért, a javító-
vizsgán, vagy jövőre bizonyíthat-
ják, hogy megérettek a továbblé-
pésre. Előtte azonban mindenkit
vár a nyár, a vakáció, amelynek
szerepe a testi és lelki töltődés. A
kiemelkedő teljesítményeket jutal-
maztuk az idén is. Az intézmény
ajándékain kívül az Önkormányzat
is adott jutalmat és elismerést min-
den évfolyam egy-egy diákjának a
kiemelkedő munkájáért, amelyet
nagy örömmel fogadtak tanulóink,
pedagógusaink és a szülők is. A
tanévet a nevelőtestületi értekezlet
keretében is lezártuk, amikor az
intézmény vezetőjeként és pedagó-
gusaként is elköszöntem kollégá-
imtól, megköszönve munkájukat és
további sok sikert kívántam min-
denkinek a jövőhöz, mert „Minden
nap megszűnik valami, amiért az
ember szomorkodik, de mindig
születik valami új, amiért érdemes
élni és küzdeni.” (Hérakleitosz)

Dombai Szilvia
intézményvezető-helyettes
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Jegyzői beszámoló
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. év június hó 17. napján tartott rendkívüli üléséről

Önkormányzati hírek

Jelen lévő képviselők:
Tóth János polgármester, István

László alpolgármester, Alaksa Mi-
hály, Molnár Istvánné PVESZB el-
nöke, Blaskóné Csontos Mária

Hegedűs József távolmaradt a
testületi ülésről

Az ülésről csak hangfelvétel ké-
szült!

Ülés kezdete: 16 óra 00 perc
A Képviselő-testület nyílt ülésen

4 napirendi pontot tárgyalt és hozta
meg benne döntését az alábbiak
szerint:
NYÍLT ülés napirendi pontjai:
3.1. Diósjenői sporttelep elneve-
zése

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött, hogy a Diósjenő Községi
Sporttelep nevét „Horváth Pál
Sportcentrum”-ként határozza meg.

Kt. határozat száma: 70/2019.
(VI. 17.)
3.2. Hekli Péter kérelme ingatlan
bérlésére

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül úgy

döntött, hogy Hekli Péter kérelme-
ző részére bérbe adja a Diósjenő,
Dózsa Gy. út 81. szám alatt lévő
ingatlanát, gyümölcsfelvásárlás
céljára.

Kt. határozat száma: 71/2019.
(VI. 17.)
3.3 Eszközbeszerzés

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött – a beérkezett árajánlatok
alapján –, hogy az LD Systems di-
versity dupla készlet – 2 darab
dinamikus kapszulás kézi adó-
val, 516-558 MHz típusú eszközt
269.900,- Ft áron megrendeli a Ki-
rály Stúdió Színpadtechnika Kft.-
től (2600 Vác Csatamező út 10-
12.)

Kt. határozat száma: 72/2019.
(VI. 17.)
3.4.  A 4055 hrsz-ú utca, Horgász
utcává való elnevezése

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött, hogy a Diósjenő közigaz-
gatási területén lévő 4055 hrsz-ú
utcát Horgász utcává nevezi el.

Kt. határozat száma: 73/2019.
(VI. 17.)

Jegyzői beszámoló
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. év június hó 27. napján tartott üléséről
Jelen lévő képviselők:

Tóth János polgármester, Alaksa
Mihály, Molnár Istvánné PVESZB
elnöke, Richter Attila; Blaskóné
Csontos Mária; Hegedűs József

István László alpolgármester
szabadsága miatt távolmaradt az
ülésről.

Ülés kezdete: 16 óra 01 perc
A Képviselő-testület zárt ülésen

7 napirendi pontot tárgyalt és hozta
meg benne döntését az alábbiak
szerint:
NYÍLT ülés napirendi pontjai:
2.1. Képviselő-testület 2019. év
II. féléves munkatervének elfo-
gadása

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem
és tartózkodó szavazattal megal-
kotta a 2019. év II. félévi munka-
tervét.

Kt. határozat száma: 74/2019.
(VI. 27.)
2.2. Javaslat a 2019/2020. nevelé-
si évben indítható óvodai csopor-
tok számának engedélyezésére

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 6 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött, hogy Az Aranydió Óvoda-
Bölcsőde 2019/2020 nevelési év-
ben a csoportok számát 4, a böl-

csődei csoport számát 1 csoportban
állapítja meg. A Képviselő-testület
ugyanezen határozatában megálla-
pította az Aranydió Óvoda- Böl-
csőde tekintetében a 2019/2020 ne-
velési évre vonatkozóan, 2019.
szeptember 1. napjával az engedé-
lyezett álláshelyek számát az aláb-
biak szerint:
- 1 fő intézményvezető;
- 1 fő intézményvezető-helyettes;
- 7 fő óvodai pedagógus álláshely;
- 1 fő pedagógiai asszisztens;
- 2 fő kisgyermeknevelő-gondozó;
- a nevelő-oktató munkát közvet-

lenül segítő alkalmazottak szá-
ma:
- 4 fő óvodai dajka;
- 1 fő bölcsődei dajka;
- 1 fő karbantartó;

Kt. határozat száma: 75/2019. (VI.
27.)
2.3. Beszámoló az Aranydió Óvo-
da-Bölcsöde 2018/2019 nevelési
évi tevékenységéről

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött, hogy az Aranydió Óvoda-
Bölcsőde 2018/2019-es nevelési év
működéséről, szakmai tevékenysé-
géről szóló szakmai beszámoló el-
fogadja.

Kt. határozat száma: 76/2019. (VI.
27.)
2.4. Beszámoló a nemzetiségi ön-
kormányzat (RNÖ) 2018. évi
gazdálkodásáról

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete  5  igen,  nem és
tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2018. évi gazdálko-
dásáról szóló beszámolót elfogad-
ja.

Kt. határozat száma: 77/2019.
(VI. 27.)
2.5. Beszámoló az önkormányzat
2018 évi szociális ellátásáról

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem
és tartózkodó szavazat nélkül úgy
döntött, hogy az önkormányzat
2018. évi szociális ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.

Kt. határozat száma: 78/2019.
(VI. 27.)

Hegedűs József képviselő távo-
zott a képviselő-testület üléséről.

v
5.1. Jenő-nap, indítvány Blas-

kóné Csontos Mária képviselőtől
Diósjenő Község Önkormányzat

Képviselő-testülete 1 igen, 3 nem
és 1 tartózkodó szavazattal úgy
döntött, hogy Blaskóné Csontos
Mária indítványát, mely szerint az
’Az Önkormányzat a Jenői-napi
főzéseknél a támogatói jegyekből
ne vonjon le semmit’, nem támo-
gatta.

Kt. határozat száma: 79/2019.
(VI. 27.)
5.2. „Hagyományaink, amik ösz-
szekötnek határok nélkül.” pá-
lyázathoz való csatlakozás társte-
lepülésként

Diósjenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem
és 1 tartózkodó szavazattal úgy
döntött, hogy „Hagyományaink,
amik összekötnek határok nél-
kül” pályázaton Inám (Szlovákia)
községgel közösen el kíván indul-
ni. A Képviselő-testület döntött ar-
ról is, hogy a pályázathoz szüksé-
ges 15%-os önerőt – nyertes pályá-
zat esetében – biztosítja.
Kt. határozat száma: 80/2019. (VI.
27.)

„Azt hallottam, hogy....”
avagy

„Minden, amit hallunk, vélemény, nem tény, és minden, amit látunk,
nézőpont, nem valóság.” Marcus Aurelius

Tisztelt diósjenői Lakosok!
Az előző tájékoztató füzetben e

körben megjelent írás nagy siker-
nek örvendett, ezért folytassuk,
tudja meg mindenki a teljes igazsá-
got!
v „A Jegyző állításával ellentét-

ben a Polgármester úr a múlt
héten aláírta a szerződés felbon-
tását. A Jegyzőnek tudnia kellett
erről – feltételezzük, hogy be-
szélnek egymással – mégis az el-
lenkezőjével eteti az olvasókat.”
A fenti idézet egy bizonyos ol-

dalról van, és a védőnő felmondá-
sával kapcsolatos. Az idézet 2019.
június 24. (hétfő) 16 óra 08 perc-
kor jelent meg. Nagyon fontos a
dátum, mert ez mutatja meg, hogy
ki etet és ki mond igazat.

