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2019. július 13-án került meg-
rendezésre a XXI. Jenő-nap  a
Szent István park területén. Már a
kora reggeli órákban megkezdődött
a sürgés-forgás. Sátorállítás, sátrak
berendezése, főzőcsapatok érkezé-
se.
   10 órától a II. világháborúban
elesett hősök és áldozatok emléké-
re rendezett ünnepi megemlékezés
volt katonai tiszteletadás mellett a
II. Világháborús emlékműnél. A
megemlékezés szervezésében Mik-
lós Ferenc volt segítségünkre, aki
a díszszázad katonáival tette meg-
hatóbbá a megemlékezéseket. So-
kan most hallottunk először azok-
ról az eseményekről, amik megne-
hezítették az akkori diósjenői em-
berek életét.

11 órától Rózsás Viki interaktív
műsorral várta a gyerekeket. Meg-
érkeztek a mindig népszerű légvá-
rak a lufihajtogatós bohóccal és az
arcfestős kislánnyal, akik egész
nap szórakoztatták a gyerekeket.

A CBA parkolóban a polgárőrök
KRESZ-versenyt rendeztek az
érdeklődő gyerekeknek. Köszönjük
az új kezdeményezést.

Délre elkészültek a civilszerve-
zetek által elkészített finomságok
és kezdetét vette a vigasság.

A közös ebéd elfogyasztása után
14 órakor Tóth János polgármester,
megnyitotta a XXI. Jenő napot, és
benépesült a szabadtéri színpad.

A Diósjenői hagyományőrző
csoport után láthattuk a 4 For Danc
tánccsoportot, a Grácia hegedűtrió
műsorát. 16 óra 30 perctől Korda
György és Balázs Klári korukat
meghazudtolva szórakoztatták a

közönséget.
Több kritika ért ezért a választá-

sért, mert, hogy több környező
településen már voltak. A közön-
ség ezt megcáfolta, folyamatos
tapssal és ovációval buzdították az
énekespárt. Sikerélménnyel mehet-
tek el Diósjenőről.

A hagyományos díjátadások
következtek. Öt ingatlan kapott
Virágos Diósjenőért elismerésként
ötezer forintos vásárlási utalványt.

A Dióssüti verseny díjazottjai-
nak évről évre sikerül újabb fajta,
dióból készült finomságokat készí-
teni. A zsűrizés feladatát a főző-
csapatok egy-egy tagja vállalta el.

Az 50 éve házasok köszöntése
sem maradt el. Az idén négy pár
mondhatta el, hogy eleget tettek 50
évvel ezelőtti fogadalmuknak. A
polgármester úr szívhez szóló sza-
vai sokaknak csalt könnyet a sze-
mébe.

Kimagasló sportteljesítményéért
kapott oklevelet Kristofóri Leven-
te, aki a Kínában megrendezett
Drón világbajnokságon a magyar
csapat tagja lehetett.
Bőgér Ákos, Kaliczka Bernadett

XXI. Jenő-nap

és Szabó Béla a Dubajban megren-
dezett Speciális olimpián erősítet-
ték a magyar csapatot.

Diósjenő képviselő testülete
Diósjenő Szolgálatáért kitüntetést
adományozott Gottfried Richárd
református tiszteletes úrnak és
Győri  Fáy Csaba római katolikus
atyának. Áldozatos munkájukat
köszönjük és kívánjuk, hogy még
nagyon sokáig teljesítsék ezt a
fontos szolgálatot településünkön.
posztumusz díszpolgári címet ka-
pott a néhai Lukács József.

A kitüntetések átadása után az
ABBA SHOW régi közismert
slágerekkel szórakoztatta a közön-
séget.

Az idei Jenő-nap  sem  múlt  el
eső nélkül. A Váci Ifjúsági Fúvós-
zenekar már tapasztalatból tudja,
ha Diósjenőre jönnek fellépni,
akkor esőkabátot kell hozni. Így
volt  ez az idén is.  Nem törődve az
esővel, tisztességgel eleget tettek
vállat feladatuknak. A fellépés
végére az eső elállt, hogy későbbre
is jusson.

21 óra 30-tól MC Hawer és
Tekknő csapott a langyos esőben
fergeteges bulit, majd Csabuda
Péter és zenész társai hajnalig
húzták a talp alá valót.

Egész nap lehetett tüdőszűrést
igénybe venni és egészségügyi
tanácsadások is voltak folyamato-
san.
   Összegzésül elmondhatjuk az eső
ellenére nagyon jól sikerült a XXI.
Jenő-nap.

Köszönet a Vadásztársaságnak,
az Aranydió óvoda dolgozóinak, a
Sportegyesületnek, a tűzoltó egye-
sületnek, a KARITÁSZ csoport-
nak, a Mákvirág Nyugdíjasklub-
nak, a Horgászegyesületnek, akik a
finom ételekkel hozzájárultak a
nap sikeréhez. Köszönet a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóinak az
előkészületekért és a lebonyolítá-
sért a főzésben való részt vételért.

Köszönet a képviselő-testület
azon tagjainak, akik ezen a napon
is szolgálták a települést.

Molnár Istvánné
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Végh József helytörténész  ünnepi
beszéde:

„Tisztelt Emlékezők!
A háború borzalmait csak az ért-

heti meg, aki részese volt, átélte.
Idővel valamelyest enyhülnek
ugyan a rémálmok, de el nem múl-
nak sohasem. Persze nem csupán
azok szenvedik meg, kiket a lövész-
árkokban ért az értelmetlen halál,
az egész életre megnyomorító sebe-
sülés. Szintúgy áldozatok, kik csu-
pán a hátországban élték át a mér-
hetetlen fájdalmat, melyet a csa-
ládtag, barát elvesztése, a háború
mértéktelen pusztítása, az éhezés, a
nélkülözés nyomorított meg.

Félelemmel méregetik az ilyen
emberek a jövőt. Féltőn óvják gyer-
mekeiket, fohászkodva a teremtő-
höz, hogy legalább nekik ne kelljen
átélniük mindazt, mi reájuk mére-
tett. Gyakorta úgy is védelmezni
szeretnék őket, hogy egyszerűen
nem beszélnek az elmúltról. Mintha
megóvhatnák ezáltal szeretteiket.
Elítélni azonban senkit sem lehet
ezért, mert a hivatalos társadalom
is úgy viselkedett, mintha a jelzett
korszak egyszerűen meg sem tör-
tént volna. Sőt, mi rosszabb, az el-
lenkezőjét hangoztatta, oktatta az
iskolában, s ez a tény végképp meg-
félemlítette, hallgatásra kényszerí-
tette a megtörtént események tanú-
it. Jó példa erre a megyemonográ-
fia, mely meg sem említi az egész
falu kitelepítését, az orosz hadsereg

garázdálkodását. S ha egy-egy, a
„felszabadulással” foglalkozó dol-
gozat mégsem tudja legalább az
említés szintjéig elkerülni, a leegy-
szerűsítő válasz mindig kész: ilyen
a háború. Csakhogy a nők meggya-
lázását, az egész élet gyümölcsének
szétfoszlását csak az tudja egy kéz-
legyintéssel így fogadni: "ilyen a
háború", kinek csupán a történe-
lemkönyv egy fejezete ez a korszak,
s nem pedig a megélt borzalmak
időszaka. Mindezt figyelembe véve,
már érthető a féltés, hiszen baja
származott annak, ki szembeszállt a
hatalom hivatalos tételeivel. Akkor
már jobb, ha nem is tudunk róla. A
gond ugyanakkor mégis jelentkezik,
ha idővel az ember maga döbben
rá, hogy mindaz, amiben felnevel-
kedett, felszíni máz csupán. Egyet-
len esélye van a probléma megol-
dására, feldolgozására, ha rájön,
hogy a féltő szeretet vezérelte az el-
tagadást, s ha boldog esztendők so-
rát tudhatja maga mögött, így
könnyebb az átállás. Hamarosan
szinte hihetetlennek, megmosolyog-
tatónak tűnnek visszatekintve az el-
múlt évtizedek történései.

Jómagam, helytörténészként is
csak hallomásból ismertem meg az
általam összegyűjtött történetek ré-
vén a korszakot, hiszen évekkel a
háború után születtem. Az elhall-
gatott esztendők igaz történéseivel
teljes mélységében, csak évtizedek-
kel az események után ismerked-

A II. világháborúban elesett hősök és áldozatok
tiszteletére rendezett megemlékezés

hettem meg. Mikor már nem zárta
el az emlékezés útját a félelem.

A második világháború más volt,
mint a korábbi háborúk. Míg az el-
ső világégés áldozatai szinte kizá-
rólag a frontokon estek el, addig a
másodikban megvalósult mozgó
háborúban katonai célpont volt
minden település. A cél az ellensé-
ges ország teljes megsemmisítése
volt. Így keletkezett sok tízezernyi
polgári áldozat is.

