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A falu ügye közügy
 Tóth Gábor – főszerkesztő

Pontosabban közös ügy. A Jenői Napló keretein belül is le-
hetőséget adunk minden, a falu lakosságát akár napi szinten 
foglalkoztató ügy feltárására, körbenjárására. Célkitűzésünk, 
hogy mindenki szót kaphasson itt, nyomtatott formában is. 
Jelen kiadvány nem az Önkormányzatról szól, hanem Diós-
jenőről, tehát a kulturált eszmecsere eszközeivel bárki meg-
írhatja észrevételeit, kérdéseit és ha a terjedelem, illetve a 
téma aktualitása ezt lehetővé tesz, a következő lapszámban 
foglalkozunk vele.
Témajavaslatokat, kérdéseket közvetlenül a főszerkesztőnek 
is lehet címezni a tothg@citysound.hu elektronikus levél-
címre.

Szemetelés mindenhol
 Munkatársunktól

Szinte minden nap szemünk elé kerül néhány fotó a falu kör-
nyékéről a helyi közösségi csoportokban, oldalakon. Mindun-
talan azt látjuk, hogy hiába a szemétszedő akciók, a figyelem-
felhívások, mindig akad utánpótlás és mindig lesznek olyan 
falubeliek, akik szemrebbenés nélkül kihordják a háztartási- és 
építési hulladékaikat a közterületekre, útszélére, erdők  mélyé-
be. A helyzet már tarthatatlan, megmozdult a falu civil és ön-
kormányzati szinten egyaránt.

Kitartó szemetelőink nem kímélik a temetők környezetét 
sem, amelyeknek rendbe tétele nem kevés erőfeszítésébe te-
lik az Önkormányzatnak, felekezeteknek, vagy magánembe-
reknek.
Mit lehet tenni?
Egyrészt írni kell róla, meg kell osztani a fotókat, a helyszínt, 
hogy talán valaki felismeri a másik bontott burkolatát, hasz-
nált kerítését, ne adj Isten tévéjét, bojlerét. Volt már rá példa, 
hogy ismerős volt a kiszórt, fürdőszobai csempe és be lehe-
tett azonosítani az elkövetőt. Igen, elkövető, mert szemetel-
ni, veszélyes hulladékot, építési törmeléket (ismertebb nevén 
sittet) engedély nélkül kihelyezni szabálysértés, bizonyos 
esetekben bűncselekmény.

Az elmúlt fél évben 10 konténernyi hulladék gyűlt össze a 
Villtesz és az önkormányzat területén. Ennek elszállításáért 
cserébe az intézményekből összegyűjtött ócskavassal fizetett 
a falu, így pénzébe nem került a közösségnek. A közelmúlt-
ban a falugondnokság a katolikus temető környezetét tisz-
tította meg, de nem várható el a hivatalos szervektől, hogy 
örökösen rendet rakjon a rendetlen emberek után.

Figyeljünk már oda! Miért természetes, hogy a szemetet ki-
szórjuk az utcára, a közterületre? A minap az egyik, rendezett 
környezetű buszmegálló szemetesébe volt belegyömöszölve 
egy zsák PET palack. Mondhatnánk, hogy még szerencse, 
hogy szelektíven volt kezelve, de az a hely sem ezek kido-
bására való. Van egy mindenki számára elérhető hulladék-
szállítási naptár a Zöld Híd B.I.G.G. Kft. honlapján, sőt az 
Önkormányzat is kommunikálja. Ezen ütemezés szerint le-
het felkészülni a különböző hulladékfajták kikészítésével. A 
rétsági hulladékudvarról az utolsó oldalunkon olvashatnak. 
Mégis mindig van, aki másként gondolja.