A Jenői-napló 2019. június 21.
napján (péntek) lett feltöltve a
www.diosjeno.hu oldalra. 2019.
június 22. nap (szombat) délután
lett kinyomtatva. 2019. június 24.
nap délelőttjén lett kihordva a la-
kosoknak.

A védőnővel a Polgármester
2019. június 21-én (péntek) szemé-
lyesen találkozott. A megbeszélé-
sen a polgármester ismét kérte a
védőnőt, hogy folytassa Diósjenőn
a védőnői szolgálat ellátását. Ezen
a megbeszélésen a polgármester
nem írta alá a papírt – ugyan úgy,
mint amikor azt behozta a Hivatal-
ba a védőnő. A beszélgetésnek a
vége az lett, hogy a védőnő és a
polgármester megegyezett abban,
hogy 2019. június 25-én (kedd) új-
ra találkoznak és beszélnek a jövő-
beni esetleges folytatásról. Ezen a
személyes találkozón írta alá és ad-
ta át a védőnőnek – a védőnő által
megírt és aláírt, a szerződés fel-

bontására irányuló kérelem – egy
példányát.

Összegezzünk: A polgármester
25-én (kedd) aláírta a papírt, amit
addig  nem,  de  az  a  bizonyos  sze-
mély (nevét nem vállalva), a face-
bookon már 24-én (kedd) azt állí-
totta, hogy a polgármester aláírta a
felmondást, a jegyző eteti az olva-
sókat. A cikk írója – nem szépítve
a dolgot – hazudott, a facebook ol-
dal olvasóit félre vezette. Vannak,
akik jobban érzik magukat, ha ha-
zudhatnak, vagy, ha másokat félre-
vezethetnek!
„Ahogy vannak alapelvek, melyek
irányítják a természetet, vannak
olyan alapelvek is, melyek az em-
berek közötti kölcsönhatásokra
vannak hatással. Az őszinteség pél-
dául egy alapelv. Ha becsületes
vagy, elnyered mások bizalmát. Ha
tisztességtelen vagy, és átvágod az
embereket, egy darabig talán
megúszod, de előbb-utóbb rájön-
nek, és lebuksz.” Sean Covey
v„Hegedűs József képviselő a

2019. 06. 27. napján tartott kép-
viselő-testületi ülésen azt kér-
dezte a polgármestertől, hogy
miért nem számol be arról, hogy
a Jegyző ellen büntetőeljárás
van folyamatban, és miért nem
számol be arról is, hogy a Pol-
gármester és a Jegyző megjelent
a Szécsényi Rendőrkapitánysá-
gon kihallgatás céljából.”
Mielőtt bárki vádaskodna, Hege-
dűs József képviselő közszereplő,
kérdése nyílt ülésen hangzott el, az
ülésről készült hangfelvételen sze-
repel.

De válaszoljunk a képviselő kér-
désére. A Jegyzőnek nincs tudo-
mása, hogy vele szemben büntető
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eljárás volna folyamatban közok-
irat hamisítás és hivatali visszaélés
bűntette miatt. Erről értesítést nem
kapott. Hegedűs József képviselő
által a testületi ülésen lobogtatott
irat szerint a Jegyző ellen 2019. ja-
nuár hónapjában Sz. József E. tett
feljelentést. Amint a Jegyző az
esetről többet megtud, a lakosságot
tájékoztatni fogja! Mert mindenki
tudjon arról, hogy ki a község
jegyzője, de tudjon a falu lakója
arról is, hogy kik élnek közöttünk.

Megjegyezendő, hogy a feljelen-
tő valószínűleg prókátori szerep-
ben tündököl, ugyan úgy, mint sok
más ügyben.

Arról a Polgármesternek és a
Jegyzőnek tudomása van, hogy Sz.
József E. 2016 évi ülések jegyző-
könyvei – feljelentő által azok ha-
mis tartalma – miatt tett feljelen-
tést, melyet a Szécsényi Rendőrka-
pitányság vizsgál. Ebből az ügyből
kifolyólag már több képviselőt
meghallgatott a nyomozó hatóság.

A feljelentő már korábban is tett
feljelentést a 2016 év testületi jegy-
zőkönyvek tartalmával kapcsolato-
san. Megint talált valamit, ami sze-
mélyi hibából, tévedésből elírásra ke-
rült a jegyzőkönyvben. A feljelentő
lehetséges, hogy olyan környezetben
szocializálódott, ahol mindenki min-
denkit feljelentett, és mivel kódolva
van belé a feljelentési ösztön, ezért ő
nem ismeri azt, hogy figyelmeztesse
az érintetteket tévedésükre. Olyan
személyek, családok életét teszi ő
tönkre a feljelentéseivel, akik több
generáció óta élnek Diósjenőn, úgyis
mondhatjuk, hogy őslakosok, itt éltek
ük-, déd- és nagyszüleik nem pár éve
telepedtek le Diósjenőn. Az nem ér-

dekli őt, hogy a tévedés szándékos
volt, esetleg gondatlanság, oda nem
figyelés következménye, a jegyző-
könyvi elírás okozott e kárt az Ön-
kormányzatnak, a lényeg, hogy felje-
lentsen olyan személyeket, akik nem
szimpatikusak számára, akik útban
vannak neki. Erre a viselkedésre egy
józanul gondolkodó embernek nincs,
nem lehet dicsérő szava!

„Atyám, bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit cseleksze-
nek”. Jézus első szavai keresztre
feszítését követően!
v„Ha igaz az infó (mesélte vala-

ki), nem olyan régen volt a ha-
ver ellen sikkasztásos per.”
Ezt írta S. Zsolt. Hogy mindenki

értse: a haver=Jegyző.
A fentebb lévő idézet írója talán

ismeri ezt a szólást: „Hogy ki va-
gyok? Kérdezd azokat, akik nem
tudnak rólam semmit…Ők szíve-
sen elmondják…!”

Olyan, mint sikkasztásos per
nem ismer a magyar jogrendszer,
viszont van polgári per, büntető
per, munkaügyi per….stb.

Sokan vannak, akik állítanak va-
lamit, de semmit sem tudnak arról
a személyről, akiről állítják. Ahogy
közeleg a választás egyre több és
több hazugság fog terjengeni, de a
lehetőségeinkhez mérten a lakossá-
got mindegyikről tájékoztatjuk és
leírjuk az igazságot.

A  Jegyző ellen  nem  volt  úgy-
mond „sikkasztásos per” folyamat-
ban. Ha pedig ezt más másként
tudja, akkor arra kérjük, hogy bi-
zonyítékait tárja a nyilvánosság
elé, vagy annak nevét, akit a
„mesélte valaki” volt!

v „2020-ra biztosan lesznek busz-
várók”
Ezt azt követően hallottam, hogy

megjelent az előző Jenői Napló.
Hát  és  nem  is  akár  milyen,  a  cikk
írója szerint. Mindenki ott fog új-
ságot és könyvet olvasni. Nem elég
az utazónak az a nyűg, hogy tömeg
közlekednie kell, de még előbb ki
fog menni a buszváróba olvasni!
Ez biztosan így is lesz!

A Jenői Napló előző számában
benne van, fehéren feketével, hogy
2019. augusztus közepére megér-
kezik a 4 db buszváró. Ha valaki
azt szeretné, hogy felfigyeljenek
rá, akkor álljon elő saját ötlettel, ne
olyant akarjon megoldani, amely-
ben már a képviselő-testület és a
polgármester megtette a szükséges
intézkedéseket.

