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Jenői     Napló
Mi mással lehetne nyitni az aktuális Jenői Naplót, mint a koronavírus
okozta helyzettel. Az országos, mértékadó sajtó, legyen az rádió, televí-
zió, vagy napilap online és nyomtatott kiadásban, már minden szükséges
információt, rendeletet, törvényt, szabályt és jó tanácsot leközölt már,
ezért sok újdonságot nem mondhatunk egy községi hírmondóban. Mégis
beszélnünk kell arról, hogy Diósjenőn zajlik az élet, nincs megbetegedés
és csendben, méltósággal viseljük a vírussal kapcsolatos korlátozásokat,
miközben rendületlenül tavaszodik és elérkezik Húsvét ünnepe is.

Talán arra mindenképp „megtanít”
bennünket ez a vírus, hogy tekin-
tettel legyünk másokra, betartsuk a

szabályokat és egy kicsit a saját
gondolatainkkal is foglalkozzunk.
Lehetőséget ad arra, hogy egy
község igazi közösséggé alakuljon,
hiszen a bajban megmutathatjuk,
hogy mennyire számíthatunk egy-
másra, a másikra.

Mindenképp fontos alapvetés,
hogy a jelenlegi helyzetben csak
hiteles forrásból tájékozódjunk. A
vírus terjedését nem érdekli, hogy

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy jelen sorok leírásáig még
nem tudunk helyi megbetegedésről. Bízzunk benne, hogy ez így is marad
és élhetjük mindennapos életünket, persze ügyelve a szabályokra és se-
gítve egymást. Mindenki teszi a dolgát a faluban, az elindított projektek
haladnak, épül szépül Diósjenő.
· A vírushelyzet szerencsére nem

ró különösebb terhet az Önkor-
mányzatra és a hivatali dolgo-
zókra. A központi rendeletek
kitérnek a 65 év feletti lakosság-
ra és mivel Diósjenőn háromszáz
70 év feletti lakos él, így különös
figyelemmel kell irántuk lenni,
hiszen ők potenciálisan veszé-
lyeztettek. Nyomatékosítani kell,
hogy bármilyen körülmények
között megkapják a nyugdíjukat,
míg az aktív, kereső korosztá-
lyok kényszerülnek az otthonma-
radásra és ne adj isten, veszíthe-
tik el az állásukat. Ezért csak
annyit lehet az idősektől kérni,
hogy tartsák be azokat a szabá-
lyokat, amelyeket hozzáértő
szakemberek hoztak és fognak
hozni a jövőben. Csak a kijelölt
időszakban járjanak el bevásárol-
ni és lehetőség szerint ne sok
időt töltsenek másokkal az utcá-
kon, vagy ha ez elengedhetetlen,
mindenképp tartsák be ők is a
minimum másfél méteres távol-
ságot.  A helyi önkormányzat
feladata ellátni a rászoruló időse-
ket, szükség esetén megszervezni
a napi alapélelmiszerek házhoz
juttatását. Nem növekedett szá-
mottevően az ilyen irányú igény,
mégis türelemre kell felszólítani
az érintetteket, mert olykor el-
képzelhető, hogy nem a megszo-
kott termék, árucikk kerül a ko-

sárba, ami nem a munkáját végző
segítő hibája, hanem egész egy-
szerűen akkor és ott nem lehet
kapni azt a bizonyos terméket.

· A településen található élelmi-
szer boltok mindegyikében érvé-
nyes a korosztályi időkorlát, azaz
a 65 év felettiek csak 9-12 óra
között mehetnek vásárolni. Ké-
rünk mindenkit, hogy tartsa be
ezt a szabályt!

· A kisebb üzletek kiszállítják
házhoz a megrendelt élelmiszert,
kérjük éljenek a lehetőséggel!

· A rászorulók napi, meleg étel
ellátása önkormányzati feladat.
Emellett minden további igény-
nyel a községi konyhát lehet
keresni az újságunkban megtalál-
ható elérhetőségeken.

· Az országos hatályú rendeletek
és szabályok betartását az Ön-
kormányzat nem ellenőrzi, pláne
nem szankcionálhatja, ezért is-
mételten csupán kéri Diósjenő
lakosságát, hogy mindenki tartsa
be azokat. Hivatalosan két karan-
tén alá vont család volt a falu-
ban, egyiküknél az elmúlt hetek-
ben már feloldották a korláto-
zást, ők tisztességgel és türelem-
mel viselték a kényszerű bezárt-
ságot. A másik esetben még
fennáll  a  karantén,  de  sajnos  ők
sem a hivatalos, figyelmeztető
feliratot nem tették ki, sem pedig
nem tartják be a karanténra vo-

ki, mely ideológia szerint éli életét
és bizony el kell fogadnunk, hogy
ha nem tartjuk be az ajánlásokat és
a szabályokat, akkor bárki megfer-
tőződhet. Sajnos mérhetetlen
számban kerül elénk a közösségi
médiában az álhírt, hangulatkel-
tést, vagy a politikai alapon mani-
pulált tényeket közlő tartalmak.
Aki hajlamos ezeket fenntartás
nélkül elfogadni és továbbítani,
azok sajnos mind félrevezetik a
környezetüket, a közösséget és
nem utolsósorban önmagukat.
Felelősen kell hírt fogyasztanunk
és híreket továbbítanunk. Legyen
az a virtuális térben, vagy akár a
szomszédság körében. Bár utóbbi
lehetőségét a kialakult helyzet
erősen korlátozza, mégis vannak
még a megszokáson alapuló
„összejövetelek”, ahol fittyet hány-
nak a vírusra. És lássuk be, hogy a

leginkább veszélyeztetett korosz-
tályra jellemző ez a „lazaság”.
Csak kérni tudjuk őket, hogy a
„nekem ne mondja meg senki!”
reflex helyett inkább gondolkodja-
nak el azon, hogy a szabályok
elkerülésével önmagukat, családju-
kat, vagy a beszélgető társaságukat
keverik bajba.

Viszont pozitív hozadéka a ví-
rushelyzetnek, hogy megmutatko-
zik a közösség ereje. Megtapasz-
talhatjuk, hogy miként tudja segí-
teni a rászoruló lakosságot az Ön-
kormányzat, a civil szervezetek,
vagy az egyházi közösségek. A
mostani Jenői Napló igyekszik
csokorba szedni mindazt, ami a
tavasz eljövetelével és a vírus nyo-
masztó veszélyével a mindennapi,
jenei életünket érinti. Egy biztos:
most lesz idő elolvasni az itt követ-
kező oldalakat.

natkozó szabályokat. A Rétsági
Rendőrkapitányság járőrei előre
be nem jelentett időpontokban
ellenőrzik az érintetteket és ha
szabálytalanságot tapasztalnak,
akkor intézkednek.

· Már mindenki megtapasztalhatta,
hogy zajlanak az útfelújítások
Diósjenőn.  A Kossuth út - Sza-
badság út érintett szakaszai mel-
lett a Magyar Falu program kere-
tén belül, egy forint híján 30
millió forintból újul meg a Petőfi
út az Arany János út torkolatától
a Havas presszó, Strand, kem-
ping érintésével az Üdülősorig.
Ráadásul az előírtnál jóval na-
gyobb felületre kerülhetett új
aszfalt, így a Strand parkoló és a
Kemping bejárata közötti terület
is fel lett újítva. Ezeken az útsza-

kaszokon az Önkormányzat fel-
adata volt a megelőző takarítási
és karbantartási munka. Itt ki
lettek tisztítva a vízelvezetők és
az átereszek is.

· A Kossuth út – Szabadság út
szakaszon a cikkünk megírásáig
elkészültek a buszmegállók mély-
alapozásai, ahol az erősebb
igénybevétel miatt ún. CKT beton
alap, majd az erre kerülő, meg-
erősített aszfaltrétegek kerültek.
Mindenhol ki lettek tisztítva a
kapcsolódó vízelvezető műtár-
gyak és kisebb nagyobb nehézsé-
gekkel sikerült a tavaly ősszel,
ideiglenes jelleggel kiépített busz-
várók környezetét is összehangol-
ni az új útburkolattal. Az érintett
szakaszok még egy végleges,
kopóréteget fognak kapni és a
padkázás a korábban visszamart
aszfaltból lesz megvalósítva.