Képeink a Kápolnához vezető út melett, illetve a katolikus te-
mető parkolójában készültek.   
    (folytatás a 2. oldalon)



Rendes ember nem szemetel, a többieknek 
TILOS !
Ez a vidám felszólítás egy hulladékgyűjtő sziget kerítéséről való. 
Ez az írás pedig, a feliraton szereplő többieknek szól.
Tudjanak róla, hogy azért élhetünk a Földön, mert a Természet 
nem hagy maga után hulladékot.
Nekünk sincs más lehetőségünk, mint követni példáját, mert kü-
lönben elpusztulunk. Gondoljunk csak
szén-dioxid kibocsátásra és  felhalmozódására a légtérben. Mind 
hatalmasabb időjárási katasztrófákat és emiatt egyre drágább 
élelmiszer árakat hoz magával. Nem lehet megvárni, amíg telje-
sen ellehetetleníti az életünket, ezért éghajlatunk megmentésére 
ötvenezer milliárd forintot kell költeni a következő harminc év-
ben. Szilárd hulladékaink feldolgozásának árát azonban már év-
tizedek óta folyamatosan fizetjük. Nemcsak a szemétdíjban, ha-
nem a termékek árába is be lett építve, éppen ezért ostoba dolog, 
még az egészségünkkel is ráfizetni. Diósjenő árkainak mélye és az 
erdei utak meg a közutak szegélye már a talajba került műanyag 
hulladékkal van terítve. Ezekről tudható, hogy mikroműanyagént 
az ivóvízbe és táplálékainkba kerülnek. Kiszűrhetetlenek, mert a 
méter milliárdnyi része a nagyságuk, ugyanakkor mérgezőek. Ne 
várjuk meg, hogy gyógyíthatatlan betegségeket okozzanak !
Mivel folyamatosan fizetjük hulladékaink feldolgozásának költ-
ségét, egyre jobban szervezet rendszerek segítenek „rendesnek” 
lennünk, elkerülve a szemetelést.
Érdemes elolvasni például a színtelen szelektív hulladéknak való 
zsák feliratát, ugyanis háztartási szemetünk döntő többsége ebbe 
való és energiát spórolunk vele.
A kukák tartalmát még szét kell
választani könnyű (égetőműbe való) és nehéz (szeméttelepre 
való) frakciókra, mert nem szabad már
vegyes szemetet lerakni. 

Egyre általánosabbá válik ehelyett a ledarálás (üveg, beton, gumi 
stb.) mert a darálékot fel lehet használni útépítésnél, az építőipar-
ban stb.
Ideje észrevennünk, hogy a XXI. században, a mindennapjaink 
során kialakuló hulladékot mindenütt csak szelektíven szabad 
gyűjteni, legyen az temető, építkezés, közterület, mert a külön-
böző szemétnek más és más útja van az újrahasznosítása illetve 
megsemmisítése során.
Például a kis mennyiségű építési törmelék elhelyezése a rétsági 
hulladékudvarban 10.688.- forint. Ez a maximálisan leadható 1 
köbméter díja. A háztartási lomot, műanyag- és papírhulladékot 
ingyen átveszik ugyanebben a mennyiségben. Leadható az elekt-
ronikai, háztartási gép selejtünk, gépkocsink gumija (4 db sze-
mélyenként).
Lakcímkártyát és a szemétdíjunk befizetett csekkjét kérik. Tele-
fon: 06 20 334 0392
Energiát takarítunk lebomló szemetünk komposztálásával. Föld-
ből lett, földé lesz, méghozzá értékes,
remek termőföld. Lombbal keverve is megérik, mert a száraz 
hulladék is átalakul benne, ha mennyisége 1/3-rész alatt marad. 
Gallyat, nyesedéket méteres darabokban kötegelve szállít el a 
Zöld Híd B.I.G.G. Kft., aminek weboldalán lomtalanítást ren-
delhetünk időpontra és tájékozódhatunk egyéb hulladékok elhe-
lyezésének módjáról is. Például a használt égőket az elektromos 
cikkeket áruló üzletek, a lejárt gyógyszereket a gyógyszertárak, 
fáradt olajunkat a Mol kutak stb. veszik át.
Fentiek után lássuk be nincs értelme a bokrok alá dugdosnunk 
feleslegessé vált dolgainkat, ahogy jelenleg sokan teszik pl. a régi 
szemétteleppel szemben. Annyi energiával már Rétságra is elvi-
hetők sima úton – átvitt értelemben is, mert tetemes büntetési 
tételei vannak már az illegális lerakásnak.