Az Önkormányzat megtesz min-
dent annak érdekében, hogy a Je-
női Napló eljusson a diósjenői la-
kosokhoz, hogy azt ne a
„buszváróba” kelljen elolvasni!
v „Miért nincs itt főállású védő-
nő”
Hangoztatta ezt G. Ferenc diósje-
női lakos pár hónappal ezelőtt a
Facebookon. Ez az a G. Ferenc, aki
egyik szószólója volt a képviselő-
testület határozatának, melyben arról
döntött a testület, hogy védőnői pá-
lyázatot hirdet annak érdekében,
hogy Diósjenőn főállású védőnő le-
gyen. Ejnye, G. Ferenc, mi változott
meg? Az érvek vagy az érdek?

Már nem található ez a bejegy-
zés meg a Facebookon, de nem
adom fel, ismerősökkel kereste-
tem. Akinek meg van, arra kérem,
hogy küldje be a Polgármesteri Hi-

vatalba, fontos lenne, hisz azt bizo-
nyítaná, hogy a képviselő-testület
döntése már korábban megfogal-
mazódott egy diósjenői lakosban.

G. Ferenc!  Akkor jól  vagy rosz-
szul döntött a képviselő-testület?
v „Az Önkormányzat is inkább a

Jenő-patakból venné a vizet a
locsoláshoz”
Mondta ezt egy volt képviselő. Ez

azért furcsa, mert egy volt képviselő-
től elvárható, hogy tudja, hogy az
önkormányzat honnan veszi a vizet a
locsoláshoz. Ha nem tudja, én most
elárulom mindenkinek, az Önkor-
mányzat saját fúrt kútjából szivaty-
tyúzza a vizet a locsoláshoz. Egyéb-
ként, hogy a Jenői-patakból bárki vi-
zet emeljen ki, ahhoz nagyon sok en-
gedélyt be kell szerezni, még az Ön-
kormányzatnak is!
v„A Jegyző mellényúlt a talajter-

heléssel és a DINÓBER-rel – ír-
ta egy eszmefuttatásában Sz. Jó-
zsef E.”
A Jegyző nem azért tesz valamit,

mert ahhoz van kedve, vagy, hogy
valakinek rosszat tegyen, hanem
azért, mert jogszabály írja elő. Nem
tudom, hogy a cikk írója mire ala-
pozza, hogy a Jegyző „mellényúlt”,
hisz a Jegyzővel nem beszélt, a Pol-
gármesteri Hivatal adóhatóságához
nem érkezett megkeresés tőle, hogy
e két ügyben milyen összegben tör-
ténik befizetés. Információ-deficittel
bátorság tőle ez a kijelentés! Részé-
ről egyértelmű a cél: lejáratni a
jegyzőt és az általa vezetett Hiva-
talt.  Ehhez  joga  van,  de  ezt  igaz-
mondással tegye! Viszont ez nem jó
neki, mert ha igazat kellene írnia, ak-
kor csak jót tudna írni, ez pedig nem
érdeke.

Tisztelt Diósjenői Lakosok!
17 hónapja töltöm be a jegyzői

munkakört. Ez idő alatt nagy válto-
záson ment át a Hivatal személyi
összetétele, de az eltelt idő azt iga-
zolja, hogy a változás pozitív. Cé-
lom volt, hogy a Hivatalban, am-
ennyire csak lehetséges, helybéli
lakos dolgozzon. Nagy kihívásnak
tűnt, de felvállaltam, hogy a köny-
velés visszakerüljön a Hivatalba és
ahhoz megtaláljam azokat a szak-
embereket, akik képesek lesznek
ellátni a könyveléssel járó feladato-
kat. Sikerült! A pénzügyön két
olyan köztisztviselő végzi a mun-
kát, akik – szabadidejüket is felál-
dozva – vállalták, hogy az ASP
gazdasági szakrendszert megtanul-
ják. Ehhez a tanuláshoz, mint a Hi-
vatal vezetője, minden lehetőséget
biztosítottam számukra.

Az adó rendbetétele sem volt kis
feladat, de mára siker koronázta azt
az erőfeszítést, mely ahhoz kellett,
hogy 2018 nyarától elmaradt mun-
kákat utólagosan pótoljuk, hogy el-
mondhassuk, naprakész az adó!
Bár csak átmenetileg, de sikerült
olyan szakembert alkalmazni, aki
az ASP adó-szakrendszer minden
csínnyát-bínnyát ismeri. Ez a szak-
ember tanítja be az adóügyön dol-
gozó jelenlegi köztisztviselőt, és
remélem azt az új kollegát is, aki a

kiírt adóügyi ügyintézői pályáza-
tunkra jelentkezik. Amennyiben
lesz pályázó, akkor meg lesz az
esély arra, hogy a Hivatalban kettő
adóügyi ügyintéző dolgozzon.

Vannak még tervek! Elsők közt
szerepel, hogy a köztisztviselők
közül egy vagy kettő elvégezze az
anyakönyvvezetői tanfolyamot. Er-
re szeptember-október környékén
van reális esély!

Nem tudni, hogy minek köszön-
hető, de Diósjenőn a házasságköté-
si kedv nagyon jó irányban válto-
zik. Az idén eddig 8 pár mondta ki
a boldogító igent. Gratulálunk ne-
kik! Ennek lehet több összetevője,
például, hogy van egy működő Bé-
kás-tó panzió, de az sem elhanya-
golható, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal Díszterme megújult.

Mára elmondható, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal minden köz-
tisztviselőjének meg van a köz-
igazgatási alapvizsgája.

A „Köszönöm” talán kevés, de
mégis azt mondom, hogy köszö-
nöm minden kollegámnak azt az
erőn felül nyújtott teljesítményt,
szorgalmat, amit bár az ügyfelek
nem látnak, de érzékelhetik, hogy
értük dolgoznak, értük vannak.

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Lakosság tájékoztatása a Polgármesteri Hivatalról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got, de elsősorban azokat, akiknek
talajterhelési-díj fizetési kötelezett-
ségük van, hogy azon ingatlan-
tulajdonosoknak, akik a DMRV
zRt által megküldött vízfogyasz-
tástól eltérő vízmennyiség után ad-
ták be bevallásukat, bevallásaik fe-
lülvizsgálat alá kerülnek, melynek
során az ingatlan tulajdonosa idé-
zést kap a helyi adóhatóságtól,

hogy adategyeztetésre jelenjen
meg a Polgármesteri Hivatalban.
Az egyeztetésre a megidézettek,
hozzák magukkal a 2018 évi vízfo-
gyasztás megfizetéséről szóló iga-
zolásokat, a DMRV zRt által meg-
küldött számlákat.

Köszönöm megértésüket!
dr. Őszi Attila Csaba

jegyző

Talajterhelési díj (adó)

2019. június 27. napján 18 órai
kezdettel a Képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal Dísztermé-
ben közmeghallgatást tartott.

A megjelentek által feltett kérdé-
sekre, a megkérdezettek minden
esetben válaszoltak.

Összességében elmondható,
hogy tanulságos volt a közmeg-
hallgatás, mert a lakosok többsége
nem azért jött el és tett fel kérdést,
mert arra választ várt, hanem azért,
hogy akit kérdez azt a kamerák –
és így a falu lakói előtt – megpró-
báljon lejáratni, rámutasson meg-
kérdezett hozzá nem értésére. El-
mondhatjuk, hogy ez nem sikerült!

Emeljünk ki pár példát:
vHol van az a megtakarítás, amit

a Hivatal és más középületen el-

helyezett napelemmel megspórol
az Önkormányzat – kérdezte egy
megjelent lakos.
Mint a polgármester, mint a

jegyző elmondta, hogy itt nincs
megtakarítás, mert az éves költség-
vetésben akkora áramdíj van beter-
vezve, amekkora szükséges a villa-
mos energia egész éves megvásár-
lására. A válaszban az is el lett
mondva, hogy mivel van napelem-
rendszer, a villamos energia vásár-
lására kisebb összeget kell a költ-
ségvetésben tervezni.

A kérdező nem elégedett meg a
válasszal, állította, hogy igen is
van megtakarítás.

