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Március 15 – Nemzeti ünnepünk

1848. március 15-én az európai városok sorában Pest-Budán is kitört és győzött a forradalom a nemzeti és az egyetemes emberi
szabadság, a polgári átalakulás jelszavaival.
Megkezdődött a szabadságharchoz vezető
folyamat, melynek célja, a Habsburguralom megszüntetése, a függetlenség és az
alkotmányos berendezkedés kivívása volt.
Forradalmunknak köszönhetjük gyönyörű
himnuszunk keletkezését, zászlónk pirosfehér-zöld színeinek hivatalossá válását,
nem utolsó sorban, országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest lett, hivatalos nyelve
a latin illetve a német helyett a magyar.
Diósjenőn, a Szentgyörgyi István Általános Iskola aulájában tartottuk meg nemzeti
ünnepünket, majd a megemlékezés virágait

a református templom előterében lévő márványtábláknál helyeztük el, melyek Kossuth
Lajosnak, Diósjenő tiszteletbeli bírájának és
a diósjenői '48-as honvédeknek és tiszteknek állítanak emléket,
István László

XIX. évfolyam 3. sz.

Márciusi kontraszt
Súgd meg hazám, súgd meg nékem, mit tehetek érted?
Fájó lelkem rogyadozik, értelmem eltéved,
Füleinkben úgy konganak a hamis harangok,
Hogy már azt sem tudjuk, miről szólanak a hangok.
„Amit a legkisebbért teszel, érettem teszed!”
Magyar, ne emeljed soha magyarra a kezed.
Ne emeljed hangod soha a hazád fiára,
Mert a visszhangjának meglásd mily nagy lőn az ára!
Légy nemes, és bölcs hazádnak mindig büszke mása.
Ne legyen a magyar soha önmaga Júdása!
Adtunk a világnak mennyi pallérozott elmét,
Megkaptuk a Teremtőnek gondolat-kegyelmét,
És mert szabad akarattól önerkölcsöt vár el,
Mi vagyunk a gonosz Káin, s mi vagyunk az Ábel,
S ha egy testben e két lélek nem talál egységet,
Az Isten is megvon tőlünk minden reménységet!
Ha összeborul békében lelkednek két fele,
Csak így szólhat márciusról magyarnak éneke,
Csak így zendülhetne fel a magyar harmónia,
És imígy ki belénk kössön, nem lőn emberfia.
Így győzött márciusban az egységes akarat,
Így döntött le a harsona Jerikó-falakat,
És amikor a „lánglelkű” szavát fölemelte,
Csak rezonált, csak rezonált miden magyar lelke,
S így le lehetett dönteni a „betonfalakat”,
Mert egységes volt, egységes, a magyar akarat!
Egységes vala a test, és egységes a lélek.
Nagyon régi, nagyon régi tavaszi emlékek.
Tudom, hogy nékem most vígan lelkesedni kéne,
Döngetni a mellem ősink mámoros nevére,
Megfújni a harsonákat, pengetni a lantot,
Kongatni, csak kongatni a megszentelt harangot.
De annak a márciusnak, bizony ott van vége.
Ez a mai március, meg annak csak emléke.
Más a magyar mentalitás, más a magyar szellem.
Már az egység is csak emlék, ezért fáj a lelkem.
Elfogyott az élő kovász, hideg a kemence!
Sehonnai bősz bitangok tivornyáznak benne,
Kiknek csupán azt jelenti, hatékonynak lenni,
Befektetés nélkül mindent-mindent zsebre tenni,
És e két lábon tipegő torz markológépek
Nem igazán felemelő márciusi képek!
Honnan bújtak elő ezek a sanda tivornyák?
Miattuk vagy az, ami vagy, drága Magyarország!
Sanda Prométheuszoknak ködös birodalma,
Ahol a létet orozza a primitív tudat.
A fény is menekülne oly búsan elhajolva,
Hiszen itt még a jognak is a bűn mutat utat,
Sandaszemű Fortuna is már csak akkor lelkes,
Hogyha percentet mér ki a „becsületes” nyertes,
És hol vagyonra csillan az osztozkodók szeme,
Lábujjhegyen megjelenik Júdásnak szelleme.
No, de nem akarok én itt ünneprontó lenni.
Nem akarom az ünnepet tőletek elvenni.
Ahogy illik egy ünnepen, ki-ki, ünnepeljen.
De a nagy kérdésekre nagy válaszokat leljen.
Súgd meg hazám, súgd meg nékem, mit tehetek érted?
Fájó lelkem rogyadozik, értelmem eltéved,
Füleinkben úgy konganak a hamis harangok,
Hogy már azt sem tudjuk, miről szólanak a hangok.
Először az értelemnek kell szabadnak lenni!
Csak szabad értelmet kell a szív szárnyára venni,
S ha az értelem a szívvel bölcsen egybekötött,
Mint a vihar fújják el a mesterséges ködöt!
Megnyílik a szem világa, kitágul a tudat,
Az értelem ragyoghatja be nékünk az utat,
Az értelem, mi a szívnek bölcs lendületével,
Magyar földön, magyar hittel még csodákat ér el!
És még valamit, mit e föld lelkembe suttogott:
Azt se feledd márciusban, mit október hozott
Márciusi szellő susog bús október felett,
Nyugatról fújták mindig rád a keleti szelet!
Breitner József
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Önkormányzati hírek
Jegyzői beszámoló
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. év március 21. napján tartott üléséről
Jelen lévő képviselők:
Tóth János polgármester, István
László alpolgármester, Alaksa
Mihály, Molnár Istvánné PVESZB
elnöke, Blaskóné Csontos Mária,
Hegedűs József, Halász Csaba
Ülés kezdete: 10 óra 00 perc
A Képviselő-testület nyílt ülésen
14 napirendi pontot tárgyalt és
hozta meg benne döntését az alábbiak szerint:
NYÍLT ülés napirendi pontjai:

szerint a 2019/2020 óvodai nevelési évre 2019. május hó 6. napján
8:00-12:00 óráig, és 2019. év május hó 7. napján 13:00-16:00 óráig
írathatja be személyesen a szülők
egyike a gyermekét.