Lászlóné Bohacek Anna

Börtönbe kerülhet, aki szemetel
 Jenői Napló

Lapzártánk időpontjában a 24.hu adta hírül, hogy az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium (ITM) hulladékgazdál-
kodási hatóságot tervez felállítani és létrehozzák a hulladék-
gazdálkodási rendészetet is, melynek ellenőrei gázspray-t és 
gumibotot is használhatnak az illegális szemétlerakók ellen. 
A minisztérium módosítaná a büntető törvénykönyvet is. A 
szemét engedély nélküli elhelyezésével elkövetett természet-
károsítást az eset súlyosságától függően egytől öt, vagy ket-
tőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel lehetne büntetni. 
Környezetkárosítás jogcímén a kiszabható szabadságvesztés 
mértéke tíz évig is felmehet, és nem csak az ipari méretű 
szennyezésekre sújtanának le keményen, börtön járna azért 
is, ha valaki az autójából, teherautójából a 100 kilogrammot 
vagy 10 köbmétert meghaladó mennyiséget borít ki, sőt ak-
kor is, ha a hulladék 10 négyzetméternél nagyobb területen 
szóródott szét.

Július elsejétől országos szinten felszámolják az illegális sze-
métlerakókat. Ez az intézkedés nem jószolgálati cselekedet, 
hiszen nagyon komoly pénzébe kerül az adófizetőknek, így 
jogos az elvárás, hogy megfelelő ellenőrzés és szankcionálás 
legyen az újra szemetelőkkel szemben. 
Helyi szinten, a diósjenői önkormányzat mindent megtesz 
annak érdekében, hogy ellenőrizze a szemetelés szempont-
jából kritikus területeket. Az új térfigyelő rendszer és rejtett 
vadkamerák segítenek majd az elrettentésben, illetve az elkö-
vetők kézre kerítésében.



A másik alternatíva a komposztálás
 Blaskóné Csontos Mária

A Diósjenői Állat- és Természetvédő Egyesület közös ötletelésre 
hívta a falubelieket. 

Javaslatokat, terveket kérnek a közösségi oldalon is, kü-
lönböző, kerti komposztálók készítésére. Akár teljes körű 
felhasználási ötletek is érkezhetnek, a komposztálható hul-
ladékok tárolásától egészen a végső felhasználásukig, akár 
például magaságyásokban. Az így kialakuló, magas tápanyag 
tartalmú talajban szinte burjánzanak a növények, a zöldsége-
ink. Bárkinek, ha jól bevált módszere van, kérjük ossza meg 
az egyesület közösségi oldalán, vagy juttassa el szerkesztősé-
günkbe, minden jó ötletet közreadunk.

Országosan is megtiltják az avarégetést
 Munkatársunktól

A levegő védelméről szóló kormányrendelet értelmében 2021. 
január 1-től az egész országban megtiltják az avarégetést.

Eddig az önkormányzatok hatáskörébe tartozott a helyi ava-
régetéssel kapcsolatos szabályozás. Ez praktikusan heti egy, 
vagy két napon tette lehetővé, hogy a kertben felgyülemlett 
zöldhulladékot, avart elégessük. A jövő évtől ezt a rendeletal-
kotási lehetőséget eltörlik, így január elsejével országos szin-
tűre emelkedik az égetési tilalom. Diósjenőn az összegyűlt 
avart és kerti hulladékot a Zöld Híd B.I.G.G. Kft. az előre 
megvásárolt zsákokban gyűjtve, vagy a nyesedéket, ágakat 
kötegelve elszállítja. 

Megújul a kertészet
 Tóth Gábor

Alig, hogy kitavaszodott, megindulak a munkálatok a Haladás 
utcai kertészetben is.

Pár évvel ezelőtt, még az akkori polgármesterrel, Tóth Já-
nossal beszélgettünk arról, hogy mennyire kár, hogy Diósje-
nőnek nem lehet saját gazdasága. Akkora, amely akár a falu 
igényeit is elláthatná. Sokszor szóba került, hogy jöhet bár-
milyen baj a világban, ellátási problémák, vagy közlekedési 
nehézségek, amik nehezítenék a nagy hipermarketekbe való 
eljutást, vagy a helyi kis boltok feltöltését. Ennek egy kis da-
rabját most megízlelhettük a pandémiás időszakban, de ez 
legyen a legnagyobb probléma az életünk során. A mostani 
helyzet talán csak katalizálta a törekvést, hogy a Startmunka 
program során a korábbi években beindított kertészet meg-
újulhasson, sőt kibővülhessen. 