Megjegyzés: Ha a kérdezőnek
volna igaza, akkor holnaptól min-
den épületen napelem lenne!

Közmeghallgatás
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v A jegyző személyiségi jogokat
sértett, mert a határozatokban
szerepelnek a nevek – állította
egy hallgató.
A jegyző nem sértett személyisé-

gi jogokat, a jegyző jogszabályi
kötelezettségének tesz eleget ak-
kor, amikor az újságban kihirdeti a
képviselő-testület döntéseit. A la-
kosságnak joga van tudni, hogy a
képviselő-testület milyen döntése-
ket hoz. Az Önkormányzat a tele-
pülés lakói érdekében hozza meg
döntéseit, és mivel az erre való fel-
hatalmazást a választópolgároktól
kapta, így a választópolgárnak joga
van tudni, hogy a képviselő-
testület milyen döntéseket hoz.

Véleményem: Addig, amíg valaki
a jogtalanság talaján áll, az ne hi-
vatkozzon a jogszabályszerűségre!
v A közmeghallgatáson megje-

lent egyik lakó azt sugallta Diós-
jenő lakossága felé, hogy aki ed-
dig nem fizette meg a csatorna-
fejlesztési hozzájárulást az ne is
tegye meg, mert az Állam ezt át-
vállalta.
Ez egy téves állítás, az Állam

nem vállalta át a csatornafejlesztési
hozzájárulást a lakosság helyett.
Csak gondoljon mindenki bele ab-
ba, hogy a lakosság többsége meg-
fizette a csatorna-fejlesztési hozzá-
járulást, az LTP-sek 120.000,- Ft-
ot, valaki 240.000,- Ft-ot és van-
nak, akik 360.000,- Ft-ot. Viszont
akik nem, azok ehhez a szolgál-
tatáshoz ingyen jutnának hozzá?

A csatorna használatát be kell je-
lenteni a DMRV zRt-hez, aki hely-
színi szemlét tart azt követően,
hogy a polgármester aláírásával az
ingatlan tulajdonosa visszajuttatja
az igazoló iratot. A polgármester
csak akkor írja alá a szükséges ira-
tot, amennyiben az ingatlan tulaj-
donosa a csatorna-fejlesztési hoz-
zájárulást maradéktalanul megfi-
zette.

Azok a lakosok, akik most ille-
gálisan használják – DMRV zRt
tudta nélkül – a csatorna közművet,
azok talajterhelési díj megfizetésé-
re kötelezettek. Nem éri meg, egy
vagy két év talajterhelési díj maga-
sabb összeg lehet, mint a csatorna-
fejlesztési hozzájárulás megfizeté-
se!

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út
31.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.
7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó fel-
adatkörök: 1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
I. besorolási osztályban
Ellátandó feladatok: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe
tartozó helyi adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethe-
tő adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelen-
tések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb. A gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos felada-
tok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása,
adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés, stb.)
Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a munkakörbe
tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése.
Adóellenőrzési feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés, pénzügy, számvitel,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Középfokú képesítés, pénzügy, számvitel,,
- Önkormányzati területen szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai ta-

pasztalat,
- ASP adó és iparker szakrendszer ismerete, - 1 év alatti szakmai ta-

pasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szak-

Álláspályázatok
Diósjenő Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére

mai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló iratok másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a

pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárás-

ban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásáról,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Őszi Attila
Csaba jegyző nyújt, a 06707046545 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ADÓ/2019-1 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi
ügyintéző.

vagy
- Elektronikus  úton  dr.  Őszi  Attila  Csaba  jegyző részére  a

jegyzo@diosjeno.hu e-mail címen keresztül
vagy

- Személyesen: Bertyákné Bolgár Marianna, Nógrád megye, 2643 Di-
ósjenő, Szabadság út 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kttv.
46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével
jön létre. A beérkezett pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertele-
nül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszakül-
désre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.diosjeno.hu - 2019. június 29.

Diósjenő Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

§ alapjánpályázatot hirdet
védőnő

munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Börzsönyi út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V. 21.)
ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok Diósjenő körzet-
ben, valamint az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.)
NM. rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi feladatok ellátá-
sa.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

- Főiskola, védőnői szakképesítés,
- Védőnői gyakorlat, szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasz-

talat,
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű önállóság, határozottság, elhivatottság,

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Részletes fényképes szakmai önéletrajz
- Szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata
- Nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozó nyil-

vántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul

- Nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt
vagy zárt ülést kér.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Őszi Attila
Csaba jegyző nyújt, a 06707046545-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Község Önkormányzata címé-
re történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZOC/147-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: vé-
dőnő.

vagy
- Elektronikus úton Tövisné Plachi Zsuzsanna részére a mun-

kaugy@diosjeno.hu E-mail címen keresztül
vagy

- Személyesen: Bertyákné Bolgár Marianna, Nógrád megye, 2643 Di-
ósjenő, Szabadság út 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Diósjenő
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.diosjeno.hu - 2019. július 1.

Visszatekintő (13. rész) 2015. II.
„Jobb visszalépni, mint a rosszul kezdett dolgot folytani." (Binder)

Témája: Mi történt a rendszervál-
tástól eltelt időben, ciklusonként
községünkben, kik azok, akik vá-
lasztóik bizalmából, idejüket, mun-
kájukat nem kímélve akartak tenni
falujukért, milyen döntéseket, hatá-
rozatokat hoztak. Mik történtek,
milyen beruházások, lehetőségek,
nehézségek és kudarcok voltak.

2015. április 29-én három kép-
viselő Juhászné Marsi Éva, Ferenc-
zi István, Székely József Ede, a kö-
vetkező nyilatkozatot tette közzé:
„Alulírottak arról nyilatkozunk,
hogy a mai nappal lemondunk ön-
kormányzati képviselői mandátu-
munkról. Diósjenő 2015, április
29.”

A képviselőtestület 2015. má-
jus 06-án megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok: 1. A választá-
si bizottság megbízó levelek átadá-
sa. 2. Az önkormányzati képvise-
lők eskütétele. 3. SZMSZ módosí-
tás 4. Az alpolgármester tiszteletdí-
jának megállapítása. 5. Képviselők
tiszteletdíjának megállapítása. 6.-
Egyebek.

Napirendi pontok tárgyalása
előtt az új képviselők tették le es-
küjüket, majd a megbízólevelek át-
adására került sor.

110/2015. (V. 06.) számú ön-
kormányzati határozat: Pénz-
ügyi- Jogi, Ügyrendi Költségvetési
-fejlesztési Bizottság Elnöke: He-
gedűs József. Tagjai: Blaskóné
Csontos Mária, Halász Csaba,
Molnár Istvánné. Kültagok: Kis
Gergely, Marton Szilárd. Állandó
meghívott: Kalocsai Attila János.
Szociális - Oktatási - Sport- Műve-
lődési Bizottság elnöke: Szabó Bé-
la. Tagjai: Blaskóné Csontos Má-
ria, Halász Csaba, Molnár István-
né. Kültagok: Poszpisel Gyuláné,
Bacskay Sándorné.

Napirendi pont tárgyalása után,
Blaskóné Csontos Mária bejelen-
tette, hogy lemond tiszteletdíjáról,
és azt a közös kasszába kívánja
tenni

A képviselőtestület 2015. má-
jus 21-én megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok: 1.- Beszámo-
ló a 2014. évi költségvetés végre-
hajtásáról. 2.- Egyebek.

Képviselőtestület 7/2015.(V.
21.) számú rendelete a 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról:
Költségvetési bevétel 401.662 E
Ft, költségvetési kiadás 372.945 E

Ft. Finanszírozási bevétel 49. 688
E Ft. Finanszírozási kiadás 29. 201
E Ft. Összegekkel a képviselőtes-
tület jóváhagyta.

121./2015. (V.21.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a 2643. Diósjenő, Kos-
suth út 1. szám alatt található volt
VILLTESZ épület megvásárlására,
vagy bérleti jogviszony keretében
történő hasznosításra vonatkozó
tárgyalások, lefolytatására felhatal-
mazza Tóth János polgármestert,
István László alpolgármestert és
Kalocsai Attila János urakat.