32 évvel ezelőtt egy civil kezde-
ményezés hozta létre a mögöttünk
álló emlékművet. Szinte még akkor,
amikor nem volt ildomos beszélni
egy „vesztes háborúról”. A jó
szándék ellenére nagyon sok név
lemaradt akkor a márványtábláról.
A háború sok diósjenői áldozatá-
nak nem voltak akkor már helyben
élő hozzátartozói, akik jelezni tud-
ták volna a fájdalmat. A kezdemé-
nyezés ugyanakkor nem vette szám-
ba a holocaust áldozatait sem. Az
utóbbi időkben egyre több olyan
adatbázis vált kutathatóvá, ame-
lyekhez korábban nem lehetett hoz-
záférni. Így vált lehetővé az, hogy
egy kiegészítő tábla kerüljön az
emlékműre. Egy újabb civil kezde-
ményezés vállalta elkészítését ma-
gára.

Tisztelt Emlékezők!
Diósjenő igencsak megszenvedte

a második világégés borzalmait.
Bizonyára minden településnek
megvannak a maga háborús hősei
és áldozatai, tragédiái és történe-
tei, de azt már kötve hiszem, hogy
annyi háborús történet fűződne más
településhez is, mint Diósjenőhöz.
Hiszen itt is fájdalmasan hosszú az
hősök és áldozatok diósjenői listá-
ja.

Alighogy elhagyta a 2. hegyiva-
dász zászlóalj zöme a falut, megje-
lentek 1944 december 7-én az
orosz csapatok. A zászlóaljnak ka-
tonája volt Göncz Árpád is, ki ké-
sőbb, immár funkcióban lévő köz-
társasági elnökként leírta a diósje-
női helytörténet számára az emlé-
keit. Az már a helytörténész sze-
rencséje, hogy otthoni gyűjtemé-
nyemben megtaláltam Göncz Ár-
pád alakulatának zászlószalagját.
Még valamikor az édesapámnak
hozták el, mondván, a tanító úr
biztosan megőrzi. Az alakulat to-
vább vonult, de az az oroszok még-
is találtak itt német katonákat, s
nem volt kegyelem számukra.

A későbbiekben volt itt német ka-
tonai büntetőtábor, orosz katonai
büntetőtábor és zsidó internálótá-
bor.

Volt egy repülőtér a falu köze-
pén, az óvoda fölött a József Attila
utcában, ahová időnként az egész
falut kivezényelték, mert le kellett
letaposni a havat, hogy a gépek le
tudjanak szállni. Még cigányzenét
is hoztak, hogy ütemre menjen a
munka. Szegény cigányok fagyos
újjal húzták a talpalávalót.

Még az a szerencséje is ellenke-
zőjére fordult, hogy volt egy vil-
lanytelep a faluban, ahonnét sok-

kal hamarabb jutott áramellátás-
hoz Diósjenő, mint a sok település.
Nógrád, Berkenye és Rétság is in-
nen kapott áramot. A háborús idő-
szakban akadozott a villanytelep
működéséhez szükséges fakiterme-
lés, ezért a rétsági laktanyában lé-
vő orosz katonai kórház is olykor
áram nélkül maradt. Az oroszok
megfenyegették Diósjenő lakóit, ha
nem termelnek fát robotban, újra
kitelepítik őket.

1945 február 5-én ugyanis kido-
bolták, hogy negyvennyolc órán
belül mindenki hagyja el a falut.
Senki sem maradhatott. Nagy hó
volt és annak is el kellett indulnia,
akinek nem voltak rokonai a közeli
falvakban. Azt mondták kilenc napi
élelmiszer vigyenek magukkal. Há-
rom hónap lett belőle. A kitelepítés
oka, hogy ide települt be Mali-
novszkij marsall, 2. ukrán front pa-
rancsnoka. Ráadásul épp a mi há-
zunkba. Budapest még esett el,
csak körbe olt fogva. Innen irányí-
tották a hadműveleteket.

Mikor a diósjenőiek visszatér-
hettek szörnyű pusztítást találtak.
Nem volt élelem, takarmány, de jó-
szág sem. Az ajtókat és ablakokat
is vitték vagonszám Oroszország-
ba, hiszen az is érték. Elvonultak,
de hagytak itt „ajándékot”. Ezer
vagon repülőbombát. Barakkokban
tárolták őket Tolmácsig. A diósje-
nőieknek kellett őket forgatni és
zsírozni robotban. Már nem lehe-
tett visszavinni Oroszországba,
ezért 1946-ban felrobbantották
Mázsaházánál. Előtte kidobolták,
hogy mindenki nyissa ki az ablako-
kat, ajtókat, mégis betört a falu
minden ablaka a légnyomás miatt.
Ma  is  ott  őrzik  ennek  emlékét  a
bombatölcsérek és repeszekkel még
ma is tele a hegyoldal.

Tisztelt Emlékezők!
Olyan értelemben szerencsésnek

mondhatja magát a mai nemzedék,
hogy személyes nem kellett átélnie
a háború borzalmait. A kötelessé-
günk viszont emlékezni a hős elő-
dökre, s mindent megtenni azért,
hogy soha többé nem ismétlődhes-
sen meg az, amit szüleink, nagyszü-
leink átéltek. E törekvés mentén
született meg ez az emlékmű és ez a
mai emlékező alkalom is.”
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Nem kell várni 2020-ig a buszvárókra

Önkormányzati hírek

Tájékoztatom a diósjenői lakoso-
kat, hogy a korábbi ígéretnek meg-
felelően a vállalkozó elkészítette a

megrendelt buszvárókat. Voltak,
akik azt ígérték – az a bizonyos
szövetség, annak ellenére, hogy
korábban már erről testületi beszélt
– hogy 2020-ra lesz buszváró, de
abban lesz majd könyvespolc is.
Igaz, ebben nincs, mert egy busz-
váró rendeltetése nem ez, hanem
az, hogy az időjárás viszontagságai
elől védett helyen lehessen meg-
várni a buszt.

A buszvárók szeptember 20-ig
kihelyezésre kerülnek.

Tóth János
polgármester

Az elkészült buszvárók elhelyezé-
se abban az esetben lehetséges, ha
a kitűzött területen elkészül a be-
tonlemez. A betonlemez körbe zsa-
luzása és az azt követő betonozása
nem akkora feladat, hogy egy vál-
lalkozónak érdemes lenne erre le-
szerződnie, viszont a munka elvég-
zése szükséges.

Ezért társadalmi munkára hívom
azon diósjenői férfiakat, akik mun-

kájukkal hozzá tudnak járulni ah-
hoz, hogy a buszvárók betonleme-
ze elkészüljön.

A társadalmi munka tervezett
időpontja: 2019.  év  szeptember  hó
12. napja

Találkozás: Polgármesteri Hiva-
tal reggel 8 óra

Segítségüket előre is köszönöm!
Tóth János

polgármester

„Azt hallottam, hogy....”
avagy

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

Tisztelt Diósjenői Lakosok!
Megint van miről írni, igen, vannak-vannak, akik tesznek erről, mert úgy
gondolják, hogy a nagyotmondással együtt jár a félretájékoztatás, illetve
elhitetése a lakossággal, hogy amit mondanak az úgy van, megvalósítha-
tó.
v ISKOLA- ÉS ÓVODAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

A jelenlegi vezetés gyakorlata iskolakezdési támogatás dolgában hi-
bás és kirekesztő. Csak azon gyerekek után jár, akiket szüleik a

Szentgyörgyi Általános Iskolába írattak. Akik a romló színvonal, a
hiányos tanári gárda, vagy vezetői önkény okán kénytelenek voltak a
szomszédos településekre vinni a gyerekeiket, azokat a négyek dönté-
se annak dacára zárta ki a támogatandók sorából, hogy szüleik ide
fizetik adójukat.
Nincs érdemi információ arról, hogy a választások közeledtével, eset-
leg a Diófa Szövetség nyilvánosságra hozott programjának nyomásá-
ra, hajlandó-e pozitív döntést hozni a jelenlegi vezetés? A minapi tes-
tületi ülésen nem volt ez napirenden, pedig mikor lenne időszerű er-
ről határozni, ha nem az iskolakezdést megelőző hónapban?
A Diófa Szövetség álláspontja, hogy minden diósjenői gyermek jogo-
sult az iskolakezdési támogatásra. Ennek megfelelően, amennyiben a
jelenlegi vezetés nem változtat hibás gyakorlatán, megválasztásunkat
követően azonnal igényelhetővé tesszük az iskolakezdési támogatást
azok számára is, akik ebből kizárásra kerültek!
Elérhető lesz a támogatás olyan gyerekek után is, akiket más telepü-
lésekről iratnak ide szüleik. Ha év közben történik az ide íratás, ak-
kor a támogatás arányos részét folyósítjuk az igénylőknek. A községi
honlapon elérhetővé tesszük az űrlapot, amelyen a támogatást igé-
nyelni lehet. Hiszünk abban, hogy az iskolakezdési támogatás igazsá-
gossá tétele hozzájárul iskolánk gyermeklétszámának növekedéséhez.
Az óvodakezdési támogatásra ugyanezek a szabályok vonatkoznak
majd, az iskolakezdési támogatás összegének felével számolva.
Diófa Szövetség – A jövő most kezdődik!
Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor csak ennyit mondanék:
„Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgo-
kat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a
maguk szempontjából, akár az enyém. Az élet sok apró igazsága között
talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszo-
rítjuk egymás kezét az igazság fölött.” Wass Albert
De ők ezt nem értik. A regnáló testület döntéseit boncolgatják, de saját

ötletük nincs, eddig sem volt, mindig másét lopták el vagy dolgozták át
és adták elő saját ötletként.