A jelenlegi képviselő testület és Székely József polgármester 
a tavaszi időszakra időzítette a Haladás utcai terület meg-

újítását. Ahogy az időjárás engedte, Halász Csaba falugond-
nok és kollégái, valamint a hivatal közmunkásai nekiálltak 
a munkálatoknak. Elszedték a régi fóliasátrakat, szántottak, 
talajmaróztak és rövid idő elteltével már be is került a vető-
burgonya Hegedűs József képviselő úr édesanyja, Magdi néni 
irányításával. 

Ki lett takarítva a kis szertár épület, kikerült 4 db. víztartály 
az öntözéshez, fel lettek újítva a vízcsapok, a vezetékek, meg-
újultak a mellékhelyiségek. A szomszédos földterületet meg-
vásárolta az Önkormányzat, így a falu tulajdonában és ke-
zelésében levő, termesztésre alkalmas földek további 12 ezer 
négyzetméterrel bővültek.
A Halász Csaba által irányított Falugondnokságnak így már a 
kertészetre is kiterjedt a feladatellátási területe. Az itt elhelye-
zett berendezések, illetve a kiültetett növények védelme érde-
kében a kertészet is be lett vonva a térfigyelő rendszerbe.   
    
    (folytatás a 4. oldalon)



Függetlenül a mindenkori vezetéstől, egy falunak mindig 
szem előtt kell tartania, hogy el tudja önmagát látni legalább 
az alapvető zöldségekkel, gyümölcsökkel. A kertészet ügye 
több cikluson átívelő feladat, melyből nem szabad politikai 
kérdést kreálni.

Bízunk benne, hogy a most látható bővülések és a beindult 
termelés fenntartható lesz, ezáltal többen juthatnak helyi ter-
ményekhez és nem utolsó sorban, a közmunkásainknak is 
hosszú távon lesz elfoglaltságuk.

Hidak Diósjenőn
 Végh József

A Börzsöny lábánál élve tudjuk, hogy ha esik, akkor jön a víz a 
hegyből. Az egykori vulkáni kráter megmaradt kalderái között 
zegzugos, völgyekkel szabdalt domborzatot formált az elmúlt 
14 millió év esőzése, ahonnan bővizű források táplálják a víz-
gyűjtő területeket. Diósjenő területére is több patak fut be és 
a település fejlődése, növekedése a történelem során gondosan 
ügyelt a medrekre és a felettük átívelő átjárókra, hidakra. Írá-
sunkban képes körsétára invitáljuk olvasóinkat.

Berki György visszaemlékezése: „A patak fölötti hidak csak 
az első világháború után épültek, amikor Kámory Lajos lett 
a jegyző. Az első híd Csirog házánál készült, s azután a szö-
vetkezetnél.”

A „Csirog” hídja készült el elsőként a faluban

Diósjenő ófalu részét hosszában szeli ketté a Jenői-patak, ki-
alakítva a Szabadság és a Dózsa György utakat. A kettő kö-
zött, a változó mélységű patakmeder felett szükségszerűvé 
váltak a gyalogos-, majd a kocsival is használható közúti hi-
dak. Kezdetben fából épült szerkezetek készültek, amelyeket 
sorra váltottak fel a kő, vagy vasbeton műtárgyak. Ezek nagy 
részét 1938-ban kezdték el megépíteni, de akadnak korábbról 
származó beton hidjaink is. Sajnos a betonból készült átkelők 
kevésbé viselik jól az állandó mozgásban lévő patakmedret, 
így hamarabb elhasználódnak, míg a nagyméretű terméskő-
ből megépített hidak jól tűrik az idő múlását és a használatot.

A református templom előtti híd 1925-ben készült

A második világháború előtt a népesség növekedésével a te-
lepülés belső forgalma is megemelkedett, ezért azonos tervek 
alapján épültek meg a következő hidak.

A Dózsa és Szabadság utcát összekötő első gyaloghíd való-
színűleg 1938-ban készült a másikkal egyidőben

(Az út és az utca elnevezés keveredik a falusi és a városi szó-
használatban. Kisebb telüpéleseken csak az út az elterjedt és 
megszokott, míg a nagyobb méretű utcahálózattal rendelkező 
városokban mindkettő. Ezért is olvashatjuk a cikkben így is, 
meg amúgy is. - A szerk.)