122./2015. (V.21.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület a Strandfürdő ingatlan
bérleti jogviszony keretében törté-
nő hasznosításra, vonatkozó tár-
gyalásra ad felhatalmazást Tóth Já-
nos polgármester, István László al-
polgármester és Kalocsai Attila Já-
nos Úr részére.

Halász Csaba elhivatottsága,
tenni akarása bizonyságául, azt
megerősítvén, egyéni kérés kereté-
ben elmondta, az 1764-ben Szent
András havának 6.-ik napján kelt
régi eskü szövegét. A képviselőtes-
tület állva hallgatta végig Halász
Csaba esküjét.

A képviselőtestület 2015. júni-
us 18-án megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok: 1. Az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatai ellátásának
értékelése. 2. Közbiztonságról szó-
ló tájékoztató. 3. Beszámoló az
óvoda működéséről 4. Szociális el-
látási formák igénybevételéről,
költségvetésének időarányos ala-
kulásáról beszámoló. 5. Egyebek.

Közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztatót Belovai Róbert r. alez-
redes Rendőrkapitány terjesztette
elő. A kiemelten kezelt bűncselek-
mények száma Diósjenőn 79-ről
59-re csökkent.  2013-ban 28 la-
kásbetörés történt, míg 2014-ben
ez  a  szám  6-ra csökkent. Lopás
2013.-ban 67-hez képest 2014-ben
47, testi sértés 6 esetben történt. A
községünkben bűnügyileg veszé-
lyeztetett területnek számítanak a
szórakozóhelyek, italboltok, és az
egyedül élő idős személyek. 2014.
július 01-el bevezetésre került a
„19/24 program”, célja a lakosság
szubjektív közbiztonságérzetének
növelése, a nagyobb rendőri jelen-
lét biztosítása, megelőzés, kapcso-
lattartás a lakossággal.

A „19 megyés” járőrszolgálat el-

látásához a települések besorolásra
kerültek szintek szerint, napi két-
szeri, háromszori rendőri jelenlét a
veszélyeztetett településeken.

A legveszélyeztetettebb I. kör-
zet: Diósjenő, Szátok és Romhány.
II. körzet: Nagyoroszi, Borsosbe-
rény Bánk. III. körzet: Horpács,
Pusztaberki, Tereske, Szente, Két-
bodony,  Kisecset.  IV.  körzet:  Rét-
ság Tolmács, Nógrád, Berkenye,
Szendehely. V. körzet: Alsópetény,
Felsőpetény, Nőtincs, Nézsa, Ke-
szeg, Ősagárd, Legénd, Nógrádsáp.
Rendőrkapitány kiemelte a polgár-
őrök tevékenységét, elmondta,
hogy segítik és hozzájárulnak a
bűncselekmények csökkenéséhez.
A képviselőtestület a 135/2015.
(VI. 18.) számú határozatával el-
fogadta a beszámolót.

A képviselőtestület 2015. július
16-án megtartott ülésének össze-
foglalása:

Napirendi pontok: 1. Idősek
Klubja tájékoztatója 2. Védőnői
szolgálat tájékoztatója. 3. Beszá-
moló az ÖTE 2014. évi tevékeny-
ségéről. 4. Tájékoztató a Sport-
egyesület tevékenységéről. 5.
Sportegyesület és Önkormányzat
közötti szerződés. 6. Idősek Klubja
alapító okiratának módosítása. 7.
Szemétszállítás. 8. Augusztus 20.
ünnepség, Szüreti felvonulás elő-
készítése. 9. Szerződéskötés előké-
szítése. 10. Egyebek.

Védőnői beszámoló, gondozot-
tak létszámának alakulásáról:
2014-ben korcsoport 0-1év 26 fő,
ebből 6 fő veszélyeztetett. 1-3év
47 fő, ebből 12 fő veszélyeztetett.
3-6év 74 fő, ebből 22 fő veszélyez-
tetett.

2014-ben várandós gondozottak
száma 44 fő volt, ebből veszélyez-
tetett 21 fő.

A képviselőtestület a beszámoló-
kat egyhangúan elfogadta.

156/2015. (VII. 16.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a Diósjenő Idősek Klubja
vezetőjének Szabó Ágnes (szül.:
Ipolytarnóc, 1956.08.06.)bízza
meg.

159/2015. (VII. 16.) számú ön-
kormányzati határozat: Önkor -
mányzat képviselőtestülete a háztól
történő nyesedék elszállítását még
nem tudja vállalni.

Egyebek: Blaskóné Csontos Má-
ria: „Eskütételemkor lemondtam a
tiszteletdíjamról. A következő hó-
naptól fel kívánom venni, nem sok,
de elég lesz a telefon költségeimre.
Mióta tevékenyen részt veszek a
munkába, rájöttem, hogy ez sok
plusz költséggel jár.” Hegedűs Jó-

zsef:„Én is bejelentem, hogy tiszte-
letdíjamat a következő hónaptól fel
kívánom venni, azt telefon és egyéb
költségekre fordítom.”

A képviselőtestület 2015.
szeptember 24-én megtartott ülé-
sének összefoglalása:

Napirendi pontok: 1. 2015. I.
félév költségvetés végrehajtása 2.
A helyi környezetvédelemről, köz-
területek rendjéről, közszolgáltatás
igénybevételéről. 3. 2015. évi szo-
ciális tüzelőanyag pályázat. 4. Bur-
sa Hungarica önkormányzati ösz-
töndíj pályázat. 5. 2016. évi járási
startmunka pályázat. 6. Fogorvosi
álláshely pályázat kiírása. 7. Test-
vér települési pályázat megírása. 8.
Diós települések találkozója, Jenő
nap. 9. Lomtalanítás. 10. Október
23. ünnepség. 11. Szüreti felvonu-
lás.

ZÁRT ülés: 1. Konyha bérleti
szerződés. 2. Számlavezetés. 3. Di-
ósjenő könyv értéktár 4. Sport
Egyesület kérelme. 5. Horgász
Egyesület kérelme. 6. Havi köz-
munkaprogram tájékoztató. 7.
Nagyoroszi címváltozása.

167/2015. (IX. 24.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a 2015. évi I. féléves
költségvetés végrehajtásáról szóló
tájékoztatót elfogadta.

170/2015. (IX. 24.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a szociális tüzelőanyag
pályázatra pályázatot nyújt be
60m3 keménylombos tűzifára, a
meghatározott mértékű önrészt vál-
lalja.

171/2015. (IX. 24.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica pályázathoz.

172/2015. (IX. 24.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület felhatalmazza Tóth Já-
nos polgármestert a 2016. évi
Startmunka program pályázat be-
adására. Öt programelem: 1. Me-
zőgazdasági program (zöldség-
ermesztés) 2. Helyi sajátosságra
épülő közfoglalkoztatás (beton-
elem gyártás) 3. Belvíz elvezetési
program, 4. Bio és megújuló ener-
giafelhasználás (apríték), 5. Közút-
hálózat karbantartás.

173./2015. (IX. 24.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület Dr. Aweiti Mahmoud
fogorvos vállalkozási szerződését
egy évvel meghosszabbítja.

179./2015. (IX. 24.) számú ön-
kormányzati határozat: Diósjenő
Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Dr. Göllesz Viktor Re-
habilitációs Intézet és Ápoló Gon-
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dozó Otthonnal az együttműködési
megállapodás aláírását jóváhagyta.

A képviselőtestület 2015. októ-
ber 29-én megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok: 1. Helyi adó-
rendeletek felülvizsgálata, végre-

hajtása. 2. Beszámoló a 2015/2016.
oktatási év indításáról. 3. 2016. évi
rendezvényterv. 4. Gépjárművek
igénybevételéről és használatának
rendjéről szóló szabályzata. 5.
Testvér települési megállapodás. 6.
Egyebek. – Sportegyesület kérel-
me.

