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Diósjenő Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Nem lazíthatunk
Tóth Gábor – főszerkesztő
Mire ezek a sorok nyomdába kerülnek, ismét lezárulnak a határaink és
megkezdjük az iskolát egy teljesen új helyzetben. Tavasszal még legyintettünk, hogy majd őszre ezen is túl leszünk. Nem így lett, a koronavírus második hullámához értünk, azaz nem lanyhulhat a fegyelem.
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A nyári utazások, a megszokott közösségi események beigazolták
a szakértők figyelmeztetéseit, a vírus újra erősödik. Persze túl vagyunk megannyi konteón, ál-, vagy valós szakmai eszmecseréken,
a közösségi oldalak adta „ténymegállapításokon” és saját tapasztalásokon. Van, aki szerencsés és még a távolabbi rokoni, ismerősi
körben sem talált fertőzöttet és van, akinek a közvetlen családtagja
került lélegeztető gépre, vagy uram bocsá’ vitte el a szövődmény.
Egy biztos, meg kell tanulnunk együtt élni a helyzettel. Azokkal a

Hihetetlenül sok a teendő
Munkatársunktól
Lehetetlen felsorolni, hogy mennyi feladat vár a falu, lassan egy éve
megválasztott testületére. Nem mehetünk el amellett, hogy nagyon
sok fejlesztés, felújítás, változás történt csak az elmúlt tíz hónapban.
Vannak különösen érzékeny pontok és vannak a mindennapi élethez
elengedhetetlen apróságok, amivel jobbá tehető a falubeliek közérzete.
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szabályokkal, amelyeket a további fertőzések elkerülése miatt hoztak és amelyeket be kell tartanunk.
A maszkviselésről már tolsztoji terjedelemben olvashattunk esszéket, az összes létező fórumon, de egyben biztosak lehetünk: ha csak
a másik ember iránti tisztelet miatt vesszük fel, már sokat tettünk
magunkért is. Ugyanígy el kell fogadnunk, hogy ügyelünk a másik személyes terére, nem tolakodunk az előttünk álló nyakába, kicsit átértékeljük a köszöntési szokásainkat. Nekünk magyaroknak
nehéz lesz megszokni, de talán célravezetőbb egy egyszerű intés,
mintsem a közeli kézfogás, vagy a kétoldali arcpuszi. A kézmosás
jelentősége világjárványtól függetlenül nagy, tehát nem baj, ha továbbra is megfelelő gyakorisággal és alapossággal intézzük.
Diósjenőt eddig szerencsésen elkerülte a vírus. Attól a néhány házi
karanténtól eltekintve, melyekről a tavasszal értesültünk,
nincs több, súlyosabb eset. Ilyenkor kimondottan előnyös, hogy
zsákfaluban élünk. Hasznosnak bizonyultak a tavaszi, hétvégi beutazási korlátozások. Kézben tartottuk az esetleges behurcolás eshetőségét. Ez nagyban köszönhető annak is, hogy a falu lakossága, ha
el is jár itthonról, nem mozog fertőzött területen, a távoli munkahelyek mentesek a vírustól.
A Kormány rendelkezései értelmében a maszkviselés továbbra is
kötelező az üzletekben, bankokban, szolgáltatási helyeken. Viszont
még nincs szó az időkorlátos vásárlásról, így a tavaszi időszak egyik
legkényesebb momentuma elkerül bennünket. Bízzunk benne,
hogy így is marad az ősz és a tél folyamán.
Ha fegyelmezetten elfogadjuk a központilag és a helyileg hozott
szabályokat, akkor – bár kisebb kényelmetlenségekkel – átvészelhetjük az előttünk álló időszakot és bízhatunk a normális élet vis�szatértében. Legyünk magunkra büszkék, hogy eddig nyerésre állunk a vírussal szemben!

•

A falu közvéleményét leginkább foglalkozató kérdés az orvosi rendelő sorsa. Nem is térünk ki rá igazán, mert a témát
egy különszámban fogjuk körbejárni képekkel adatokkal
illusztrálva, hogy minden diósjeneihez eljusson a projekt
aktuális állása. Augusztus 29-én lakossági bejárás volt a rendelő épületében, ahol Székely József polgármester tételesen
megmutatta az érdeklődőknek, hogy milyen problémákat
tártak fel eddig a szakértői vizsgálatok során. A látogatók
megdöbbenéssel hallgatták és nézték végig a „tárlatvezetést”.

Sok megvalósítandó tervet olvashattunk a jelenlegi testület választási programjában. Nem véletlenül került a nyomtatott anyagra
minden pont alá egy-egy jelölő négyzet, hogy az ígéreteket nyomon követő választók behúzhassák a pipát a beváltott ígéretre.
Folyamatosan születnek döntések a képviselő-testületi üléseken
azokban a kérdésekben, ami a falut, az itt élőket szolgálja. A saját
erőből megvalósítható és el is készülő fejlesztésekről Glöckl Ferenc alpolgármester számol be összefoglalójában, jelen írásunkban
pedig a folyamatban lévő, külső (pályázati) forrásokból finanszírozható, vagy már el is készült projektekről emelünk ki néhányat.
A befejezésére váró orvosi rendelő

•

Ugyancsak megoldandó ügy a tavalyi évben lebonyolított, a
csapadékvíz elvezetését érintő beruházás garanciális problémáinak orvoslása. Az őszi esőzések, a tavaszi olvadás, a most
nyári özönvíz szerű felhőszakadások alaposan letesztelték
a rendszert és számos helyen tervezési és kivitelezési hibákra derült fény. A hivatal begyűjtötte a lakosságtól a jelzéseket, részletes hibajegyzéket állított össze, műszaki ellenőri
bejárás is történt és a napokban zajlik a kivitelezővel közös,
garanciális bejárás is. Ahol egyértelműen kivitelezési hibát
állapítanak meg, ott a vállalkozó garanciálisan javítja azt.

•

Szinte minden rendezvényünkön ott vannak, sütnek, főznek, mindig mosolyogva tevékenykednek és mindemellett
nagyon finom, amit kapunk tőlük. Ők a Mákvirág Nyugdíjas
Klub ügyeskezű asszonyai, akik most méltó elismerést kapnak
a képviselő testülettől. Az őszi időszakban négy alkalommal
színházba mehetnek. Az alkalmanként nyolcfős csoportot
a falu kisbusza szállítja a kiválasztott színházi előadásra. A
színdarabokat és az időpontokat a klub tagjai választják ki.

Készül a gulyás a Tájházavató ünnepségen
A mederkövezett vízelvezető egy részlete a Börzsönyi úton, felhőszakadás után

•

Vállalt célkitűzés volt a helyi bölcsőde létrehozása, hiszen a
szerencsésen gyarapodó lakosság, a beköltöző, fiatal családok
igénylik, hogy legyen az óvoda előtti korosztálynak is gyermekintézménye. Az Aranydió Óvoda melletti ingatlant már évekkel
korábban megvásárolta az önkormányzat, most pedig a tervezők versenyeztetése folyik. Az új bölcsőde tervezése megkezdődött, a fejleményekről hamarosan bővebb tájékoztatást adunk.

•

A diósjenői strand sorsa kezd jó irányba fordulni. A messzeföldön híres létesítmény nem marad az enyészeté, ugyanis már megkezdődtek a tervezési munkálatok és reméljük, hogy kezdetét
veheti a terület fokozatos visszatérése az idegenforgalomba. Az
új strand terveiről a közeljövőben beszámolunk olvasóinknak.

