
A pandémiára adott válaszok 
a Szentgyörgyiben
 Berki Péter - igazgató

A tanév első felében hála Istennek elkerült minket a koronavírus 
járvány. Ha voltak is hiányzó tanulók, egyik esetben sem igazoló-
dott a fertőzöttség. Az viszont látszott a gyerekeken, hogy egy fél 
éve nem találkoztunk iskolai keretek között. Sokkal lassabban rá-
zódtak bele a tanulásba, és több volt a fegyelmezetlenség is, hiszen 
a tavaszi digitális tanításban „csak” oktatásra volt lehetőségünk… 
a nevelésre kevésbé. Ráadásul az általános társadalmi feszültség a 
gyerekeken csapódik le leginkább, amit mi türelemmel és empátiá-
val próbálunk ellensúlyozni. 

A vírusra adott válaszok közül a másik problémánk az volt, hogy 
nem tudtuk megtartani a szokásos őszi programjainkat. Elmaradt 
a szüreti felvonulás és bál, a Magyar Diáksport napra tervezett őszi 
túránk, a 8. osztályosoknak tervezett pályaválasztási kiállítások és 
iskolalátogatások, és a szülők részére szervezett nyitott napok is. A 
szülői értekezleteket és a fogadóórákat az online térben tartottuk, 
a tavaly nagy sikerrel bevezetett pályaorientációs napot – ahol a 
helyi szakemberek mutatták be iskolásainknak a mesterségeiket – 
tavaszra halasztottuk. 
A közösségi élmény hiánya is meglátszik a gyerekeken. A neve-
lő-oktató munkánk során hozzáadott pedagógiai érték szerves 
részei voltak eddig a közösségi rendezvényeink, a vírushelyzet 
viszont pont ezek lehetőségét vette el tőlünk. A tanulókkal szinte 
„csak” a tanórai keretek között találkozunk, így nem tudjuk egy-
mást új nézőpontból is megismerni. Az együttes élmény hiánya 
kifejezetten fájó egy olyan iskolában, ahol mindig is nagy hagyo-
mánya volt a színvonalas közösségi programoknak. 
A félév második felében már több osztályban előfordultak hiány-
zók a koronavírus miatt. Néhány tanuló szülői féltésből nem jött 
iskolába, és voltak olyanok, ahol a szülő megbetegedett, ezért a 
gyereküket is karanténba tették. Az egyik kollégánk krónikus be-
tegsége miatt kérte, hogy otthonról tarthasson digitális órákat. Mi-
vel minden érintett osztályban van interaktív tábla vagy projektor, 
és a személyi feltételek is adottak, ezért december elsejétől engedé-
lyezve lett a kérés. 
Jó hír viszont, hogy a SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt módszerrel 
végzett vizsgálatokon eddig minden érintett iskolai dolgozó ered-
ménye negatív lett.  Ezekben a történelmi időkben a negatív az új 
pozitív hír. 

Advent Diósjenőn
 Tóth Gábor - főszerkesztő

A tavalyi Advent hiányosságait az idei többszörösen is kárpótolta. 
Jutott idő beszerezni a hozzávalókat és a korábbi kellékek leváltásá-
val – bátran mondhatjuk – a környék legszebb dekorációja került a 
Szt. István parkba.

Advent első vasárnapján, esti fényben a színpad és környezete

Ebben a díszítő munkában is bizonyította erejét a közösség. Mert 
együtt dolgozott az Ifjúsági Karitász, az Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, az Önkormányzat szakembergárdája, képviselők, lelkes magá-
nenberek. És a közös munka valóban egy ízléses, sokak által meg-
csodált eredményt hozott.
A munkálatok Advent első hétvégéjén kezdődtek azzal, hogy a tűz-
oltóink kivágták a felajánlott fenyőfákat és a helyszínen felállítot-
ták. Kosdi Kálmán villanyszerelését követően, szombaton Horváth 
Szilvi és csapata készített gyönyörű díszítést a koszorúkeretre.

A második gyertyagyújtást megelőzően Mikulás-vonat járta körbe 
a falut. A pandémiás időszak ezt a programot is erősen korlátozta, 
ezért számos kompromisszum és megannyi előkészítő munka árán 
lehetett csak összehozni.

A gyerekek boldogok voltak, sokan jelezték, hogy könnyeket csalt 
a szemekbe a kicsik öröme. Értük és miattuk érdemes szervezni 
ilyen programokat.

Kellemes Ünnepeket és egészségben gazdag Boldog Új 
Esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!



