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A felfele szálló ág
 
 Tóth Gábor – főszerkesztő

Egy kéthavi ritmusban megjelenő újságban nem igazán szerencsés, 
ha rendre ugyanarról szól a beköszöntő írás az aktuális lapszám 
elején. Mégis mindig szólni kell, mert helyzet van. Vírushelyzet. 

Ez egy olyan, szokatlan körülmény, amit a ma élők nagy többsége 
idegenként fogad. Szinte minden, kapcsolódó szabály a komfortz-
ónánkon kívülre taszigál, miközben már a mindennapos életünk-
ben sem a régi reflexek szerint tevékenykedhetünk.
Az életünk szerves részévé vált a kézmosás – talán végre joggal el-
várhatóan. A kézfertőtlenítés, mely az előző mozzanatnak egy ala-
posabb tevékenysége. És a maszkviselés, ami a kényszerű távolság-
tartáson túl is sokakat kínoz. Egyik reflex a „nekem ne mondja meg 
senki”, vagy az „ennél súlyosabb időket is átvészeltünk” gondolatok 
sokasága, míg a másik, megannyiszor hallott érv, hogy „egész nap 
nem lehet ebben dolgozni”.
Teljességgel hiábavaló azon háborogni, hogy a kialakult helyzet-
ben meghozott rendelkezések mennyire értelmesek, mennyire 
életszerűek, mennyire van összhangban egy vírus tulajdonságaival. 
Ugyancsak holtvágány a közösségi oldalak által terjedő „szakvé-
lemények” tényként való továbbközlése, mindkét oldal „valódi” 
magyarázatainak érvként történő idézése. Lettek maszkot tagadók 
és a maszk mellett kiállók, megint csak ellentétet szítva ember és 
ember között.
Valóban ezt akarjuk mindannyian? Nem lenne jobb inkább abban 
hinnünk, bíznunk, reménykednünk (a kívánt rész aláhúzható hit-
vallásunknak megfelelően), hogy ha együtt, közös erővel kiállunk a 
vírussal szemben, akkor egyszer csak legyőzzük azt?
Az elmúlt hónapokban  meghozott, országos szintű rendelkezések 
mindenkire vonatkoznak. Boltosokra, eladókra, vevőkre, aktívakra 
és szépkorúakra, pedagógusokra, szülőkre, hat évnél idősebb gyer-
mekekre, egyszóval mindenkire, aki jár-kel a többiek között. 

A maszkviselés és a távolságtartás csupán két, apró eszköz, mond-
hatni fegyver a küzdelemben. Akár hiszünk a vírusban, akár nem. 
A közösség részei vagyunk mindannyian és ha elfogadjuk a közös-
ség szabályait, akkor már tettünk is érte.

 

Még a felfele szálló ágában van a második hullám. Sok forgató-
könyv létezik, mindegyik növekvő esetszámmal kalkulál. Lesznek, 
akin tünetmentesen fog áthaladni a vírus, de lesznek, akiket lever 
a lábukról, ne adj isten korházba, lélegeztető gépre kerülnek, a leg-
rosszabbat nem is említve.
Mégis, a védekezés eme legegyszerűbb eszközei eredménnyel jár-
nak. Meglepő adat, hogy Diósjenőn a korábbi időszakban évente 
26-32 személy hunyt el természetes módon, míg az elmúlt egy év-
ben, ami alatt a vírus is megjelent és óvintézkedésekre volt szükség, 
ez a szám 18-ra változott. Igen, odafigyelnek az időseink, több a 
kézmosás, inkább maradnak otthon és ha ki is mozdulnak, viselik 
a maszkot.
Legyünk belátóak és fogadjuk el a sokszor kényelmetlent: hordjunk 
maszkot, mossunk kezet, fertőtlenítsünk és csak távolról intsünk 
ismerősünknek.    (fotó: Tóth Gábor)

180 fokos fordulat az orvosi rendelő ügyében
 Munkatársunktól

Alapos megfontolás, és szakértői felmérések után, arról fog-
lalt egybehangzóan állást a képviselő testület, hogy az orvo-
si rendelő komplexumot új helyen kívánja megvalósítani. A 
jelenlegi építkezés befejezése, beleértve a hibák kijavítását, a 
szükséges, de meg nem tervezett kiegészítések, és gépészet léte-
sítése, az el sem készült de mégis teljes cserére szoruló villamos 
rendszere, nagyságrendileg 80 millió forintba kerülne, és vég-
eredményként csak egy erősen korlátozottan használható in-
tézményünk lenne, vállalhatatlan kompromisszumok árán. A 
rendelkezésre álló mintegy 220-230 négyzetméteren,  túlzsú-
folt viszonyok mellett sem lett volna hely, számos kötelezően el-
különítendő funkció megvalósítására. Komoly átépítés nélkül 
az épület egyszerűen alkalmatlan egészségügyi intézménynek.

A  pandémia helyzet is arra tanít, hogy ezek a kompromisszumok el-
fogadhatatlanok. Az épület sorsáról a későbbiekben dönt a testület.
Így inkább azt az utat választottuk – teljes egyetértésben 
–, hogy az orvosi rendelő projektből elődeink által már el-
költött mintegy 68 millió forintot visszapótolva, új helyszí-
nen, közel 400 négyzetméteren építjük meg a rendelőket.