•

Hasonló apropóból a Karitász is a figyelem középpontjába kerül
ugyanis Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
200 000 forintos támogatásban részesíti a szervezetet, az eddigi
önzetlen, karitatív, egyben kreatív közreműködésükért a falu
eseményein. Köszönjük nekik is a sok finomságot és szépséget!

Hangulatos sátorral várta a látogatókat a Karitász a Tájházavatón

Most még keverednek a fájó pontok a kedves momentumokkal,
de a falu képviselőtestülete azon dolgozik, hogy rövid időn belül már csak pozitív hírekkel szolgálhassunk a közvéleménynek.

Megsárgult fénykép a strandról, Havas Juci néni gyűjteményéből

•

A helyiek biztonságát szolgálja majd a térfigyelő kamera rendszer. Ahhoz, hogy valóban elérje célját, a nagy felbontású képek időben a hatóságok látóterébe kerüljenek,
komoly elvárásoknak kell megfelelni. Hosszasan kellett
egyeztetni a rendőrséggel is, hogy az általuk elvárható formátumot szolgáltassa a rendszer. Az tervek rendőrszakmai
részét elfogadták, rövid időn belül indulhat a kivitelezés.

Folyamatos fejlesztések Diósjenőn
Glöckl Ferenc - alpolgármester
A világjárvány ideje alatt is zajlanak a fejlesztések Diósjenőn. Ezeket
a beruházásokat az önkormányzat saját erőből, külső pályázati pénzek bevonása nélkül valósítja meg.
A Polgármesteri Hivatal számítógépeinek korszerűsítése, monitorok cseréje.
A régi, elavult informatikai eszközök helyett új, gyors és halkabb
gépek érkeztek, nagyobb felbontású, a szemet jobban kímélő monitorokkal. Ismét működik a községi hangosbemondó rendszer, amiből eddig fontos alkatrészek hiányoztak. A közeljövőben a hivatal
telefon hálózata is megújul.
A Hivatali szerverszoba klimatizálása, védőrács felszerelése,
szervergép beszerzése.
A hivatal számítógépein értékes és olykor bizalmas adatokat kell
tárolni, melyek védelme törvényben előírt feladat. Az erre szolgáló
eszközök szoftveres és fizikai védelme is elengedhetetlen, ezért kellett felújítani és védőráccsal ellátott ajtóval zárhatóvá tenni a szerverszobát.
Kamerarendszer kiépítése a temetőknél és a Villteszben.
A korábban tapasztalt szemetelés és lopások miatt a temetőinknél
meg kellett növelni a biztonságot. A Villteszben tárolt nagy értékű
berendezések és a hamarosan megépülő brikettáló üzem biztonsága érdekében ott is korszerű kamerarendszert kellett kiépíteni.
Világítótestek cseréje, polcok magasítása, festés, hangosítás kiépítése az IKSZT-ben.
Az iskolánk oldalszárnyában működő IKSZT alapfunkcióit felfrissítettük. A könyvtár kapacitását megnöveltük, a közösségi térhez
kapcsolódó mosdókat, toaletteket kitakarítottuk, a nem oda való
dolgokat elhordattuk. A hét éve pályázat keretében kialakított találkapont mostantól új erőre kaphat, ősztől gazdag programkínálattal
várjuk majd az érdeklődőket. A minőségi programokhoz új hangosítást is kiépítettünk.

8 x 8 méteres térkövezett tánctér kialakítása a szabadtéri színpadnál.
Mióta elkészült a Szent. István park szabadtéri színpada, azóta gondot okoz az előtte elterülő tánctér, állóterület vizesedése. Esősebb
időben, vagy télen áll a latyak a sár, ami elriasztja a közönséget.
Most új térkő burkolattal és vízelvezető folyókákkal egészült ki a
terület, így bármilyen időben száraz lábbal lehet táncolni, vagy a
színpad előtt hallgatni az előadót.
ÉMÁSZ iroda áthelyezése az IKSZT-be.
A hivatalunk emeletéről átköltöztettük a területi irodát az IKSZT
felszabaduló helyiségébe. A nyitvatartási időket az iskola hátsó kapujánál kifüggesztve is olvashatják.
Új irodába költözik a Roma Önkormányzat
A hivatal épületében felszabaduló, volt ÉMÁSZ helyiséget kapja
meg a kisebbségi önkormányzat.
Az iskolában lévő informatika terem fejlesztése több számítógéppel, monitorral és bútorokkal.
A 22 gépes termet alacsony költségből, saját munkával alakítottuk
át, ahol korszerű, síkképernyős monitorokkal felszerelt számítógépeken ismerkedhetnek a gyerekek az informatika rejtelmeivel.
Az alsó tagozatos WC-k teljes felújítása az iskolában.
A rendezvényeiken is használatos vizesblokkot dekoratív burkolattal és új szaniterekkel láttuk el.
A Jenői-patak két gyalogos hídjának felújítása.
Időszerű volt már az 1938-ban épített hidak renoválása, így ismét
biztonsággal kelhetnek át a gyalogosok a patak fölött, illetve hozzájárultunk Diósjenő utcaképének szebbítéséhez.
Játszótér kerítés kialakítása.
Több éves problémát zárhatunk az új kerítéssel megnyugtatóan. A
színpad mögötti terület rendezése, a biztonságos játszótér kialakítása elsődleges közügy. A Béke utcán, bár gyér az autóforgalom,
mégis van közlekedés és ettől is meg kell védenünk gyermekeinket.
A vidám színekkel festett kerítés, majd az oszlopokra felkerülő mesefigurák minden bizonnyal hamar belopják magukat a kisgyermekek szívébe.
Ingyenes szabadtéri Wifi.
A Szent István parkot teljes egészében lefedjük ingyenes Wifi-vel a
Telekom jóvoltából.
Idősek számítógépes ismereteinek bővítése.
Az IKSZT ad majd otthont az idősebb diósjenői lakosok számítástechnikai képzésének. Itt megtanulhatják az alapvető PC és tablet használatot, megismerkednek a szövegszerkesztéssel, az online
kommunikációs és közösségi felületekkel.
További, folyamatban lévő fejlesztések:
A falu régi hangtechnikájának korszerűsítése, új fénytechnikaiés rendezvény eszközök beszerzése, a frissen térkövezett, színpad
előtti tánctér fedése mobil napvitorla rendszerrel. Mindezt egy határon átívelő Interreg pályázat jóvoltából tudjuk megvalósítani.
A játszótéri játékokat is kibővítjük pályázati forrásból.
Az óvoda játékait is felújítjuk, ugyancsak pályázati forrásból.
És egy nyilvánosan használható sportparkot is létrehozunk a sportpálya mellett, szintén pályázati forrásból.

Megkezdődött a 2020/2021-es tanév
Tóth Gábor - Jenői Napló
Iskolánk igazgatóját, Berki Pétert kérdezzük a tanévkezdésről egy
olyan helyzetben, amikor naponta többször változik az intézkedési
terv, mert sajnos drasztikusan emelkedik a regisztrált fertőzöttek
száma az országban és ez mindenképp hatással lehet a köznevelés
mindennapjaira. Nem kizárt, hogy lapunk megjelenésére már az itt
leírtak jelentős része is megváltozik.