 Adónem
megnevezése

 Törvényi
mértéke

 Helyi adó
mértéke

 Adózók
száma fő

 2015. évi terv
bevétel ezer Ft

2015. október 15-
ig bevétel ezer Ft.

Építményadó
Ft/m2

1100Ft/m2 600 Ft/m2 339.- 12000.- 10607.-

Kommunális adó 12000.- Ft. 12000 Ft. 1031.- 12000 10211
Idegenforgalmi

adó
300Ft/éj 300 Ft/éj 7.- 1000 900

Iparűzési adó Adóalap
2%-a

Adóalap 1,8%-a 188.- 15000 5608

Gépjármű adó Törvényi
szabályozás

Törvényi
szabályozás

818.- 5000 5608

Adópótlék,
bírság

Törvényi
szabályozás

Törvényi sza-
bályozás

1200.- 200 453

Talajterhelési díj 120 Ftx1,
5%

120 Ftx1, 5% 56.- 267

Telekadó 50 Ft/m2 20 Ft/m2 32.- 500 2487
Összesen: 45700 49735

Kimutatás a helyi adókról 2015.

186/2015. (X. 29.) számú ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület a helyi adórendeletek
végrehajtásáról, adóellenőrzések
tapasztalatáról szóló beszámolót
elfogadta.

191/2015. (X. 29.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület felhatalmazza Tóth János
polgármestert Diósförgepatonnyal
az együttműködési megállapodás
aláírására.

192/2015. (X. 29.) számú ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a Diósjenői Sportegyesü-
let kérelméhez hozzájárul, a sport-
pályára tervezett szabadtéri szertár
és kispad építéséhez. Az elkészült
épület előtéri burkolatához a saját
készítésű betonkockákat biztosítja.

A képviselőtestület 2015. dec-
ember 3-án megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok: 1. Az Önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésé-
nek módosítása. 2. 2016. évi ren-
dezvényterv. 3. 2016. évi munka-
terv. 4. Gépjárművek igénybevéte-
léről és használatának rendjéről
szóló szabályzata. 5. Adventi, ka-
rácsonyi ünnep előkészítése. 6.
Egyebek.

Napirendi pontok előtt Csurja
László a Zsibaki Erdőbirtokosság
Elnöke tájékoztatta a képviselőtes-
tületet.

204/2015. (XII. 03.) számú ön-
kormányzati határozat: A Kép-
viselőtestület a Zsibaki Erdőbirto-
kosság kérelmének döntésre előké-
szítését a Pénzügyi Jogi Ügyrendi
bizottság hatáskörébe átadja.

Tóth János polgármester megkö-
szönte a Zsibaki Erdőbirtokosság-
nak azt a nagymennyiségű apríték
alapanyagot, amelyet megkapott az
önkormányzat.

Köszönet Végh József Úr ré-
szére: „Diósjenő Község Önkor-
mányzatának képviselő-testülete
szeretné kifejezni köszönetét és
megbecsülését Végh Józsefnek,
amiért több mint 50 év fáradhatat-
lan és kitartó munkájának köszön-
hetően, kezünkben tartjuk Diósjenő
értékeinek jelenlegi legszebb
gyöngyszemét, a Diósjenői történe-
teket. Büszkék vagyunk arra, hogy
lokálpatrióta munkájának köszön-
hetően, nem csak Diósjenő dicső és
olykor fájdalmas múltja válik is-
merté, hanem a jövő nemzedékek
számára is megmutatja azt, hogy
Diósjenő volt, Diósjenő van, és Di-
ósjenő lesz!

„. én itt születtem ebben a falu-
ban, itt élt anyám-apám, itt van-
nak véreim, sorsom örömöm egy a
faluéval. A falu az enyém, és én a
falué vagyok,” (Végh Károly) Kö-
szönjük Józsi bácsi!”

(folytatjuk)
István László

Tisztelt Diósjenői Lakosok!
Mint ahogy azt korábbi tájékoz-

tató füzetben közzétettük a hazug-
ságok ellen nagyon nehéz védekez-
ni, de mindent megteszünk annak
érdekében, hogy önök megtudják
az igazságot.

Van egy diósjenői lakos, aki
gondolkodás nélkül leír mindent –
természetesen nevét nem vállalva.
Legutóbbi írásában azt állította,
hogy a Jegyzőnek köszönhető,

hogy a Jenő-napon 550 Ft és 900
Ft lesz a támogatói jegy, azaz eny-
nyiért lehet majd ételt venni.

Ha a cikk írója elolvasta volna
az előző Jenői Naplót, akkor tud-
hatná, hogy az ételek ára 800 és
400 Ft-ban lett meghatározva, azaz
ha a Jegyzőn múlt volna.

Egyes civil szervezetek, akik
2019. 07.04-én meghívásra megje-
lentek a Polgármesteri Hivatalban,
annak adtak hangot, hogy a 400 Ft

Jenő-nap - FŐZÉS

kevés, mert ennyiből nem hozható
ki az általuk elkészített étel, ők az
árat  minimum  500  Ft-ban kérték
megállapítani. Beszélgetés közben
voltak érvek-ellenérvek, közben
előjött  az  is,  hogy  az  főtt  ételen  is
kellene emelni, mert évek óta 800
Ft-ban van meghatározva az ár, az
alapanyag árak viszont emelked-
tek.

A beszélgetés – egyeztetés – vé-
ge az lett, hogy a civil szervezetek
és az Önkormányzat megegyezett
abban, hogy a főtt étel ára 900 Ft, a
lángos, palacsinta, burgonya-chips,
halászlé ára 550 Ft lesz.

Hol van elrejtve „a Jegyző mi-
att…” megállapítás? Sehol, hisz
az árak több ember egyeztetésének
az eredménye!

Akik részt vettek az egyezteté-
sen:

- Aranydió Óvoda- Bölcsőde:
Bacskay Sándorné

- Diósjenői Sportegyesület:
Vargáné Hornos Petra

- Boróka-Ház:
Németh Krisztina

- Karitasz csoport:
Horváth Szilvia

- Mákvirág Nyugdíjasklub:
Poszpisel Gyuláné

- Vadászok és Bérvadászok :
Vasas János

- Diósjenői Sporthorgász Egye-

sület : Richter Attila
- Diósjenői Polgárőr Egyesület

Porubszki Zoltán
- Diósjenői Tűzoltó Egyesület

Kabai Lajos
- Önkormányzat Tóth János;

dr. Őszi Attila Csaba; Pappné
Freistág Melinda; Bertyákné
Bolgár Marianna

Gondolom, hogy nem a fentebb
felsorolt civilszervezetek képvise-
lői írtak ekkora badarságot!

Aki ilyen hazugságokat leír, an-
nak szövegértési problémái van-
nak, mert az információt valame-
lyik megjelent civil szervezeti kép-
viselőtől tudja, hallotta, de leírni
már nem tudta megfelelően, mert a
Jegyző iránt érzett ellenszenve el-
vakítja és ennek eredménye az,
hogy mindent a Jegyzőre hegyez ki
és lesz belőle hazugság.

Egy feladat a névtelen írónak:
„A királynét megölni nem kell fél-
netek jó lesz ha mindenki egyetért
én nem ellenzem.” részlet a Bánk
Bánból

Egy-két vessző ide, egy-két
vessző oda, és a jelentés teljesen
megváltozik. És ÖN – névtelen-
ségbe burkolódzó cikkek írója –
hová tenné a vesszőket?

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

A Polgárőr egyesület a Jenő-nap során 14 órától 15  óráig ke-
rékpáros vetélkedőt rendez gyermekek és fiatalok számára, a
„CBA” parkolóban.
Részvétel saját kerékpárral. A legjobb teljesítményt nyújtók dí-
jazásban részesülnek!