· Ide vág, hogy a falu saját kezelé-
sű útjain történtek kátyúzások.
Ezt szakszerűen, helyi útépítő
mérnök szakmai segítségével, a
munkálatokra alkalmas gépekkel
végezték el, így remélhetőleg
időtállóbbak lesznek az idősza-
kos javítások, mint a korábbi
években megszokott beavatkozá-
sok eredményei.

folytatás a 2. oldalon
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· A 2018. február és 2020. február-
ja között lefutott EFOP-1.5.3-16-
2017-00124 azonosítószámú
Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád
mikrotérségében élőknek megne-
vezésű uniós projekt részeként
egy kisebb beruházás érintette a
Tájházat. Tudvalevő, hogy a falu
ezen közösségi helyén nagyon
korlátozottak voltak a több ven-
dég befogadására is alkalmas,
fedett helyiségek lehetőségei,
ezért a ház konyha utáni, ún. szín
része teljesen fel lett újítva. A
munkálatokkal a helyi Boltív
Bau Kft. lett megbízva, a kivite-
lezés igényessége Varga János-
hoz köthető. A téglaboltíves
mennyezet álgerendái régi, bon-
tott faanyagból kerültek új he-
lyükre, a vakolat leverése után
feltárulhatott a rusztikus termés-

kő felület. Az aljzatot végre hoz-
záértő módon szigetelték és beto-
nozták, majd bontott téglával
burkolták. A fali gyertyatartó
karok Lauró Sándor díszmű-
kovács munkái és kiegészítő

világításként LED-es fényforrá-
sok kerültek a terembe. Az abla-
kok cseréje is megtörtént, viszont
megmaradt az ódon faajtó. Az új
közösségi tér nagyméretű átjáró-
val kapcsolódik a kemencés
konyhához, aminek falazatát a
felázástól és salétromosságtól
megtisztították, újra meszelték.
A nyári időben kellemesen hűs
rendezvényhelyszínt remélhetően
hamarosan megtölthetik progra-
mokkal, amint véget ér a jár-
ványügyi korlátozás.

· Tán nem tűnik mostanában elen-
gedhetetlennek, mégis foglalkoz-
ni kellett a Polgármesteri Hivatal
épületében található szerver szo-
bával. Egy ilyen helyiség szolgál
a hivatal korszerű működéséhez
szükséges, központi számítógép
üzembiztos tárolására. Itt egyfe-
lől fizikai védelmet kell biztosí-
tani a berendezéseknek, másfelől
a szoftveres biztonságot is meg
kell adni a szervergépen tárolt
bizalmas, vagy személyes adato-
kat is tartalmazó állománynak.
Ez törvényi előírás, melyet nem
hagyhat figyelmen kívül az Ön-
kormányzat. Ebben a szerverszo-
bában több ciklusra visszamenő-
legesen választási dokumentu-
mok voltak eltárolva, amelyeket
az adott évben meg kellett volna
semmisíteni, de ez valamely
okból nem történt meg. Egyetlen
dolog hiányzott a szerverszobá-
ból, maga a szerver számítógép.
A felújítást követően korszerű,
nagy kapacitású központi számí-
tógépet kap a Hivatal, ráccsal
védett, légkondicionált helyiség-
be kerülnek az új berendezések.
A munkálatokat az érintett szak-
mát is jól ismerő alpolgármester,
Glöckl Ferenc felügyeli.

· Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság előírásainak meg-
felelően kell legyen minden tele-
pülésen a légoltalmi sziréna mel-
lett egy hangosbemondó beren-
dezés is. Ez utóbbi a külső szem-
lék alkalmával hibásnak bizo-
nyult, nem működött, holott
tavalyelőtt még lehetett hallani
időnként ezen történő tájékozta-
tást. Az egykori telepítést is vég-
ző, szakmai cég az Önkormány-
zat költségén bevizsgálta a rend-
szert és megállapította, hogy a
központi gépszekrényből hiány-
zik a zavartalan működéshez
szükséges, két akkumulátor,
illetve hogy a hálózati üzemhez
elengedhetetlen tápegység el-
romlott. Az akkumulátorok hol-
létéről és a meghibásodás okáról
nem lehet tudni, ezért a Hivatal
gondoskodott a berendezés javít-
tatásáról.

· Évek óta halogatott kérdés a
községben működő térfigyelő
rendszer bővítése. A korábbi
években telepített kamerák nem
váltották be a hozzájuk fűzött
reményeket, jelentős részük nem
is üzemelt. Ezért van szükség
egy teljesen új, 32 kamerás háló-
zat kiépítésére, melyet Glöckl
Ferenc készít elő. A fejlesztésről
bővebben az alpolgármester úr
írásában olvashatnak.

· Elindul a VILLTESZ területén
megvalósuló brikettáló üzem
közbeszerzése. A Büntetés Vég-
rehajtással közösen elnyert pá-
lyázati projekt keretében speciá-
lis, fabrikett gyártása lesz az
épületegyüttes Szabadság úti
szárnyában. A helyiségek felújí-
tása után megérkeznek a közbe-
szerzés keretében megvásárolt
gépsorok.

· A koronavírus kicsit visszavetet-
te az új műfüves pálya építését,
de amint a körülmények lehetővé
teszik, az új sportlétesítmény is
megvalósul.

· A vírushelyzet nem befolyásolja,
tehát zajlik a Strand felújításának
tervezési folyamata. Bízunk
abban, hogy mire ez az időszak
lefut, elindulhat a fürdőhely
felújítása is.

· A fogorvosi rendelő legfonto-
sabb eleme, a fogorvosi szék
meghibásodott, javítása már
gazdasági szempontból értelmet-
len, ezért a Képviselő-testület
úgy döntött, hogy új fogorvosi
szék lesz a rendelőben.



Falugondnokunknál jártunk
■ Tóth Gábor
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Az elmúlt számunkban elkezdtük bejárni Halász Csabával az egykori
VILLTESZ épületét, ahol a kialakított irodai sarokban vettük végig a
falugondnoki teendőket. A feladatok sokasága miatt a beszélgetést soro-
zat formájában adjuk át olvasóinknak, mely történetet az éppen aktuális
járványhelyzet és az érkező tavasz miatti elfoglaltságok is gyarapítják.

JN – A tervezett kérdéssort fe-
ledteti és újakat dob elénk a hirte-
len ránk törő járványhelyzet. A
község falugondnoki szolgálatát
mennyiben érinti a kialakult, igen-
csak újszerű helyzet?

HCS – Amikor már megszülettek
az országos rendeletek a járvány-
nyal kapcsolatosan, akkor megkér-
deztük a kollégákat, hogy döntse-
nek: vagy hazamennek szabadság-
ra, vagy maradnak és tesszük a
dolgunkat közösen, tovább. Meg-
ható volt, hogy mindannyian ma-
radtak és továbbra is egy csapat-
ként végezzük a ránk háruló fel-
adatokat.

JN – Mik  pontosan  ezek  a  fel-
adatok most?

HCS – Nem is a vírus miatt nö-
vekedtek a teendők. Március 16-án
felvonult a Magyar Közút által
megbízott vállalkozó cég és elkez-
dődött a kijelölt útszakaszok felújí-
tása. Ezzel párhuzamosan a Ma-
gyar Falu programban elnyert
támogatás keretében a kiegészítő
utak korszerűsítése is megindult. Itt
a Petőfi út, Strand, Üdülősor sza-
kaszt kell említenünk, ami mivel a
község által felügyelt beruházás,
így nekünk kell biztosítanunk a
munkálatokhoz szükséges, megfele-
lő körülményeket. A tényleges út-
felújítás előtt elvégeztük a vízelve-
zető árkok és átereszek tisztítását,
illetve a korábban szakszerűtlenül
végzett bővítéseket is kijavítottuk.
Március 17-én már megindultak a
munkagépek és az alvállalkozót
segítve már a megelőző hétvégén
lehetőséget adtunk a gépek, eszkö-
zök tárolására a VILLTESZ udva-
rán.  Kihelyeztük a sebességkorlá-
tozó táblákat, természetesen a
szükséges, hatósági engedélyezése-
ket követően. Intézkedtünk az útzá-
rásokról is, amit sajnos egyes fuva-
rosok rendre figyelmen kívül hagy-
tak és megrakott kocsikkal hajtot-
tak be a lezárt, szűkített Petőfi

útra. Ilyenkor semmit nem tehe-
tünk, csupán ismételten megkérhet-
jük az illetőt, hogy legyen tekintet-
tel a lezárásra.

A napi útfelújítási feladatok előtt
végigjárom a munkaterületet és
megvizsgálom az érintett kocsibe-
állókat, csatornafedeleket, műtár-
gyakat, hogy ha valami, valahol
elmozdult, megsérült, akkor azt
jegyzőkönyvezzük és kijavíttassuk.

A  másik  jelentős  munka,  hogy  a
Telekom kiépíti az optikai hálóza-
tot a településen. Ezekben a mun-
kálatokban is segítjük az alvállal-
kozót, hiszen közös érdekünk, hogy
zökkenőmentesen folyjanak a mun-
kálatok és végre korszerű internet
lehessen Diósjenő teljes területén.
De erről a projektről majd Glöckl
Ferenc alpolgármester úr bőveb-
ben tájékoztatja a lakosságot.