Néhány példa:
- Képviselő-testület 2018-ban már döntött arról, hogy 4 darab buszváró

gyártását megrendeli, erre árajánlatokat kér be.
Erre ők:
ÄMegválasztásunkat követően buszvárókat építünk, ahol még ol-

vasásra is lesz lehetőség!
A korábbi Jenői Naplóban megírásra került, hogy a buszvárók augusz-
tus hónapban érkeznek meg. Akkor kérdem én, milyen buszvárót sze-
retnének ők építeni?

- 2018-ban volt iskolai- és óvodai-támogatás, ezt megelőzően csak na-
gyon-nagyon régen.
Erre ők:
Ä Mindenkinek adunk, nem teszünk különbséget!
Vagyis szabályrendszert nem fognak felállítani! (A cikk írójának meg-
jegyzése!)

- A polgármester folyamatos kapcsolatban van a Közúttal és az IH-val,
hogy mikor valósul meg a Kossuth és a Szabadság út felújítása.
Erre ők:
Ä Bevetjük kapcsolatainkat, hogy az útfelújítás megvalósuljon!
Ebből lesz az, hogyha megvalósul, akkor ők színre lepnek, hogy EZT
IS  ELINTÉZTÜK!  Biztos,  hogy  ők  intézik  majd  el?  Higgyék  el  ked-
ves olvasók: NEM!

- Minden képviselő tud arról, hogy a testület keresi annak lehetőségét,
hogy a Strand valamilyen módon, milyen konstrukcióban üzemeljen.
Szempont, hogy az anyagi veszteséget ne okozzon az Önkormányzat-
nak, és így a falunak.
Erre ők:
Ä Lesz strand, dézsafürdő, szauna, közösségi mosoda… és amit még

el sem tudunk képzelni, hogy mi!
Miből is, mennyibe kerül ez majd a falunak? Erről nem szól az ígéret!
Majd valószínűleg újabb és újabb adónemeket vetnek ki a lakosságra,
mint amilyent a korábbi alpolgármester (eSZJéE) javasolt – a „föld-
adót”. Persze, most már ezt hirdeti, hogy itt nem lesz új adó bevezeté-
se, de arra nem ad választ, hogy a sok-ok ígéret miből valósul meg.
A strand a polgármester és az országgyűlési képviselő (2018-ban) kö-
zötti beszélgetés során felemlítésre került – ezt a beszélgetést egyik ol-
dal sem tudja tagadni –, ahol az országgyűlési képviselő elmondta,
hogy a kormány jelenleg nem támogatja a hidegvizes strandok kialakí-
tását.

- A képviselő-testület korábban előkészítette egy új bölcsőde megépíté-
sét, melyre aztán pályázott is, megvásárolta az óvoda mellett lévő épü-
letet azzal a céllal, hogy a bölcsőde oda fog megépülni.
- Erre ők:
Ä Bölcsődét építünk megválasztásunk esetén!

Köszönet
Szeretném megköszöni mindazok
munkáját, akik a társadalmi mun-
kára való felhívásban részt vettek,
ezzel elősegítve, hogy a Szent-
györgyi István Általános Iskola
festése és az azt követő takarítás
megvalósuljon.

Köszönet a teljesség igénye nél-
kül:

- a szülőknek, a szülői munka-
közösségnek, a résztvevő civil
lakosoknak;

- az Aranydió Óvoda- és  Böl-
csőde dolgozóinak;

- az önkormányzati képviselők-
nek;

- a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zóinak;

- a szakembereknek;
- azon pedagógusoknak, akik

részt vettek a munkálatokban;
- Mákvirág Nyugdíjas Klubnak;
- és nem utolsó sorban az Ön-

kormányzat fizikai állományá-
nak és a közmunkaprogram-
ban résztvevőknek.

Külön köszönetet szeretnék
mondani Molnár Istvánnénak, Bor-
bíróné Hanzel Mariannának a
szervezésért.

Köszönöm Paróczy Csabának és
Marton Istvánnak a finom ételeket,
süteményeket.

Köszönöm mindenki segítségét!
Tóth János

polgármester

Felhívás társadalmi munkára

Tájékoztatom községünk lakóit,
hogy Diósjenő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének
döntése alapján Önkormányzatunk
szociális célú tüzelőanyag vásárlá-

sára pályázott és nyert 122 köbmé-
ter tűzifát, melynek leszállítása a
napokban megkezdődik.

Tóth János
polgármester

Tájékoztatás

Jegyzői tájékoztató
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Ők mire ígérnek bölcsődét? Azt sem tudják, hogy milyen feltételek
kellenek ehhez. Egyébként is, ha szeretnének bölcsődét építeni, akkor
nem tettek volna feljelentést a bölcsőde helyéül szolgáló ingatlan meg-
vásárlása miatt. Ki tett feljelentést? Ezt szerintem mindenki sejti, illet-
ve TUDJA!

- A jelenlegi képviselő-testület célja, hogy a VILLTESZ épületéből egy
kulturális színteret alakítson ki pályázati forrásból. Ennek költsége –
előzetes kalkulációk alapján – közel 95.000.000,-Ft.
Ä Erre ők:
A Viltesz épületében kulturális teret alakítunk ki megválasztásunk
esetén! (Tükrös-terem)
Ejnye… az ő pártjukon álló képviselők végig ellenezték, hogy az épü-
letet az Önkormányzat megvásárolja. Most, hogy ez az épület az Ön-
kormányzaté, már ők is látják azt a lehetőséget az épületben – bár egy
kicsit későn – ami benne rejlik.
Lehetne még folytatni, hogy milyen ötleteket lopnak másoktól, de ak-

kor ez a cikk egy kicsit hosszú és unalmas lenne.
A képviselő-testületet inkább támogatni kellene azért, mert sok-sok év

után megteremtette annak lehetőségét, hogy a gyermekes szülők iskola-
kezdési, illetve óvodai támogatásban részesüljenek. A képviselő-testület
sosem tagadta, hogy az iskola régi szép múltjának visszaállítása minden-
ki érdeke. Probléma volt, hogy Nagy László az igazgató, mikor már
nem, akkor probléma az új igazgató! Ennek nem vetnek ők véget, mindig
újabb és újabb problémát fognak kitalálni.

Akik nem ismerik az Önkormányzat költségvetését azok bátran ígér-
nek bárkinek bármit. Rendben is van, csak kérjük meg őket arra, hogy te-
gyék ígéretük mögé azt is, hogy miből valósítják meg.

Az Önkormányzat tudja, hogy mikor hozza meg döntését, hisz aki is-
meri az előző rendeletet (10/2018. (VIII. 09.)) az jól tudja, hogy a rende-
let szeptember 1. napjával lépett életbe. Ez az idén is így van! A mostani
rendelet kiegészült az óvodai támogatással és a speciális iskolába járó
gyerekek támogatásával.

A képviselő-testület nincs nyomás alatt valaki állítása által. Döntéseit,
tárgyalást követően szavazással hozza meg – nem pedig követelésre!
v„Elintéztük az iskolaigazgató ügyet is, az útépítéssel kapcsolatban be-

vetjük kapcsolatainkat és azt is elintézzük.” írták egy oldalon.
A nagyotmondásért nem rónak ránk büntetést! Egy neves – volt – éne-

kes egyszer azt mondta, hogy „A hazugságok rövidtávfutók, de a marato-
ni futás az igazságé.”

Ez mennyire igaz, mert igen, bosszantó, hogy valaki hazugsággal akar
kitűnni a tömegből, mert van egy célja mit el szeretne érni. Talán sikerül
is neki és csak azt követően jön az igazság, ami akkor már késő!

Hogy ne legyen késő az igazságnak, fedjük fel a leplet az útépítésről,
hogy ki mit tud elintézni.

Sajtóhírek:
„Ősszel tizenhárom megyét érintő útfelújítás kezdődik”

Több mint ötezer-ötszáz kilométer hosszan újítottak fel utakat mintegy
690 milliárd forintból 2010 és 2018 között Magyarországon - közölte az
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért fe-
lelős államtitkára az M1 aktuális csatornán.