Jenői Napló – Milyen év elé néz a diósjenői Szentgyörgyi István
Általános Iskola így, a koronavírus második hulláma elején?
Berki Péter – A 2020-2021-es tanévet megnyitottuk. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervet, a pandémiás időszakra érvényes eljárásrendet adott ki minden köznevelési intézmény számára. Gyakorlatilag az eddig is megszokott feladatkörök
kaptak több szerepet, főként a takarítószemélyzet részéről, akik a
korábbinál jóval sűrűbben járják végig az iskolát és lefertőtlenítik
a kilincseket, szekrényajtókat, minden olyan felületet, amit a diákok és a tanárok sűrűn megfognak. Másfajta fertőtlenítőszereket
használunk, virucid, azaz vírusölő hatású kézmosók kerülnek a
mosdókba. Az önkormányzattól megkaptuk az érintés nélkül adagoló fertőtlenítő oszlopot és már be is üzemeltük a bejáratnál, ahol
a belépők mindegyike használja.
A gyerekek szétültetése, a szellősebb helykihasználás nem újdonság számunkra, hiszen az épület eredetileg 400 tanuló befogadására épült, ehhez képest most 130 körül vagyunk, úgyhogy kön�nyedén megoldható a távolságtartás, főleg hogy egyszemélyes
padjaink vannak a legtöbb teremben. Mi szerencsések vagyunk
ebből a szempontból, itt nincsen vándorlás az osztálytermek között, egyedül a számítástechnika terembe és a tornaterembe kell
átmenniük az osztályoknak.
Az intézkedési terv annyiban változtatta meg az életünket, hogy a
szünetekben az alsó és a felső tagozatot elkülönítettük, a gyülekezőknél próbáljuk betartatni a távolságtartást A tízórai és ebédeltetés rendjét pedig megváltoztattuk, hogy egyszerre ne legyenek
sokan az ebédlőben.
A szülők, vagy a tanítási idő alatt belépő, külsős személyeket kell
figyelemmel kísérnünk, a belépéseket korlátoznunk. Ha indokolt
esetben mégis belépnek, kötelező hordani a szájmaszkot és használni a kézfertőtlenítőt. Korábban, a vírusmentes időszakban is, már csak pedagógiai szempontok miatt is arra - kértük a szülőket,
hogy a bejáratnál köszönjenek el a gyermektől, a továbbiakat bízzák a gyerekre, vagy a pedagógusra. Ez viszonylag rövid időszak, a
gyerekek hamar megszokják az új rendszert és ez független a vírustól. De a mostani helyzetben erre kifejezetten ügyelünk és megkérjük a szülőket, hogy ne kísérjék be a gyereket. Bízunk benne, hogy
ezt mindenki elfogadja és megértette. Persze mindig lesznek kirívó
esetek, ezért is fog majd a személyzetből valaki ott állni a bejáratnál

és figyelmezteti a szülőket. Szerencsére a két állandó takarítón túl
van további két fő közfoglalkoztatottunk is, így biztosan meg fogjuk tudni oldani ezt a feladatot.
A vírushelyzetben szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Diósjenő zsákfalu. A napi bejárás szempontjából nem kell kívülről
érkező tömegekkel találkoznuk. Az egész iskolában összesen négy
gyerek van, akik más településről érkeznek. Ez is segít minket a
járvány elkerülésében.
Jenői Napló – Mi az eljárás, ha a pedagógus olyan gyereket lát, aki
nincs jól?
Berki Péter – Az EMMI által kiadott intézkedési terv külön kitér
arra, hogy a pedagógusoknak fokozottan figyelniük kell bármilyen
betegség jeleit. Eddig se volt másképp, ha láttuk a gyereken, hogy
levert, lázas, rosszkedvű, azonnal szóltunk a szülőnek és haza juttattuk. A mostani helyzetben külön felhívjuk a szülő figyelmét arra,
hogy egyáltalán ne hozzon be lázas, köhögő gyereket. Egyébként
minden napunk úgy kezdődik, hogy az iskolatitkárunk körbejárja
az osztályokat és felméri a hiányzókat az ebédjelentés miatt. Ekkor
már lehetősége lesz az esetleg levertebb, beteg gyerekek kiszűrésére. Őket azonnal ki kell emelnünk a tömegből és elkísérjük a gyengélkedő szobába, ami szerencsére ismét visszakapta a funkcióját,
mert eddig iroda volt. Ott van ágy, le tud dőlni és meg tudja várni
a szülőt, elkülönítve a többiektől. Összességében semmi nem változott, de alacsonyabbra került az ingerküszöb. Már a legenyhébb
jelekre odafigyelünk és kiemeljük a fertőzésgyanús gyermeket a
közösségből.
Jenői Napló – A pandémiás időszak alatt nem állt meg az élet a
diósjenői iskolában sem. Milyen újdonságokkal találkozhatnak az
idei tanévben visszatérő diákok és pedagógusok?
Berki Péter – Az alsó szinten felújították az egyik vizesblokkot,
ami nem csak a diákok mosdóhasználatát segíti, hanem az iskolába szerveződő rendezvények során is ezek a mellékhelyiségek,
mosdók szolgálják a meghívottakat, a vendégeket.

Az új vizesblokk a földszinten

A tankerületnek köszönhetően ugyancsak a földszinten megújulhatott a galériánk, amit a tanári szoba előtt alakítottunk ki. Itt a
fűtéskorszerűsítés során a falon kívül hagyott csővezeték egy részét elfedtük gipszkartonnal, süllyesztett lámpasort kapott és friss
festést. Így egy igazán hangulatos, beszélgetősarkos kiállító terünk
lett, ahol a gyerekek művészi munkáit mutathatjuk be. Az emeleti
informatikai terem elnyerte végső formáját. Glöckl Ferenc alpolgármesterrel és Csurja Tamás fűtőnkkel közösen festettünk, kábeleztünk, csavaroztuk a padokat, úgyhogy nekik nagyon hálás va-

Minimális bekerüléssel nagyot alkothattunk. Ilyenből kell több és
ez egyértelműen a minket segítő, támogató, jó szándékú falubelieknek köszönhető. Így lett 18 számítógép helyett 22.

Az iskolai galéria a tanári előtti területen

Az új informatikai terem

A bő egy éve elkezdett energetikai felújítás keretében a nyílászárók ki lettek cserélve, a falak és a födém szigetelése megtörtént, a
fűtésrendszernek csak egy része újult meg, de ennek még koránt
sincs vége.
Rengeteg apróbb munka vár még ránk, miközben az év elején az
önkormányzat kifesttette az alsó szintet, most évkezdéskor pedig a
tankerület által biztosított keretből kicseréltetjük az alsó folyosón
a belső ajtókat.
Jenői Napló – Az elmúlt tanév felemásra sikeredett a márciusi digitális tanrend bevezetésével, mert a gyerekek otthon maradtak és
online folyt a tanítás. Most visszatért az élet az iskola falai közé, de
tudnak-e a pedagógusok valamit profitálni a digitális oktatásban
szerzett tapasztalatokból?