JN – Sokszor  felmerült  már  a
kérdés és talán itt is ismételni kell,
hogy a tavaszi, kerti munkák során
felgyülemlő fahulladék, nyesedék
sorsában mit tud tenni az önkor-
mányzat, a falugondnoki szolgálat?

HCS – Nos,  ezt  a  témát  nem
lehet elégszer ismételni. Ugye falu-
helyen megszokott, hogy az ilyen
kerti hulladékot idővel elégetjük a
telek végében. Egyfelől hasznos az
égetés és a füst a kártevők ellen, de
sajnos éppen ez a tüzelés nem fér
össze a kulturált egymás mellett
élés – akár íratlan – szabályaival
sem. Szemléletváltásra van szükség
és ráadásul az elrendelt kijárási
korlátozások és a munkahelyek
részleges bezárása miatt ugye jóval
többen maradnak otthon, így a
füstölés, a tűzgyújtás sokkal több
embert zavarhat, elviselhetetlenné
téve a kényszerű otthon maradást.
Polgármester úr épp a napokban
közölte a falu honlapján az ide
vonatkozó rendeletet és kérését.
Amit azzal is kiegészített, hogy a
falugondnoknak nincs lehetősége
minden egyes háztartáshoz kikül-

denie a daráló gépet és a közintéz-
ményeink fűtéséhez használható
darálékot készíteni a kertekből
kikerülő fahulladékból. Ennek több
oka van – sajnos. Az erre alkalmas
gépünk, amit a korábbi faluvezetés
ilyen célokra szerzett be, sajnos a
nem szakszerű kezelés miatt meghi-
básodott, ma már balesetveszélyes
a használata. Természetes, hogy
egy ilyen állapotú géppel nem
járhatunk ki a háztartásokhoz.  A
másik – és ugyancsak megfonto-
landó ok –, hogy egy ilyen ledará-
lós művelet két közmunkásunk
idejét veszi igénybe, a teherautó-
nak üzemanyag kell és az egy kert-
ből összeszedett hulladék nagyjá-
ból egy, másfél zsák darálékot
eredményezne, aminek a bekerülési
költsége nagyságrendekkel na-
gyobb, mint a hozadéka. És míg
ezzel foglalkoznak a kollégák, más,
sokkal halaszthatatlanabb felada-
toktól veszik el a munkaerőt és a
járműkapacitást.

JN – A másik lehetőség a kom-
posztálás vagy az összegyűjtés,
amit aztán a Zöld Híd Kft. elszállít.

HCS – Azt kifelejtettük, hogy az
előbbiektől függetlenül van lehető-
ség a daráltatásra. Berkenyéről
Kucsera Imre vállalkozó, térítés
ellenében ledarálja a kerti hulladé-
kokat, sőt ha kell, a fákat is kivág-
ja. A gyűjtés továbbra is működik,
de úgy tudom, hogy a Zöld Híd az
utóbbi időben átszervezte a gyűjté-
si rendet, ezért érdemes telefonon
érdeklődni a szolgáltatótól.

JN – Fontos és aktuális kérdés,
hogy ha a falugondnoki szolgálat
munkatársai ennyire közvetlen
kapcsolatban állnak a falu lakosai-
val, akkor fel vannak-e készítve a
fertőzés elleni védekezésre?

HCS – A Hivatal összes dolgo-
zója és a falugondnoki szolgálatnál
tevékenykedő kollégák el vannak
látva a szükséges mennyiségű kéz-
fertőtlenítő szerrel, illetve, ha a
helyzet megkívánja, akkor maszkok
is rendelkezésre állnak.

JN – Látható tehát, hogy vírus
ide, vagy oda, a feladatok megvan-
nak, sőt a tavaly október óta tartó
VILLTESZ-en belüli rendrakás
sem ért véget, akad még munka
bőven.

HCS – Ó, hát ne szaladjunk

ilyen gyorsan vissza ide a fenyők
alá! Érdemes megemlíteni, hogy az
elmúlt hét nagy kihívása a Polgár-
mesteri Hivatal hátsó udvarának, a
„garázssornak” a rendbetétele
volt. Sőt, az udvar alatt futó vízel-
vezető tisztítása is kemény dolog
volt. Az utcáról nem lehetett látni,
hogy milyen mennyiségű lomot,
építési hulladékot, innen-onnan
leszerelt, lebontott anyagokat tá-
roltak itt már évek óta. Annyi hely
volt, hogy be tudtak állni pár autó-
val, de minden mást felvert a gaz,
sőt még egy használható járdát is
elfedett az évek óta odagyűlt sze-
mét. A kollégákkal módszeres mun-
kával megtisztítottuk a területet, a
kerti hulladékot komposztáltuk.
Bosszantó például, hogy a hivatal
hátsó kijáratánál nem volt világí-
tás. A téli időszakban a nap végén
itt mindenki a sötétben botladozott.
Ide is került végre lámpa. A vízel-
vezető aknákban a nemrég lezajlott
felújításból származó törmelékek,
csemperagasztó, sztirol lap, meg
minden egyéb volt, ami eltömítette
az egészet, ráadásul a korábbi
felújítások mind szakszerűtlenül
zajlottak, így az ezek okozta prob-
lémákkal is meg kellett küzdenünk.
De túl vagyunk már ezen is. Már
vállalhatóan néz ki a Hivatal hátsó
traktusa is.

A  Magyar  Közút  Zrt.  által  meg-
rendelt útfelújítás érinti a Kos-
suth Lajos út („kérdőjeles táblá-
tól”) – Szabadság út (zöldséges
bolttól) – Petőfi  Sándor  út  az
Arany János út kereszteződéséig
– Arany  János  út  csaknem  teljes
hossza területeket. Kapcsolódó
beruházásként elkészül a Petőfi
Sándor út – Strand előtti terület –
Üdülő sor szakasz is, melyet a
Magyar Falu program keretében
újít fel az önkormányzat, össze-
hangolva a  fő felújítási munkála-
tokkal. Több kérdés érkezik a
közösségi oldalon is, hogy mely
útszakaszok lesznek még felújít-
va. A Polgármesteri hivatal tájé-
koztatása szerint most csak a fent
említett utak kapnak új burkola-
tot. A jelenlegi helyzetben nincs
kilátásba helyezve, hogy jutna
keret további önkormányzati
útszakaszokra, illetve a 2-es
úthoz vezető bekötőút átfogó
felújítására.



4. oldal Diósjenő Község Önkormányzatának  tájékoztató kiadványa 2020. március-április hó

Digitális Diósjenő
■  Glöckl Ferenc – alpolgármester

A kialakult járványhelyzet sajnos minden meghirdetett programot érint
az első félévben. Viszont jó hír, hogy gőzerővel zajlanak az informatikai
fejlesztések.

Megritkított programok
A Jenői Napló előző, január-
februári száma részletesen beszá-
molt a 2020-as rendezvényekről, a
falu kulturális eseményein fellépő,
közismert művészekről. A vírus-
helyzet miatt törölni kellett a már-
cius 15-ei megemlékezést, az ápri-
lisi Idősek Napi műsort és nagy
valószínűséggel a Majális és a
gyermeknapi műsor sem lesz meg-
tartva. Ide tartozik, hogy az orszá-
gosan meghirdetett, „Te szedd!”
szemétszedő akció is elmarad ápri-
lis végén.

Az Idősek Napja egy őszi idő-
pontra kerül át, bízva abban, hogy
addigra levonul a vírus és a gyer-
meknapi műsort is az év második
felére halasztja a szervező csapat.

Üvegszálas internet

Megkezdődött a Telekom optikai
hálózatának kiépítése. Alapvetően
a kor elvárásainak megfelelő, nagy
sávszélességű internetelérést tesz
majd lehetővé az őszre befejeződő
fejlesztés. Sok helyen a közmű-
szolgáltatókkal kell egyeztetni és
engedélyeztetni, hogy az informa-
tikai hálózat az ő oszlopaikon is
átvezethető legyen. A falu minden
eszközzel segíti az új hálózatot
telepítő alvállalkozót.

Wifi-pont

Az informatikai fejlesztés egyik
eredménye a Kossuth út – Szabad-
ság út kereszteződésénél, a Surányi
parkban kiépülő ingyenes Wifi-
pont lesz. A Telekom hét esztendő-
ig biztosítja a díjmentes elérést, így
a hatókörön belül bárki használhat-
ja a hálózatot, a buszmegállóban,
vagy akár az új orvosi rendelőben
is, várakozás közben.

Számítógépet
mindenkinek!

A korábbi magánkezdeményezést a
március 16-tól bevezetett digitális
tanrend erősítette fel az elmúlt
hónapban. Az iskolák bezárásával

meg kell oldani az otthoni tanulást
és sajnos több olyan család is él
Diósjenőn, ahol nemhogy internet-
elérés, de még a minimális igénye-
ket kielégítő számítógép sincs.