A helyi adózás rendje
 
 Jenői Napló

A kicsivel több, mint egy éve hivatalba került, új testület egyik leg-
fontosabb feladata Diósjenő helyi adóinak rendbetétele volt. A vizs-
gálatok rávilágítottak arra, hogy több adónemben nagyon jelentős 
elmaradások halmozódtak fel, Az adók beszedése nem működött az 
elvárható, hatékonymódon. A 2020. márciusában indított belső elle-
nőri vizsgálat tételesen rámutat a hiányosságokra és pontos eljárási 
rendet fogalmaz meg az adóhátralékok behajtására.

Előzményként elmondható, hogy az adóbehajtással 2016 előtt is 
gondok voltak. A hamis adóhátralékos lista, amelyet a képviselők 
2015 elején kaptak, nem tükrözte a valós állapotokat. A hamis 
adóslistán mintegy 4,5 milliónyi felhalmozott adóhátralék szere-
pelt, míg a valóságban ennek sokszorosa volt a valós szám.

Diósjenő Község Önkormányzata a jogszabályi felhatalmazások-
ból kifolyólag vagyon típusú adókat (építményadó, telekadó), 
kommunális jellegű adókat (magánszemélyek kommunális adó-
ja, idegenforgalmi adó) valamint helyi iparűzési adót vezetett be. 
Ezek helyben maradó adónemek, melyek a település működéséhez 
szükséges forrásokat gyarapítják.
Az önkormányzat adóhatósága a helyi adók behajtásán felül jog-
szabályi felhatalmazás alapján még végzi a gépjárműadó és a talaj-
terhelési adó behajtásával kapcsolatos eljárásokat is.

Ezen adónemek tekintetében a szakértői vizsgálat megállapította, 
hogy:
„Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. 
(XII.1.) sz. helyi rendelete határozza meg a település illetékességi 
területén helyi adókra vonatkozó rendelkezéseket. Az önkormány-
zat rendelete összhangban van a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény II. fejezetében meghatározottakkal, azzal ellentétes szabá-
lyokat nem tartalmaz.”

A szakértői jelentés 2018. január 1. és 2020. július 9. közötti idősza-
kot érinti. Ebbe az időszakba beleesik a korábbi években kivetett 
adónemek beszedési eredményessége, valamint az elmaradások 
behajtásának hatékonysága. A vizsgálat megállapította, hogy:
„Az önkormányzat adóhatósága az adóhátralékkal rendelkező 
adósok részére a minden évben jogszabályilag előírt adóértesítése-
ken felül, felszólítást eszközölt az adóhátralék megfizetésére.”
Viszont a felszólításon túl további, a behajtásra irányuló lépés 
nem történt. Holott az adóelmaradások behajtásáról, a végrehajtá-
si jogról az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLIII. törvény ponto-
san fogalmaz, külön kitérve a végrehajtáshoz való jog elévülésére. 
A cselekvés hiánya jelentős adóhiányt eredményezett Diósjenőn.
Értehetetlen hogy miért nem tettek egy lépést sem az adó behajtá-
sára, ugyanis a választásokat megelőzően 2 fő állású és egy megbí-
zási szerződéssel dolgozó személy végezte az adóhatósági munkát. 

Jelenleg 1 fő látja el a feladatokat. 
Az adóbehajtás külön felelőst kapott. Jól halad a jelenlegi kintlé-
vőség kezelés.
„A végrehajtáshoz való jog elévülése
19. § (1) *  A tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásá-
hoz való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számí-
tott 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt 
foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.”
A rendcsinálás azzal kezdődött, hogy az idézett törvénycikkely mi-
att az önkormányzat adóhatósága a 2012., 2013. és 2014. évi adó-
nemek közül a végrehajtási jog elévülése okán 2019.11.13-i kelte-
zéssel, 4.886.676 Ft. adótartozást törölt.
Ehhez kapcsolódik, hogy a 2015 évi adóhátralékok behajtására a 
végrehajtáshoz való jog 2019.12.31-én elévült, ami miatt további 1 
916 361 Ft. adótartozást is törölni kellett.
Viszont, ami még menthető tétel, az a 2016 évi adóhátralékok be-
szedése (ez az összeg 1 941 950 Ft.). Ezen összeg tekintetében 
a végrehajtási cselekmény foganatosítására 2020.12.31-ig van 
lehetőség!

Ennek köszönhető, hogy november elején minden olyan adózó, 
akinek elmaradása mutatkozott a felsorolt adónemekben felszólí-
tást kapott az önkormányzat adóosztályától.
És itt a hangsúly a minden érintett adózón van, ugyanis a szakértői 
vizsgálat feltárta, hogy a kommunális adóval és a helyi iparűzési 
adóval érintett adóalanyok pontos nyilvántartásának adatbázisa 
2019. évben nem lett frissítve, holott ez a helyi adóhatóság feladata. 
Az adónemek analitikus nyilvántartását egy számítógépes program 
(ASP) segítségével lehet és kell elvégezni, ami az előző évben (és 
több korábbi évben is) elmaradt. A gépjármű adó jobb helyzetben 
van, mert a helyi adóhatóság havonta, a központi járműnyilvántar-
tásból kapott adatbázison egyezteti a község illetékességi területén, 
gépjármű tulajdonjoggal rendelkező adósok változási listáját. Vi-
szont a lakosságot leginkább érintő, két adónem a kommunális- és 
a gépjármű adó tekintetében, minden esetben az adott év, január 
1-i állapot a mérvadó.