Óvodakezdés 2020/2021 tanévben
Bacskay Sándorné - intézményvezető
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervet adott ki,
minden köznevelési intézmény részére, ezért a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend figyelembe vételével indítjuk új
tanévünket.
A fertőzésveszély hatékony csökkentése érdekében:
•
Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő folyamatos 		
fertőtlenítő takarítást végzünk.
•
Az intézménybe belépni csak maszk használatával lehet.
•
Óvodás gyermeket egy felnőtt hozzátartozó hozhat, vi		
het. A megfelelő védőtávolságot be kell tartani.
•
Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse
a kezét (a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos
kézmosás).
•
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyet kötelező használni!
Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.
Az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt.
Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az intézményt haladékta

Berki Péter – Mindenképp. A magam tárgyában, tehát történelemben már évek óta alkalmazom a kiegészítő eszközöket, úgy mint
a témához, a tananyaghoz kapcsolódó videótartalmak megtekintését, egyéb fejlesztő, oktató alkalmazások, akár házi feladatban
történő feldolgozását. A matematika tanárunk élen járt a digitális anyagok beemelésével. Még én is lestem el tőle trükköket, mert
zseniális, ahogy csinálja. Véleményem szerint az online oktatásban
szerzett tapasztalatok a hiányzások során fognak jól jönni. Az otthon maradó diák így nagyon könnyen be tud kapcsolódni a napi
oktatási menetbe, nem kell napokra, hetekre visszamenően ismételnie majd.
Mindemellett persze óriási problémának érzem, hogy a digitális
oktatás idejében nagyobb szakadék alakult ki az érdeklődő és a kevésbé motiválható gyerekek között. Az idei tanévkezdésnél ezzel
nézünk szembe, és nagy kihívás, hogy ezt a különbséget ledolgozzuk. Bizonyos esetekben lehet, hogy nem is fog sikerülni. Éppen
ezért nagyon bízom abban, hogy a későbbi járványügyi rendelkezések nem kényszerítik ismét az otthonaikba a tanulóinkat.
lanul értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
Az óvodai élet során kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására.
Az egyes tevékenységeket megelőzően, és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a
személyes tisztaságot.
A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek folyamatosan tájékoztatást kapnak – megfelelő részletességgel - az adott korosztálynak megfelelően. A gyermekeknek tanítjuk, illetve felhívjuk
figyelmüket az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő
használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő
szemetes kukába dobása és alapos kézmosás. A köhögéssel, tüs�szentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi
többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás
során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal
értesítjük az orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről
is gondoskodunk, akinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt
követően, az orvos utasításainak alapján járjanak el.
Köszönöm a megértésüket!
				(Kapcsolódó írás a 6. oldalon)

A szülőkön is nagy a felelősség
Jenői Napló

A felsőbb csoportokat is érinti a korlátozás – tette hozzá Bacskay
Sándorné

A hivatalos tájékoztatást további információkkal egészítette ki az Intézményvezető Asszony.
Az óvodát kezdő gyermekeknél külön figyelmet kell fordítani a
beszoktatási időszakra. Normális esetben ilyenkor először a családokat keresik fel az óvónők, ahol a megszokott környezetükben
ismerkednek a kicsikkel. Természetesen a járványhelyzetnek megfelelő protokoll szerint, tehát maszkban, gumikesztyűvel, folyamatos kézfertőtlenítés mellett. Aztán szeptemberben, az első hetekben
a szülők bekísérhetik a kiscsoportosokat a csoportszobáig, jelen
lehetnek a foglalkozások kezdésekor is. A mostani vírushelyzet
hatással lesz erre a gyakorlatra is. A beszoktatást megelőző családlátogatások alkalmával felmérték a szülő-gyerek kapcsolatokat és
részletes képet kaptak arról, hogy mely csöppség tud könnyebben
elszakadni a családi környezettől, és melyeknél lesz szükség hos�szabb beszoktatási időszakra. Ez a differenciálás a mostani vírushelyzetben különösen fontos, mert így a szülő időbeosztásával ös�szehangoltan, fokozatosan illeszkedhetnek be az új kiscsoportosok
az óvodai rendszerbe. Normális helyzetben sem elvárható, hogy
egyszerre húsz-harminc síró kisgyermekkel kelljen kezdeni minden napot, ezért ebben a nehéz időszakban a szülők és az intézmény közösen, rugalmasan igyekszik kezelni a beszoktatást. De a
legfontosabb, hogy minden esetben a szülő dönt, hogy szeptember
elsejétől már beadja a gyermeket, vagy meg tudja oldani, hogy az
óvópedagógusokkal egyeztetve pár nappal később kezdi a beszoktatást.

Biztonság és nyugalom
Győry-Fáy Csaba – római katolikus plébános
Dániel könyve szerint: „…s, akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok”

Az elmúlt hónapokban felértékelődött az iskola és a benne élők

Az intézkedési tervben megfogalmazott általános intézménylátogatási előírások betartása a legfontosabb. Viszont a diósjenői
Aranydió Óvodának nincs arra kapacitása és külön munkatársa,
hogy a bejáratnál minden belépő szülőt, gyermeket hőmérővel
vizsgáljon, a maszkviselést ellenőrizze. Ez a szülő felelőssége, józan
ítélőképessége és nem lehet elégszer felhívni rá a figyelmet, hogy csakis egészségesen, a megfelelő védőeszközök használatával szabad csak
belépni az óvoda területére. Belépés után a nem családtagok egymás
között a rendeletben előírt távolságot kötelesek betartani, ezzel is
segítve a járványügyi védekezést.
Székely József, Diósjenő polgármestere elmondta, hogy az intézményvezető kérésére új, automata kézfertőtlenítő adagoló eszközöket helyeznek ki az óvoda bejárataihoz, így ott már érintés nélkül is
lehet fertőtleníteni a szeptemberi tanévkezdést követően.
közössége, a tanárok, tanítók szerepe gyermekeink és családjaink
szemében.
A mögöttünk álló időszakban rá kellett döbbenjünk arra, hogy az
iskola nem egy fölösleges úri hóbort, hanem mindannyiunk életének egyik legfontosabb része. Hiszen ott nem csak tudást és műveltséget kapunk, hanem tulajdonképpen minden napunkat kitölti.
Most érezzük igazán, hogy mennyi munka és odafigyelés van egyegy tanóra mögött.
Jómagam mindig tisztelettel tekintettem a pedagógusok munkájára, de azt hiszem, hogy ez a néhány hónap másokat is meggyőzött
arról, hogy mennyire fontos az iskolák, az óvodák és a bölcsődék
szerepe az életünkben. Azért kérjük a Gondviselőt, hogy ezt a tanévet mindannyian, diákok és pedagógusok egyaránt, mindvégig az
iskolapadban és az iskola épületében tölthessük és ne legyen kényszerszünet a tanévben. Ez nem csak a gyermekek és a tanárok érdeke, hanem minden családnak biztonságot és nyugalmat teremt,
meglátásom szerint. Sok erőt, kitartást és sok élményt kívánok
mindenki számára az új tanévben.