Eddig öt rászoruló családhoz
juttattam el személyesen az ado-
mányokból és önkéntes gyűjtések-
ből összeállított, felújított, jogtiszta
szoftverrel ellátott számítógépeket.
A további igények kielégítéséhez
az Önkormányzat is biztosított a
támogatásáról és keressük a lehető-
ségeket, hogy nagyobb cégek lese-
lejtezett, de még a távtanulási cé-
lokra kiválóan használható eszkö-
zeit beszerezhessük a rászoruló
jeneieknek.
Biztonságban az utcákon

Egy 32 kamerás térfigyelő rend-
szert  kap  Diósjenő.  A  projekt  a
Belügyminisztérium által életre
hívott Szitakötő Projekt részeként
valósul meg. Ezt a fejlesztést segíti
az éppen zajló optikai hálózat bő-
vítése, ugyanis a kamerák képei
digitális adattovábbítás útján jut-
nak el a megfigyelést végző rend-
őrséghez. A rendszer ultra nagy
felbontásban, azaz 4K minőségben
rögzíti a képet, fel lesz szerelve arc
- és rendszámfelismerő rendszer-
rel, sőt sebességmérésre is alkal-
mas lesz. A fejlesztés még tervezé-
si fázisban van, a kamerák pontos
helyéről a napokban folynak szak-
mai egyeztetések a rendőrséggel,
valamint  a  T-Systems és az
ÉMÁSZ szakembereivel. A kame-
rák képeit a rendőrség kezeli, tehát
nem Diósjenő polgármestere tárol-
ja az adatokat és rendelkezik azok-
kal.

A Koronavírus (COVID-19) járványról
■ Dr. Rados György – házi gyermekorvos

Koronavírus-járványról napi szinten mindenki tájékozódhat. A járvány-
ügyi helyzet óráról órára változik.
Mégis érdemes végigvennünk, hogy miből is áll ez az új világjárvány.
Ha arra gyanakszik, hogy koro-
navírus-fertőzése van, kérjük,
azonnal forduljon a hazánkban
működő egészségügyi hatósághoz
vagy keresse meg TELEFONON
háziorvosát!

Miben más ez a járvány más járvá-
nyokhoz képest?

1. Egyáltalán nem ismerjük.
Nincs vele tapasztalatunk.
Nem tudjuk, hogy rövid-
hosszú távon milyen változá-
sokat okozhat a szervezetünk-
ben.

2. Igazából most taníttatja meg
az élet velünk, hogy mit kell
róla tudnunk, és mi a helyes
viselkedés vele szemben.

3. A koronavírus új behatolási
kapun lép be a sejtekbe. Olyan
receptorokhoz kötődik, ame-
lyek nagy számban megtalál-
hatók a tüdő-, vese-, és a szív-
érrendszer sejtjeiben. Ennél-
fogva azok a betegek, akiknél
ezek a rendszerek érintettek,
ők vannak a legnagyobb táma-
dásnak kitéve a vírus által. Ők
vannak a legnagyobb veszély-
ben.

4. A vírus a sejtben gyorsan
szaporodik, majd új sejteket
támad meg.

5. Jó hír, hogy nem mutálódik
gyorsan, ám még kevés a ta-
pasztalat, ez idővel változhat.

6. COVID-19 ellen, mivel új
vírus, nem rendelkezünk ellen-
anyagokkal, nem rendelke-
zünk védőoltással, nincsen
gyógyszerünk, így csak a tüne-
ti kezelésre marad lehetősé-
günk.

7. Amíg az influenza esetén a
tüdő érintettsége másodlagos,
baktérium-felülfertőződés
okozza a tüdőgyulladást, a
koronavírus elsődlegesen,
direktben az egész tüdő gyul-
ladását okozhatja. Ennél fogva
sokkal súlyosabbak lehetnek
már csak a légúti következmé-
nyei is, mint egy átlagos influ-
enza-vírusnak.

8. A lappangási  idő:  3-5 nap, de
akár 14 nap is lehet. Ez hosszú
idő, és sajnos van okunk felté-
telezni, hogy ez alatt a vírus-
hordozó személy képes fertőz-
ni a környezetét. Tudjuk, hogy
a betegség cseppfertőzéssel

terjed. Az egymással való
érintkezéssel – beszéd, kézfo-
gás –, váladékokkal átterjedhet
egyik emberről a másikra.
Fertőzőképessége meghaladja
az influenza-vírus fertőzőké-
pességét. Ennek az a veszélye,
hogy már akkor szóródhat,
amikor még nincsenek tüne-
tek.

9. Koronavírusokra jellemző,
hogy a lázzal és száraz köhö-
géssel induló tünetek megjele-
nése előtt már napokkal koráb-
ban kialakulhat az ízérzésnek
és szaglásnak a zavara. Ilyen
tünetek esetén már érdemes
izolálni az illetőt, karanténba
vonulni.

Naponta számtalan kérdést ka-
pok, mit lehet tenni a jelenlegi
helyzetben, mik a megelőzés mód-
jai. Mi nyújthat valódi esélyt a
fertőzés elkerülésére, illetve meg-
betegedés esetén mi segíthet kilá-
balni a bajból.

Az eredményesség feltétele
alapból egy jól működő immun-
rendszer.

Szerencsés esetben már évekkel-
évtizedekkel ezelőtt elkezdtünk
foglalkozni az immunrendszerünk
karbantartásával, egészségünk,
ellenállóképességünk megalapozá-
sával.
Általánosságban azt mondjuk,
hogy akinek erős az immunrend-
szere, az jó eséllyel meg fog ezzel
küzdeni, talán észre sem fogja
venni, hogy megfertőződött és
átesett rajta.
Akinek gyenge az immunrendsze-
re, az nagyon súlyos állapotba
kerülhet.
Bővítsük ki azonban ezt a gon-

dolatkört, és itt ne csak az immun-
rendszerről beszéljünk, hanem
minden sejtünkről.
Minden egyes sejtünk egészséges-
sége és biológiai életereje nagyban
meghatározza, hogy ki milyen
eséllyel fogja átvészelni ezt vagy
bármilyen egyéb fertőzést.
Ebben az értelemben az is megha-
tározó, hogy a tüdőnk milyen álla-
potban van: a tüdősejt vajon meg
tud-e birkózni a kihívással vagy
elhal.
Mindez legalább annyira fontos,
mint az immunrendszer állapota.

A koronavírus elleni védelem-
ben ezért döntő a szervezet, a
sejtek energia-ellátottsága.
Az energiatermelés sejten belül a
mitokondriumokban zajlik. Min-
den sejtben. A tüdősejtben is.
A mitokondriumoknak tehát kulcs-
szerepük van a védelemben is!
Idős korban, elsősorban a hanyatló
energetikai viszonyok miatt fogé-
konyabbak az emberek a koronaví-
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rus fertőzésre, illetve azok miatt
zajlanak súlyosabb formában a
megbetegedések.
A mitokondriumok számára fon-
tos összetevők: Koenzim Q10,
NAD+, acetil-L-karnitin, D-ribóz.
Léteznek táplálékkiegészítők, ame-
lyek ezeket együtt tartalmazzák.
D-vitaminnal együtt a fertőzésve-
szély esetén a koenzim Q10 pótlása
esszenciális lehet elsősorban az 50
év felettieknél.

FONTOS:
Kiegyensúlyozott, személyes
anyagcseretípusunknak megfelelő
organikus táplálkozás, mely men-
tes az adalékanyagoktól, hozzá-
adott cukortól, fruktóztól...
Tiszta ivóvíz – ha problémás:
víztisztító berendezés beszerzése (a
RO víztisztító – kiszűri a víruso-
kat is)
Tiszta levegő – ha problémás:
levegőtisztító berendezés üzemel-
tetése lakáson belül.
Tiszta időben tartózkodjunk sokat
a szabadban, ám kerüljük a túl
közeli társas érintkezést.
Állóképességünk érdekében napi
szinten erőteljes, de nem megterhe-
lő, ám kielégítő testmozgás.

Kielégítő alvás. Az alvás a pihe-
nés, feltöltődés ideje. Este már
kerüljük a mesterséges fények, kék
fény (TV, monitor) használatát.
Kapcsoljuk ki a wifi-t.
Káros szenvedélyeink elhagyása –
dohány, alkohol, drog.
Kerüljük a felkavaró híreket, face-
bookot. Olvassunk szépirodalmat,
hallgassunk nyugtató zenét (Bach,
Mozart bizonyítottan a leggyógyí-
tóbb zenék.) Tanuljunk nyelveket.
Kertészkedjünk. Mondjunk mesét.
Élvezzük a napfényt a friss levegőn.
Szüntessük meg a hiányállapoto-
kat. Szervezetünknek alapvetően
szüksége van a következőkre:
- D-vitamin - serdülőkorig napi

2.000 NE (Nemzetközi Egység),

azt követően napi 4-5.000 NE,
megbetegedés esetén ennek több-
szöröse. (Én napi 10.000 NE D-
vitamint szedek.) D-vitamin
hatására a légutakban antimikro-
biális fehérjék termelődnek, ame-
lyek a veleszületett immunrend-
szer részeiként megsemmisítik a
légúti fertőzések kórokozóit.