Kerékpáros vetélkedő
gyermekek és fiatalok

számára

Nemzeti Összetartozás Napja
Koszorúzás Diósjenőn

Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés alá-
írásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Ma-
gyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartóz-
kodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés
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A pályaavató ünnepséget megelőző
napon, amikor készülődtünk volt,
hogy közel 30 ember tüsténkedett
azon, hogy másnapra összeálljon
minden. Ez az önzetlenség és ösz-
szefogás az, ami jellemezte az el-
múlt éveket, és jórészt ennek kö-
szönhető, hogy egy ilyen csodála-
tos komplexummal gazdagodott
Diósjenő.

De ugorjunk vissza egy kicsit az
időben.

Biztosan sokan emlékeznek,
hogy 2011 előtt milyen állapotban
volt a sportpálya és környezete.
Egy-egy száraz nyár után nem léte-
zett keményebb a diósjenői pályá-
nál az egész megyében. Hiába az
órákon át tartó öntözés és az öntö-
ző berendezések folyamatos áthe-
lyezése... mindez csak ideig-óráig
segített. Nem véletlenül küzd azon
generáció nagy része ízületi prob-
lémákkal. Akkoriban az öltöző
épület folyamatos karbantartás
mellett is alig tudott megfelelni az
MLSZ elvárásoknak. Hol volt me-
leg víz hol nem, hol volt fűtés hol
nem. Mindez nem a 2011 előtti
időszak kritikája. Hiszen saját sze-
memmel láttam, ahogy erőn felül
próbálták saját pénzüket és idejü-
ket nem kímélve jobbá és élhetőb-
bé tenni a környezetet az akkor
sport körül tevékenykedők.

A változást a 2011-ben létrejött
új támogatási rendszer indította el,
és az abban rejlő lehetőséget az ak-
kori vezetők nem csak felismerték,
de éltek nem pedig visszaéltek ve-
le! És ezt azóta is így van!

Ez a lehetőség adott (volt) min-
den település számára, azonban ná-
lunk megvolt - és azon dolgozunk

most is, hogy meg is maradjon -
minden hozzávaló: nagyon erős
szakmai alapok Józsa Csaba révén,
az önkormányzat anyagi és erköl-
csi támogatása, a környékbeli vál-
lalkozások TAO felajánlásai, az
MLSZ vezetőinek bizalma és vé-
gül, de nem utolsó sorban a mérhe-
tetlen mennyiségű önkéntes, civil
munka, ami összefogja mindezt.
Szerencsésnek érzem magam, hogy
részese lehetek ennek az együttál-
lásnak!

Azonban azt se felejtsük el, hogy
hatalmas felelősség a köz pénzét
hatékonyan elkölteni. Úgy érzem
Diósjenői Sportegyesület jó példa
erre! A februárban bemutatott cél-
jaink nem változtak: szeretnénk, ha
a komplexumot fenn tudnánk tarta-
ni, megfelelően tudnánk működtet-
ni, aminek feltétele, hogy a haszná-
lók is kivegyék ebből részüket. Az
önkormányzat és a közösség to-
vábbra is támogasson illetve továb-
bi üzleti partnereket találjunk.

Azért dolgozunk nap mint nap,
hogy egy bárki számára elérhető,
minőségi sportolásra alkalmas
sportlétesítményt hozzunk létre és
működtessünk. Olyat, amelyet
örömmel és felelősen használnak a
sportolni és szórakozni vágyók.

Úgy érzem jó úton haladunk cél-
jaink eléréséhez!

Egy ilyen szép komplexum nem
maradhat név nélkül! A név vá-
lasztás során nagyon sok lehetősé-
get körbejártunk, hál' Istennek volt
kikből választanunk, mert Diósje-
nő mindig  is  aktív  részese  volt  a
megyei sportéletnek. Javaslatunk
Horváth Pálra esett, aki mind szel-
lemiségében mind eredményessé-

gében példaként áll ma is előttünk.
Horváth Pál eseményekben gazdag
életútjáról a tavaly kiadott köny-
vünkben részletesen olvashatnak
az érdeklődők, azonban itt szeret-
ném kiemelni edzői és vezetői kva-
litásait, melynek köszönhetően ma-
radandót alkotott a megyei labda-
rúgásban. Hozzá fűződik a '60-as
évek nagy fiatalítása is Diósjenőn.
Csehszlovákiai tornákkal erősítette
a csapatszellemet, sokak vele jár-
tak először külföldön életükben.
Az ő idejében Diósjenőn működött
egy Megyei I. osztályú, egy Me-
gyei II. osztályú és két Megyei III.
osztályú felnőtt csapat is. Horváth
Pál hozzáállását és felfogását jól
mutatja, hogy időt és energiát nem
kímélve mérkőzés előtti estéken
körbejárta a helyi kocsmákat és a
10 óra utáni kimaradás a vasárnapi
mérkőzésekről való kizárást ered-
ményezte. A Diósjenői Sportegye-
sület nevében mondhatom, ezt a
szellemiséget szeretnénk tovább
vinni és büszkék vagyunk rá, hogy
az ő nevét viselheti a sportkomple-
xumunk!

Az előttünk álló időszakkal kap-
csolatosan örömömre szolgál tájé-
koztatni minden olvasót, hogy a
Diósjenői Sportegyesület férfi fel-
nőtt csapata a 2019/2020-as sze-
zonban a Megyei I. osztályban
folytatja a szereplését. A döntést
közösen hoztuk meg a csapat tagja-
ival és a szakmai stábbal. Felsora-
koztattuk a pro és kontra érveket és
mérlegeltünk. Sokat jelentett, hogy
a Nógrád Megyei Labdarúgó Szö-
vetség határozata értelmében egy
csoportos lesz a Megyei II. osztály.
Mint a legtöbb sportegyesület, mi
is igyekszünk költségeinket racio-
nalizálni, így az eredeti elképzelé-
sünk az volt, hogy maradunk a II.
osztályban, mert a kiadások jelen-

tős részét az útiköltség teszi ki és
nem mellesleg számunkra jóval
több időt jelent, megyehatár menti
település révén eljutni egy-egy csa-
pathoz. A csoportok összevonásá-
val azonban gyakorlatilag nem vár-
ható jelentős kiadásbeli és időbeli
különbség a két osztály között, a
színvonal emelkedés viszont ga-
rantált. Reméljük, hogy az elmúlt
évek infrastrukturális fejlesztései-
vel tovább tudjuk emelni a Megyei
I. osztály színvonalát, és Diósjenő
egy olyan hely lesz, ahova szíve-
sen térnek vissza a csapatok és
szurkolóik!

Az új szezonban a férfi felnőtt
csapatunk mellett rendszeresen pá-
lyára lépnek majd, U7, U9, U11,
U13-as csapataink Bozsik torná-
kon, U14-es játékosainknak is
igyekszünk játéklehetőséget bizto-
sítani, U19-es csapatunk szintén
Megyei I. osztályban szerepel,
ahogy a felnőtt női csapatunk is.
Ezen felül férfi felnőtt csapatunk
révén megmérettetjük magunkat a
Magyar Kupában is. Igazolt labda-
rúgóink létszáma továbbra is meg-
haladja a 120  főt. Ez óriási dolog,
legyünk rá büszkék!

Továbbá örömömre szolgál beje-
lenteni, hogy a júliustól szakmai
stábunkat erősíti Eőri Tibor, több
évtizedes magyar és külföldi ta-
pasztalattal rendelkező UEFA B li-
censes edző. A játékosokhoz való
hozzáállása, szakmai felkészültsé-
ge és példamutató magatartása biz-
tosan sportolóink javára fog válni.
Reméljük hosszú éveken át számít-
hatunk munkájára.