A novemberi felszólításokat a szakértői vizsgálatban megfogalma-
zott és javasolt intézkedések követik az adóhátralékok eredménye-
sebb és hatékonyabb behajtása érdekében.
Ezek tételesen:
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatósági Szerve irányába megkereséssel élni az 
adózók munkahelyének, jövedelemforrásának felkutatása érdeké-
ben.
- A NM. Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatósági Szervétől kapott adatok alapján az adósok mun-
kahelyei felé megkereséssel élni az adóhátralék munkabérből való 
letiltása érdekében.
- A bankszámlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók irányába 
megkereséssel élni a hátralékkal rendelkező adósok számlatulajdo-
nának felkutatása érdekében.
- A bankszámlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóktól ka-
pott adatok alapján az adósok bankszámláit vezető pénzintézetek 
felé megkereséssel élni az adóhátralék bankszámláról történő levo-
nása (pénzbeszedés) érdekében.
- Az 50 000 Ft-ot meghaladó adóhátralékkal rendelkező 
adósok esetében javaslom az állami adó- és vámhatóság megke-
resését a végrehajtási cselekmények foganatosítása érdekében.



- Az adózó halála esetén az esetlegesen fennálló adóhátra-
lékot az öröklés arányában megosztani az örökösök között, melyről 
határozatban szükséges rendelkezni.  
- Az adózó tulajdonában lévő ingatlan jelzálogjoggal való 
terhelése.

Tehát közérthetően megfogalmazva: minden eddigi adóelmara-
dás behajtását megkezdte a hivatal, ugyanis pontos, naprakész 
adóalany nyilvántartással rendelkezik, megvannak a törvény által 
biztosított behajtás, végrehajtás eszközei. És ami a legfontosabb, 
megvan minderre a személyi háttér is, ugyanis a Hivatal dolgozói 
szakirányú képzéseken vettek részt, feladataik legmagasabb szintű 
elvégzése érdekében.

A helyi önkormányzat a végrehajtási eljárásokról szóló, 2017. évi 
CLIII. törvény előírásaiból kiemelten figyelembe veszi és alkal-
mazni fogja a 117.§.-t, a „Végrehajtás az önkormányzati adóha-
tóság megkeresésére”
A paragrafus három fontos pontját ki kell emelni:
„117. § (1) Az állami adó- és vámhatóság - az e §-ban rögzített el-
térésekkel - az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására 
irányadó szabályok szerint az önkormányzati adóhatóság megkere-
sése alapján végrehajtja az önkormányzati adóhatóság által nyilván-
tartott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásokat.
(2) Az önkormányzati adóhatóság havonta előzetes fizetési felszólítás 
nélkül, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adó- 
és vámhatóságot a legalább 50 ezer forintot elérő tartozás végre-
hajtása céljából.
(3) Az önkormányzati adóhatóság az állami adó- és vámhatóság 
megkeresése előtt megkísérli a tartozás átvezetését, ha ennek feltételei 
fennállnak.”

A jelenlegi testület választási programjában külön kitért arra, hogy 
nincsen tervben semmilyen adó emelése, vagy új adónem beve-
zetése. Viszont kiemelten hangsúlyt fektet arra, hogy a település ta-
karékos és költséghatékony működésre tudjon átállni. Ennek egyik 
fontos alappilére a már évtizedek óta megszokott adók tisztességes 
és egyenlő bánásmód szerinti befizetése.
Az idei, szakértői jelentésben megfogalmazott intézkedési terv te-
hát pontosan 1 941 950 ft. kintlévőség hatékony beszedését ered-
ményezheti, amellett, hogy pontos képet kaphattunk a korábbi 
évek alatt felhalmozott és be nem hajtott 6 803 037 ft „elvesztésé-
ről”. Ennek az összegnek jelentős része helyben maradó adó, tehát 
demagóg felhang nélkül állítható, hogy maga a falu esett el tőle.

Érdekes tendenciára mutat rá a jelentés az évekre lebontott hátralé-
kok tekintetében. Az egyik legfontosabb, helyben maradó adónem 
a kommunális adó, ami minden ház-, vagy lakástulajdonnal ren-

delkező, diósjenői illetőségű magánszemélyt érint:

Ugyanez a táblázat a gépjármű adó tekintetében így néz ki:

Amellett, hogy a településen bővülnek az ingatlanok, illetve jelen-
tősen nő a gépkocsik száma, pontosan megfigyelhető, hogy évről, 
évre lazult az adófizetési fegyelem. A „lazulás” igazán 2018 és 2019 
év során durvult el.