2.5. 2018. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadása

(2019. 04. 24-25.) kirándulás busz- tartózkodó szavazat nélkül megalköltségét teljes (100%) mértékben kotta a 35/2019. (III. 21.) határozatát, melyben úgy döntött, hogy a
átvállalja.
3.3. Diósjenő Sportegyesület Tulipán utca közvilágítását 2019.
év május hó 31. napjáig megvalókérelme
sítja.
Diósjenő Község Önkormányzata 5.3. Méreg Péter diósjenői lakos
Képviselő-testülete 5 igen, nem és
kérelme
tartózkodó szavazat nélkül a DiósDiósjenő
Község Önkormányzata
jenői Sportegyesület kérelméről a
32/2019. (III. 21.) határozatával Képviselő-testülete 4 igen, nem és
úgy döntött, hogy 3.500.000 Ft-tal tartózkodó szavazat nélkül a
támogatja az egyesület működését 36/2019. (III. 21.) határozatával
a 2019/2020-as futballszezonban. úgy döntött, hogy a kérelem tárA támogatási összeg megfizetésé- gyában a soron következő rendes
képviselő-testületi ülésen hozza
ről az alábbi döntés született:
meg érdemi döntését.
F Első részlet: 2019. május 31.
F Második részlet: 2020. január 5.4. Az EFOP-1.5.3-16-201700124” azonosítószámú pro31.
jekt keretein belül a 2015.
napjáig kerül átutalásra.

Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem
és 1 tartózkodó szavazattal megalkotta a 2018. évi belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról
2.1. Beszámoló a Polgármes- szóló 28/2019. (II. 14.) számú
teri Hivatal 2018. évi tevé- határozatát.
kenységéről
A szavazás előtt, ~12 óra 10 perc- 3.4. Árajánlat: Horgász és
Haladás utcák
Diósjenő Község Önkormányzata kor Blaskóné Csontos Mária képKépviselő-testülete 4 igen, 2 nem viselő távozott az ülésről.
Diósjenő Község Önkormányzata
és 1 tartózkodó szavazattal megal- 2.6. Az élelmezési nyers- Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem
kotta a 24/2019. (III. 21.) határozaanyagnormák térítési díjai- és 1 tartózkodó szavazattal megaltát, melynek tartalma szerint elfonak felülvizsgálata, rendelet kotta a 33/2019. (III. 21.) határozagadta a jegyző beszámolóját a
tával úgy döntött, hogy a Haladás
szükség szerinti módosítása utca felújítását kívánja megvalósíPolgármesteri Hivatal 2018 évi
Diósjenő Község Önkormányzata tani a Magyar Falvak Programján
tevékenységéről.
2.2. Civil szervezetek beszá- Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem belül.
1 tartózkodó szavazattal megal- A napirendi pont tárgyalása előtt,
molója a 2018. évi támoga- és
kotta az EBM TRADE Kft.-vel ~13 óra 25 perckor Halász Csaba
tás felhasználásáról
kötött és többször módosított szer- távozott az ülésről.
Diósjenő Község Önkormányzata ződés
módosításáról
szóló
v
Képviselő-testülete 7 igen, nem és 29/2019. (III. 21.) számú határozatartózkodó szavazat nélkül úgy tát, melynek értelmében helyt ad a 5.1. Az iskolai sport – Ökölvídöntött, hogy megalkotja a konyhaüzemeltető kérelmének és
vás – szülői kérelem
25/2019. (III. 21.) határozatát. A azzal egyezően 10% mértékben
Diósjenő
Község Önkormányzata
határozat tartalma szerint a Mákvi- megemeli 2019. év április hó 1.
Képviselő-testülete
4 igen, nem és
rág Nyugdíjas Klub, a Diósjenői napjától az étkezés térítési díjait. A
Állat- és Természetvédő Egyesület szerződés módosításával összhang- tartózkodó szavazat nélkül megalés a Boróka-Ház részére 2018. ban a képviselő-testület minősített kotta a 34/2019. (III. 21.) határozaévben juttatott önkormányzati többségi szavazással (4 igen, 0 tát, melyben úgy döntött, hogy a
támogatásról szóló beszámolóját nem és 1 tartózkodó) megalkotta kérelemben szereplő 180cm x
elfogadja.
az Élelmezési norma és térítési díj 120cm x 4mm-es, biztonsági fóliával ellátott, falra szerelhető tükör
2.3. Beszámoló a Diósjenői megállapításáról szóló 1/2003. (I. megvásárlásának teljes összegét
28.)
önkormányzati
rendelet
módoPolgárőr Egyesület műköszóló 2/2019. (III. 22.) átvállalja.
déséről, Diósjenő község sításáról
5.2. Tulipán utca közvilágítárendeletét.
közbiztonsági helyzetéről, a
sa
A
napirendi
pont
tárgyalása
előtt,
közbiztonság érdekében tett
~12 óra 26 perckor Hegedűs József Diósjenő Község Önkormányzata
intézkedésekről és az azzal távozott az ülésről.
Képviselő-testülete 4 igen, nem és
kapcsolatos feladatokról
v
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem 3.1. Vasas János kérelme
és tartózkodó szavazattal megal- Diósjenő Község Önkormányzata
kotta a Diósjenői Polgárőr Egyesü- Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem
let működéséről, Diósjenő község és 1 tartózkodó szavazattal megalközbiztonsági helyzetéről, a köz- kotta a Vasas János diósjenői lakos
biztonság érdekében tett intézkedé- kérelméről szóló 30/2019. (III. 21.)
sekről és az azzal kapcsolatos fel- számú határozatát. A határozat
adatokról szóló 26/2019. (III.21.) értelmében a képviselő-testület úgy
határozatát.
döntött, hogy a 0191/32, 0194/33
2.4. A 2019/2020-as nevelési és a 0194/34 hrsz-ú területek
évre vonatkozó óvodai be- „tartalék temető terület” besoroláiratkozás
időpontjának sát a HÉSZ módosítása során megváltoztatja.