A Diósjenői Sportegyesület min-
denkori célja a környékbeli után-
pótlás korú gyerekek versenyezte-
tése és számukra kiemelkedő
sportélmény biztosítása, hiszen
csakis egy minőségi alternatíva fel-
mutatásával tudjuk a telefonok és
játékkonzolok mögül a pályához
csalogatni őket. Úgy gondolom,
hogy a férfi felnőtt csapatunk Me-
gyei I. osztályú szereplése egy
olyan extra motivációt jelent majd
a fiatalok és a szakmai stáb számá-
ra, ami egészen a legfiatalabb kor-
osztályig legyűrűzik majd és mind-
annyiunk fejlődését fogja szolgál-
ni.  A magasabb iram és a kiélezet-
tebb mérkőzések biztosan a ja-
vunkra válnak, és bízom benne,
hogy az eddig sem alacsony szur-
kolói létszám további emelkedését
eredményezi. Szeretnénk, ha szur-
kolóink továbbra is családi prog-
ramként tekintenének a hétvégi
mérkőzésekre, a minőségi focival
és szakmai munkával pedig tovább
népszerűsíthetjük a labdarúgást,
mint tömegsportot.

Végezetül pedig ezúton is sze-
retném megköszönni minden támo-
gatónknak a segítséget, aki az el-
múlt években hozzájárult, hogy a
diósjenői Horváth Pál Sportcent-
rum Nógrád megye egyik leg-
szebb sportkomplexuma lehessen!

Várunk mindenkit szeretettel
rendezvényeinken!

Hajrá Diósjenő!"
Hornos Ádám

„Mérföldkőhöz érkeztünk!”
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Horváth Pál Diósjenőn született
1919. január 6-án.  Az  elemi  iskola
első két osztályát Diósjenőn végez-
te, majd Szegeden fejezte be és
ugyanitt végezte el a polgári iskola
négy évfolyamát. Az iskola befeje-
zése után Pécsen kertésznek tanult
három éven át.

1939 szeptemberében felvételt
nyert a báró Wesselényi Miklós
Felsőkereskedelmi iskolába, amit
érettségi vizsgával fejezett be.
1943-tól 1945.-ig a II. világháború-
ban katonaként szolgált.

1945 áprilisban a MÁV szolgála-
tába lépett, ahol a vasúti tisztképző
elvégzése után vasúti tisztként,
majd vezénylő-és oktató tisztkén
dolgozott a váci vasútállomáson.

Az 1936-ban megalakult Diósje-
női Levente futballcsapat kapusa-
ként Perecz Lászlóval,  a Dalkó
testvérekkel, Marton Györggyel és
másokkal tevékenyen vett részt Di-
ósjenő labdarúgásának feléleszté-
sén. Az ő nevükhöz fűzhető, hogy
a Nagymátén lévő futballpályát,
amely meglehetősen távol volt a
falutól, áthelyezzék egy akkoriban
vásártérként funkcionáló térre a fa-
lu határába. A vásárt kiszolgáló kis
épületből öltözőt alakítottak ki.

Horváth Pál az 1950-es évek
elején vezetőségi tagja volt a Váci
MÁV Törekvés labdarúgó csapatá-
nak, amely akkor az NB III.-ban
szerepelt.

Az 1956-os forradalom idején
több vasutas társával együtt próbál-
ták a váci állomás vasúti forgalmát
fenntartani, amelyet később ellen-
forradalmi cselekménynek minősí-
tettek, ezért beosztásából kirúgták
és visszaminősítve a Diósjenő-
Romhány között akkoriban napi
két fordulót lebonyolító tehervonat
vonatvezetője lett. Ez a beosztás
szabadidejének megnövekedését
jelentette, így lehetősége nyílt az
akkori diósjenői sportvezetők meg-
keresésére elvállalni a diósjenői
futballcsapat edzőjének beosztását.
1962-ben elvégezte a labdarúgó
szakedzői tanfolyamot. A futball-
csapatot akkoriban a MEDOSZ
(Magyar Erdészeti Dolgozók Szö-
vetsége) támogatta és innen került

a sportelnöki tisztségbe Tövis Ist-
ván, aki rendkívüli odaadással se-
gítette a csapat működést. A legne-
hezebb feladat a csapat szállítása
volt, megesett, hogy traktor vontat-
ta nyitott pótkocsin utazott a csapat
a közeli falukba, de előfordult, lo-
vak vontatta stráfkocsival utaztak
Borsosberénybe a mérkőzésre.

A futballcsapat akkoriban a járá-
si bajnokságban szerepelt, a tagjai
volta Konrád László, Balázsy Imre
és testvére Gábor, aki később a Ba-
lassagyarmat NB ll- es csapatának
sztárjátékosa lett, Laki János, Laki
Gábor, Krupár József, Pásztor Pál,
Kónya Károly, Csíri Pál, Papp Ár-
pád és mások.

Az akkori játékosok közül keve-
sen tartoztak a fiatalok sorába, így
a 60-as évek elején szükségessé
vált a fiatalítás, amely nem ment
zökkenőmentesen, de beépítésre
kerültek a csapatba Germány Sán-
dor, Móritz Sándor, Poszpisel Gyu-
la, Erzse József, Erdősi Miklós,
Krézsek István, Varga János,
Schmittinger László és mások. Eb-
ben az időben Horváth Pál bevezet-
te a téli alapozást, a lehetőség sze-
rinti heti edzéseket, ami akkoriban
nem volt megoldott. A fiatalok lel-
kesedésére jellemző volt az a hoz-
záállás, hogy a délutáni vonatról,
amely akkor gőzvontatású és elég
lassú volt, a futballpályához köze-
ledve leugráltak a vonatról és ro-
hantak edzésre. A fiatalokkal azon-
ban adódtak gondok is (nem csak a
fiatalokkal), más szórakozás nem
lévén, a szombat estéket szívesen
töltötték a kocsmákban. Horváth
Pál bevezette a rendszeres szombat
esti ellenőrzéseket, az este 10 óra
utáni kimaradás a vasárnapi mérkő-
zésből való kizárást eredményezte.

Erősítendő a csapategysé-
get,1961-ben felvette a kapcsolatot
ismerősökön keresztül az akkori
Csehszlovákia területén lévő ma-
gyarlakta Vinica nevű falu futball-
csapatának vezetőivel és egy oda-
vissza meghívásos tornát szervez-
tek. Az első mérkőzés Csehszlová-
kiában volt, ami a csapatnak hatal-
mas élményt adott, hiszen sokak-
nak ez volt az első külföldi útjuk.
Megható volt az a fogadtatás, ami-
ben részesültek a játékosok és a ve-
zetők. A diósjenői visszavágó is
hasonlóan jól sikerült, elhangzott
egy hazai szurkoló „Hajrá magya-
rok” bekiabálása után a szlovákiai
magyar játékos válasza, hogy
könnyű neked magyarnak lenni itt-
hon.

Ebben az időben a diósjenői fut-
ball aranykorát élte, volt olyan sze-
zon, hogy a különböző Nógrád me-
gyei bajnokságokban négy futball-
csapat szerepelt. Említést érdemel,
hogy akkoriban nem szerepeltek a
csapatokban más faluból származó
játékosok.

Tevékenysége azonban nem csak
a futballra koncentrálódott, a csapat
tagjaival részt vett az akkoriban

Horváth Pál életrajza

szokásos társadalmi munkákban és
ösztönözte a játékosokat a szparta-
kiádokon (ez egy sokféle sportot
felölelő spottevékenység volt) való
részvételre. Munkáját a Nógrád
megyei Testnevelési és Sportszö-
vetség is ismerte és elismerte és
1965-ben kitüntetésben részesítette.
Ebben az évben került a csapathoz
Freistág János, Lénárt János, Tóth
András, Kovács István és mások.

A bekövetkezett változások, já-
tékos eltávozások miatt 1967-ben
lemondott edzői beosztásáról, majd
1968-ban visszatért. Az 1968-69-
es megyei másodosztályú bajnok-
ság utolsó meccsén a második he-
lyen állt a csapat, amennyiben a
Nógrádsápon játszandó mérkőzést
megnyeri a csapat, feljut a megyei
első osztályba. A rendkívül izgal-
mas és változatos mérkőzést meg-
nyerték Hanczik, Lénárt és Makkai
góljaival, így feljutottak a megyei
első osztályba.

Horváth Pálnál 1970 nyarán sú-
lyos betegséget diagnosztizáltak,
november elején kórházba került
és hatodikán elhunyt.
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