A szakértői jelentésben megfogalmazott javaslatok természetesen 
nem csak a 2020. év végéig esedékes adóelmaradásokra szorítkoz-
nak, hanem a jövőre nézve is iránymutatást ad a helyi adóhatóság-
nak, illetve hatással lehet az adófizetési fegyelem javulására.
Akinek a levélben kiküldött felszólítás jelentősebb hátralékot mu-
tat, nekik természetesen lehetőségük van fizetési könnyítést kérni a 
helyi hatóságtól. Ezt a kérelmet a jövedelmi viszonyok ismeretében 
kivizsgálja az adóhatóság és határozatot hoz a halasztásról, vagy a 
részletfizetésről. A határozatot pedig írásban küldi meg a helyi adó-
hatóság. Az egyéni vállalkozók és cégek az ügyfélkapun keresztül 
kapják meg a határozatot. Fontos, hogy mindezt pótlékmentesen 
lehet kérni és a mentesség mindaddig érvényes, míg a megállapított 
részletek határidőre beérkeznek az önkormányzat adószámláira.

Az idézett ellenőrzési jelentést meg lehet tekinteni a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy elérhető a diosjeno.hu oldalon. A dokumentum 
pontosan kitér az egyes adónemek éves előirányzott bevételeire, a 
kapcsolódó hátralékokra éves bontásban, illetve részletezi a java-
solt eljárási rendet az adóhátralékok behajtását illetően.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az aktuális, koronavírussal kapcsolatos híreket, helyi rendelke-
zéseket községünk honlapján, a www.diosjeno.hu, valamint a közösségi oldalán: facebook-com/
dj.oldal tesszük közzé, összhangban a Kormány és az Operatív Törzs hatályos rendelkezéseivel. 







Az imádságtól a szolgálatig
 Králikné Krausz Márta

„Az imádság cselekedete a szeretet, és a szeretet cselekedete a szolgá-
lat. Ne engedjétek, hogy munkátokhoz büszkeség vagy hiúság tapad-
jon. A mű Isten műve, a szegények Isten szegényei. Helyezkedjetek 
teljesen Jézus befolyása alá, úgyhogy az ő gondolatait gondolhassa 
elmétekben, az ő munkáját végezhesse kezetekkel, mert akaratotok 
mindenhatóvá válik ővele, aki
megerősít titeket.”

Teréz anya gondolataival búcsúzunk Poszpisel Gyuláné Anitól, ka-
ritász vezetőtől...

Hasonló gondolatokkal jött létre 1992-ben a Diósjenői Szent An-
tal karitász csoport, melynek tagjai alapító tagokként még ma is 
tevékenykednek körünkben. Akkoriban sorra alakultak a karitász 
csoportok, így az elsők között alakult meg Simon Józsefné, Erzsi 
néni szervezése által a helyi szervezet, Ország Tibor kanonok atya 
támogatásával. Az alapítás évében köszönthettük körünkben Lázár 
Ilona apáca testvért, aki a Váci Egyházmegyében építette, szervez-
te, indította el újra a Karitász tevékenységet. Tudtuk, éreztük, hogy 
ebben a faluban nagyon nagy szükség van a megújulásra, az emberek 
megsegítésére. A megalakulás után a tagok szavazással megválasz-
tották Poszpisel Gyuláné Ani személyében vezetőjüket.

Gyermekprogram a Kálvária-dombon

Elindult a szorgos munka, ami bizony sokszor áldozatokkal is járt. 
Egyeztetni kellett a család és a munkahely, valamint az egyház ér-
dekeit. Anit a lelki élet gyakorlása, mások megsegítése vezette az el-
múlt 28 év során. Lelkesítette, építő kritikával, jó szóval és munká-
val segítette Diósjenő lakosait. Elsődleges volt, hogy a feladatokat 
megoldjuk, a karitász testvérei helytálljanak, a rászoruló segítséget 
kapjon, minél több embert bevonjon a munkába.
Ez mind a mai napig sikerült, hiszen a közel 30 év alatt a csoport 
létszámunk nem csökkent, inkább növekedett. Ani kialakított kap-
csolatai az egyházakkal, civil szervezetekkel, önkormányzattal, vál-
lalkozókkal, magánszemélyekkel, iránymutatást adnak nekünk a 
jövőre nézve.
Munkánk híre messzire eljutott, az alakulóban lévő karitász cso-
portok tanácsokat kértek, nem egyszer segítettük az ő munkájukat 
is. 