évi CXLIII. törvény 113.§-a
alapján, közbeszerzési eljárást megindítása

Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 4 igen, nem és
tartózkodó szavazat nélkül a
37/2019. (III. 21.) határozatával
úgy döntött, az EFOP-1.5.3-162017-00124” azonosítószámú projekt keretein belül a 2015. évi
CXLIII. törvény 113.§-a alapján,
közbeszerzési eljárást megindítja,
melynek keretén belül az ajánlati
felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg:
- Zöld Logika Szolgáltató Kft.
(1054 Budapest, Honvéd utca 8.
1/2.)
- EventLine Budapest Rendezvényszervező és Produkciós
Iroda Kft. (1188 Budapest,
Podhorszky utca 83. A ép.)
- EASY LEARNING HUNGARY Kft. (1114 Budapest,
Villányi út 8.)
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
Képviselő-testület
felvétele a
www.diosjeno.hu honlapon teljes
terjedelmében megtekinthető!
dr. Őszi Attila Csaba
jegyző

Tüdőszűrés

meghatározása

Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem
és tartózkodó szavazattal megalkotta a 2019/2020-as nevelési évre
vonatkozó óvodai beiratkozás
időpontjának
meghatározásáról
szóló 27/2019. (III. 21.) számú
határozatát. A határozat tartalma

3.2. Mákvirág
Klub kérelme

Nyugdíjas

Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 5 igen, nem és
tartózkodó
szavazat
nélkül
31/2019. (III. 21.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Mákvirág
Nyugdíjas Klub által szervezett

Tájékoztatom Diósjenő tisztelt lakosságát, hogy diósjenői lakosok részére

2019. május 1. napjától – 2019.
május 4. napjáig

tüdőszűrésre kerül sor, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Tüdőszűrő Csapata végez.
Az Egyesület minden nap 6 óra
időtartamba végzi a tüdőszűrést,
mely idő alatt max. 150 fő tüdőszűrését tudja elvégezni.
Első nap a tüdőszűrést a Majális helyszínén végzi az Egyesület, következő napokon pedig a Dózsa György úton a Tájházzal szembeni piac területen.
A szolgáltatás mindenki számára ingyenes. TAJ- kártya és személyes
iratok szükségesek!
dr. Őszi Attila Csaba
jegyző
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Majális
2019. május 1. napi ’MAJÁLIS’
rendezvényre várjuk azon csapatok
-, baráti társaságok-, utcák jelentkezését, akik megmutatnák főzési
tudományukat.
A főzéshez az Önkormányzat
biztosítja a helyet, a sátort, a sörasztalt és padokat.
Jelentkezni 2019. év április hó

3. oldal

Tájékoztatás

29. napjáig Bertyákné Bolgár Mariannánál lehet személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, illetve telefonon az alábbi számokon: 06-35/525-012; 013
Az elkészült ételeket egy ad-hoc
– amatőr – bizottság fogja értékelni
és díjazni!
Szervező Csapat

Tájékoztatjuk Diósjenő választó polgárait, hogy Halász Csaba önkormányzati képviselő 2019. év április
hó 1. napjával a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 30.§ (2) és (4)
bekezdésére hivatkozva lemondott
képviselői megbízatásáról.
A központi nyilvántartás szerint

a 2014-es helyhatósági választáson
képviselő-jelöltként indulók közül
– amennyiben nincs összeférhetetlenség – Kis Ibolya (275 szavazat)
jogosult arra, hogy a képviselőtestület tagja legyen.
dr. Őszi Attila Csaba HVI vezető
Hekli Gáborné HVB elnöke

Visszatekintő - 11 2014-II
A Visszatekintő 2014. augusztusi
lapszámában jelent meg utoljára, a
10. résszel. Az eddigi tíz részben a
rendszerváltás óta 1989-től eltelt
időben történt, képviselők által hozott döntések, határozatok voltak,
tájékoztatást adott a megválasztott
képviselők személyéről, kik voltak
azok, akik a választóik bizalmából,
idejüket, munkájukat nem kímélve
tettek falujukért, milyen beruházások, lehetőségek, nehézségek és kudarcaik voltak. A 2014. augusztusi
lapszám kivételes volt, ebben a
részben összefoglalva lett az elmúlt
négy év, az idő rövidsége, és a
rendszeres tájékoztatás miatt.
Összefoglalásra került, hogy az
önök által megválasztott akkori
képviselő testület mennyire használta ki a pályázatok által adta lehetőséget, hogy településünket gazdagítsák. Végezetül tájékoztatást
adtunk, hogy a Diósjenő Község
Önkormányzat képviselő-testülete
kiket választott a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak.
A Magyar Köztársaság Elnöke,
2014. október 12-ére vasárnapra
tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választását. A helyi választási bizottság elnöke Hekli Gáborné,
helyettese Hustyava Zoltán, tagja
Poszpisel Gyuláné, póttagok Teszári Károly és Bőgér István. Polgármesterjelölt 2 fő, egyéni képviselő-testületi jelölt 16 fő, nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt 17 fő volt.
Diósjenő polgármester választás
eredménye: polgármester Tóth
János 721 kapott érvényes szavazattal (60,08%). Lengyel László
Zoltán 479 (39,92%) érvényes szavazatot kapott.
Diósjenő egyéni listás választás
eredménye: képviselők Kalocsai
Attila János FIDESZ-KDNP 653.
Szabó Béla FIDESZ-KDNP 602.
Juhászné Marsi Éva 570. Független, Székely József Ede Független
474. Dr. Ferenci István Független
443. Hegedűs József FIDESZKDNP 403. érvényes szavazattal.
További eredmények: István László Független 388. Dr. Laczkovszki
Győző Független 384. Molnár Istvánné Független 359. Halász Csaba FIDESZ-KDNP 356. Blaskóné
Csontos Mária Független 326.
Alaksa Mihály Független 299. Dobosné Kiss Ibolya FIDESZ-KDNP