Mosóczi László azt mondta, a magyar „figyelemre méltó, nagy teljesít-
ményű útfelújítás” alapja három pillérre épül. Az egyik a 2016-ban in-
dult hazai forrású Komplex útfelújítási program, amelynek keretösszegét
a kormány múlt csütörtökön 16,4 milliárd forinttal növelte, ezzel a vég-
összeg mintegy 191 milliárd forintra nőtt - idézte fel. A többletforrásból
13 megyében 55 helyszínen összesen 113 kilométernyi útszakasz újul meg
az idén ősztől, a munka döntő többségét 2020-ban végzik el.

A második a hazai és uniós forrású Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP), amelyben a megyei önkormányzatok bevoná-
sával jelölik ki a felújításra szoruló útszakaszokat. A harmadik pedig a
Magyar falu program, amely keretében a kormány 2020-ban 50 milliárd
forintot fordít útfelújításra - ismertette.

Kitért arra is, az utak üzemeltetése 2015-ben „gyenge lábakon állt”,
mert a közútkezelők nem kapták meg a közútfenntartáshoz szükséges esz-
közöket. Jelenleg azonban a 90 milliárd forintos keretből Magyarország
31 ezer kilométer hosszú úthálózatának üzemeltetése biztonságosan, a la-
kosság elvárásainak és a gazdasági szereplők igényeinek megfelelően
biztosítható - emelte ki az államtitkár.”

Amennyiben azon a bizonyos oldalon írt cikk írójának mindent elhi-
szünk, hogy bevetik kapcsolatrendszerüket annak érdekében, hogy az út-
építés megvalósuljon Diósjenőn, akkor gratuláljunk neki, mert ezen az
ígéretén jócskán túllőtt, hisz nemhogy út lesz valamikor Diósjenőn, de
további helyeken is összesen 13 megyében és még a keretösszeg is eme-
lésre került.

Várjuk a további megyék lakóinak nagy-nagy gratulációit, hogy Diós-
jenő egyes lakói mire képesek!

De ne vicceljünk. Mindenki látja és most már tudja, hogy a nagyot-
mondás nem vezet sehová. A földön kell járni, hisz úgy ahogy egyik csa-
lád nem szólhat bele egy másik család gazdálkodásába úgy egy település
lakója sem ígérhet olyant, hogy egy adott minisztérium több évre szóló
gazdálkodásába beleszól és csak az ő kedvéért mindent felborítanak.

„Ne akarjunk többnek látszani, mint akik vagyunk”
v„Azért követtem a témát, mert egy kedves falubeli ismerősöm-

barátom megkért, hogy kísérjem figyelemmel és szóljak neki ha me-
het már igényelni a 12.000 forintot az önkormányzatnál. Kissé késve
tettem eleget a kérésének, amiért ezúton elnézést kérek tőle.
Eddig tartott a jó hír.
A helyi valóság az, hogy Diósjenőn nem lesz elérhető a támogatás.
Csak azokon a településeken jár, amelyek 2017 évben igényelték a
szociális tűzifát. Nálunk nem sikerült ezt a feladatot abszolválni, Ber-
kenyének sikerült, Nógrádnak sikerült, rajta vannak a listán.
Nekünk nem sikerült. Nem vagyunk rajta a Kormányrendelet 2. mel-
lékletén.
Kedves reménykedő ismerősöm. Ezúton tudatom Veled, hogy ne
menj igényelni,...” írta e cikket eSZJéE 2018. május 31-én
Abban senki ne reménykedjen, hogy a cikk írója sűrű elnézést követő-

en bocsánatot kér az ismerősétől, hogy félre vezette, és arra akarta ráven-
ni, hogy ne igényelje a tűzifát, mert nem jár neki, hisz az önkormányzat
elcseszte.

Nem, ezt nem teszi meg, mert ideje sincs erre, hisz rengeteg beadványt
kell egyéb hatóságok felé megszerkesztenie. Ő egy prókátor, egy meg-
mondó ember, aki úgy gondolja, hogy mindenhez ’IS’ ért, a baj csak az,
hogy a mondandója olyan mint a lufi….előbb-utóbb kidurran. Itt a példa
rá!

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáztól
eltérő fűtőanyagot felhasználó diósjenői háztartások részére is járt a
12.000,- Ft. Sőt, mivel lehetőség volt arra, hogy a korábban nyilatkozatot
tevőt újra megkérdezzük, hogy a 12.000,-Ft-os támogatásban mit szeret-
ne, lehetőséget biztosítottunk számára a változtatásra. Sokan változtattak,
legtöbben palackos gázt kértek, de sokan kértek fabrikettet és vágott tűzi-
fát is. Voltak páran, akik szén-brikettet kértek.

Én kérek elnézést eSZJéE falubeli ismerősétől-barátjától, hogy kedves
eSzJéE barátja félretájékoztatta.

v„…Egy nyolcvan év körüli néni keresett meg bennünket, és mutatott
egy értesítést amely szerint a neki téli rezsicsökkentés címén járó
12.000 Ft értékű tűzifáért elment a Villtesz-be. Elmondta, hogy be-
szélt fuvarozóval, aki vállalta volna hogy elmegy, felrakodja teherau-
tóra, elhozza a fát és lerakodja a néni udvarában. A művelet költsége
10.000 Ft feltéve, hogy a fuvarozónak nem kell huzamosabb időt vá-
rakoznia a kiadásra.
Szeretnénk leszögezni, hogy amennyiben valaki egészségi állapota,
kora vagy szociális helyzete okán, vagy egész egyszerűen azért mert
az átadásra szűkösen megszabott négy napban nem tudja megoldani
az átvételt, azok részére október 13.-át követően, az önkormányzat
rendelkezésére álló traktor és kisteherautók igénybevételével, köz-
munkások illetve az önkormányzat fizikai dolgozói segítségével KI-
SZÁLLÍTJUK A TŰZIFÁT.” írja egy szövetség az oldalán.
Miért is jött létre az a szövetség? A választás miatt! Mi lehet a célja?

Az, hogy mindenből kampányt csináljon!
Megint ígérnek – de nagyot ám – csak azért, hogy ezzel helyzetbe ke-

rüljenek, de arra egyik sem képes, hogy befáradjon a Hivatalba és meg-
kérdezze, hogy miként is van ez a tűzifa.

Mert ugyanis, a 3.780.000,- Ft-ot az Önkormányzat „Támogatói Ok-
irat”-ban foglaltak szerint használhatja fel. Az említett támogatói okirat
8) pontja az alábbiakat írja elő:

8. A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz törté-
nő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban
részesülő háztartást terheli.

idézet a BMÖGF/69-79/2018 támogatói okiratból
Nem hiszem, hogy az oly nagy bűn, ha egy Önkormányzat betartja azt,

amit szerződésileg előírnak részére.
Az önkormányzat rendelkezik több kisteherautóval – bár a legutóbbi

megvételét több jelenlegi képviselő ellenezte, most pedig használni sze-
retnék –, amivel sok minden megoldható. Annak a bizonyos nyolcvan-
éves néninek – legyen az akár GéeF nagymamája – ilyenkor az a dolga,
hogy a jelenleg működő önkormányzathoz, illetve a Pénzügyi- Vagyon-
nyilatkozat Ellenőrzési és Szociális Bizottsághoz fordul kérelemmel,
melyben előadja problémáját. Nem emlékszem még arra, hogy a bizott-
ság ne segített volna bárkinek, aki arra indokoltan rászorult. Tudomásom
szerint a szociális tűzifa kiosztásáról is úgy dönt a bizottság, hogy azt
házhoz szállítja. A nyolcvanéves néninek inkább úgy kellene segíteni,
hogy elmondjuk számára, hogy mi a teendője. A nyolcvanéves néni, ha
eltudott menni a cikk írójához, akkor a Hivatalba is le tudott volna fárad-
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ni és ott nem egy kampányszöveg hangzott volna el számára, illetve a
beszélgetés után íródott volna egy facebook bejegyzés, hanem a valós
megoldás lett volna elmondva. IGEN, akik meg akarják csak mondani a
frankót, de azt sem tudják, hogy mi az, hogy önkormányzat!

A traktor említése a vicc kategóriája! Látni, hogy a cikk írója rá szeretet
volna arra mutatni, hogy mennyire ért mindenhez ’IS’, vagyis semmihez.