2013. május elsején kapott oklevéllel a Diósjenői Szent Antal Karitász tagjai

Kiemelt figyelemmel kezeljük a tagok rendszeres továbbképzését 
és lelki életét, ezért egyházi napokon közösen erősödünk meg. Szá-
mos zarándokutat szerveztünk, aminek hajtó motorja - többek 
között - Ani volt. 

Ez a munka, szolgálat, teljes embert igényel! A tagoknak fel kell 
ismerniük, hogy csak közösen és erős hittel tudunk tevékenyked-
ni. Ruhát gyűjtöttünk, heti 2 alkalommal kiosztottuk. Segítettünk 
beteg emberek lakókörülményein (festettünk meszeltünk, bútort 
gyűjtöttünk, ágyneműt adományoztunk, felszereltük a lakást), ha 
kellett élelmet vittünk, kórházakat látogattunk. Volt, ahol a világí-
tást kellett visszakapcsolni, ott intéztük a papír munkát, az anya-
gi segítséget. Támogattunk más intézményeket is, ahová adomá-
nyokat juttatunk el. Külhoni magyar gyerekeket láttunk vendégül, 
programokkal tettük számukra emlékezetessé itt létüket. 
Rengeteg nyári tábort szerveztünk, saját és a központi karitász 
gyermekei részére. Karitász csoport nélkül nem igazán volt ren-
dezvény Diósjenőn. Életünké vált a probléma felismerése no és 
ennek a megoldása is. Lehetetlent nem ismertünk! Mindez a Váci 
Központi Karitász szoros összefogásával történt és történik ma is. 
Mivel a karitász csoport vezetője a mindenkori plébános, igen sok 
segítséget kaptunk Varga András atyától, aki 10 évig szolgálta egy-
házunkat. Bálok, családnapok, felújítások sorozata valósult meg 
általa. Akkor még nem voltak pályázatok, mindenre saját erőből, 
gyűjtés által szereztük meg a pénzt. Győry-Fáy Csaba atya már egy 
kész aktív, tevékeny csoportot vett át, s vele folytattuk a munkán-
kat. Sokan az alapító tagok közül már sajnos nincsenek közöttünk. 
Akik még itt vannak, már idős emberek, maguk is segítségre szo-
rulnak, ezért a fiatalítás időszerűvé vált. 

A 2020-as adventi koszorú díszítése a Szt. István parkban

Megalakítottuk az ifjúsági karitász csoportot, akik segítették és a 
mai napig segítik a munkánkat. A feladatok élére Horváth Szilvike, 
és Andrási Zoli álltak, akik a hittan táborokat, pásztorjátékot, kará-
csonyi gyűjtést, gyermek programokat szerveztek, koordináltak és 
minden eseményen képviselték a fiatal Karitász szervezetet.
A járvány helyzet újabb feladat elé állította kis közösségünket.
Elindítottuk a maszkok varrását, amiben a Mákvirág nyugdíjas 
klub, a karitász és ifjúsági tagok vettek részt. Molnárné Kati szer-
vezésében kezdődött, aki az ötletet adta, az anyagiakat a Minden-
szentek Alapítvány biztosította. Sok ember a mai napig is használja 
az általunk készített maszkokat.



Karácsony jelének a jelentősége
 Laczkó Mihály - rk. plébános

Nincs olyan (hívő) ember aki ne kérne jeleket az Úrtól, aki ne ácsin-
gózna egy komolyabb döntés előtt egyértelmű jelekről, amelyek segí-
tenek neki jó irányba haladni. A helyzet az, hogy jelek sokasága vesz 
minket körül, olykor a napnál világosabban ahogyan az Úr szeretne 
vezetni, de mégis újabbakat és másokat ‘követelünk’. Gondoltunk-e 
már arra, hogy milyen egyszerű, hétköznapi, természetes, és magá-
tól értetődő jeleket kapuk Istentől? Nincs bennük semmi rendkívüli, 
semmi szokatlan, semmi olyan, amire azt mondhatnánk: „nahát, 
ilyen még nem volt”. De volt. Volt is és lesz is.

Éppenséggel Karácsonynak ez az üzenete. Nem titokzatosak ezek a jelek, 
nem elrejtettek ezek a jelek, mindenki számára fölfedezhetőek, sőt itt van-
nak az orrunk előtt. Szinte csak látni kell, nem is kell fölfedezni.

Ha azt elfogadom, hogy Isten ad jelet, akkor következik a második lépés; 
képes vagyok-e megérteni a jel jelentését. Adok a jelnek jelentést?