A szó tanít, a példa pedig vonz
Tóth Gábor – Jenői Napló
Beszélgetés az iskoláról, az oktatásról Gottfriedné Madai Évával és
Gottfried Richárddal, Diósjenő református lelkészeivel.
Jenői Napló – Hogyan látja 2020-ban az oktatást, a tanulás lehetőségeit a református lelkész az Úr asztala mellől?
Gottfried Richárd – A protestánsoknak és azon belül a reformátusoknak mindig is fontos volt az iskolaügy. A reformáció hatására elindult a protestáns iskolák megalakulása, hogy az anyanyelvi
írás-olvasást megalapozzák. Ez összefügg a reformáció alap törekvésével, hogy mindenki a saját anyanyelvén olvashassa és értse Isten igéjét, a Bibliát. Tehát a kezdetektől fontos volt a hitélet, a kegyességi élet és az írás, olvasás. Majd ezek mellé zárkózott a nevelés
fontossága, mint a tanítással együtt járó feladat. Ez a kettős aztán
ténylegesen betöltötte a református gondolkodást. Ezért van nagy
hagyománya a református iskolarendszernek is. Az irodalomban
pont erre mutat rá Szabó Magda Abigélje, ahol rendkívül érzékletesen, már-már testközelből tapasztalhatjuk meg a református
oktatás rendszerét, ami sokak számára idegenül hathat, mégis a
regényből is azt érzékeljük, hogy meghatározó sorsává válhat az
embernek. Számunkra a feleségemmel ilyen meghatározóvá váltak
azok az évek, amelyeket a sárospataki kollégiumban töltöttünk.
Ma, amikor a szolgálatunk része a hitoktatás, nem csak Diósjenőn,
hanem Nógrádon és Szendehelyen is, öröm, hogy az órákat az
órarendbe illesztve tarthatjuk meg, sokkal több gyermeket elérve
ezáltal. Az iskolai tanórákon túl pedig számos alkalomra hívogatjuk a gyerekeket. Részt vehetnek a konfirmációs órán, gyermek istentiszteleten, örömhír klubbon vagy a nyári táborokban. Ezeknek
egyrészt van nevelési, oktatási céljuk, másrészt viszont közösséget
építünk és megérezhetik, hogy milyen nagyszerű Isten országa polgárának lenni. Számunkra a hitoktás kihívásokkal teli lehetőség.
Jenői Napló – Milyen új módszereket, eszközöket tud használni az
egyházi oktatás?
Gottfriedné Madai Éva – Számunkra is fontos, hogy fejlődjünk,
ezért igyekszünk megismerni a modern pedagógia módszereket és
átültetni azokat a saját területünkre. Erre kiválóan alkalmasak azok
a képzések, tréningek, melyeket kifejezetten lelkészeknek, hitoktatóknak tartanak. Ilyenek például az élménypedagógiai képzések
vagy az én egyik kedvencem a padlóképes Kett-képzés.
A hitoktatásra is igaz, hogy a klasszikus, ún. frontális tanítás nem
működik. Interakcióra, játékos nevelésre van szükség, erre fogékonyak a gyerekek. Arra vágynak, hogy megmozgassa őket az, amit
hallanak és mi erre törekszünk, hogy az óráink ilyenek legyenek.
Ezt nehéz volt megvalósítani a karantén idején, hiszen személyes
kapcsolat nélkül ezek nem működhetnek, de törekedtünk arra,
hogy érdekessé tegyük az online oktatást is.
A digitális tanrend hatalmas kihívás elé állított minden pedagógust. Vannak idősebb hitoktató kollégák, akik probléma nélkül
használják a számítógépet, alkalmazzák a különböző online kommunikációs felületeket és ugyanúgy akadnak fiatalabbak, akik ettől
ódzkodnak. Szerintem, akik bátrak voltak és használták az eszközöket, a programokat, azok mindenképpen profitáltak belőle, fejlődtek általa. Én személy szerint nagyon nagy lehetőséget láttam
benne és nagyon várom, hogy a kidolgozott anyagokat a normális
iskolai tanrendben is megoszthassam a gyerekekkel. Remélem, a
vírus lehetőséget ad erre…

Jenői Napló – Milyen a mai gyerek?
Gottfried Richárd – Erre a kérdésre egy idézettel válaszolok:
„A rossz idők kemény embereket hoznak.
A kemény emberek jó időket hoznak.
A jó idők puha embereket hoznak.
A puha emberek rossz időket hoznak.”
– hogy épp melyik szakaszban járunk, döntse el mindenki maga.
Gottfriedné Madai Éva – A mai gyerekek szerintem nagyon nehéz
helyzetben vannak, mert az elidegenedés miatt hiányoznak a mindennapjaikból az idősebb generációk. Sok esetben a szülők is csak
a funkcionális szerepeket töltik be és ami még jellemzőbb, hogy az
apák nincsenek jelen a kis életükben, aminek számos oka lehet: a
munkahelyi túlterheltség, a megélhetés biztosítása, a válások stb.
Ráadásul úgy látom és nem szeretnék általánosítani, mert mindig vannak kivételek, de a mai szülők nehezebben viselik a gyerekvállalással kapcsolatos áldozathozatalt. Alapvetően vágynak
gyermekre, de folytatni szeretnék a régi életüket mind a szakmai
előrébb jutásban, mind a szórakozás vagy a szabadidő terén. Fizikálisan igyekeznek a gyerekeknek mindent megadni, gyakran erejükön felül is, de valójában nem erre lenne szükségük. Ráadásul a
materiális háttér biztosítása rengeteg energiát emészt fel, ezért nem
csoda, hogy akit amúgy a legjobban szeretnek a terhükre lesz és a
szülők mindenkinél jobban várják az iskola- és óvodakezdést és
rettegnek egy újabb leállástól.
A mai gyerekek mások, mint a régiek, de egy valamiben ugyanolyanok. Ahogy Karácsony Sándor a híres református pedagógus
fogalmazott: mindegyikük szeméből azt lehet kiolvasni - „Tessék
minket szeretni.” Lelkészként csakis ezzel a lelkülettel tekinthetünk
a gyerekekre és csakis így érdemes végezni a hitoktatást.
Gottfried Richárd – Nálunk nagyon fontos a személyes példaadás.
Az oktatásban főleg. Tehát nem csak hogy mit, hanem hogy hogyan. A hitoktatással kapcsolatban elmondható, hogy először a
hitoktatóját, a lelkészét szereti meg a gyermek, és csak aztán a hitoktatója Istenét.
A lelkészi hivatás minden területére, így a hittan tanítására is érvényes, hogy embertől emberig, szívtől szívig történik. A szó tanít,
a példa meg vonz. A karantén időszakban ezt sajnáltam leginkább,
hogy az online kapcsolatoknál ez nem érvényesült. A gyerekek
nem tudtak úgy megnyílni, a bennük zajló dolgokról beszélni, ahogyan arra a személyes találkozásnál lehetőség van.
Őszintén bízunk abban, hogy a most megkezdett tanévben végig
megmaradhat a személyes találkozás.

Új terek, új élmények
Tóth Gábor
A korábbi években lefutott EFOP pályázatok egyik elvitathatatlan
eredménye a Tájház közösségi terének megújulása volt. Önmagáról
a felújításról már esett szó lapunk hasábjain, most az életről számolunk be, ami megtöltötte az ódon falakat.

Zenés szórakozás az újonan átadott közösségi térben

Nyári melegben hűs kikapcsolódás a Tájház

A Tájház udvarán zajló főzés mellett a piactér is megtelt, főként
a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Diósjenői Polgárőr
Egyesület toborzó akciója miatt, de a fő látványosság a tűzoltók
frissen beszerzett tűzoltóautója volt, ami megkapta a szavazás úján
kiválasztott Lőrinc Piri nevet. A nap közepén Székely József polgármester mondott köszöntőt és felavatta a Tájház új helyiségét.
Ezt követőenzenés program szórakoztatta a közönséget Az avató
ünnepségen jelen volt falunk megbecsült tanítója és helytörténésze,
Végh József is, aki meglátva a hangulatos termet, nyomban beleszeretett abba és megjegyezte, hogy itt kell bemutatni az új könyvét.

Ahogy azt már a vírusidőszak elején közreadtuk, hangulatos kulturális találkozó hely alakult ki a falu történelmét bemutató Tájház
hátsó traktusában. Az egykori szín termésköves, gerendás mennyezetű helyisége új funkciót nyert. Így tehát adott volt, hogy legyen
egy avató ünnepség, ha már gyülekezési korlátozások nem nehezítették a nyarunkat.