275. Móritz Emil Független 261.
Richter Attila JOBBIK 247. Békési
Tamás Független 113. érvényes
szavazattal.
Diósjenő Roma nemzetiségi választás eredménye: Képviselők:
Virág Sándor MCF 27. Virág Sándorné MCF 19. Demeter Bertalan
MCF 18. kapott érvényes szavazattal. További eredmények: Bódi Jenőné LUNGO DROM 17. Radics
Dezsőné LUNGO DROM 17. Virág Gizella MCF 15. Oláh Márió
MCF 13. Oláh Sándor MCF 10.
Mérten Julianna MCF 10. Radics
Gábor LUNGO DROM 8. Radics
Dezső MCF 3. Bódi Jenő ÉKE 3.
Bódi Alexandra ÉKE 1. Radics Lajos MCF1. Horváth Magdolna Teréz MCF 0. Horváth Gyuláné MCF
0. Bódi Georgina ÉKE 0. érvényes
szavazattal.
A megválasztott képviselő testület 2014. október 21-én megtartotta
alakuló ülését. Tóth János polgármester ismertette polgármesteri
programját, a képviselő testület azt
megismerte és egyhangúan elfogadta, a 81/2014. (X. 21.) számú
határozatával. A 82/2014. (X. 21.)
számú önkormányzati határ ozatában Székely József Ede képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 84/2014.(X.21.) számú önkormányzati határozat: Pénzügyi-jogi költségvetési- fejlesztési
bizottság elnöke: Kalocsai Attila
János tagjai: Dr. Ferenczi István,
Hegedűs József, Juhászné Marsi
Éva, kültagok: Kis Gergely Marton
Szilárd. Szociális oktatási-sportművelődési bizottság elnöke: Szabó Béla tagjai: Dr. Ferenczi István
Hegedűs József, Juhászné Marsi
Éva, kültagok: Poszpisel Gyuláné,
Bacskay Sándorné.
88/2014. (X. 21.) számú önkormányzati határozat: Diósjenő
Község képviselő-testülete elkülönített pénzalapot hoz létre 405.000
Ft/hó összegben, amely megegyezik a képviselő-testület tagjai részére megállapított tiszteletdíjak
összegével, amelyről Székely József Ede alpolgármester, valamint
Dr. Ferenczi István, Hegedűs József, Juhászné Marsi Éva, Kalocsai
Attila János képviselők lemondtak.
Az elkülönített pénzalap a képviselő-testület tiszteletdíjáról lemondott tagjai javaslata alapján a testület döntése értelmében használható
fel. 97/2014. (XI. 06.) számú ön-

kormányzati határozat: A képviselő-testület megbízza Székely József Ede alpolgármestert, hogy a
hajtányozás kivitelezésének lehetőségét vizsgálja meg. Elvi hozzájárulását adja, hogy a hajtányozás kialakításának, törvényi, technikai
feltételeihez szükséges előkészítő
tárgyalásokat megkezdje, Székely
József Ede a tárgyalások során az
önkormányzat nevében kötelezettséget nem vállalhat, megállapodást, vagy szerződést nem köthet.
98/2014. (XI.06.) számú önkormányzati határozat: A képviselőtestület döntött a Petőfi úton található Strandfürdő ingatlan felhasználásával a tanuszoda projekt megvalósításának előkészítéséről. Elvi
hozzájárulását adja, hogy Székely
József Ede alpolgármester úr a
tanuszoda kialakításának pályázati,
törvényi, technikai feltételeihez
szükséges előkészítést megkezdje,
a tárgyalások, és az előkészítés során az önkormányzat nevében kötelezettséget nem vállalhat, megállapodást vagy szerződést nem köthet. 99/2014.(XI.06.) számú önkormányzati határozat: A képviselő-testület a földösszevonásokkal
kapcsolatos előterjesztés elvi részével egyetért. Megbízza Székely
József Ede alpolgármestert, hogy
az NFA-val a kapcsolatot felvegye
a földingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséhez. 100/2014.
(XI. 06.) számú önkormányzati
határozat: A képviselő-testület a
tájház kertjének hasznosítására, a
mintakert, gyógynövénykert létrehozásának előkészítésére, a szükséges költségek, feladatok kimunkálására felkéri Székely József Ede
alpolgármester urat. Felkéri, hogy
kutassa fel a fóliasátor váz megszerezhetőségének feltételeit.
A következő képviselő-testületi
ülést 2014. november 27-én 18
órai kezdettel, a Szentgyörgyi István Általános Iskola aulájában falugyűléssel egybekötött közmeghallgatással tartotta meg a testület.
Meghívott vendégek, Smasszer István a Tiszta Vidékért Nonprofit
Kft. Hulladékgazdálkodásért felelős ügyvezetője volt, és Gáspár János ügyvezető igazgató. Első napirendi pontban a megválasztott képviselő-testület tagjainak bemutatása történt, második napirendi pontban közmeghallgatás történt. Szemétszállítás, annak fizetési anomáliái okozott kisebb vitát, több kér-