Egy kollégám írta le a következő történetet: 
“Néhány nappal ezelőtt egy idős ismerősöm, nyolcvan év körüli dédnagy-
papa azt mondja: „Tudod Feri, lementen vidékre a rokonsághoz. Betlehe-
mes műsort adtunk elő a nagy család, s egyszer csak egy kedves ismerő-
söm ott azt mondja: ’Menjünk el egy idős nénihez! Az idős néni tíz éve 
olyan súlyosan beteg, nem tud beszélni; tíz éve. A férje gondoskodik róla. 
Sok kapcsolatot nem lehet vele fölvenni, de hátha örülne neki, hogy ott is 
elénekelnétek ezt-azt. Akkor ez a nyolcvan éves bácsi a családjával elment 
oda, eljátszották ezt a szent játékot a betlehemest; és egyszer csak hogy 
vége lett, nagy csönd lett, és ez az asszony, aki tíz éve nem tud beszélni, 
elkezdett egy karácsonyi éneket dúdolni. Ott, abban a nagy csöndben.” Ek-
kor rám nézett ez a nyolcvan éves bácsi miután elmondta a történetet és 
azt mondja: „Érted? Érted Feri:” Ez az amikor van a jel, és ennek a jelnek 
valaki megtalálja a jelentését. És azt mondjuk, hogy egy néni dúdolt egy 
karácsonyi dallamot? Na, és aztán? De hogy érezzük, itt sokkal többről van 
szó. Ennek a jelnek itt megvan a maga jelentése.” 

A jel megértése nem igényel különös ismereteket, beavatási rítusokat, tit-
kos szertartásokat...csak a szívünk kell hozzá.

A harmadik lépés, hogy fedezzük fel a jelentésnek a jelentőségét. Amikor 
átöleled a kedvesed, szüleidet, gyermekeidet... akkor ennek a jelnek az a 
jelentése, hogy szereted a másikat, hogy kölcsönös vonzalomban éltek, 
hogy elfogadjátok egymást. Mindennek a jelentősége pedig szinte felmér-
hetetlen, mert ez tud erőt adni, segít a stabilitásban, erőt ad a hétköznapok 
terheihez.

A kisded Jézus Isten mindent oda dó szeretetének a jele, ami azt jelenti, 
hogy Ő velem akar lenni, tudni szeretne rólam, társam akar lenni az uta-
mon. A kérdésem az, hogy értjük-e ennek jelentőségét, erejét?

Legyen olyan ünnepünk amiben felismejük a nekünk szóló jeleket, értjük 
a jelentését és megeljük a jelentőségét.

Áldott ünnepeket kívánok!
 

A járványhelyzet minket is nehezebb feladatok elé állított, de 
igyekszünk segíteni a rászoruló testvéreinket, tartós élelmiszerek-
kel, lelki támogatással.   
A Központi Karitász Szent Erzsébet díját, évről évre pályázat útján 
ítélik oda a legodaadóbb szolgálatot teljesítő tagnak. Immár 8. éve 
részesül valamelyik tagunk ebben a kitüntetésben, nagyon büszkék 
vagyunk Rájuk!
A közel 30 éves munkánkban az adománygyűjtés csupán egy apró 
lépés. A célunk az, hogy utat mutassunk a rászorulóknak a kilába-
lásból, kimozdítsuk őket a krízishelyzetből, és elengedjük a kezü-
ket. Hiszen újabb és újabb ember vár tőlünk megoldást problémá-
jára. 
Szeretnénk folytatni, mindazt, amit Ani elkezdett, és 28 évig ve-

zetett, koordinált. Az általa felépített kapcsolatok és tevékenyégek 
még hatékonyabb működésén fogunk dolgozni.
Köszönjük, hogy a családja mellette volt, támogatta betegsége el-
lenére is. Hiszen tudtuk, hogy milyen beteg, de azt hátra hagyva 
minden feladat élére állt. A helyére olyan embert kell választanunk, 
aki mindenekelőtt  a múltat nem feledi, szolgálni szeretné a diósje-
női embereket. Imádkozunk azért, hogy a vírusveszély megszűnése 
után megtaláljuk azt a vezetőt, aki méltó utódja lesz mindenki „Ani 
néni”-jének.
Mellette állva, segíteni fogjuk minden munkájában, hittel és sze-
retettel.
Mindenkinek Áldott Karácsonyt és Békés Boldog Új Esztendőt 
kíván a Szent Antal karitász csoport.

„A nép, amely sötétségben jár, lát nagy 
világosságot…” Máté (4, 16)

 Gottfried Richárd - református tiszteletes

A chilei Atacama-sivatagban található San José-bányában egy teljes évszá-
zadon át külszíni fejtés folyt, s ez idő alatt nem is történt komolyabb baleset 
a területén. A tulajdonosok azonban idővel, a nagyobb haszon reményében, 
a felszín alatt remélt arany- és réztartalékokra gondolva, a fejtőt mélyműve-
lésű bányává alakították.