- C-vitamin - napi 500-5000 mg,
megbetegedés esetén ennek több-
szöröse.

- Omega  3 - a gyulladáshaj-
lam mérséklésére. Minden sej-
tünk membránjában jelen van.
Meghatározza, hogy mennyire
fogékony a gyulladásra a sejt,
mennyire rugalmas és mennyire
képes az oxigén és egyéb táp-
anyagok felvételére. A koronaví-
rus kapcsán ismert, hogy tulaj-
donképpen nem is a vírus a vég-
zetes, hanem az ún. citokin-
vihar, vagyis saját sejtjeink túlfű-
tött, túlfokozott védekező reakci-
ója, amely a sejtek elpusztításá-
val az egész szervezetet veszély-
be sodorja.
Ennek a citokin-viharnak az

erőssége és moduláltsága függ az
omega3 ellátottságtól.
Ezt a túlfűtött reakciót tudja a sejt-
jeink membránjában levő omega 3
lehűteni és mérsékelni annyira,
hogy ne legyen végzetes valaki
számára.
Tartsuk be a legalapvetőbb szabá-
lyokat, azokat az óvintézkedéseket,
amelyeket hál’istennek már min-
denki ismerhet:
„Maradj otthon!”, „mossál kezet”,
„ne nyúlj az arcodhoz”, „tarts tá-
volságot – legalább 2 métert”, „ha
elhagyod otthonodat, viselj védő-
maszkot”... Vegyük ezeket komo-
lyan. Felelősek vagyunk egymá-
sért. Ha magunkat védjük, egyúttal
a másikat is védjük. A szó szoros
értelmében az életünkről van szó.

A vírus-helyzet újrarendez min-
dent.
- Az új helyzet „beszorít” minket

lakóterünkbe. Úgy érezzük, kor-
látoz minket. Találjuk meg benne
azonban az új lehetőséget.

- Ebben az újra-rendeződésben
lehetőséget kap nemcsak az em-
beriség, hanem minden egyes

egyén arra, hogy a maga szerves
világában megtalálja a harmóni-
át. Hogy összpontosítson a gon-
dolati-érzelmi, lelki-szellemi és a
testi folyamatok összhangjára.
Teremtsünk összhangot saját
magunkban, párkapcsolatunkban,
a családi életünkben, az egész
létezésünkben, munkánkban,
pihenésünkben, minden időtölté-
sünkben.

- Emeljük más minőségbe életün-
ket. Ha nem tanulunk ebből a
helyzetből, annak beláthatatlan
következményei lehetnek.

- Most még nem tudjuk, meddig
tart ez a jelen állapot. Még nem
tudjuk mikor és hogyan fog ren-
deződni.  Az új kihívásokra új
külső-belső viszonyulásokat
kívánnak.  Egész életünket, kö-
zös felelősségvállalásunkat új

alapokra kell helyeznünk.
- Vizsgáljuk meg felelősséggel,

lelki békével, mi az amire való-
ban fontos figyelmet fordítanunk
és mire van szükségünk valójá-
ban az örömteli, kiteljesedett
élethez.

- Lehetőséget kaptunk, hogy új,
éltető arányok kapjanak hang-
súlyt az életünkben. Új mérték/
érték a mértékletesség. Ahol a
kevesebb több. Tényleg több!
Épp elég.

- Egyébként pedig, Pepin bácsival
szólván: „Ha unatkozik, vásárol-
jon mosómedvét!” (Bohumil
Hrabal: Sörgyári Capriccio)
A legfrissebb hivatalos hírekről

a https://koronavirus.gov.hu/ hon
-lapon tájékozódhatnak.

DO UT DES! Adok, hogy adj!
■ Bőgér Eszter

Ez a latin mondás vélhetően lefedi a Katolikus Karitász mostani munká-
ját (ahogyan a következő is: „Sötétben tündöklőbb a fény”).
Adok, hogy adj! Adok neked húsz darab maszkot. Tarts meg belőle, és
kérlek, adj annak is, akinek nincsen! Adj neki biztonságot és reményt!
Istennek hála, ez a világjárvány
ráébreszti az embereket, hogy te-
gyenek jót. Nem csak az a megol-
dás, ha otthon maradunk vagy
felvásároljuk az élelmiszerkészle-
teket. Az talán ezeknél is többet ér,
ha elgondolkozunk, hogyan segít-
hetnénk a nehéz időkben embertár-
sainkon. A maszkok varrásának
ötlete Molnár Istvánnénak köszön-
hető. Amikor megszületett a gon-
dolat, hogy a Karitász által megvá-
sárolt, Mindenszentek Alapítvány-

ból finanszírozott anyagokból
maszkokat varrunk, és azokat oda-
adományozzuk a falubelieknek,
eldőlt, hogy ez a kezdeményezés
lesz a „fény a sötétségben”.

A nagy igazság az, hogy a készí-
tők helyett az önkéntesek kapják a
legtöbb elismerést. Amikor kioszt-
juk a napi mennyiséget, az embe-
rek felénk fordulnak hálával és
nekünk köszönik meg. Most sze-
retném átadni mindenkinek azt a

sok szeretetet, amit az elmúlt he-
tekben mi kaptunk.

Megköszönöm Nektek minden
helybeli nevében, a kigondolást, a
szabást, minden apró öltést. A
szívvel-lélekkel készített szájmasz-
kokat eleinte néhányan varrták
saját otthonukban, aztán egyre
többen csatlakoztak. Meghirdettük,

hogy fiatalok segítségét szeretnénk
kérni ezek kiosztásában. Összeállt
egy 13 fős csapat, akik munkájuk
során kiosztottak eddig több mint
1500 maszkot.  Név szerint nem
tudom felsorolni Önkénteseinket,
mivel az a falubeli, aki csak egy
maszkot is odaadott a társának,
segítségünkre volt. A lista ezért
sokkal szerteágazóbb és senkit nem
szeretnénk kihagyni.

Mindenkire büszkék vagyunk,
aki akár az egészségét kockáztatva
mer segíteni másoknak. Őszintén
mondhatom, jó látni az embereken
azokat a kis pöttyös maszkokat. Jó
tudni, hogy segíthetünk, és hogy
elfogadják a segítségünket!



Kell maszk!
■ Molnár Istvánné
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Midig is fontosak voltak számomra a diósjenői emberek. Én itt születtem.
Most is éreztem, hogy tennem kell értük.

Előttem példaértékű ember Var-
sány község polgármesterasszonya,
Kanyó Judit. Ők sem haboztak,
kell maszk, nem kell maszk, rögtön
felismerték a mosható szájmaszkok
varrásának fontosságát.

Mi is így tettünk. Először a test-
véremmel, Gazsi Istvánnéval fog-
tunk hozzá saját költségből. Majd a
műtétről hazaérkező Poszpisel
Gyuláné (Ani néni) első szava is az
volt: „Kati, varrjunk szájmasz-
kot!”. Már el is kezdtük, válaszol-
tam.

Innentől felgyorsultak az esemé-
nyek. A Szent Antal  Karitász Cso-

port a kezdeményezés élére állt.  A
Mindenszentek Alapítvány vállalta
a költségeket. Ani néni beszervezte
a varrónőket és Bőgér Esztert, aki
gondoskodott a csomagolásról és a
kiosztásról. Az én dolgom, az
anyagrendelés, kapcsolattartás a
varrónőkkel, az anyag leszabása
után ellátni őket az alapanyaggal,
begyűjtés, Eszter csomagolása után
szétosztás. A szétosztásba bevon-
tuk Rafael Richárdot, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
két is.

A háttérmunkában segítségünkre
volt Vasasné Szalóki Tünde, aki

ingyen biztosította a fátyolfóliát,
ami a harmadik réteg. Bier László-
né olyan elektromos szabókést
adott, amivel egyszerre 16 réteget
tudtam leszabni. Ani néni vállalta a
zacskók forrasztását. Többen aján-
lottak fel anyagot. A szabásban
segített Vasas Mihályné. A varrás-
ban részt vett Gazsi Istvánné, kb.
500 db maszkot varrt meg, Szalma
Ferencné, Kevicki Jánosné, Csabu-
da Eszter, Csabudáné Szabó Tün-
de, Horváth Szilvia, Alaksa Betti,
Vargáné  Hornos  Petra,  Zsíros  Fe-
renné (Terike) és jómagam.