dés nem lévén következett a közmeghallgatás. A képviselő-testület
megalakulása után azt a javaslatot
fogadta el, hogy akinek van közérdeklődésre számot tartó kérdése,
az írásban tegye fel kérdéseit, hogy
arra felkészülve érdemben lehessen választ adni. Többek között
Blaskóné Csontos Mária a falu
összvagyonáról, az Önkormányzat
eszközeinek és forrásainak összegéről, a tartozásokról, épületekről
azok használatáról, földterületek
használatáról és bérbeadásáról, a
régi ÖNO hasznosításáról, piactér
felügyeletéről, a tó tulajdon jogáról, halászati jogról, Dombovári úr
szerepéről a tópartot illetően, illetve miért nem üzemelteti az ott elhelyezett épületet. Diósjenői lakosok nevében a közvilágításról, és a
gyógyszertár nyitva tartásáról érkeztek kérdések. Vasas Mihály úr
falubejárásra tett javaslatot, a Dózsa György úti kiöregedett fák pótlásáról, az itt lévő önkormányzati
ingatlanról, a Jenő patak oldalának
fűnyírásáról valamint a faluközpontban lévő rom eltakarításáról.
Javasolta továbbá, hogy Lengyel
László polgármesteri programjának értékes pontjai is kerüljenek
előtérbe, és ne csupán a hét fő
döntsön a falu jövőjéről. Következőként Andrásik Zoltán tett fel
még kérdéseket a képviselőtestületnek, és személy szerint a
polgármesternek. A képviselőtestület nevében Székely József
Ede alpolgármester válaszolt, többek között: „Maga Krisztus urunk
mondta: be kell tartani isteni és az
ember törvényét egyaránt. Általad,
illetve önök által választott képviselőként, illetve a testület által választott alpolgármesterként, a falu
minden lakosának a képviselete a
tisztemmé vált. Nemcsak a két keresztény felekezet tagjaié és nemcsak az istenbe hívőké, a vallásos
életet nem élőké, de mindenkié.
Mindenkié, aki a törvény útját járja, mindenkié a ki szándékkal vagy
cselekedettel elő szeretné segíteni
a falu fejlődését.” A személyes
vádakra Tóth János polgármester
válaszolt. A szóbeli kérdések és
válaszok után polgármester úr
megköszönte a jelenlévőknek,
hogy megtisztelték az estét, majd
bezárta a közmeghallgatást. A
2014. december 11-én megtartott
ülés napirendjei: 1. SZMSZ módosítása 2.- A 2015. évi rendezvény-
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terv 3.- Képviselő-testület 2015.
évi munkaterve. 4.- Egyebek: - Karácsonyi közös ünnepség előkészítése, Székely József Ede előterjesztései: - Parkolási rend módosítása, - Rendeleti javaslat földadó
ügyében, - Határozati javaslat járdák felújításáról, - Javaslat rendelet megalkotására, amely az Önkormányzat beszerzéseit, illetve
megrendeléseit szabályozza. –
Közfoglalkoztatottak napi beosztása irányítása és felügyelet e.- Határozati javaslat járdák hó takarítási
és árokpartok kaszálási rendszerének kidolgozására. – Határozati javaslat a Jenői Napló kiadási és
szerkesztési elveinek magalkotására, valamint a szerkesztőbizottságának kinevezésére. – Határozati
javaslat a Diósjenői Honlap grafikai és tartalmi megújítására. – Határozati javaslat az iskolai-óvodainyugdíjasotthoni ételbeszállítóval
kötött megállapodás felülvizsgálatára. 108/2014.(XII. 11.) számú
önkormányzati határozat: Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testülete a József Attila utcának az óvoda előtti szakaszára, az
óvoda felöli oldalon megállni tilos
tábla kihelyezését határozza el, az
óvoda kerítése melletti útszakaszra
vonatkozóan. A takarék mögötti
parkoló zúzott kővel való felszórását határozza el. 109/2014.
(XII.11.) számú önkormányzati
határozat: Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete
Börzsönyi útnak a Kossuth úttól
induló jobb oldali szakaszára az

Általános Iskola előtt megállni tilos tábla kihelyezését határozza el.
Felelős: képviselő testület. Rendeleti javaslat földadó ügyében az
előterjesztő kérésére zárt ülésen
került sor a napirendi pont tárgyalására.
113/2014.(XII.11.) számú önkormányzati határozat: Diósjenő
Község Önkormányzat képviselőtestülete kör email-ben megkérdezi
Hay András, Valkó Kornél, Králikné Krausz Márta Diósjenői lakosokat, hogy vállalják-e a Jenői
Napló szerkesztőségében a részvételt, ezt követően dönt a képviselőtestület a szerkesztőségről.
114/2014. (XII. 11.) számú önkormányzati határozat: Diósjenő
Község Önkormányzat képviselőtestülete egy kocsi kő vásárlását
határozza el, amelyből a Szabadság út, a Jókai-Vörösmarty út közötti, valamint a Hegyalja út kátyúzása történik meg.
A 2014. december 15-én megtartott rendkívüli ülés napirendjei: 1.
Szemétszállítás 2. Belső ellenőrzés
3. Egyebek. 118/2014. (XII. 15.)
számú önkormányzati határozat:
Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete 2015. január
01. napjától – 2015. év december
31. napjáig terjedő időtartamra
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft.-vel. 119/2014.
(XII. 15.) számú önkormányzati
határozat: Diósjenő Község Önkormányzat
képviselő-testülete
2015. január havi pénzügyi bizott-

sági ülésre a következő belső ellenőrzési szempontrendszert állítja
össze: Iskolai selejtezés vizsgálata.
Polgármesteri hivatal munkaerő
gazdálkodásának
ellenőrzése.
Munkaköri leírások ellenőrzése.
Pénzgazdálkodási jogkörök rendjének ellátásának ellenőrzése. Adó
hátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata. Telefon és internet használat ellenőrzése. Gépjármű használat ellenőrzése. Felelős:
pénzügyi bizottság
Az eddig megbízott belső ellenőr
személyét nem fogadta el a képviselő-testület, 2 igen 3 nem és 2 tartózkodás mellett, a belső ellenőrzés megbízásával, a belső ellenőrzési tevékenység elvégzésére nem
hozott határozatot. Székely József
Ede alpolgármester javaslata:
„Kezdeményezem, hogy hozzunk
határozatot, mely szerint legalább
két évenként kötelezően változtassunk belső ellenőrt, ezáltal valósítható meg leginkább a belső ellenőrzés objektivitása, a hivatallal való összefonódásának elkerülése.
Kezdeményezem, hogy már a 2015
-ös évre vonatkozóan keressünk
mielőbb új ellenőrt. Kezdeményezem, hogy a testület a fentebb felsorolt szempontok szerint, de legalább azokból prioritások meghatározásával válogatva alkossa meg
a 2015-ös belső ellenőrzési tervet.
Amennyiben a Testület a Polgármester Úr által benyújtott határozati javaslat változatlan formában
történő elfogadásáról dönt, felhívom mindenki figyelmét arra, hogy