A körülöttünk élő embereket azért kaptuk, hogy szeressük őket, a tárgya-
kat pedig azért, hogy használjuk azokat. Amikor azonban az emberek a 
másik ember helyett a pénzt kezdik el szeretni, és az embereket csupán 
használni akarják, abból mindig tragédia származik. Így történt ebben az 
esetben is. 2010. augusztus 5-én beomlott az egyetlen kijárat, az odalenn 
dolgozó 33 bányász, 800 ezer tonna szikla által eltemetve, csapdába esett... 
Még belegondolni is félelmetes. Elevenen eltemetve lenni a föld gyomrá-
ban. Reményvesztetten és félelmekkel telve. Percről-percre azon tépelőd-
ni, hogy vajon úton van-e már értük a segítség? Vajon megtalálják-e őket 
valaha?                 

A chilei Atacama-sivatag „keze”   (fénykép: pixabay)

A Biblia szerint hasonló a helyzete a bűnben élő embernek is. Isten nélkül 
mi is a mélységben vagyunk, sötétségben, reményvesztetten és félelmekkel 
telve. Máté evangéliuma így ír az Isten nélküli ember állapotáról: „A nép, 
amely sötétségben jár…”              (folytatás a következő oldalon)



 Mi ebbe az állapotba születünk bele, ebben növünk fel, így kötünk há-
zasságot, nevelünk gyermekeket. Mindezeket átgondolva fájdalmasan tör 
fel belőlünk a kérdés: hát nincs remény az ember számára? A Biblia azt 
mondja, hogy igenis van! Hiszen ahogyan a chilei bányászok esetében a 
segítség csakis onnan „felülről” érkezhetett, így a mi esetünkben is a se-
gítség csakis „felülről” várható. „A sötétségben járó nép nagy világossá-
got látott.” Isten közénk küldte Egyszülött Fiát, aki teljesen emberré lett 
és megváltott minket. Isten belépett a világba. Nem leereszkedett, hanem 
magát megüresítve, szolgai formában érkezett… Ő leült egy megtépázott 
életű asszony mellé Samáriában és kész volt inni a korsójából is. Ő leült 
egy gyűlölt fővámszedő, Zákeus asztalához. Ő elénk élte az isteni szere-
tetet. Ő megmutatta az Atyát. A láthatatlan Isten Jézusban vált láthatóvá, 
megismerhetővé.
2000 éve erre a szeretetre kellene, hogy emlékezzünk, amikor karácsonyt 
ünneplünk és ez a szeretet kellene, hogy változást hozzon az életünkbe, 
a gondolkodásunkba.  Ehelyett olthatatlan vásárlási lázzal, rogyásig meg-
pakolt asztalokkal próbálunk ünnepelni és vakító díszkivilágítással igyek-
szünk láthatatlanná tenni a sötétséget, mert a világ tele van sötétséggel: 
erkölcstelenséggel, szabadossággal, csúsztatásokkal és hazugságokkal. A 
világ valóban ilyen, de én más vagyok! – gondolod talán magadban. Vajon 
nem sötétség-e az elégedetlenséged, a hálátlanságod, a békétlenséged, az 
önzőséged?  Mert neked jogod van hozzá és neked ez jár… A sötétség, 
mintha nem akarna szűnni… 

Annyi nyomorúság van körülöttünk - nem csupán a járványhelyzetre gon-
dolok – és olyan jó lenne ebben a kicsit más adventi és karácsonyi időszak-
ban először magunkba nézni, szembesülni a sötétségeinkkel, aztán pedig 
felnézni arra a Jézus Krisztusra, aki világosságul jött ebbe a világba.  Talán 
épp ezért kaptuk ezt a kicsit más helyzetet, hogy elkezdjünk végre befelé, 
de legfőképp felfelé nézni.
Sokféle eszköz áll a rendelkezésünkre, hogy biztosítsuk a hangulatot, hogy 
megéljük a pillanatot, de Jézus Krisztus nélkül, a világ világossága nélkül 
az advent és a karácsony úgy múlik el, ahogy a csillagszóró fénye néhány 
másodperc alatt kialszik…  
A chilei bányászokat végül 69 nap után mentették ki. Amikor először si-
került kapcsolatot teremteniük a felszínnel, az élelmen kívül Bibliákat is 
kértek maguknak.  Az egyik fiatal bányász, még a bányában rekedve írt 
egy levelet, amit felküldtek a felszínre, ezzel a szöveggel: „Valójában 34-en 
vagyunk, mert Isten soha nem hagyott el minket itt lent.”
A betlehemi gyermekben meglátni az Isten Fiát, ugyanezt jelenti: Isten 
soha nem hagy el engem! A karácsony örömüzenete éppen az, hogy van 
világosság a sötétségből. Jó időkben és járvány idején, ünnepnapon és a 
hétköznapokon is. Isten adja, hogy ez a világosság ragyogja be az életün-
ket, az otthonainkat és ne csak karácsony idején. 