Ami még fontos: Nagyon sok önkormányzat a tűzifára is utalványt
adott és a kedvezményezettnek kellett elmenni a szerződött tűzépre a fá-
ért. Ezzel szemben a Diósjenői Önkormányzat saját költségén a VILL-
TESZ területére szállította a fát, mellyel az érintettek költségeit csökken-
tette.
v „Buszmegálló?
A tegnapi napon kítűzésre került néhány buszmegálló. Szeretnénk
örülni, mert tizenhárom év és számtalan ígéret után, a választások
fenyegető közelsége miatt megmozdulni látszik valami.
Sajnos aggódunk. A jegyző valamint Alaksa úr által kitűzött buszpe-
ron kb 6,5-7 méter hosszú, és ez sajnos kifejezetten kevés. Tájékozta-
tásképp csatoljuk a Budapesti Műszaki Egyetem tervezési segédletét,
amit szakemberek állítottak össze.
http://www.ipar.bme.hu/uplo…/KözlekedésiSegédlet_130605.pdf
A tizedik oldalon szerepel, hogy az úgynevezett szóló (tehát nem
csuklós) busz megállónak alkalmas buszperon szabványos hossza
minimum 12 méter. Ha csak azért megépítik a ma kitűzött buszpero-
nokat, mert közelednek a választások és valamit fel kellene már mu-
tatni, akkor megint adunk egy jókora pofont annak a bizonyosnak,
mert vagy csak a busz első és középső ajtaja, vagy a középső és hátsó
ajtaja fog a peronra nyílni. A kimaradó ajtón leszállva meg lehet
majd bokát törni. Tisztán látszik a fotón, mert a busz épp a kitűzés
mellett állt meg. Ne essünk ugyanabba a hibába mint az orvosi rend-
elő tervezésénél. Szakemberekre kellene bízni ezt a dolgot.
Azt is tudjuk a korábbi testületi ülések anyagából, hogy szabályos
megtervezett és engedélyezett buszöblöket kell kialakítani. Ennek
nyoma sincs. A közeljövőben felújításra kerül a Kossuth és a Szabad-
ság utca, és a buszperon magasságának az út majdani koronaszintjé-
hez kellene igazodni, hogy a fájós lábú néninek ne kelljen azon filóz-
ni hogy akkor melyik ajtón is szállhat majd le.
Értjük a sietséget, és értjük a motivációt, de ezt sokkal alaposabban
elő kellene készíteni. Annyira nem nagy kunszt. Egyszer kellene
megcsinálni, de rendesen!
Nagy összegben azért nem fogadnánk arra, hogy megszívlelik az itt
leírtakat. Nem szokásuk. Aztán majd lehet mindent újra csinálni.
Van ennek így értelme?”
Sajnos mi is értjük, hogy hazugságokkal lázítani kell a lakosságot,

mert választás jön.
Bocsánatot kérek az olvasótól, mert a fent idézett szöveget egy az egy-

ben tettem közzé, így a helyesírási hibákért nem tartozom felelősséggel.
Első hazugság, hogy a buszmegállók azért készülnek, mert jön a vá-

lasztás. Erre a válasz, hogy a cikk írója egyáltalán tudja, hogy kinek kell
megépíteni a buszmegállót? Erre választ kap a második hazugság leírásá-
nál.

Második hazugság, hogy nem a buszperon, buszmegálló lett kitűzve,
ezt a cikk írója honnan vette? A buszperon megépítése az út felújítása so-
rán épül meg és azt a nyertes kivitelező fogja megépíteni. Ebből egyér-
telmű, hogy az önkormányzatnak a buszperonnal kapcsolatosan nincs te-
endője.

Amit a jegyző és az Alaksa képviselő kitűzött  az  nem  más,  mint  a
BUSZVÁRÓ, a melléje elhelyezésre kerülő hirdetőtábla és köztéri sze-
metestároló helye. A kitűzött terület 7x2,50 m, erre a területre kerül egy
5x2,10 m nagyságú betonlemez.

A jegyző, mint mérnök ember és volt építési vállalkozó, valamint
Alaksa képviselő rendelkezik olyan tudással, hogy a Közútkezelő képvise-
lője által átadott útterv-dokumentáció alapján és a lefolytatott egyeztetést
követően egy BUSZVÁRÓ helyét ki tudja tűzni!

Azért nem kellene mindenkit hü…nek nézni, a tervezők csak tudják,
hogy milyen hosszúnak kell lennie a buszperonnak. Diósjenőn 15 méter
hosszúak lesznek a buszperonok, melynek magassága az elkészült ÚJ
aszfaltszőnyegtől 12 centiméterrel lesz magasabb. A jegyző és Alaksa
képviselő a buszváró kitűzésénél ezt is számításba vette.

Harmadik hazugság, hogy buszöblök lesznek kialakítva. Buszperon
és buszöböl nem egy és ugyan az. A buszperonok közvetlenül az úttest
mellett épülnek meg – ha a hülye jegyző jól  olvassa a terveket!  NINCS
öböl csupán egy helyen, az pedig a Börzsönyi úttal szemben a befelé ér-
kező oldalon.

Kérdezni sosem szégyen!
v „Kampány vagy ellenkampány?

Nagyon sok barátunk kéri (néha már követeli), hogy reagáljunk a
Jenői Naplóban, vagy a Facebook-on egyre erőteljesebben megjele-
nő lejárató írásokra. Nem tesszük. Több okból sem érdemes.

Bármit is mondjanak, mindig lehetne annál még egy fokkal durváb-
bat írni. A sorozatnak soha nem lenne vége, és pontosan ebből van
elege az embereknek. Türelmet és bölcsességet kérünk minden bará-
tunktól, az elkövetkező másfél hónap hozni fog további mélységeket.
Méltósággal kell kezelni. A válaszokkal a közbeszéd szintjére emel-
nénk a témákhoz tapadó szennyet is. Nem fogjuk. Következetesen ar-
ról beszélünk, amit megvalósítani szándékozunk. A programunkról.
Józan körülmények között programok mérkőznek. Mi ezen vagyunk.
Aki most ordít, az később is ordítani fog. Ordítással nem lehet stran-
dot, utat, játszóteret építeni. Ordítozás nem kovácsol közösséget.
Álljon itt két példa.
A múlt hétvégén a tolmácsi falunapon, kb 1600 ember volt. Egy 700
főt számláló faluban. Minden látogatót megvendégeltek egy tányér
gulyással, és almáspitével. Fizetséget nem fogadtak el. Csupa jó han-
gulatú ember volt ott, közöttük mintegy 100-120 diósjenői.
Vasárnap Nógrádon volt egy nagy sikerű várpiknik. Kb négyszáz em-
ber. Köztük legalább ötven diósjenői.
Egyik rendezvény sem volt erődemonstráció.
Ez kell ide is. Két közvetlen szomszédunk megvalósította, nekünk is
sikerülni fog. Ha beleállnánk a kiabálásba, onnan nehéz visszajönni.
Diófa Szövetség - A jövő most kezdődik!”
Tisztel Diósjenői Lakosok!
Amit önök olvasnak a Jenői Naplóban, az nem más, mint a színtiszta

igazság. Facebookon viszont semmit sem olvashat, mivel az önkormány-
zat nem rendelkezik ilyen oldallal. Oda más, illetve mások írnak nem va-
lós dolgokról. A Jenői Naplónak nem volt, nem lehet az a célja, hogy
bárkit lejárasson, de lehet küldetése az, mint tájékoztató lap, hogy a falu-
ban élők tudják meg az igazságot mindenről.

Az önkormányzat soha nem írt önszántából senkiről rosszat, de a ha-
zugságokra válaszolnia kell! Nem lehet hagyni, hogy a hazugság magjait
elszórják, mert abból nem más, mint hazugság fog kihajtani.

Igen, az írásokra nem válaszolnak, mert az igazsággal szemben csak a
hazugság van. Megállítják őket, megkérdezik őket és nem válaszolnak.
De miért is nem? Mert a hazugságot ki kell találni, és a járókelő által fel-
tett kérdés esetében erre nincs idő. Arra sincs idő, hogy azt a többi tár-
sával aztán egyeztesse, hogy elmondja, hogy én ezt és azt mondtam en-
nek és annak TI is ezt mondjátok aztán. Mert mi van akkor, ha a járókelő
két embert kérdez meg és kétféle történetet hall? Csak annyi, hogy a kér-
dező rájön arra, hogy ezek hazudtak, az újságban lévő írás az igaz!

Csak vegyünk egy példát: A képviselő-testületi ülésen többször el-
hangzik, hogy az Önkormányzat vezetői ellen eSzJéE több feljelentést
tett, de a testületi ülésen ülő azon képviselők, akik eSZjéE mellett van-
nak erről semmit sem tudnak. De furcsa, pedig ők vitték hozzá az anyag
nagy részét!

Megkérdem önöket: 200 embert össze lehet keverni 1 600 emberrel?
Persze, hogy nem, de leírni le lehet.

Azt mondom, hogy mi legyünk büszkék saját rendezvényünkre, amely
nyitott mindenki előtt, mindenki előtt, aki azon részt szeretne venni. Jól
hangzik, hogy mi vagyunk a Diósjenőért tenni akarók, de sehová nem
megyünk el, rendezvényeken nem veszünk részt, de azért tenni akarunk.