Április hetedikéig 1700 db
maszk lett kiosztva a diósjenői
lakosok között. Még 300 db lesza-
bott maszk vár megvarrásra. A
karitász csoport és az őket támoga-
tók most is bizonyították, ők Diós-
jenőért vannak jóban, rosszban.

Diósjenői húsvétok
■ Végh József – helytörténész, tanító

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalen-
dárium legfőbb ünnepe. A legrégibb diósjenői adatunk az 1700-as évek
második feléből származik.
E korban a faluban élő jobbágyok-
nak és zselléreknek ajándékot kel-
lett adni a földesúrnak. A század
végére az országszerte szokásos
„ajándék” adása már csak nyomai-
ban élt. Diósjenőiknek nem ajándé-
kot kellett adniuk, hanem kará-
csony és húsvét táján, ha szüksége
volt a földesúrnak, akkor vadásztak
számára. Újévkor, húsvétkor, kará-
csonykor, néhol még pünkösdkor
is szokás volt a plébános, nótárius
(jegyző) megajándékozása is.

Valószínűleg ilyen középkori
ajándékozási szokás miatt kevere-
dett össze a húsvéti tojás és a nyúl.
Egyes német területeken ugyanis a
jobbágyoknak gyöngytyúktojást
kellett ajándékozni a földbirtokos-
nak. A Gyöngytyúk német neve
Haselhuhn, amit mondottak rövi-
den Hasel-nek is (mint ahogyan a
magyarban mi is nevezzük a
gyöngytyúkot gyöngyösnek is). A
nyúl  németül  pedig  Hase.  Az  azo-
nos hangzás miatt történt a kevere-
dés.

Az ünneplés legfőképpen egyhá-
zi keretek között történt. Kalendá-
rium hiányában, és analfabétizmu-
suk miatt, csak a templomban érte-
sülhettek a lakosok az egyes válto-
zó ünnepek időpontjáról, ezért
olvassuk a visitatiokban több he-
lyütt, hogy a plébános az ünnepe-
ket kihirdeti a szószékről. Negatív
esettel is találkozunk: a nógrádi
plébános panaszolta 1746-ban,
hogy Diósjenőn és Szokolyán ün-
nepnap is nyíltan dolgoztak, mert a
prédikátor nem hirdette ki az ünne-
peket.

A református egyházmegye
jegyzőkönyve szerint a konfirmán-
dusok előkészítését mindenütt a
lelkipásztor vagy segédlelkész
végezte. Az előkészítés ideje Diós-
jenőn ádventtől nagypéntekig tar-
tott, s ezen a napon történt a kon-
firmálás. A lelkipásztornak bőven

akadt ez időben tennivalója, hiszen
nem csupán Diósjenőn kellett szol-
gálni a híveket. A Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület 1908. évi
jegyzőkönyvében olvashatjuk,
hogy „Olvastatott a balassagyar-
mati missiói fiókegyház felterjesz-
tése,  melyben  az  elöljáróság  a
fiókegyháznak Diósjenő köteléké-
ből kikapcsolását, s Losonczhoz
csatollatását kéri azon az okon,
mert Diósjenőről ez évben sem
nyertek, jövőben sem reményelhet-
nek, aki húsvét és pünkösd ünnepe-
ken az istentiszteleteket megtartsa
náluk, míg a 2 lelkésszel és jó vas-
úti összeköttetéssel bíró Losonczról
jobb lelki gondozást és egyházkor-
mányzást remélhetnek.”

A dolog már évek óta napiren-
den volt, hiszen már 1893-ban
feljegyeztetett, hogy „Balassagyar
-mat. Gondozója Nagy Gida diós-
jenői lelkész táblás kimutatásának
adatai szerint lelkész munkássága
volt: keresztelt 9, esketett 4, teme-
tett 6, úrvacsorát osztott 2 esetben.
Népesség 216. Vagyoni állása
pedig a misszió pontnak: évi kive-
tett egyházi adója 591 korona,
bevétele 12,345 K 82 fill. kiadása
11,485 K 26 fillér. Pénztári marad-
ványa 860 K 56 fill. Adóssága
10,500 korona. Évi kegyadomány
773 korona 44 fill. Lelkész, beter-
jesztett útazási naplója szerint, a
húsvéti és pünkösdi ünnepek alkal-
mával, tehát 2-szer jelent meg a 65
km. távolságú misszió ponton s 2
esetben prédikált, 2 növendéket
konfirmált.”

A húsvét világi hagyományainak
legjelentősebbje a locsolkodás.
Minden korban a víz tisztító erejé-
nek hite, a betegségek megelőzése,
s a termékenység biztosítása volt a
célja. A középkorban sokkal ko-
molyabb formában történt mindez,
hiszen nem véletlenül hívták a
húsvét hétfőt vízbevető, vagy víz-

behányó hétfőnek, amikor szó
szerint bedobták a vízbe a lányo-
kat.

A vízzel való locsolkodás sokáig
megmaradt, bár egyre szelídebb
formában. Gyermekkoromban
szinte törvényszerű volt, hogy
maga a ház gazdája öntözte meg
egy bögre vízzel a leányokat még
kora reggel az ágyban. A délelőtt
érkező legények pedig ártatlanul
csak egy pohár szódát kértek inni –
mondván, hogy már elég bort ittak
– s persze az szódásüveget aztán
leányokra fordították.

Néhány évtizeddel ezelőtt még
általános volt, hogy a fiúk, legé-
nyek sorra járták az ismerős háza-
kat, rokonokat, hogy egy kis illatos
kölnivel, s persze húsvéti verssel
köszöntsék őket. Gyermekként
jómagam is jártam a falut az
„otykolonytyos” üvegemmel. A
kölniüvegnek ez az elnevezése
országszerte általános volt. A szó a
francia  Eau  De  Cologne  (ejtsd:  ó
dö kolony) kifejezésből származik,
mely eredetileg egy konkrét par-
fümmárka volt, s a jelentése:
„kölnivíz”. Ez ferdült el a magyar
nyelvhasználatban.

Apró legényként egy alkalom-
mal kis híján pórul jártam a hasz-
nálatával. Ügyetlenkedve már az
első helyen teljesen kifogyott az
üveg tartalma, de én – feltalálva
magam – újra töltöttem a patakban.

A Kőszirt Néptáncegyüttes tagjai is felelevenítették a régi locsolószokást

Egy szódásüveg Kovács Ödön
diósjenői vasúti vendéglőjéből.

A húsvéti locsolás fontos kelléke.

Bőgér Eszter munkában



Maradj otthon! – De hogyan?
■ Gottfried Richárd – református tiszteletes
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Kaptunk időt
■ Győry-Fáy Csaba – római katolikus plébános

Egy idős néni azonban meg akarta
szagolni a kölnimet. Úgy úsztam
meg a dolgot, hogy a bátyáimmal
egyszerre nyújtottuk felé az üvege-
inket.

Kisiskolás koromban kötelező
volt minden leányosztálytársamat
meglocsolni. Édesanyám készített
egy listát, hogy utcáról-utcára mer-
re menjek. Mikor ezzel megvol-
tam, összetalálkoztam az osztály-
beli fiúkkal, s velük mentem to-
vább. Szinte minden házba bemen-
tünk, hiszen ötven fillért kaptunk
minden locsolásért. Előfordult,

hogy valahová kétszer is betérünk,
ha közben változott a locsolótárs.
Mondanom se kell, hogy kora
délutánra már igencsak elfáradtam,
hiszen százötven forint „bevé-
telem” volt. Főtt tojást, süteményt
még csak-csak ettünk az első he-
lyeken, de aztán teljesen elteltünk a
finomságokkal.