2019. március hó
a jóváhagyás 2014 december1-i
dátumozása álláspontom szerint
kimerítené a közokirat hamisítás
cselekményét.”
A 2014. december 22-én megtartott rendkívüli ülés napirendjei: 1.
Start munka pályázat.
132/2014. (XII. 22.) számú önkormányzati határozata: Diósjenő Község Önkormányzata a Start
munkaprogram keretén belül az
egyik projektet az aprítékoló és
hozzá kapcsolódó projekt céljára
tervezi igénybe venni. 133/2014.
(XII. 22.) számú önkormányzati
határozat: Diósjenő Község Önkormányzata a Start munkaprogram keretén belül a második projektet az állattenyésztés adja, azzal
a kitétellel, hogy legyen benn hús
és tej, valamint sajt. 134/2014.
(XII. 22.) számú önkormányzati
határozat: Diósjenő Község Önkormányzata a Start munkaprogram keretén belül a harmadik projektet a zöldségtermesztés – gyümölcstermesztés – fóliasátrak adja.
135/2014. (XII. 22.) számú önkormányzati határozat: Diósjenő
Község Önkormányzata a saját 400
adagos konyha gondolatával foglalkozni fog, távlati célként meghagyja. 136/2014. (XII. 22.) számú
önkormányzati határozat: Diósjenő Község Önkormányzata a
Start munkaprogram keretén belül
a negyedik projektet a betonelem +
útjavítás adja.
(folytatjuk)
István László

gyűjtésre településünk bel- és külterületein.
Az önkormányzat 2014-től kezdődően
kapcsolódott
be
a
„TeSzedd” programba. Azt gondolom, ez egy nagyon jó kezdeményezés arra, hogy tisztább legyen
környezetünk. De vallom, hogy
még jobb lenne, ha nem szemetelTisztelt Lakosság!
nénk.
2019. március 23-án - a korábbi
Ebben a kezdeményezésben az
évekhez hasonlóan - az önkormányzat és több civil szerve- Önkormányzat mellett idén is részt
zet (Mákvirág Nyugdíjas Klub, Di- vettek a civil szervezetek 79 fővel,
ósjenői Polgárőr Egyesület, Diós- az általános iskola tanárai és diákjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület, jai 90 fővel, valamint az Aranydió
Diósjenői Horgászegyesület) szer- óvodásai és az óvónénik 52 fővezésében a „TeSzedd Önkéntesen vel, ez összesen 221 fő. Ehhez a
a Tiszta Magyarországért” prog- létszámhoz idén csatlakozott a Boram keretén belül, 375 zsák sze- róka Egyesület is, akikkel együtt
mét, 2 m3 autógumi, és kb. 1.5 gyűjtöttük össze a 375 zsák szemem3egyéb hulladék került össze- tet.

Mindenkinek köszönetet mon- többen kapcsolódnak ehhez, vagy
dunk, aki részt vett ebben az akció- hasonló kezdeményezéshez!
ban és tenni akart a település tiszta
Köszönettel:
környezetéért. Bízom abban, hogy
Tóth János
az elkövetkezendő időben még
polgármester
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Néhány szó a beruházásokról
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt hónapokban három
beruházás is megkezdődött településünkön. Ezek a következők: Elsőként említem az iskola és az önkormányzat épületének energetikai
felújítását, mely magába foglalja a
nyílászárók cseréjét, a padlás és a
külső homlokzat szigetelését és a
fűtés korszerűsítését. Ez a beruházás időszerű és fontos mindkét

A második, az új orvosi rendelő
építése. Ez szintén egy fontos lépés
a település életében. Mindkét jelenleg használt orvosi rendelő, elég
rossz állapotban van. A felújításuk
külön-külön, majdnem akkora öszszegbe került volna, mint ennek az

épületben, de különösen az iskolában, ahol a diákok néha kabátban
tanultak nagy hidegek idején. Ezt a
kellemetlenséget kívánjuk orvosolni ezzel a beruházással. Reményeink szerint ezek után megszűnnek a
fent említett gondok, és az iskolában, végre télen is melegben tanulhatnak a diákok, ráadásul, még kevesebb fűtőanyag felhasználást is
eredményez ez a beruházás.
A harmadik pedig a csapadékvíz
elvezetésére szolgáló pályázat. A
csapadékvíz elvezetése a településeken az egyik legnagyobb problémakörhöz tartozik az Önkormányzatok számára, a közutak rossz állapotának megoldása után. Minden
település vezetése azon fáradozik,
hogy forrást teremtsen a közútjai
állapotának javítására, és a csapadékvíz elvezetésének megoldására.
Ugyanis ez a kettő szorosan összefügg egymással, A rossz állapotú
vízelvezető hálózat miatt nagyon
sok kár keletkezik az utak állapotában. Ha nincs megoldva a vízelvezetés, a felhízott padkák miatt az út
viselkedik árokként és vezeti a csapadékot, akár nagy mennyiséget is

összegyűjtve, ez által a kapubejárókon beömölve a víz elöntheti a
garázsokat, pincéket, súlyos károkat okozva a lakosságnak. Ezért
van arra szükség, hogy a település
veszélyeztetett területein, a csapadékvíz elvezetése megoldódjon.
Természetesen felmerülhet az a
kérdés, hogy miért nem az egész
települést érinti ez a beruházás? A
kérdés jogos, a válasz pedig erre a
kérdésre az, hogy az elnyerhető
összegből nem lehetett megvalósítani az egész településre vonatkozóan ezt a feladatot. A tervezők
igyekeztek a rendelkezésre álló
összegből a leg optimálisabb megoldást kihozni.

A magam részéről köszönöm a
tisztelt Lakosságnak, hogy a beruházásokkal kapcsolatban ilyen türelmet tanúsítanak, pedig néha kellemetlenségekkel is szembesülnek.
Köszönöm azon telektulajdonosoknak is a megértését, ahol az árok
nyomvonalának kialakítása miatt,
szükséges volt Önök által ültetett
fát, vagy cserjét kivágni. Igyekszik
a vállalkozó a legkevesebb kár
okozásával megoldani a feladatot.
Köszönöm az iskola diákjainak,

pedagógusainak, a szülőknek, hogy
átlátják az energetikai beruházás
fontosságát, valamint azt, hogy türelmesen viselik az ezzel járó kellemetlenségeket, és segítenek,
hogy minél kisebb nehézséggel
nézzen szembe a kivitelező vállalkozó. Egyszóval köszönöm mindenkinek a türelmet és megértést.
Remélem, a beruházások befejeztével mindenki elégedett lesz!
Tóth János
polgármester

újnak a bekerülési költsége. Túl
azon, hogy új épületbe fog költözni
az egészségügyi szolgáltatás, az
eszközök is megújulnak. Bízunk
abban, hogy egy magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatáshoz
fog hozzájutni a lakosság.
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A Mákvirág Nyugdíjas Klub farsangja
Farsang napja ma vagyon (népköltés)
Farsang napja ma vagyon,
Tyúkot üssenek agyon...
Farsang napja ma vagyon,
Tyúkot üssenek agyon.
Bor legyen az asztalon,
Hogy a vendég ihasson.
Tyúk ide, húsos,
Kalács ide, fonatos,
Rétes ide, mákos,
Garas ide, páros!