Az önkormányzat a rendezvényeiből sosem csinált erődemonstrációt,
de mondok egy ellenpéldát, mert mi nem hazudunk: Az önkormányzat az
iskola kifestésére társadalmi összefogást szervezet. volt olyan nap, ami-
kor közel 40 fő vett részt benne. A polgármester mindenkinek megkö-
szönte a segítségét és nem kampányolt ezzel. Ezzel szemben az a bizo-
nyos szövetség, akitől a Diósjenőiek jövője múlik – hangoztatják ezt ők,
hisz előttük nem is létezett Diósjenő ezek szerint, nélkülük nem volna
jövője Diósjenőnek – megjelent egyik nap 2 fővel, második nap 4 fővel,
kifestette az egyik termet – a többiek addig másik 9 termet, aulát, kony-
hát – és a munka végeztével a facebookon írást tettek közzé, hogy mek-
kora munkát végezett a szövetségük.

Erre szavakat nehéz találni, hogy csak és kizárólag azért vesznek részt
a társadalmi munkában, hogy azzal kampányoljanak! Hát igen, nem az
ördögtől való a gyerekek felhasználása bizonyos célok eléréséhez, de vé-
leményem szerint testben lélekben vallásos ember ilyent nem tesz!

„A jövő most kezdődik!”  Erre csak ennyit válaszolok:
„Élj a jelenben, emlékezz a múltra, és ne félj a jövőtől, mert nem létezik,

és soha nem is fog. Mert mindig csak jelen van.”
Christopher Paolini

Vagyis, akik azt hirdetik, hogy Diósjenő jövője most kezdődik azok
pontosan azok, akik nem tudnak emlékezni Diósjenő múltjára, mert egy-
szerűen nincs nekik, a jelenben pedig nem élnek, mert a jövőt próbálják a
múlt nélkül felépíteni!

dr. Őszi Attila Csaba
jegyző
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Visszatekintő (14. rész) 2016-I.
„ A legrosszabb bizony ám a gondatlanságból elveszített idő."

Témája: Mi történt a rendszerváltástól eltelt időben, ciklusonként közsé-
günkben, kik azok, akik választóik bizalmából, idejüket, munkájukat
nem kímélve akartak tenni falujukért, milyen döntéseket, határozatokat
hoztak. Mik történtek, milyen beruházások, lehetőségek, nehézségek és
kudarcok voltak.

A képviselőtestület 2016. janu-
ár  8-án megtartott ülésének ösz-
szefoglalása:

Napirendi pontok:
1. 2016. évi pályázatok előkészí-

tése.
1/2016. (I. 08.) számú önkor-

mányzati határozat: Képviselő-
testület pályázatot nyújt be az Eu-
rópa a polgárokért pályázatra,
Bethlen Gábor Alapítvány pályá-
zatra.

2/2016. (I. 08.) számú önkor-
mányzati határozat: a képviselő-
testület konzorciumban kerékpárút
kiépítése, valamint turisztikai fej-
lesztések megvalósítása érdekében
pályázatot nyújt be.

3/2016. (I. 08.) számú önkor-
mányzati határozat: Képviselő-
testület a helyi vízkár veszélyezett-
ség csökkentése érdekében pályá-
zatot nyújt be.

4/2016. (I. 08.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület az egészségügyi alapellá-
tást biztosító intézmények szolgál-
tatásainak és infrastrukturális fel-
tételeinek korszerűsítése érdekében
pályázatot nyújt be. A pályázat új
építésű ingatlan kialakításra a Di-
ósjenő, Szabadság – Kossuth út
sarkán, amely valamennyi egész-
ségügyi szolgáltatónak (körzeti-,
gyermek-, fogorvos, védőnői kör)
helyeket ad.

A képviselőtestület 2016. janu-
ár 18-án megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok:
1. Sportegyesület pályázata
2. Pályázatok
5/2016. (I. 18.) számú önkor-

mányzati határozat: Képviselő-
testület egyetért azzal, hogy a
Sportegyesület a sportpálya alatti
területen, a MOL Zöldövezet Prog-
ramján elnyert támogatás felhasz-
nálásával, a helyi lakókkal együtt
közösségi parkot hozzon létre.

6/2016. (I18.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület a következő fontossági sor-
rendet állítja fel a beadandó pályá-
zatokra: 1. Orvosi rendelő 2.
Konyha 3. Szentgyörgyi István Ál-
talános Iskola 4. Strandfürdő 5.
Önkormányzat épülete 6. Sport-
csarnok 7. VILLTESZ épülete.
Képviselőtestület a beadott és is-
mert tervezői tervezetet a fenti cé-
lokra jóváhagyja, azt elfogadja, és
felhatalmazza Tóth János polgár-
mestert a szerződés aláírására, a
tervezési folyamatok elindítására, a
pályázatok kiírása követő beadás-
ra.

7/2016. (I. 18.) számú önkor-
mányzati határozat: Képviselő-
testület Dr. Laczkovszki Győző
doktor Úr Címzetes Főorvosi cím
használatát támogatja a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.

25.) EüM rendelet 11/A.§ paragra-
fusa alapján.

A képviselőtestület 2016. janu-
ár 28-án megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok:
1. Étkeztetés nyersanyagköltsé-

geinek és térítési díjának felülvizs-
gálata.  2. Óvodai beiratkozás idő-
pontjának meghatározása.  3. Már-
cius 15-ei. megemlékezés, húsvéti
népszokások előkészítése. 4. Feb-
ruári, márciusi rendezvények átte-
kintése. 5. Egyebek (Gasztronómi-
ai és turisztikai kiállítás Budai vár,
- iskolai tankonyha, - pályázatok
szabályai, - polgármester szabadsá-
golási ütemtervének jóváhagyása, -
igazgatási szünet elrendelése, - a
kötelező betelepítési kvóta, - Jenő
települések találkozója, - szociális
kérelmek.)

13/2016. (I. 28.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület a Főszezon Turisztikai és
Gasztronómiai Kiállítás és Vásár
2016. május 7-8án a Budai Várban
részt kíván venni.

14/2016. (I. 28.) számú önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület Nagy László úrnak a
Szentgyörgyi István Általános Is-
kola igazgatójának kérését hely-
benhagyja, engedélyezi, hogy az
iskola épületében az iskolai tan-
konyha kialakításra kerüljön.

20/2016. (I. 28.) számú önkor-
mányzati határozat: Képviselő-
testület együttműködési megálla-
podás megkötését határozza el a
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon-
nal.

A képviselőtestület 2016. feb-
ruár 22-én megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok:
1. Diósjenői Állat és Természet-

védő Egyesület kérelme. 2. I. és II.
világháborús emlékműveken talál-
ható nevek kiegészítése.

33/2016. (II. 22.) számú önkor-
mányzati határozat: Képviselő-
testület a létrehozandó „Diósjenő
Állat- és Természetvédő Egyesü-
let” megnevezésében Diósjenő
község nevének használatát enge-
délyezi.

34/2016. (II. 22.) számú Ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a civil kezdeményezés-
nek nevében Kalocsai Attila úr ál-
tal benyújtott, az I. és II. világhá-
borús emlékműveken található ne-
vek kiegészítésére vonatkozó ké-
relmüket jóváhagyja.

A képviselőtestület 2016. feb-
ruár 24-én megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok:
1. Fogorvosi pályázat elbírálása.
2. Települést bemutató kisfilm.

35/2016. (II. 24.) számú önkor-
mányzati határozat: Képviselő-
testület Dr. Szabó Zsolt Levente
fogszakorvos pályázatát nyertes
pályázatként fogadja el, engedélye-
zi vele a szerződéskötést határozat-
lan időre.

36/2016.(II. 24.) számú Önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület Diósjenő arculati filmjének
elkészítésére megbízza Tóth Gábor
televíziós rendező, operatőrt.

A képviselőtestület 2016. feb-
ruár 25-én megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok:
1. 2016. évi költségvetés. 2. He-

lyi szociális rendelet felülvizsgála-
ta. 3. Fejlesztési terv. 4. Áprilisi
rendezvények áttekintése. 5. Egye-
bek.

A képviselőtestület 2016. már-
cius  3–án megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok:
1. Diós települések találkozója.
A képviselőtestület 2016. már-

cius 18-án megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok:
1. Ovi melletti telek megvásárlá-

sa. 2. Testvértelepülés szerződés
szándéknyilatkozat. 3. Aranydió
Óvoda, bölcsőde.

42/2016.(III. 18.) számú Ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület Diósjenő Kossuth Lajos
út 15. szám alatt található 656/1.
hrsz.-ú lakóház, udvar megnevezé-
sű 1569 m2 területű ingatlan meg-
vásárlását határozza el. Az ingatlan
kialkudott vételára 4125000Ft. A
képviselőtestület felhatalmazza
Tóth János polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést az eladóval a
fenti kialkudott vételáron megkös-
se.