A Diósjenői Képeslapok szerzői a könyvbemutatón

Ez nem is volt másként, hiszen augusztus 19-én könyvbemutató
volt a Tájház közösségi terében. Kalocsai Attila és Végh József
közös munkája, a Diósjenői képeslapok c. albuma ünnepélyes
bemutatkozása vonzotta oda a csaknem 70 érdeklődőt, akik megtisztelték a jeles eseményt.
Az érdeklődők sokasága fogyasztotta a finomságokat az udvaron

A nyár közepén, július 11-én egy nagy sikerű programot sikerült
összehozni, ahol a Mákvirág Nyugdíjas Klub és a Karitász tagjai
ügyeskedtek a főzőüstök és palacsintasütők körül.

Egy szék sem maradt üresen a jeles eseményen

Tűzoltóautók bemutatója és a Börzsi kisvonat a piactéren

Itt is bebizonyosodott, hogy igény van az ilyen programokra és
igény van az ilyen közösségi helyre, ahol fiatalok, idősek egyaránt
jól érezhetik magukat és minőségi kultúrával találkozhatnak.
Az önkormányzat tervei szerint és ha a járványügyi előírások is
megengedik, a jövőben hasonlóan gazdag programokkal töltik
meg a falu új kultúrtermét.

A Dióhéj fesztiválról dióhéjban
Munkatársunktól
Az idei rendezvénynaptár a tél utolsó hónapjában igen gazdagnak
ígérkezett, bátran kijelenthetjük, hogy soha nem volt ilyen jó programterv Diósjenőn, mint 2020-ban. Aztán jött a karantén és leginkább a szórakoztató ipar sínylette meg a tömeges rendezvények korlátozásait. Sorra kellett lemondani a művészeket, bizonytalanná vált
minden, nagyobb résztvevőszámmal járó esemény.
Éppen ezért is külön megtiszteltetés a falunk számára, hogy a Magyar Írószövetség és főként Erős Kinga elnökasszony minket választott egy régebbi hagyomány felélesztésének helyszínéül.
Így jöhetett létre az augusztus 15-én megtartott Dióhéj fesztivál,
amely színvonalas, magas kultúrájú szórakozást nyújthatott az érdeklődőknek. A program minimális költségébe került a falunak,
ami a háttértámogatást jelentette. Külön meg kell köszönni a Mákvirág Klub és Karitász önzetlen segítségét, a kevés, de annál lelkesebb polgárőrségnek a helyszín biztosítását. Köszönet illeti az
önkormányzat munkásait is, akik alkalmassá tették a színpad és
környékét a rendezvény lebonyolítására. Jól vizsgázott az új tánctér a színpad előtt, sőt az időjárás is tesztelte az eseményt, mert az

első másfél órában bőségesen érkezett az égi áldás, még a színpad
fedése is kevésnek bizonyult. Mégis maradt a lelkes közönség, akik
kíváncsiak voltak többek között Szalóki Ágira, Ferenczi György és
a Rackajam produkciójára, vagy a Bordó Sárkány fergeteges előadására.
Külön ki kell emelni, hogy a rendezvényen olyan evőeszközöket
használtak, amelyek biológiai úton lebomlanak, tehát nem szen�nyezi semmilyen műanyag hulladék a környezetünket.
Igazán jó estét zárhattunk, még nem volt rá példa, hogy 100-120
ember körtáncot járjon gyimesi muzsikára a falu közparkjában.
				

Ferenczi György és a RackaJam a szabadtéri színpadon

Határidőre elkészül a VILLTESZ területén létesülő brikettáló üzem
Jenői Napló
Időszaki bejáráson vettünk részt az új épületszárnyban. Székely
József polgármester elmondta lapunknak, hogy minden a tervezett
ütemben zajlik, az üzem ez év végén elkezdhet termelni.
Az L alakú épület Szabadság úti, északi szárnya kívül, belül megújul. Az átépítés célja a BM 19050-2/2019 számú Brikettáló Mintaprogram lebonyolításhoz szükséges ingatlanrész alkalmassá
tétele. A Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a
Diósjenő Község Önkormányzata között létrejött együttműködés
keretében korszerű eszközökkel, korszerű tüzelőanyagot fognak
gyártani a VILLTESZ, két, nagyméretű csarnokában.

A vizesblokkot is magába foglaló szárny

pesti raktárban várják a szállítást.
A beruházás részeként és ahhoz igazítva az épületszárny keleti végében új szociális helyiség, vizesblokk alakul ki. A felső emeleten a
brikettáló üzem mosdói, öltözői kapnak helyet, az alsó szinten, az
egykori kazánház helyén pedig a VILLTESZ-ben dolgozó önkormányzati munkatársak kulturált pihenő helye és vizesblokkja lesz,
melyet várhatóan még idén átadnak.

Már a gépeket várja a két, felújított helyiség

Az épületrész energetikai és gépészeti felújítása megtörtént, új nyílászárókat kapott, megtörtént a tető felújítása és a falak is megkapják a külső szigetelést. A festések és a gépészeti munkák befejezése
után beköltözhetnek a nagy értékű gépek, amelyek már egy buda

Korszerű zuhanyzó épül a brikettáló dolgozóinak

A Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Varga Ferenc - elnök
Egyesületünk elmúlt éve igen mozgalmasan zajlott. Az új vezetőségünk 2019. november 23-án alakult meg. Mivel többen kiléptek
az egyesületünkből, fő célunknak tűztük ki a tagságunk bővítését.
A másik megvalósítandó tervünk pedig a régi Ifa tűzoltóautónk lecserélése volt egy korszerűbb technikára. És ezzel együtt természetesen az eszközeink bővítése is.

Az új tűzoltóautó a megérkezése estéjén

Az idei évben eddig 22 alkalommal riasztották egyesületünket különféle esetekhez. Ebből 9 esetben tűzhöz, 10 esetben balesetekhez,
illetve fakidőlésekhez és három esetben téves riasztást kaptunk (ez
mindhárom alkalommal az óvoda tűzjelzése volt). Több hétvégén
részt vettünk a településünket érintő járványügyi intézkedések segítésében is, és több közterületen gondot okozó veszélyes fa és ágak
eltávolításában is. Részt vettünk továbbá az önkormányzat által
szervezett rendezvényeken ahol egyesületünkkel ismerkedhettek
az érdeklődők, feldíszítettük a község karácsonyfáját, hátrányos
helyzetű gyerekek táboroztak a Play panzióban, nekik többször is
bemutattuk eszközeinket. Több vonalon is elkezdtük keresni a támogatókat az új tűzoltóautónkhoz. Először a közösségi oldalunkon
tettünk ki egy felhívást. Aminek köszönhetően 291 ezer forint hozzájárulást kaptunk helyi vállalkozóktól, illetve magánszemélyektől. Ezeket a befolyó összegeket külön kezeltük és csak a kitűzött
célunkra tettük félre. Egy másik településen működő vállalkozás
vezetőjétől pedig 1 millió forint támogatást kaptunk a gépjárműbeszerzésre.