Antóni Sándor

Nőnapi Köszöntő

Jó formában fiatalon!
Hagyományőrző programjaink, a nyugdíjas
klubban segítik fiatallá tenni, ha nem is a testet,
inkább a lelkünket. Elfeledve a napi munkát,
betegséget, gondjainkat, „öregedés-gátló” szerként hat a közös program. Ahhoz, hogy megőrizzük testünk és lelkünk fiatalságát, elfelejtsük életkorunkat, változásra is szükség van,
mindennapi monoton, legtöbbször stresszes életünkben. Az idő múlásával szükség van az ünnepi hangulatra, vidámságra. Igyekszünk a falunkban élő időskorúakat arra serkenteni, hogy
részesei legyenek programjainknak. Ebben a
korban is szükség van megújulásra, a vidámságra. Az orvos hasznos tanácsai mellett,
gyógyszer, vitamin stb. aktív időskor is fontos,
ami kizökkent a napi monoton, egyhangú munkából.
A „NYUGDÍJAS PARTI” jó hangulat mindennapjaink részévé kell, hogy váljon, ha nem

szeretnénk korán megöregedni. A testilelki szabadság, jó hangulat, megkönnyíti mindennapjainkat. Az együttműködés fokozza, erősíti immunrendszerünket, növeli a vér oxigénszintjét.
Nemcsak lelkileg, de testileg is megerősít.
A közös programjainkban való részvétel fokozza az életkedvünket. Az önfeledt vidámság
boldogsághormonokat szabadít fel. A nyugdíjasklub ezeket a vidám napokat azért szervezi,
hogy a szépkorúak is felelevenítsék azokat az
időket, hagyományokat, amelyek életük során
örömet, boldogságot hoztak a hétköznapokba.
Idős korban is, az élet jó oldalát lássuk meg. A
mondás szerint, az optimista vidám emberek tovább élnek, és egészségesebbek, elfelejtik mindennapi gondjaikat. Közösen könnyebb átvészelni a nehéz napokat.
Műsoraink is életünk, munkánk, megélhetésünk változásait mutatta be. A változás nemcsak rosszat hozhat. Farsangi előadásunk új távlatokat mutatott meg, a megélhetés új forrását, a
diótermesztést, mint megélhetést, újra lehet tervezni. Hogy az élet jó oldalát is lássuk – amely
„fiatalít” –, az élet rózsaszínes oldalát is láttassuk!
Tartsunk össze, segítsük egymást, gondoljunk az együttöltött kellemes pillanatokra! Ezúton köszönjük meg a résztvevőknek a közös
munkát! Falunk elöljáróinak részvételét! Társainknak a tombolába hozott ajándékokat!
Lénárt Jánosné

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.
Életünkben göröngyös út is vezet,
Velünk vagytok akkor is és nyújtotok kezet.
Szeretettel és hálával tartozunk néktek,
Kik az életünket, szebbé és boldogabbá tettétek.
Mellettünk vagytok egy életen át,
Hűségünket, szeretetünket, nyújtjuk cserébe érte át.
Életünkben a leghűségesebb társunk,
Bár merre is jártok mindig hazavárunk.
Nélkületek az élet semmit sem érne,
Mint tenger vize, mi partot sose érne.
Szeretünk titeket egy életen át,
Kik szívet és életet adtatok cserébe át.
Mint napsugár az életünket ragyogja át,
Veletek vagyunk az élet viharán.
Köszöntünk hát titeket meleg szívvel,
Az életben soha el nem múló szeretettel.
Zsenge virágillat harmatozza lelketek,
Hogy a sors viharában is boldogok legyetek.
Kívánunk sok erőt, egészséget,
Minden évben szerencséket.
Szemetekben könny sose legyen,
Napjaitok vendége az öröm legyen.
Nőnap alkalmából minden jót kívánunk,
Mi férfiak szívünkbe örökre titeket zártunk.

1 + 1%
Gondoljon Diósjenőre!
Kérjük, 2018. évi adóbevallása elkészítése során is
támogassa alapítványainkat, civilszervezeteinket!
Aranydió Óvoda Alapítvány
adószáma: 18644519-1-12
Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület Diósjenő
adószáma: 18638332-1-12
Boróka Gyermekjóléti Egyesület
adószám: 18567324-1-12
Diósjenői Polgárőr Egyesület
adószám: 18638370-1-12
Diósjenői Sportegyesület
adószám: 19929352-1-12
Cserhát-Lőrincz Judo Klub
adószám: 18633928-1-12
Diósjenői Sporthorgász Egyesület
adószám: 19926043-1-12
Kastély Alapítvány
adószám: 18632013-1-12
Diósjenői Mindenszentek Alapítvány
adószám: 18285752-1-12
Diósjenői Református Gyülekezet Alapítvány
Adószám: 18736564-1-12
Magyar Katolikus Egyház
technikai szám: 0011
Magyarországi Református Egyház
technikai szám: 0066
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a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa
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a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa

Zöldhulladék háztól gyűjtése
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk minden szolgáltatási területén - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (OHKT, hulladékról szóló törvény) és a településekkel létrejött közszolgáltatási
szerződés értelmében - az április 1től november 30-ig ter jedő időszakban zöldhulladék-gyűjtést végez.
Idén a korán beköszönt tavaszias időjárás miatt hamarabb
megkezdjük a lebomló zsákok eljuttatását az értékesítési pontokra, valamint a háztól gyűjtés indítását és a zöldhulladék- gyűjtőpontokra a konténerek kiszállítását, az alábbiak szerint.
A lebomló zsákok 2019. március
13-tól fokozatosan elérhetővé válnak a megszokott értékesítési pontokon. A zsákokkal ellátott települések listáját folyamatosan frissítjük weblapunkon. A településeken
található üzletek pontos címe, weblapunk „gyűjtési rend” menüpontja
alatt található meg.