A tojásdíszítés szokása egészen
az ókorig nyúlik vissza, de a ha-
gyomány a kereszténység elterje-
dése után is megmaradt. A keresz-
tény értelmezés szerint a tojás a
sírjából feltámadó Krisztust jelké-
pezi. Diósjenőn is gyakorta kap-
tunk piros tojást. A tojásfestés
máig kedvelt technikája a húsvét-
váró kézműves foglalkozásoknak.
A húsvéti gyertya nagyobb méretű
fehér viaszgyertya, a föltámadt
Krisztus jelképe. A húsvéti időben
a helye a misézőoltár mellett van.
A falusi népéletben a gyertya, bár a
szegényebb családoknál sem hi-
ányzott, nem vált mindennapi vilá-
gító eszközzé a parasztságnál.
Betegség, halálozás esetén, vagy
nagyobb ünnepek alkalmával
(húsvét, karácsony) gyújtottak csak
gyertyát. Nagy becsben tartották.
Ezért volt feltűnő az 1804-ből
származó hír, miszerint „egy jenői
jobbágy pincéjéből Két tsomó
Gyertyát" loptak el.”
A húsvéti szokások éltetői az egy-

házak mellett a község intézmé-
nyei. A Hétfői Hírek 1982. április
13-i számában egy országos húsvé-
ti körképben szerepelteti a helyi
Szentgyörgyi István Művelődési
Ház programját: „A diósjenői fia-
talok is régi húsvéti szokásokat
idéztek meg, átnyújtották a húsvéti
komatálat, volt tojásfúvás, tojásfő-
ző-, sütő- és evőverseny, sőt tojás-
táncot is roptak.”
A megyei napilap adta hírül 2010.
április 2-án, hogy „.Közös húsvéti
készülődésen vehetnek részt azok
az érdeklődők, akik ellátogatnak a
helyi református gyülekezeti házba
április 3-án, szombaton 15 órára.
A gyerekek és szüleik „A ravasz
rokon” című húsvéti bábelőadást
tekinthetik meg, amelyet követően
lehetőségük nyílik húsvéti tojáso-
kat s különböző asztali díszeket
készíteni. A szervezők kérik, hogy
mindenki vigyen magával kifújt
tojásokat!”
Szintén a Nógrád Megyei Hírlap
írta 2011. április 28-án, hogy a
diósjenői Kőszirt Néptáncegyüttes
húsvéti népszokásokat elevenített
fel. 2014-ben pedig húsvéti
„bütyköldére” invitálták az érdek-
lődőket a tájházba. A diósjenői
általános iskola és az óvoda is
minden évben szervez „nyuszi-
váró” foglalkozásokat.
Egészen a közelmúltig – az inter-

netes világ beköszöntéig – szokás
volt, hogy az emberek képeslapon
kívántak boldog ünnepet. Ennek is
megvoltak a diósjenői különleges-
ségei, hiszen akadtak ügyes kezű
emberek, akik egyedi, kézzel fes-
tett képeslapokat készítettek. En-
nek legkiválóbb képviselője volt a
Matolcsi néni, akit gyerekként
Főbe néninek szólítottunk, s hozzá
jártunk négy-öt évesen németet
tanulni. A református templom
közelében egy nyári konyhában
lakott. A szüleim mindig tőle vásá-
roltak a húsvéti, karácsonyi lapo-
kat. Egyrészt mert szépek voltak,
másrészt mert így akarták támogat-
ni az idős, egyedülálló nénit. Ha-
sonló szép képeket festett, s hozzá
– ha kellett verseket is fabrikált – a
sokak által ismert és kedvelt Petró
Lajos bácsi.
A húsvéti ünnepnek egyik legfon-
tosabb értéke az volt,  hogy az em-
berek felkeresték egymást, hogy
beszélgessenek egymással, kö-
szöntsék egymást. Mindez mára
meglehetősen megkopott, s külö-
nösen a mai – járványterhes –
időben nemigen elképzelhető.
Marad tehát számunkra a virtuális
látogatás. A digitális világban is
köszönthetjük egymást. Legalább
ily módon fejezzük ki az idén is
azt, hogy gondolunk szeretteinkre,
barátainkra!

Az „otykolontyos” üveg
egy leányalakot formázott

A mostani időszak nagyon különleges helyzet mindannyiunknak. Bár
mindenki másként éli meg a Húsvétot, az idei ünneplés hosszú időkre
nyomot hagy bennünk.
Hiányzik a személyes találkozás,
az érintés, az ölelés, ami minden
létező ember számára végtelenül
fontos. Különösen nehéz minden-
kinek, hogy nincsenek nyilvános
szentmisék. Sokan felhívnak tele-
fonon, elérnek az interneten, a
közös hitéletünk átterelődött a
közösségi média helyi csoportjába.
Ez a helyzet időt adott nekünk.
Meg kell találnunk az időnket.  Azt
az időt, amink eddig soha nem
volt. Van időnk gondolkodni, még-
inkább tudunk segítséget kérni
Istentől, másoktól. Van időnk
imádkozni.

A püspökúr személyesen felhí-
vott engem is, érdeklődött, üdvö-
zölte a híveket. Ő is kérte, hogy
imádkozzunk egymásért. Mást nem
tudunk tenni, de feltaláljuk magun-
kat ebben a helyzetben is.
Húsvét vasárnap mindhárom tele-

pülést felkeresem és megáldom az
embereket, családjaikat, az esetleg
kitett ételeiket. Kilenckor indulunk
Nógrádról, 10 órakor Berkenyén,
majd 11 órakor Diósjenőn leszünk.
A történelem során sokan voltak
már házi őrizetben, börtönben,
mégsem bolondultak bele.
365-ször szerepel a Szentírásban,
hogy ne féljetek. Pontosan annyi-
szor, ahány nap van egy évben.
Amit Jézus mondott: „ne féljetek,
én legyőztem a világot. Ne féljetek,
veletek vagyok a világ végéig.”
Pál apostol pedig így fogalmazott:
„az Isten szeretőknek minden a
javukra válik.”
És a zsoltár szerint: „Még a halál
völgyében sem félek, mert ott vagy
vélem.”
Tudjuk, hogy a Jóisten mindenütt
velünk van.
Senki nem tudhatja, hogy meddig

tart  ez  az  egész.  Azt  tudom,  hogy
ez nem Istentől van. A rossz sosem
Istentől van, hanem a Sátán műve.
De azt biztosan tudom, hogy a
Jóisten tanít, nevel. Megtanítja,
hogy mi az igazi, az igazán értékes
az életünkben és mi az, ami nem.
Mindig az az igazán értékes, amit
Pál apostol úgy jellemez, hogy „a
szeretet marad meg, a látható mu-
landó és a láthatatlan örök.” Vagy
amit Saint Exupéry a Kis herceg-
ben fogalmaz meg, a Szentírás után
szabadon: „Ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan.”

A jelenlegi helyzetben az embe-
rek biztosan átértékelik az életüket.
Én is, bárki, aki gondolkodó em-
ber. Ebben biztos vagyok. Most
lehullanak a falak, lehullanak az
állarcok.
Mindszenty bíboros itt volt Felső-
petényben hónapokig házi őrizet-
ben és nem bolondult meg. Vagy
Márton Áron, aki ugyancsak hóna-
pokat töltött magánzárkában, majd
aztán évekig házi őrizetben. Ő sem
adta fel, nem őrült bele. Ott volt
Placid atya, aki a Gulagon volt
évekig, hazajöhetett volna, de még

ott maradt további öt évig, mert
voltak még magyarok, akiknek
szükségük volt rá. Ez a népnek, a
hazának szeretete, minden mell-
döngetés nélkül.

Nem szabad kétségbe esni. Ősz-
re meglesz az ellenanyag, az oltás.
Onnantól kezdve ismét mindenki
szabadon utazhat. Ezt a pár hóna-
pot ki lehet bírni.
És addig is kell a humor. Meg kell
őrizni az imádságot, a jókedvet.
Azt senki nem tiltja meg, hogy
valaki sétáljon, hogy felhívja a
másikat, hogy viccelődjenek, ka-
cagjanak. És azért itt a tavasz.
Nekünk szerencsénk van, hogy
vidéken élünk, kimehetünk a sza-
badba, a kertbe. Tessék örülni
mindennek! Ha nincsenek barátok,
rokonok, akkor legyen egy kutya,
egy macska, azzal lehet törődni és
eltelnek a napok. Rengeteg minden
van, aminek lehet örülni.
És végre itt az időnk arra, hogy
gondolkodjunk, elmélkedjünk,
imádkozzunk és számba vegyük az
életünket. És mindenért hálát kell
adjunk, hisz semmi sem természe-
tes.

Most nem működnek a régi be-
idegződések, a régi paradigmák és
új utakat kell keresnünk az életünk
minden területén. Az, amit mi

általában csak a „koronavírus”
kifejezéssel összegzünk, az az
életünk minden szegmensét, így a
legszentebb részeit is, még a gyü-

lekezeti életet, sőt még az úrvacso-
rai közösséget is érinti.
Ma az egész világ – beleértve ben-
nünket is – belekényszerült egy
olyan sötét alagútba, amelyről
semmit nem tudunk. Azt azonban
igen, hogy keresztül kell mennünk
rajta. Nem tudjuk, hogy pontosan
hova  vezet,  meddig  tart,  és  nem
tudjuk,  hogy  mi  is  lesz  az  ára  an-
nak, hogy a végére érjünk. Talán
lesznek nekünk is személyesen

áldozataink, akár halottaink is, és
nagy valószínűséggel mindenkit
erősen meg fog rázni anyagilag a
járvány hatása. Azonban a keresz-
tyén embernek ezeken kívül, lehe-
tősége van még valami mást is
tudni. Azt, hogy ennek a sötét
alagútnak a végén maga az Úr fog
várni és út közben is Ő kísér min-
ket. Jó tudnunk azt, hogy minden,
még ez a vírus is, a maga romboló,
gyilkos erejével az Ő kezében van.