A gyerekek kedvence lett az autó rendszáma is

A Diósjenői Polgárőr Egyesület
Jenői Napló
A helyi polgárőr egyesület a Covid-19 miatt elhalasztotta ez évi,
rendes közgyűlését, ezért várhatóan szeptember második felében
hívják össze. Az elkövetkezendő esemény egyúttal tisztújító köz-

Itt már felgyorsultak az események mivel a polgármester úr is a
kitűzött célunk mellé állt és felajánlotta a segítségét. Egy ausztriai
egyesülettel felvettük a kapcsolatot, mert igen kedvező áron kínáltak eladásra egy használt tűzoltóautót. Március 5-én kiutaztunk
Sankt Lorenzbe, hogy szemügyre vegyük a kiszemelt gépkocsit. Itt
nagyon barátságos és segítő bajtársakra leltünk. Az autó már első
ránézésre kitűnő állapotban volt, amit a próbakör is bizonyított.
Ezután rátértünk az anyagi részre. 17 ezer euró volt az álltaluk gondolt összeg, amiből ott a helyszínen ezer eurót elengedtek és egy
különösen nagy értékű ajándékot (egy Weber típusú feszítő-vágó
berendezést) is felajánlottak egyesületünk számára. A kialkudott
árat örömmel elfogadtuk és jeleztük a vásárlási szándékunkat. Sajnálatos módon a vírushelyzet miatt, hazatérésünk után lezárták a
határokat. Ekkor egy kicsit elszomorodtunk, de az osztrák eladó
garantálta, hogy amint járható lesz a határ fenntartják részünkre
a tűzoltóautót. Erre egészen Június 17-ig kellett várnunk. A kiutazásunkhoz az önkormányzat biztosította a kisbuszt. A Steyr 13S21
típusú Rosenbauer felépítményű tűzoltóautó a saját lábán indult a
hosszú útnak, amit minden gond nélkül teljesített. Este 21 órakor
érkeztünk Diósjenőre ahol ünnepélyesen fogadtak minket. Az autó
Július 7-én megkapta a magyar rendszámát is, ami azonnal a gyerekek kedvence lett, mert a meséből ismert tűzoltó neve, azaz Sam
lett.

Szaszovszki János parancsnok beszámolója a közgyűlésen

Augusztus 19-én pedig megtartottuk a járványhelyzet miatt elhalasztott közgyűlésünket is ahol egyesületünk parancsnoka Szaszovszki János beszámolt az elmúlt év eseményeiről és a jövőbeli
terveinkről. A legutóbbi toborzásunknak köszönhetően tíz új tagunk lett, akiknek friss belépését szavazta meg a közgyűlésünk.
Köszöntjük őket közöttünk!
Az elmúlt napokban a Magyar Falu program keretében eszközbeszerzésre adtunk be pályázatot, közel 2 millió forint értékben, ami
elbírálásra vár. Reméljük pozitív eredménnyel zárjuk!
És végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak a felajánlott segítségért!
gyűlés is lesz, hiszen az elmúlt hónapok során több tag is kilépett,
így a jelenlegi létszám 24 főből áll, akik befizették a tagdíjat. A
nemrégiben lezajlott toborzás eredményeként négy fő csatlakozott a szervezethez, az ő beiktatásuk is a tisztújító közgyűlésen lesz
majd. Porubszki Zoltán, az egyesület elnöke elmondta lapunknak,
hogy a tisztújítás az ő személyét is érinti, ugyanis lemond a posztjáról, így a tagság új elnököt is választ a következő közgyűlésen.

Végeláthatatlan küzdelem
Jenői Napló
A Diósjenői Állat- és Természetvédő Egyesület gyakorlatilag napi
harcot vív az emberi gondatlanság és nemtörődömség okán szenvedő
állatokért. Nem lehet elégszer szóvá tenni, hogy a felelősség a miénk.
Mi, kétlábúak vagyunk azok, akik szenvedést, vagy boldogságot adhatunk négylábú társainknak.
Igen, négylábúak, azon belül is főleg kutyák és valóban, ők évezredek óta a társaink. Hűséges társaink, kiknek hűsége igazoltan megkérdőjelezhetetlen. És vajon ugyanez fordítva mennyire igaz…?
Az általános menetrend a következő: felelőtlenül hagyjuk szaporodni a kutyát, aki csak úgy elvan a ház körül és amikor szólítja a
természet, akkor cselekszik az ösztönei szerint. Két hónap múlva
tündéri kis gombócok sivítanak az anyaállat mellett és napról napra gyarapodnak. Még akkor is, ha a felnőtt kutya nem is kap kellő
gondoskodást. Eltelik egy, másfél hónap és a kicsik már mindent
rágnak, mindent összepiszkítanak, az amúgy még élhető kertet
teljesen feldúlják. Ha megérik ezt a kort, mert sokszor párórásan
ítélkezünk felettük. Mi a teendő tehát? Be a zsákba a kölyköket és
mehetnek az út szélére, az erdőbe, vagy egész egyszerűen kicsapjuk
az utcára szegényeket. Ők élni akarnak, egy darabig a ház körül
próbálkoznak, majd nagyobb területen keresnek élelmet, rendkívül rossz irányú szocializálódás mellett. Kóbor kutya, vagy kivetett
„kedvenc” válik belőlük. Élnek, túlélnek, harcolnak, megsérülnek,
elütik őket (akarva, akaratlanul), majd amikor eljön a pillanat, ott
is maradnak élve, vagy halva az úton.
Ha nem lennének állatvédők, akkor Magyarország települései Ukrajna falvaihoz hasonlítana, ahol több millió kutya kóborol, akármerre járunk. Az elhullott állatok mindenhol ott maradnak, míg
a többiek el nem takarítják a maradványokat, egyfajta kannibalizmusként. Vajon ezt akarjuk?

A diósjenői állatvédők pénzt, energiát nem sajnálva teszik a dolgukat. Ha hírt kapnak egy kóbor állatról, akkor saját eszközeikkel
befogják őket és igyekeznek a legjobbat nyújtani nekik. Ilyenkor
két út van: kellő gondoskodással a kutya újra erőre kap, a szükséges ellátásokat megkapja és akár új életet kezdhet felelős örökbefogadóknál. A másik út sokkal siralmasabb. Betegségek, sérülések,
menthetetlen állapot, altatás. Mindkét út költséges. Nagyon költséges. Az állategészségügyben nincs szociális háló, nincs állami
támogatás. Ha egy felelőtlen ember gondatlanul elűzi a kutyáját,
akkor azzal fajlagosan nagy költséget hárít a társadalomra, a civil
szervezetekre.
Ebben a helyzetben a helyi állatvédő szervezet segíti az önkormányzat törvényben előírt munkáját. A önkormányzat pedig hol
anyagi támogatással, hol az ivartalanítás megszervezésével, hol pedig az intézkedéshez szükséges eszközök biztosításával járul hozzá
a közös munkához. Amikor be kell fogni egy kóbor állatot és el kell

szállítani egy közeli menhelyre, annak költségei az önkormányzatra hárulnak. Ez kutyánként akár 30 ezer forint is lehet. És sok kutya van, akivel így kell cselekedni. Az állat további sorsa pedig már
lekövethetetlen.