A zöldhulladék háztól gyűjtése
az érintett településeken 2019.
március 23-tól indul. Kérjük, hogy
március 23. szombat reggel 6 óráig
helyezzék ki zsákjaikat ingatlanjaik elé azok a lakosok, akiktől a tavalyi évben is háztartástól történt a
zöldhulladék elszállítása. A begyűjtés március végéig, erőforrásaink függvényében folyamatos. Április 1-től a gyűjtési naptáraink szerinti időpontban valósul meg,
melynek ütemezéséről a weboldalunkon talál bővebb információt
(www.zoldhid.hu).
A zöldhulladék-gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített,
egyedileg jelölt, biológiailag lebomló zsák alkalmazásával történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési napon legfeljebb 10 db
zöldhulladék-gyűjtő zsák helyezhető ki a közterületre. A biológiailag
lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák
alkalmazásán felül, úgynevezett kötegelt elszállítás is biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöld-

HÁZIORVOSI RENDELŐ

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

Orvosi ügyelet

Rétság, József Attila u. 13.
Hétköznap: 16:00 - másnap 8:00 óráig,
hétvégén és munkaszüneti napokon: 0-24 óráig
Telefon: 06 35 350-561

hulladék nem ömlesztve, hanem
legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt
gallyak, ágak átmérője maximum 6
cm, hossza maximum 100 cm, térfogata 1m3 lehet.
FIGYELEM! A lebomló zsákok felhasználhatósági ideje a
megfelelő tárolás esetén, gyártástól számított 16 hét, mely dátum
minden zsákon feltüntetésre került (év/hét). A készletek töltése
folyamatos, ezért korlátozott
mennyiségben vásároljanak!
A zöldhulladék-gyűjtőpontokon
használt konténerek kiszállítását
2019. március 23-ig megszervezzük. A gyűjtőpontok címének hirdetésében az érintett önkormányzatok segítségét kérjük, hogy az illegális lerakások elkerülése érdekében csak a helyi lakosok ismerjék
meg a pontos helyszíneket.
Azon településeken, ahol a korábbi években az otthoni komposztálás módszerét alkalmazták, kérjük, az eddigi gyakorlat szerint járjanak el!
A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő, bi-

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
2643 Diósjenő, Börzsönyi út 7.
Tel.: (35) 364 - 004
Dr. Rados György
RENDELÉSI IDŐ
hétfő
10:00-11:30
kedd
13:30-15:00
szerda
10:00 -11:30
csütörtök
10:00-11:30
péntek
10:00-11:30

VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS

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

FOGORVOSI RENDELÉS
2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.
Dr. Lukács Beáta
RENDELÉSI IDŐ
hétfő
08:00-15:00
kedd
08:00-18:00
csütörtök
08:00-16:00
péntek
iskolafogászat
A fogászati rendelésre
előzetes bejelentkezés szükséges!
Telefonszám: 06 35 559-682
(telefonon csak rendelési időben!)
Ha elsőre nem vesszük fel, próbálják újra!

FOGÁSZTAI ÜGYELET

Budapest VIII. kér. Szentkirályi u. 40.
ügyeletet ad:
Központi Stomatológiai Intézet
06 1 317-6600
Ügyeleti idő:
hétfő-péntek: 20:00 órától másnap 7:00 óráig
szombat-vasárnap és ünnepnapokon: 0-24

2019. március hó

LILIOM PATIKA
GYÓGYSZERTÁR

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

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

2643 Diósjenő, Kossuth L. út 33. sz.
Dr. Virsinger Norbert
Mobil: 06 30/338-1762
RENDELÉSI IDŐ
kedd
16:00-18:00
csütörtök
16:00-18:00

ológiailag
lebomló
hulladék
(például a falevél, az elpusztult növényi maradványok, a gyomok, a
gallyak, a nyesedékek, illetve a fűkaszálék).
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a lebomló zsákba és a gyűjtőpontokon található konténerekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft. elér hetőségei:
Levelezési címünk:
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
2100 Gödöllő Pf.: 75
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon: 06-28/561-200
Fax: 06-28/561-201
Személyes ügyfélfogadás:
Gödöllői Iroda
(Gödöllő, Dózsa György út 69.)
Nyitva tartás:
hétfő
07:00-19:00 és
csütörtök 08:00 16:00
Ebédidő: 12:00-12:30
Balassagyarmati Iroda
(Mikszáth Kálmán utca. 59.)
Nyitva tartás:
szerda
08.00-16:00
Ebédidő: 12:00-12:30

Polgármesteri Hivatal
2643 Diósjenő, Szabadság út 31. sz.
Telefon:
06-35-525-003
06-35-525-004
06-35-525-012
06-35-525-013
06-35-525-018
06-35-525-019
06-70-448-8743
06-70-448-8744
e-mail:
diosjeno@nograd.net
ph@diosjeno.hu
titkarsag@diosjeno.hu
igazgatas@diosjeno.hu
anyakonyv@diosjeno.hu
gazdalkodas@diosjeno.hu
Tóth János polgármester
polgarmester@diosjeno.hu
dr. Őszi Attila Csaba jegyző
jegyzo@diosjeno.hu
Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13:00-18:00
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 08:00-12:00
polgármester és jegyző
fogadónapja:
Hétfő: 13:00-18:00

Jenői Napló – tájékoztató kiadvány. Kiadja: Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete * 2643 Diósjenő, Szabadság u. 31. sz.
koordinátor: István László, nyomdai előkészítés: Hustyava Zoltán
sokszorosítva: 1.000 példányban a Diósjenői Polgármesteri Hivatalban