43/2016.(III. 18.) számú Ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület felhatalmazza Tóth János
polgármestert, hogy a Bethlen Gá-
bor pályázatot benyújtsa. Felhatal-
mazza továbbá, hogy testvér-
településiszerződéshez szándéknyi-
latkozatot fogalmazzon meg Bihar-
diószeg és Novo Orahovo település
polgármestereivel.

44/2016.(III. 18.) számú Ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület úgy határozott, hogy az
Aranydió Egységes Óvoda Bölcső-
de intézményt, mint Aranydió
Óvoda Bölcsőde kívánja a további-
akban működtetni. Az intézmény-
ben a 2016/2017-es évben 4 óvodai
csoport és egy 5. bölcsődei csoport
indítható.

A képviselőtestület 2016. már-
cius 29-én megtartott ülésének
összefoglalása:

Napirendi pontok:
1.- Diósjenői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat pályázata. 2.- Egy-
házak támogatása.

44/2016.(III. 29.) számú Ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület felhatalmazza Tóth János
polgármestert, hogy együttműkö-
dési megállapodást írjon alá a Di-
ósjenői Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, és a Magyar Élelmiszer-

bank Egyesülettel, a csatolt tarta-
lommal.

Ennek során az ingyenesen ka-
pott adományt Diósjenő Község
Önkormányzata átadja a Diósjenői
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére, aki a pályázatban vállalt
feladatokat teljes anyagi felelősség
mellett végrehajtja.

44/2016.(III. 29.) számú Ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület felhatalmazza Tóth János
polgármestert, hogy együttműkö-
dési megállapodást írjon alá a Di-
ósjenői Római Katolikus Egyház-
község, a Diósjenői Református
Egyházközség ifjúsági feladatok,
táborozás stb. cél megvalósítása ér-
dekében 100000Ft. összegű támo-
gatásra.

A képviselőtestület 2016.április
05-én megtartott ülésének össze-
foglalása:

Napirendi pontok:
1. Közbeszerzési terv. 2. Közbe-

szerzési szabályzat. 3. Fejlesztési
terv. 4. Helyi Esélyegyenlőségi
Program áttekintése. 5. Májusi ren-
dezvények 6. Egyebek. (Általános
Iskola vízcsőrendszer kiváltása.
Zárt ülés: Egyéni kérelmek.)

A képviselőtestület, a 46/2016.
(IV. 05.) számú, 47/2016.(IV. 05.)
számú, 47.2016.(IV. 05.) számú,
48/2016.(IV. 05.) számú határo-
zataival, mint a közbeszerzési ter-
vet, mint a közbeszerzési szabály-
zatot, valamint a fejlesztési tervet
és a cselekvési programot, a pénz-
ügyi bizottság javaslata alapján,
egyhangúan elfogadta.
Részlet a (HEP) Helyi Esély-
egyenlőségi Programból

Lakónépesség száma:

2012 évben a regisztrált álláske-
resők száma 192 fő, a munkaválla-
lási korú lakónépesség 9,4%-a.
2013 évben a regisztrált álláskere-
sők száma 196 fő, a lakónépesség
9,8%-a.

Diósjenő község Önkormányza-
ta a tartósan munkanélküli lakos-
ság foglalkoztatását a közmunka-
program segítségével igyekszik
megvalósítani. 2011. évben össze-
sen 74 fő, 2013. év félévig össze-
sen 69 fő munkanélküli dolgozott
közfoglalkoztatásban.

Álláskeresési segélyben részesü-
lők száma: 2008-ban 40 fő, 2009-
ben 49 fő, 2010-ben 61 fő 2011-
ben 177 fő, 2012-ben 39 fő volt.
Járadékra jogosultak száma: 2008-
ban 142 fő, 2009-ben 190 fő, 2010
-ben 169 fő, 2011-ben 183 fő 2012
-ben 751 fő volt. Közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma:
2008-ban 259 fő, 2009-ben 262 fő,
2010-ben 261 fő, 2011-ben 257 fő,
2012-ben 255 fő volt. Lakásfenn-
tartási támogatásban részesülők

Év Fő Változás
2007. 2922.
2008. 2936. 100%
2009. 2929. 100%
2010. 2856.  98%
2011. 2784.  97%
2012. 2925. 105%
2013. 2756. 106%
2014. 2768. 106%
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száma: 2008-ban 4, 2009-ben 4,
2010-ben 7, 2011-ben 19, 2012-
ben, 26 esetben volt. Meg kell em-
líteni, hogy Diósjenőn a rászorul-
tak, és a veszélyeztetett csoportok
tagjai évente fatámogatást kapnak.
Az Önkormányzat össze szokott
gyűjteni olyan felajánlásokat, ame-
lyekről a tulajdonosok lemondtak
pl. bútorok, szekrények, matracok
stb., és ezeket szükségességi szem-
pontok alapján térítésmentesen el-
juttatják a rászorulóknak.

Természetes szaporodás. Diósje-
nő községet sem kerüli el az az or-
szágosnak mondható állapot, hogy
egyre kevesebb gyermek születik
évről évre.

Óvodai nevelés adatai: Óvodá-
ba beírt gyermekek száma, 2008-
ban 105, 2009-ben 114, 2010-ben
101, 2011-ben 112, 2012-ben 95 fő
volt.

Iskolai nevelés adatai:
2010/2011-ben 180, 2011/2012-
ben 177, 2012/2013-ban 174,
2013/2014-ben 173 fő volt. Napkö-
zis tanulók száma minden esetben
70 fő volt.

Ingyenes étkezésben résztve-
vők száma óvoda/iskola: 2008-
ban 26/40, 2009-ben 33/47, 2010-
ben 27/34, 2011-ben 31/56, 2012-
ben 27/49 fő volt.

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban ré-
szesülők száma/ egészségkároso-
dott szociális ellátásaiban részesü-
lők száma: 2008-ban 67/327 fő,
2009-ben 63/316 fő, 2010-ben
56/298 fő 2011-ben 177/177 fő volt.

Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma:
2008-ban 173 fő, 2009-ben 175 fő,
2010-ben 182 fő, 2011-ben 181 fő,
2012-ben 189 fő, 2013-ban 192 fő
volt.

A képviselőtestület 2016.április
08-án megtartott ülésének össze-
foglalása:

Napirendi pontok:
1. Esővizes TOP pályázat.
68/2016.(IV. 08.) számú Ön-

kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a TOP-2.1.3.-15 Diósje-
nő település csapadékvíz-
elvezetésének fejlesztése pályázat
beadását támogatja.

69/2016.(IV. 08.) számú Ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a TOP-1.2.1-15 turiszti-
kai fejlesztések megvalósulásának
érdekében, a Tó parti területére pá-
lyázatot nyújt be.

70/2016.(IV. 08.) számú Ön-
kormányzati határozat: Képvise-
lőtestület a TOP-4.1.1-15 Egész-
ségügyi fejlesztés megvalósítása
körzetközpont funkció erősítésével
Fogorvosi, gyerek- és házi orvosi
rendelő valamint védőnői szolgálat
fejlesztésére pályázatot nyújt be.

Konzorciumi partnerek Nógrád,
Berkenye község Önkormányzata.

A képviselőtestület 2016.április
28-án megtartott ülésének össze-
foglalása:

Napirendi pontok:
1. Katasztrófavédelmi Igazgató-

ság, Tűzoltó parancsnokság 2015.
évi tevékenységéről szólótájékoz-
tató. 2. Energiavásárlás. 3. Beszá-
moló a 2015. évi költségvetés vég-
rehajtásáról. 4. Közterületek szóló
2010. évi rendelet áttekintése. 5.
Közmeghallgatás előkészítése. 6.
Turisztikai kiállítás előkészítése. 7.
Egyebek. (Közterület elnevezés,
Telkesíthető területek, Telek árak
meghatározása. Zárt ülés: Egyéni
kérelmek.)

A képviselőtestület az első négy
napirendi pont tájékoztatását és be-
számolóját egyhangúan elfogadta.
Ötödik napirendi pontban, Blas-
kóné Csontos Mária kérdésére,
hogy mi a különbség a közmeg-
hallgatás és falugyűlés között vála-
szolva: A közmeghallgatáson bárki
kérdést tehet fel, bármilyen a la-
kosságot érintő kérdésben, a falu-
gyűlésen a képviselőtestület tájé-
koztatja a lakosságot.

79/2016.(IV. 28.) számú Ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület a Vasút útról nyíló kis
utcát Vasút sor közterület névvel
látta el.

80/2016.(IV. 28.) számú Ön-
kormányzati határozat: A képvi-
selőtestület a pénzügyi bizottság
javaslatára az Önkormányzat tulaj-
donában lévő beépítésre szánt bel-
területi ingatlanok árát 2500 Ft/m2
árban határozza el.