Ha csak egy kicsi felelősség is van bennünk, akkor már az elején el
kell rendezni a problémát. IVARTALANÍTÁS!
Ez a hívó szó és e szerint kell eljárnunk. Sajnos a mi önkormányzatunk nem tud minden kutya-, macskatulajdonost, szezononként
ivartalanítási akcióval támogatni, de az igazán rászorulóknak ad
lehetőséget. Ha nem szaporodásképes az állat, akkor a fenti gondoktól megszabadultunk. Igaz, hogy így is akadnak elkóborló, gazdátlan kutyák, akikkel törődni kell.
Diósjenő Önkormányzata annyival tudja enyhíteni a problémát,
vagy inkább segíteni az állatvédők munkáját, hogy az eddigi befogási és elszállítási költségeket helyben hagyja, azaz eszközt és helyiséget ad az Állatvédő Egyesületnek. Egy ideiglenes kennel segíti az
időnként befogott állatok biztonságos kezelését, az önkormányzat
tulajdonában lévő helyiségben történik az állatok megfigyelése, oltása, féregtelenítése, ivartalanítása és bechipelése. Ezek azok a feladatok, amiket egyébként a felelős gazdának kellene elvégeznie…
És nem hogy kellene, hanem kötelessége is! A kutya veszettség elleni beoltatása és az azonosításához szükséges chip beültettetése a
gazda törvényben előírt kötelessége.
Az önkormányzat állatvédelmi hatóság is egyben. Az általa állatvédelmi feladatokra kijelölt hivatali dolgozónak kötelessége a chipek
meglétének ellenőrzése. A chip szám alapján a kóborló kutya gazdája és annak telefonszáma percek alatt megtalálható az országos
adatbázisban. Diósjenő Önkormányzata a beültetett chip-ek tekintetében átfogó ellenőrzést tart a helyi állatvédőkkel karöltve és a
korábbi figyelmeztetések után most már pénzbüntetéssel sújtja a
hanyag kutyatulajdonosokat. Ez a nemtörődömség a törvényben
foglaltak szerint akár 45 ezer forintos bírságot is eredményezhet.
Mindenki gondolja át, hogy megéri-e mindez egy párezres procedúra helyett!
A chip nélküli, nem beazonosítható állatokat minden esetben ellátja az állatvédő egyesület és intézkedik a további sorsukról. A fenti
eljárás után, ha az állat arra alkalmas állapotban van, örökbe adható. Erre az elmúlt időszakban már két pozitív eset is rámutatott,
hogy helyes irány.
Az ideiglenes kennel és a tárolására alkalmas helyiség a helyi állatvédőket segíti, akik eddig saját autójukkal szállították, saját garázsukban, kertjükben szállásolták el a befogott állatokat és saját
költségükön intézkedtek. Nem menhely épül és nem az lesz a feladata, hogy a megunt, vagy vemhes, beteg kutyát bárki beadhassa.
Nekünk kutya-, macskatartóknak elsődleges feladatunk az ivartalanítás, ha nem célunk az ellenőrizetlen szaporítás. Miénk a felelősség! Az állatvédők „csak” küzdenek a mi felelőtlenségünk miatt.

8. oldal

Diósjenő Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Ha erre gondolunk, akkor szinte közben semmit nem tanultam.
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Pluhár-Schaf Ibolya – Boróka-ház
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kikapcsolódást. Felkészültünk az újraindulásra és a szakmai stáb
folyamatos edzés tervekkel látta el U19 és felnőtt csapatunkat. A
csonka bajnokság után (amin 4. és 2. helyen zártunk) sikerre éhesen kezdtük a felkészülést, és Diósjenő történetében először két
nehéz mérkőzés után bejutottunk a MOL Magyar Kupába, ahol
hazánk 128 legjobb csapatával együtt várjuk a 2020. szeptember
10-i sorsolást. Szurkoljunk együtt a sikeres folytatásért!
Köszönjük, a sok-sok támogatást és szeretetet! Ez ad erőt az önkéntes munkánkhoz!
Hajrá Diósjenő!

A havi programajánlónk helyett És sokat beszélgetünk arról, kik is
most írok egy kicsit másként, más- vagyunk, mit szeretnénk.
ról. A Boróka-ház vezetőjeként A betegség és a járvány nagyon
több kérdést is kapok mostanában: komoly dolog, de ha betartjuk a
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számunkra – legszebb hegységébe zom itt, ez most sem lesz másként. családom hátán. Most is van fela legcsodálatosabb túrák. Mind- A nyarunk heti szintre be volt ter- adat, de lassú ütemben, a tavasz és
programokkal,
Diósjenő egészségügyiamellett
intézményei
a tisztelt
lakosságot,
hogy a járelcsodálkozhatunk megkérik
a lapok vezve táborokkal,
a Húsvét várakozásával.
az őszünket pedig a „Római légió- Hálás vagyok, hogy létrejöhetett ez
láttán,
hogy
ez
idő
alatt
mekkorát
ványhelyzet miatt, minden
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a kis civil központ, ahol a zene és a
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nézni azt, ahogy nőnek a virágok virágokat, együttérzést és hitet
és a fűzfakunyhó friss ágai. Ami- abban, hogy nemsokára újra leheFOGORVOSI RENDELÉS
HÁZIORVOSI RENDELŐ
kor van időnk rendet tenni magunk tünk együtt, kinyit a nagykapu és
Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.
Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz.
körül és magunkban. Nagy erőkkel rendezhetünk a kicsiknek az új
Dr. Lukács Beáta
dolgozunk a padláson felhalmozott úton lábbal hajtós műanyag motoDr. Laczkovszki Győző
Telefon:
06 35/559-682
rengeteg adomány elrendezésén, ros versenyt.
Kizárólag
sürgősségi
ellátás van!
Tel.: 06 35/525-007; 06 20/298-90-98
kertészkedünk,
komposztálunk,
Telefonos
bejelentkezés
szükséges!
Telefonszám:
06 35 559-682
Telefonos bejelentkezés szükséges!
A magam nevében kívánok minfestünk, dekorálunk és minden denkinek sok Fényt és együttérző
RENDELÉSI IDŐ
RENDELÉSI IDŐ
RENDELÉSI IDŐ
elmaradt dolgot pótolunk. Nagyon tiszta gondolatokat egymás iránt az
hétfő		
08:00-15:00
hétfő
08:00-12:00
jó érzés ez a tavaszi nagytakarítás. elcsendesedés időszakában!
hétfő
09:00-10:30
kedd		
08:00-18:00
kedd
szerda
csütörtök
péntek

11:00-15:00
11:00-15:00
08:00-12:00
08:00-12:00

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Diósjenő, Börzsönyi út 7.
Tel.: 06 35 364 - 004
Dr. Rados György
Csak telefonos bejelentkezés után!
RENDELÉSI IDŐ
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

10:00-11:30
13:30-15:00
10:00 -11:30
10:00-11:30
10:00-11:30

csütörtök
csütörtök		
péntek		

09:00-10:30
08:00-16:00
iskolafogászat

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
Telefonos
bejelentkezés
szükséges!
Minden
esetben
távkonzultáció
zajlik !

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Diósjenő, Kossuth L. út 33. sz.
Dr. Virsinger Norbert
Mobil: 06 30/338-1762

LILIOM PATIKA GYÓGYSZERTÁR

ORVOSI ÜGYELET

Diósjenő, Kossuth út 8. sz
Telefon: 06 30 746-0745
ÚJNYITVATARTÁSI
NYITVATARTÁSIIDŐ
IDŐ!

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

hétfő		
08:30-12:30
hétfő
08:00-12:00
kedd		
12:00-17:00
kedd
12:30-17:00
szerda		
12:00-16:00
szerda
12:00-16:00
csütörtök		
08:30-12:30
csütörtök
08:00-12:00
péntek		
08:00-11:00
péntek
08:00-11:00

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

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
Fakivágás, nyesedék aprítása, darálás
Kucsera Imre
Tel: 06-20/967-4354, 06-30/682-9682.

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