Áldott, békés ünnepet kívánok mindenkinek! 

Óvodai élet a járvány idején
 Bacskay Sándorné - intézményvezető

A járványügyi veszélyhelyzet miatt rendhagyó módon indult el tanévünk. 
Mindannyiunkat megvisel, hogy nem azt a megszokott, nyugodt minden-
napokat éljük meg családjaink körében és itt az óvodában sem, mint amit 
ez idáig. 

Útmutatók, intézkedési terveknek megfelelve működik intézményünk, 87 
óvodás és 10 bölcsődés gyermekkel. Nehezen éljük meg a megváltozott kö-
rülményeket, amit próbálunk a gyerekek előtt nem mutatni. Ugyanakkor 
próbáljuk kihozni a legtöbbet, amit tudunk, és ami megvalósítható ebben 
a helyzetben. Programjaink közül sajnos nem tudtunk mindent megszer-
vezni. Annak mindenképp örülünk, hogy szeptemberben a legkisebbek 
befogadása, még zökkenőmentesen megoldódhatott. Az őszi szülői érte-
kezletek elmaradtak, csak a fogadóórákat tudjuk megtartani egyénileg. 
Októberben, ahogy minden köznevelési intézmény, mi is korlátoztuk az 
intézménybe való bejárást, fertőtlenítünk, takarítunk folyamatosan. Sokat 
tartózkodunk friss levegőn és itt a faluban az őszi kirándulásokat is lebo-
nyolítottuk.
A járványhelyzet súlyosbodásával november közepétől, gyermek létszá-
munk a megszokottól jobban lecsökkent. Azok a családok, akiknél kisebb 
gyermekkel otthon van az anyuka, illetve idősebb hozzátartozóval élnek, 
otthon maradhat a gyermek. Ehhez az intézményvezető engedélye szük-
séges. Természetesen a kapcsolattartás is nehézkesebb lett, ezért a szülők 
az intézményben történő eseményekről az óvoda és a csoportok online 
felületén kapnak információkat. 
Mindeközben a megbetegedések az óvodát sem kerülték el. Erről az érin-
tett csoportoknak tájékoztatást adtunk, és adunk folyamatosan.

Az óvodai Betlehembe még várják a gyerekek a kis Jézus megérkezését

Az adventi várakozást az ittlévők számára hagyományainknak megfele-
lően tartjuk, készülünk a karácsonyra. Szeretnénk, nyugodtan megélni az 
év legszebb időszakát, amennyire lehet itt a zárt közösségünkben. Képeket 
készítünk minden eseményről a szülők részére.
Reméljük, hogy hamar visszatérhetünk a „régi kerékvágásba” mindany-
nyian. 
Az ünnepek idején megpihenhetünk, vigyázva magunkra és egymásra, 
várva, hogy azután gondtalanabb, új esztendő érkezzen. 

--
A diósjenői Aranydió Óvoda szerencsés helyzetben van, hogy nagy kert-
tel, udvarral rendelkezik, ahol számos szabadtéri játékon fejlődhetnek a 
gyerekek; a mozgás kiemelten fontos az óvodai programban, mert fel-
gyorsult világunkban egyre inkább jellemző a mozgásszegény életmód. A 
kerti játékok mindig adottak voltak, az is igaz, hogy az időjárás változásai 
nyomot hagynak  rajtuk. Festéssel és javítgatással karban lehetett tartani 
a fából készült eszközeinket, de ez nem mindig elég. Folyamatosan van 
javításra váró, esetenként cserére szoruló játékeszköz.  Kapóra jött  2019 
nyarán a Magyar Falu program keretében az „Óvodaudvarok fejlesztésére” 
kiírt pályázat.  A játékszerek kiválasztása a fenntartóval közösen zajlott, 
mely során figyelembe vették a természetes mozgások mindenféle for-
mában megvalósuló gyakorolhatóságát. Szempont volt a meglévő játékok 
korszerűsítése mellett újak és nagyobbak beszerzése, hogy több gyermek 
tudja használni azokat egy időben.  
Egy nagyobb, hatfunkciós mászó tornyot, közepes forgóhintát, új libi-
kókákat, mókusforgókat, rugós hintáztatókat, egyensúlyozó lépegetőt és 
mind a négy játszórészre tetős asztalkát, padokat fedett le a pályázat közel 
5 millió Ft értékben. 

Ezek a játékeszközök mind a gyermekek nagymozgásait és egyensúlyérzé-
két fejlesztik, amellett, hogy a játék örömét is átélik.
A gyerekek és az óvoda pedagógusai boldogan fogadták a pályázat pozitív 
elbíráslásának hírét és november első hetében az új eszközöket. A játékok 
elkészültek, a beépítés lassan a végére ér. Reméljük, mielőbb minden játék-
szert használatba vehetnek óvodásaink.
Mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!