A Dózsa és Szabadság utcát összekötő második gyaloghíd 
is1938-ban készült

A falu főterén lévő átkelő és a mellette lévő gyaloghíd egyszer-
re készülhetett

A Germányi-háznál (mai tűzoltó szertárnál) lévő fahíd helyett 
1938-ban építettek újat.

Berki György: „A Kápolnára vezető utat és a felüljárót 1930-
ban építették. Nagyon sok kubikus talicskával hordta a földet 
a tompai dűlőből. Azért kellett felüljárót építeni, mert veszé-
lyes volt, s történt halálos gázolás is, amikor lovaskocsit ütött 
el a vonat.”

 

Az 1931-ben épült 6,0+8,0+6,0 méteres vasúti híd a megyé-
ben egyedülálló műtárgy, ezért érdemel különös figyelmet

A település legnagyobb hídja a mai takarékszövetkezet és a 
Szent István park között volt. A mély patakmedret feltöltöt-
ték, s lecsövezték, így már csak a megmaradt pillér mellvédek 
emlékeztetnek a régi hídra. 

Az egykori híd megmaradt pillérei a Kossuth úton

A hídpilléren lévő kőbevésett felirat megfejtése még várat 
magára. Valószínűleg az útvonal hivatalos számozását tartal-
mazza. 

A központi helyen álló hídpillér felirata még megfejtésre vár 

(Az írásunkban szereplő képeket Végh József és Tóth Gábor ké-
szítette. )

Hídfelújítások Diósjenőn
A bő 80 éve épített, zömmel betonszerkezetes hidak mér-
nökei már tervezésukkor alulbecsülték a víz és az időjárás 
pusztító hatását. Míg a kőhidak folyamatosan zömülnek, 
együtt mozognak a mederrel, addig a merev, monolit be-
tonátkelők erre nem képesek, hanem egyszerűen meg-
repednek, a víz bejut a szerkezetbe és szétfagynak a téli 
hidegben. 
Az Önkormányzat szakemberei május közepén kezdték el 
két gyalogos híd felújítását. Első körben a pillérek környe-
zetét kellett megtisztítani, a repedésekben meggyűlt föl-
det kitakarítani. Ezt követi a hídszerkezet megerősítése és 
az új korlátok felhelyezése.



Trianoni emlékezés
 Munkatársunktól

Új emlékművet avattak Diósjenőn a Jog utca és a Szentgyörgyi 
utca találkozásánál. A trianoni békedekrétum 100. évfordu-
lója alkalmából, civil kezdeményezésre Fricz János és Lestyán 
Gábor valósította meg az emlékhelyet. 

A sziklára vésett Nagy Magyarország és az „Összetartozunk” 
felirat mellett felállították a trianoni szimbolikákkal díszí-
tett kopjafát is. A murvával felszórt emlékkertbe egy pad is 
került, ahol megpihenhetnek a látogatók, miközben a Bör-
zsöny hegyvonulataiban gyönyörködnek. A területet Lestyán 
Gábor tette szabaddá. A szikladarab Berkenyéről érkezett és 
Králik József faragta rá a szétszakított Nagy Magyarországot, 
mely mellé került Fricz János faragott, kopjafája. 

Az emlékhely civil kezdeményezésre jött létre. Diósjenőnek 
van már egy, hasonló emlékműve, amit 2014-ben, ugyancsak 
Fricz János faragott és a kettős keresztet ábrázoló alkotás a 
Szt István parkban lett felállítva.

Az idei év történései, nevesül a korona vírus nem volt tekin-
tettel emberekre, közösségekre, ünnepekre és gyászos évfor-
dulókra sem. A korlátozások az egész tavaszt és a nyár egy 
részét is bizonytalanságban tartották, majd el is lehetetlení-
tették. Idén Pünkösdkor oldották fel a rendezvényeket érintő 
korlátozásokat, de az idő már kevés lett volna egy nagysza-
bású megemlékezés megszervezésére. Ráadásul az Önkor-
mányzat nem kívánt rászervezni a magánkezdeményezésre, 
sőt olyan szinten támogatta azt, hogy a polgármester úr, a 
jegyző asszony és a parlamenti képviselő úr is részt vettek a 
színvonalas megemlékezésen. Velük együtt a falu volt testü-
lete is képviseltette magát, miután ők a Szt. István park em-
lékművénél is koszorúztak.