Mindannyiunk számára ismeretlen helyzetben köszöntött ránk ez a böjti
időszak és ezzel együtt ez a húsvéti ünnepkör is. A jelenlegi járványügyi
helyzet miatt mindannyian a megszokott gyakorlatunk újragondolására
kényszerülünk.



A Nagy Szünet
■ Pluhár-Schaf Ibolya – Boróka-ház

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Diósjenő, Kossuth L. út 33. sz.

Dr. Virsinger Norbert
Mobil: 06 30/338-1762

FOGÁSZATI ÜGYELET
Budapest VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

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

ORVOSI ÜGYELET
Rétság, József Attila u. 13. sz.

Hétköznap: 16 - másnap 8 óráig,
hétvégén és m.szüneti napokon: 0-24

Telefon: 06 35 350-561

8. oldal Diósjenő Község Önkormányzatának  tájékoztató kiadványa 2020. március-április hó

                           tájékoztató kiadvány. Kiadja: Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. sz.
Koordinátor: Glöckl Ferenc (alpolgarmester@diosjeno.hu) , szerkesztő: Tóth Gábor (tothg@citysound.hu), nyomdai előkészítés: Hustyava Zoltán

Önkormányzat honlapja: https://diosjeno.hu – Sokszorosítva: 1.100 példányban

A Boróka-ház a többi kulturális térrel és minden mással egyetemben
kapott egy NAGY SZÜNET-et, amit lehet ajándék IDŐ-nek is tekinteni.
Olyan idő, amit nem tudtunk lecsípni a hétköznapok rohanásából, a sű-
rűn szervezett programok közötti térből.

Ha erre gondolunk, akkor szinte
azonnal felmerül bennünk a kérdés:
ha valóban a kezében van minden
hatalom, még ahhoz is, hogy ezt
megfékezze, akkor miért nem teszi
meg? Azért, mert az Úr időnként
azt mondja egy embernek, vagy
akár egy egész népnek, hogy ezen
az úton végig kell mennetek! Ezt az
utat bizony végig kell járnod. Mert
a jelenlegi utadon eltévedtél, vala-
mit elrontottál, valamit nagyon
elfelejtettél. A Bibliában bőséggel
találunk ezekre példát.
Így  a  kérdés  nem  az,  hogy  miért
kell végigjárnunk ezt az előttünk
álló utat, aminek sem a hosszát,
sem a nehézségét nem látjuk pon-
tosan, hanem sokkal inkább az,
hogy ezt hogyan tesszük meg.
Mert végig lehet menni ezen az
úton úgy, hogy nem engedem ma-
gamhoz közel mindazt, amit az én
Istenem akar nekem mondani és
még jobban megkeményítem a
szívem. A végére érhetek megfá-
sultan, megkeseredve úgy, hogy

közben semmit nem tanultam.
Vagy pedig engedem, hogy ebben
a nehézségben Isten beszéljen
velem és megmutassa mi az, amit
bizony már rég el kellett volna
engednem, ki kellett volna dobnom
az életemből.
A Feltámadott Úr, akit Húsvétkor
(is) ünneplünk, valóban FELTÁ-
MADT! Ez azt  jelenti:  Hogy Ő él!
Hogy mit sem vesztett dicsőségé-
ből, hatalmából, erejéből! Ő a Ki-
rályok Királya és az Uraknak Ura!
Ő ott van veled az otthonodban!
Meg lehet szólítani, lehet Vele
találkozni! Ki lehet tárni a szíved
és elmondani, ha nehéz, ha félel-
metes, ha nehezen elviselhető, ha
szomorú, ha bűnnel teli, ha öröm-
teli… Keresd az ő orcáját a Nagy-
csütörtök megdöbbenésében, a
Nagypéntek sötétségében és a
Húsvét ragyogásában! Most talán
kicsit másképpen.
„Szárnyaid árnyékában keresek

oltalmat, míg elvonul a veszede-
lem…” Zsoltárok 57, 2

A havi programajánlónk helyett
most írok egy kicsit másként, más-
ról. A Boróka-ház vezetőjeként
több kérdést is kapok mostanában:
Mi lesz most Veletek, Veled? Ho-
gyan tudtok fennmaradni? Mi lesz
a nyári programokkal?
A programok várnak, az előadások
egy részét a honlapon, Facebook-
on megosztjuk, a gombatanfolyam
remekül működött a netes oktatá-
son keresztül is, sőt a szövő cso-
port is kapott alapanyagot és távta-
nítást. A rezsink csökken a lassú
üzemmódban, így a kiadásaink is,
de három ember bérét így is ki kell
az egyesületnek egészíteni. Jóma-
gam hat éve önkéntesként dolgo-
zom itt, ez most sem lesz másként.
A nyarunk heti szintre be volt ter-
vezve táborokkal, programokkal,
az őszünket pedig a „Római légió-
sok” foglalták le.

Most olyan extra időt kaptunk,
amikor van lehetőségünk végig-
nézni azt, ahogy nőnek a virágok
és a fűzfakunyhó friss ágai. Ami-
kor van időnk rendet tenni magunk
körül és magunkban. Nagy erőkkel
dolgozunk a padláson felhalmozott
rengeteg adomány elrendezésén,
kertészkedünk, komposztálunk,
festünk, dekorálunk és minden
elmaradt dolgot pótolunk. Nagyon
jó érzés ez a tavaszi nagytakarítás.

És sokat beszélgetünk arról, kik is
vagyunk, mit szeretnénk.
A betegség és a járvány nagyon
komoly dolog, de ha betartjuk a
hasznos szabályokat, akkor egész-
ségesen, vagy kisebb nehézséggel
végig tudjuk együtt vinni úgy ezt
az időszakot, hogy arra tudunk
majd visszagondolni, ami segített
minket a fejlődésben.

Személy szerint hálás vagyok  a
csendnek és a befelé fordu-
lás időszakának, mert az elmúlt
sok év a különböző projektmegva-
lósításokkal, a létrehozással és a
működés biztosításával telt el.
Tonnányi papírmunkával és hatal-
mas felelősséggel a hátamon és a
családom hátán. Most is van fel-
adat, de lassú ütemben, a tavasz és
a Húsvét várakozásával.
Hálás vagyok, hogy létrejöhetett ez
a kis civil központ, ahol a zene és a
gyerekzsivaj a mérvadó hang.
Most ültetünk. Programterveket,
virágokat, együttérzést és hitet
abban, hogy nemsokára újra lehe-
tünk együtt, kinyit a nagykapu és
rendezhetünk a kicsiknek az új
úton lábbal hajtós műanyag moto-
ros versenyt.

A magam nevében kívánok min-
denkinek sok Fényt és együttérző
tiszta gondolatokat egymás iránt az
elcsendesedés időszakában!

Könyvbemutató – Diósjenői képeslapok
Kalocsai Attila gyűjteményét Végh
József szerkesztette egy reprezen-
tatív albumba, s látta el történeti
jegyzetekkel. 150 képeslap, 150 év.
Ez az, aminek bemutatására vállal-
kozik ez az album. Szerencsénkre
igen sok képeslap született Diósje-
nőről. Mindez köszönhető csodála-
tos fekvésének, s annak, hogy in-
nen indulnak a Börzsönybe hazánk
legérintetlenebb, és - legalábbis
számunkra – legszebb hegységébe
a legcsodálatosabb túrák. Mind-
amellett elcsodálkozhatunk a lapok
láttán, hogy ez idő alatt mekkorát
változott a világ, s benne a mi
falunk, Diósjenő is.

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

Dr. Laczkovszki Győző
Tel.: 06 35/525-007; 06 20/298-90-98

Telefonos bejelentkezés szükséges!

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

Dr. Lukács Beáta
Kizárólag sürgősségi ellátás van!

Telefonszám: 06 35 559-682

RENDELÉSI IDŐ
hétfő 09:00-10:30
csütörtök 09:00-10:30

VÉDŐNŐI TANÁCSADÁS
06 35 364-448  és 06 30 456-6498

Nők és várandós anyák:
hétfő: 9:00 - 12:00

Csecsemő-, gyermek-, i. tanácsadás:
kedd: 9:00-13:00

Minden esetben távkonzultáció zajlik !

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

LILIOM PATIKA GYÓGYSZERTÁR
Diósjenő, Kossuth  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
GYERMEKORVOSI RENDELŐ

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

Csak telefonos bejelentkezés után!

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

Fakivágás, nyesedék aprítása, darálás
Kucsera Imre

Tel: 06-20/967-4354, 06-30/682-9682.

Meleg étel rendelhető a Községi konyhán
Tel: 06 70 332 8111, 06 30 479 1108

hozott ételhordóban: 600 Ft,
kiszállítva Diósjenő területén

előre leadott ételhordóban: 870 Ft