A képviselőtestület 2016.május
23-án megtartott ülésének össze-
foglalása:

Napirendi pontok:
1. VILLTESZ épületének meg-

vásárlása.
89/2016.(V. 23.) számú Önkor-

mányzati határozat: Képviselő-
testület a 2643 Diósjenő Kossuth
L. út szám alatt lévő (VILLTESZ)
ingatlan megvásárlására, tárgyalá-
sokra felhatalmazza Tóth János
polgármestert és Kalocsai Attila
Urat. Felkérik őket, hogy tartsák
szem előtt az Önkormányzat érde-
keit, maximálisan 35 millió forin-
tig mehetnek el a tárgyalások so-
rán.

91/2016.(V. 23.) számú Önkor-
mányzati határozat: A képviselő-
testület pályázatot nyújt be a Diós-
jenő Petőfi Sándor út (856. hrsz.)
belterületi út felújítására.

A képviselőtestület 2016.május
26-án megtartott ülésének össze-
foglalása:

Napirendi pontok:
1. Közmeghallgatás. 2. Az Ön-

kormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatai ellátásának
értékelése. 3. Szociális ellátási for-
mák igénybevételéről, időarányos
alakulásáról szóló beszámoló. 4.
Júliusi rendezvények áttekintése. 5.
Egyebek.

Közmeghallgatáson elhangzott
kérdések többek között:

Laki Erzsébet kérdései: Igaz-e,

hogy személyi titkárt vettek fel, Ka-
merák sorsa hogy áll, a Református
egyház előtti térkövezés mikor várha-
tó, Miért nem volt falugyűlés, Sze-
métszállítás, a Felduzzadt géppark
óriási költséggel jár, Új busz kire
szolgál, Kispalota konditerme kié?

Polgármester viszontválaszában
elmondta, hogy igen lett felvéve sze-
mélyi titkár, 6 db kamera működik a
faluban, testület nem döntött a térkö-
vezésről, tavaly elmaradt a falugyű-
lés, megtartása nem kötelező, sze-
métszállítási számlázási problémákat
jeleztük a vállalkozónak, 90 fő köz-
munkás kiszolgálásához kellenek gé-
pek, amiket nem a falu pénzén vet-
tünk, a fenntartását finanszírozzuk. A
kisbusz az idősek klubjába bejáró
időseket szolgálja, ez nem falubusz,
ahol tudunk, segítünk, ha szükség
van rá. A konditermet a vállalkozó
saját tulajdonán valósította meg, a bi-
tumenes pályát bérbe vette az önkor-
mányzattól, ahol engedélyezte a mű-
füves pálya létrehozását.

Székely József kérdései: DINÓ-
BER, Bizottsági díjak, Tablet, Nem-
zeti jogszabály tár mikor lesz feltölt-
ve, Önkormányzati határozatok hoz-
záférése, Diósjenő fejlesztési terve,
Belső ellenőrzés végrehajtása, Petőfi
utca közvilágítása, Idegenforgalmi
adóból igen szerény a bevétel, a he-
lyek be vannak telve, a szállásadók
közelítsenek a valós adatokhoz, én
nem hiszem, ha látjuk, hogy telt ház-
zal üzemelnek, akkor ilyen kevés jut
befizetésre. Vannak közterületi kame-
rák, azon lehet követni.

A válaszokban elhangzott, hogy
a DINÓBER jogutód nélkül szűnt
meg, a tulajdon az önkormányzaté.
Tabletek beszerzését a képviselők-
nek fontolóra lett véve, de végül el-
vetette. A feltöltés folyamatos, a
határozatok a helyi újságban meg-
jelennek, a jegyzőkönyveket fel
fogjuk tenni a honlapra. Fejlesztési
tervnél van egy csomó olyan kér-
dés, hogy vagy pályázati pénzből
valósítja  meg,  vagy  sem.  A  belső
ellenőrzést évente kötelezően vég-
rehajtott feladat, azt minden évben
belső ellenőr útján elvégzi az ön-
kormányzat. Szó volt még a sport-
egyesületről, az önkormányzat
2015. évben 3912800 Ft pénzesz-
közzel támogatott az üzemeltetéséi
költségen felül. (víz, villany, gáz)

Szó volt még a fűnyírásról, ki-
nek a feladata, Zsibak-forrásról,
miért nem tudunk vele mit kezdeni,
az egyeztetéseket az önkormányzat
megkezdte, a víz minőségét bevizs-
gáltatta. Vállalkozók árajánlatairól,
javaslat volt, hogy csináljunk szö-
vetkezetet, szarvasmarhát és juhot
tenyésszünk. Válaszadások után
Kalocsai Attila adott tájékoztatást
a VILLTESZ épület sorsáról, való
tárgyalásokról. 94/2016.(V. 26.)
számú Önkormányzati határo-
zat: A  képviselőtestület  a  Kos-
suth L. út (VILLTESZ) alatti ingat-
lan megvásárlását 32500000 Ft ér-
tékben határozza meg. Az adásvé-
teli szerződés megkötésére felha-
talmazza Tóth János polgármestert.

folytatjuk
                                István László

Év Élve
szüle-
tések
száma

Halá-
lo-

zások
száma

Termé-
szetes
szapo-

rodás (fő)
2008 0 41 -41
2009 16 43 -27
2010 23 55 -32
2011 20 62 -42

Egy test és egy lélek
Engem nem ám a tömeg vonz,

Hanem az űr taszít.
Az értelem csupán csak kér,

De a szív utasít.
Szemem nem lát semeddig, csak

Fogadja a képet,
Amit a fény hoz felőled,
Hogy lássalak Téged.

Már régóta egy test vagyunk
És egyetlen lélek,

Így magamat szeretem csak
Ha szeretlek Téged,

S így én lehetek Tebenned
Önmagamnak párja

Szeretlek Te jómagamat,
Szeretlek Te drága.

Szeretlek, mint fényt a levél,
S a csodát a lélek

Szeretem e csoda-létet,
Mert én Veled élek!

Szeretlek, mint kenyér a sót,
Szeretlek Te Énte.

Az Úr is egy gyermekét lát
Mikor ránk tekinte!

Breitner József

Napelemes
pályázati lehetőségek

A megújuló energia egyre fonto-
sabb szerepet tölt be Magyarország
áramellátásában, a technológia fo-
lyamatos fejlődésével ezek megté-
rülése is egyre kedvezőbb.  Jelen-
leg két GINOP-os pályázati konst-
rukció is támogat napelemes rend-
szerek beszerzését, akár 55-70%-
os támogatási intenzitás-
sal. Mindkét pályázat ese-
tén mikro, kis és középvállalkozá-
sok pályázhatnak, a saját fogyasz-
tásuk kiváltására. A megvalósítás
helyszíne csak konvergencia ré-
gió lehet (Budapest és Pest megye
KIZÁRVA) és NEM indulhatnak
mezőgazdasági cégek sem.
A GINOP-413-as már futó konst-
rukció, s ebből max. 15 kw-os
rendszerek telepítését támogat-
ják, 200.000 Ft-os kw-onkénti
árig 100%-osan, s az e feletti rész
az önerő. Ennél a konstrukciónál
jellemzően 55-70% között alakul a
támogatás intenzitása. A GINOP-
414-es konstrukciót szeptemberben
fogják kiírni, ebben 15 kw-nál na-
gyobb rendszerek telepítését támo-
gatják. Ebben a pályázatban 55% a
támogatás intenzitása. Mellékel-
ten küldöm a két pályázat rövid le-
írását.  Amennyiben érdekes lehet
bármelyik pályázati lehetőség az
ÖN számára, kérem keressen.

Miklós István Gábor
szakmai igazgató

Vanessia Vállalkozásfejlesztési és
Pályázati Tanácsadó Kft.
1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/
G 2.lh. 4/3.
Postacím: 1535 Budapest, Pf.734
Tel.: +36 1 319 2707 /121
Mobil: +36 30 381 5390
Fax: +36 1 319 2702
e-mail: istvan@vanessia.hu
web: www.vanessia.hu



8. oldal a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa 2019. július hó

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

8. oldal a diósjenői önkormányzati képviselő-testület tájékoztató kiadványa 2019. július hó

Helyi Választási Iroda
2643 Diósjenő, Szabadság út 31. sz.

Telefon:
+36 35 525012

e-mail:
jegyzo@diosjeno.hu

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
2643 Diósjenő, Börzsönyi út 7.

Tel.: (35) 364 - 004
Dr. Rados György

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

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

RENDELÉSI IDŐ

HÁZIORVOSI RENDELŐ
2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.

Dr. Laczkovszki Győző
Tel.: 06 35/525-007

Mobil: 06 20/298-90-98

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

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

RENDELÉSI IDŐ

FOGORVOSI RENDELÉS
2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.

Dr. Lukács Beáta

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

RENDELÉSI IDŐ
hétfő 08:00-15:00
kedd 08:00-18:00
csütörtök 08:00-16:00
péntek iskolafogászat

LILIOM PATIKA
GYÓGYSZERTÁR

2643 Diósjenő, Kossuth L. út  8. sz.
Telefon: 06 30 746-0745

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

NYITVATARTÁSI IDŐ

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