Végh József helytörténész, tanár megemlékezését Gottfried 
Richárd református tiszteletes és Győry-Fáy Csaba római ka-
tolikus plébános ünnepi beszéde követte. A tartalmas műsor 
Csabuda Péter zenei közreműködésével készült. 
Az idei ünnepi rendezvények visszafogottsága ellenére is ér-
zékelhető, hogy egy kedvező tendencia indult meg a faluban, 
mind többen kíváncsiak a közösségi eseményekre.

Soha és örökké
 Győry-Fáy Csaba

A trianoni döntés a csalá-
dom életét is gyökeresen 
felforgatta, hiszen három 
dédszülőm is az elcsatolt te-
rületeken élt, ezért kitöröl-
hetetlenül nyomot hagyott 
bennünk mind a mai napig.
A földbirtokok, a vagyonok, 
a lakhatás, vagy az egzisz-
tencia elvesztése mindenkit 
meggyötört, mégis magya-
rok tudtunk maradni itt a 
Kárpát-medencében – még 
száz év elteltével is... Nem 

csak a mi családunk, hanem az a 12-13 millió ember, aki a 
történelem viharaiban rendületlenül magyar maradt és nem 
tudták őket innen eltüntetni.
Száz év elteltével enyhült ugyan a fájdalom, de mégis meg-
maradt a nemzetben a remény, hogy mégsem élhetünk szét-
szakítva.
Például 1985-ben senki nem gondolta volna, hogy hat év 
múlva nem lesznek itt a szovjet csapatok. Illetve egy zsidó 
ember, 1914-ben Magyarországon álmodni sem merte vol-
na, hogy a dédunokája, száz év múlva Izrael állampolgára 
lehetne és Jeruzsálemben élhetne, amikor Izrael kétezer éven 
keresztül nem is létezett. 1626-ban, száz évvel a mohácsi vész 
után senki nem gondolta, hogy véget fog érni a török uralom, 

vagy akár 1949-ben, ugyancsak egy évszázaddal a 1848-as 
forradalom után rosszabb lesz a helyzet, mint azelőtt. Voltak 
olyan időszakok a történelmünkben, amikor nem tudhattuk, 
hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz. A szerencse forgandó és 
amikor eljön a helyzet, akkor ki kell használni.

Tegyünk azért, hogy egységben maradjon a nemzetünk! 
Nincs olyan, hogy határon inneni, vagy határon túli magyar. 
Egy magyar nemzet van, mindannyian összetartozunk. Fele-
lősek vagyunk egymásért és erre kell nagyon odafigyelnünk.
Ma már a Trianon előtti területek mind átjárhatók, ha nincs 
vírushelyzet, akkor mindenhova mehetünk, nyitottak a hatá-
rok, tessék kirándulni, ismerkedni az utódállamok magyar-
lakta részeivel is, tessék az anyanyelvet ápolni, bejárni, bel-
akni az egész Kárpát-medencét! Azért, hogy mi itt vagyunk, 
hogy itt maradtunk, minden nap hálát kell adni. Más népnek 



írmagja nem maradt volna, de mi itt tudtunk maradni. 
A felnövekvő nemzedékekben is éltetni kell mindezt. Nagyon 
fontosnak tartanám, hogy minden magyarországi diáknak 
legalább egy, velünk élő nemzetiségi nyelvet meg kellene 
tanulnia. Ez kölcsönösen segít a szomszédos népek kultú-
rájának megismerésben. Ma ezt az utat látom, száz évvel a 
gyászos döntés után. A történelem két szót nem tud igazán 
értelmezni: az egyik a soha, a másik az örökké.

A be nem gyógyuló seb
 Gottfried Richárd

2020. június 4-én, 16:30-
kor, a Kárpát-medence 
összes harangja egyszerre 
sírt fel. Emlékeztetve a 100 
évvel ezelőtt aláírt béke-
diktátumra. Emlékeztetve 
minket a magyarság örök 
sebére. Arra, hogy akkor 
egy tollvonással a magyar-
ság háromnegyedét ampu-
tálták. 
Ennél talán még fájdalma-
sabb az az ördögi munka, 
amelyet a gyilkos propa-
ganda azóta is kitartóan 
végez. Amely sikeresen el-

érte, hogy az erdélyi atyánkfiát „románnak” nevezzük. A fel-
vidékit „szlováknak”, a kárpátaljait pedig „ukránnak”, hogy 
tovább ne is folytassam a sort. Ezek után nem is meglepő, 
hogy a Kolozsvárról közénk érkező vendégtől sokan ámulva 
kérdezik: „Hol tanultál meg ilyen szépen magyarul!” 
A saját gyerekeimmel úgy próbáltam megértetni a 100 év-
vel ezelőtti eseményeket, hogy azt mondtam: „Trianon egy 
olyan seb Magyarország testén, amely soha nem tud begyó-
gyulni!” Mégis szomorúnak tartom, hogy Trianon kapcsán 
sokan megmaradnak csupán a sebek nyalogatásánál és azok 
újra és újra feltépésénél. Ez azonban nem visz előre. Ettől óv 
minket Petőfi Sándor is a XIX. század költőihez intézett intel-
mében: „Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad 
s örömed: nincs rád szüksége a világnak, s azért a szent fát 
félretedd.” Ha csak önmagában a fájdalomról, a sebekről be-
szélünk, az a múlthoz köt minket és nem mutat előre.
Magyar református lelkipásztorként arra tettem esküt, hogy 

nem a magamét mondom. Mert ha csupán a sebeket sorol-
juk, akkor csak a magunkéról beszélünk és az a múlthoz ra-
gaszt bennünket. Ám a feladatunk az, hogy tovább és előre 
mutassunk. Ugyanis a keresztyén ember tud Valakiről, Jézus 
Krisztusról, Akiről azt olvassuk, hogy Ő épp azért jött kö-
zénk, hogy a sebeinket elvegye és a sebeinket meggyógyítsa: 
„Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, 
betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, 
nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi 
fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten 
csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott 
sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy ne-
künk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga 
útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ami-
kor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint 
a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán 
tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.” Ézsaiás 53,3-7.
Hozzá kell menni ma is, nekünk is a sebeinkkel és Tőle kell 
kérni, várni, a gyógyulást!

Ne feledd magyar ember! A Biblia Istene a helyreállítás Iste-
ne is. Országunk, népünk, nemzetünk helyreállítását egyedül 
Tőle kell várnunk! Belé vesd ma is bizalmadat, mert csak ál-
tala lehet jövőd, gyógyulásod és reménységed. 

Összehozó nyár
 Bőgér Eszter
 
A szomorú valóság az, hogy a korona vírus hatással van min-
denre. Nemcsak a nagyvárosok életét zavarta össze, hanem el-
ért a kis falvak mindennapjaiba is. 
Emiatt sajnos idén júliusban nem tudjuk megrendezni kato-
likus hittantáborunkat. Nyaranta sokan ehhez igazították a 
nyaralást, emiatt számtalan megkeresés érkezett felénk, ami 
nagyon pozitív visszajelzés számunkra. Ezért kérünk minden



érdeklődőt, kicsiktől nagyokig, hogy töltse el azt a bizonyos 
egy hetet a nyárból legalább olyan tartalmasan, mint ahogyan 
azt tettük volna közösen a plébánián. Szenteljetek minőségi 
időt egymásnak, menjetek kirándulni, ismerkedjetek a szen-
tek életével, Magyarország nevezetességeivel. Imádkozzatok, 
és együtt menjetek el a templomba! Igen, még maszkot kell 
hordani és korlátozások vannak, de az élet nem áll meg! Sze-
retnénk, ha az idei egy „összehozó nyár” lenne. Biztos va-
gyok benne, hogy az elmúlt hónapok megviseltek mindenkit; 

ha fizikailag nem is, de lelkileg biztosan. Éppen ezért van 
szükség a közös, tartalmas, érdekes programokra. Ötleteink 
vannak, melyeket értetek, Diósjenőért, az itt élő ifjúságért 
és a katolikus egyházközségünkért valósítunk meg. Vidám 
hangulatú, jó kedélyű, elhivatott és lelkes csapatnak ismer-
hettetek meg minket. Minden erőnkkel azon voltunk, va-
gyunk és leszünk, hogy útravalót adjunk gyermekeinknek, 
értéket örökítsünk tovább. Terveink közé tartozik, hogy 
havonta finomságokat süssünk a plébánián közösen, vagy a 
piactéren. Gondolunk itt kenyérlángosra, foszlós kalácsra, 
cipóra… Mindehhez a támogatásokból szeretnénk egy mo-
bilkemencét vásárolni, mely nem csak a régi időket és ízeket 
idézi, de nagyon látványos lehet egy-egy rendezvényen. A jó 
hangulatú sütögetéseken túl tervezünk egynapos programo-
kat is, amely több korosztály számára jelent kikapcsolódást. 
Kérünk mindenkit, hogy adja tovább a programok hírét, se-
gítsetek megteremteni egy jó közösséget, egy egységes bör-
zsönyi falvacskát, ahová jó érzés hazajönni.

Táborozz az Élményerdőben 2020-ban!
  Jenői Napló

A korlátozások miatt kicsit későre csúszott az idei táborok szervez-
hetősége, de az élet fokozatos újraindulásával, ahol lehet, ott meg-
tartják a napközis és bentlakásos táborokat. Ha még bizonytalan az 
évzáró után pár hét a szünetben, akkor érdemes körülnézni a helyi 
lehetőségek között is.

Börzsönyi legendák – Sárkányok nyomában
2020. június 29.-július 4. és július 27.-augusztus 1. 
8-12 éveseknek
Boszorkányok és sárkányok nyomába eredünk, erdei kunyhót épí-
tünk, varázsitalokat készítünk, lepényt sütünk és gombát szedünk. 
Együtt élünk az ERDŐvel és a varázslattal.

Szállás: helyben telepített sátrakban (napközis táborozás is lehetsé-
ges, 5.500 Ft/fő/nap)
Étkezés: napi háromszori étkezést biztosítunk.
A táborok vezetője: Szentes Ferenc. 
A táborok díja 40.000Ft/résztvevő

Erdei túlélő kaland tábor kamaszoknak 
2020. július 6.-11. 11-15 éveseknek 
Táborozz velünk, élj át izgalmas kalandokat, melyek során a Ter-
mészet újra otthonoddá válik, megismered rejtett képességeidet és 
határaidat! 
Éjszakai menedék készítés, a tűzrakás, az eszközkészítés, a rejtőzés, 
a tájékozódás, és hasznos túlélési praktikák, valamint csapatjátékok 
és bátorságpróbák teszik izgalmassá a hetet.
Szállás: helyben telepített sátrakban
étkezés: napi háromszori étkezést biztosítunk.
A tábor vezetője: Szentes Ferenc. A tábor díja 40.000Ft/résztvevő

A táborok helyszíne: Diósjenői Erdei Szabadidőpark (2643 Diósje-
nő, Erdészet Hrsz158/2)
Jelentkezés módja: emailben, az elmenyerdo@gmail.com címen, a 
résztvevő gyermek nevének és életkorának megjelölésével.   

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

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Diósjen , 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
hétf -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 Diósjen  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
Diósjen , Kossuth L. út 8. sz.
Dr. Laczkovszki Gy z 

Tel.: 06 35/525-007; 06 20/298-90-98
Telefonos bejelentkezés szükséges!

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

Dr. Lukács Beáta
Kizárólag sürg sségi ellátás van!

Telefonszám: 06 35 559-682

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

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

N k és várandós anyák:
hétf : 9:00 - 12:00

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

Minden esetben távkonzultáció zajlik !

hétf 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
Diósjen , Kossuth  út  8. sz
Telefon: 06 30 746-0745

hétf 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

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

Csak telefonos bejelentkezés után!

hétf 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 rendelhet  a Községi konyhán
Tel: 06 70 332 8111, 06 30 479 1108

hozott ételhordóban: 600 Ft,
kiszállítva Diósjen  területén

el re leadott ételhordóban: 870 Ft

Telefon: 06 35/559-682
Telefonos bejelentkezés szükséges!

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

Telefonos bejelentkezés szükséges!