(folytatás a 3. oldalon) 



Évértékelés
 
 Székely József – polgármester

Egy évvel ezelőtt, Diósjenő lakossága, széles körű összefogásban sza-
vazott bizalmat a Diófa Szövetség minden jelöltjének. Ilyenre példa 
korábban soha nem volt. A nagy felhatalmazás nagy felelősséggel is 
jár. Nincs kire mutogatni. Mindenért mi vagyunk a felelősek, mert 
mi hozzuk a döntéseket.

A rendszerváltás óta kialakult önkormányzatiság történetében, 
soha nem volt arra példa, hogy ilyen vírusfenyegetettségben kell-
jen élnünk mindennapjainkat. A jelenlegihez mérhető pandémia 
helyzetet, még a sok minden megélt öregjeink sem tapasztaltak. A 
Kormány által hozott döntéseket maradéktalanul végrehajtottuk. 
Bevásároltunk az idősek részére, házhoz szállítottuk a rászorulók 
számára a meleg ennivalót, gyógyszert, gondoskodtunk intézmé-
nyeink fertőtlenítéséről. Amikor megkaptuk az ehhez szükséges 
rendeleti felhatalmazást, eredményesen zártuk le a községet. Jog-
szerűen jártunk el és megvédtük magunkat, amikor feljelentettek 
a lezárás miatt.  Tény, hogy az első hullámban egyetlen megbete-
gedésről tudunk, az is kórházi tartózkodásból haza hozott fertőzés 
eredménye volt.
A pandémia érzékenyen érintette a költségvetésünket, le kellett 
mondanunk a súlyadó bennünket megillető részéről, a gazdasági 
visszaesés csökkenő iparűzési adó és idegenforgalmi adóbevételt 
eredményez. Az idei év vonatkozásában mintegy 10 millió forint 
kieséssel számolunk.

A költségvetés tervezése, még a fenti körülmények fellépése előtt 
történt. Eleve is takarékos költségvetést terveztünk, de a körülmé-
nyek hatására még takarékosabb üzemre álltunk. A bevételeink és 
kiadásaink negyedéves fő számait rendre nyilvánosságra hoztuk a 
honlapon, mindenki követhette, hogyan állunk.

Diósjenő az elmúlt egy évben mintegy 800 millió forint értékű be-
ruházással gyarapodott.  Ebből nagyságrendileg 500 millió forint 
olyan pályázatokból és projektekből származik, amelyet a Diófa 
Szövetség írt, alkotott. Fő útjaink felújítását közel 230 millió forint-
ból végezte a Magyar Közút által megbízott pályázó. és örököltünk 
mintegy 75 millió forintnyi pályázatot, amelyek megvalósítását mi 
bonyolítottuk. 

Kérjük lapozzák fel a Diófa Szövetség választási programját, és 
kezdjék el kipipálni a megvalósított pontokat.
- Az óvodai oktatásban megkezdődött a leszakadó gyere- 
 kek felzárkóztatása, a költségvetésben erre a célra elkülö- 
 nített összegből.
- Az iskola alsós mellékhelyiségeit közel 4.000.000 Ft-ból  
 újítottuk fel.
- Megalapítottuk a Végh Károly díjat. 
- Felújítottuk a Jenő patak leromlott gyaloghídjait, beleért- 

 ve a hivatalnál lévő kishíd korlátját.
- A buszmegállókat befejeztük, a kis könyvtárakat kialakí- 
 tottuk, nagyon sokan veszik igénybe.
- Bekerítettük a játszóteret.
- Felújítottuk a köztéri padok túlnyomó részét.
- A Tájház közösségi terét kibővítettük.
- A színpad elektromos hálózata elkészült, a színpad előtti  
 táncplaccal egyetemben.
- Szélessávú ingyenes WI-FI-t létesítettünk a Szent-István  
 parkban.
- A bekötő út két oldalát rendszeresen kaszáljuk, hetente  
 szedjük a szemetet.
- Megépült a köztéri kamera rendszer, 32 új és 13 üzembe  
 helyezett kamera vigyázza közösségünk biztonságát. Öt 
 új oszlopot állítottunk a rendszerhez.
- A tóhoz vezető bekötőút padkázása megtörtént.
- A Diófesztivál új néven, a Magyar Írószövetséggel 
 együttműködésben, Dióhéj Irodalmi találkozó néven   
 éledt fel.
- A Jenői napló szerkesztése független kézbe került.
- A községi honlap megújult, a közösségi oldalt több mint  
 2500-an követik.
- A testületi üléseket nyilvánossá tettük, olyan időpontban  
 tartjuk meg, amely bárki számára lehetővé teszi a részvé- 
 telt.
- A pénzforgalom fő számait minden negyedévben nyilvá- 
 nosságra hoztuk.
- Létrehoztuk a megígért három, hatékonyan működő bi- 
 zottságot. A bizottságok ülései nyilvánosak.
- Megnyitottuk a Roma Önkormányzat irodáját.
- Növeltük a hivatal fizikai dolgozóinak létszámát.
- A kismamák magukkal hozhatják gyerekeiket a hivatalba.
- Közmunkásaink munkáját követhetővé tettük, köszönjük  
 munkájukat! Elkezdődött és rövidesen befejeződik az 
 emberhez méltó melegedőjük és mosdójuk építése.
- Majd’ 200 millió forint értékben fejlesztjük a futballpá- 
 lyát, és további fejlesztések várhatók.
- Kijelöltük a kültéri sportpark helyszínét.
- Gondoskodtunk a ravatalozó és környéke rendszeres ta- 
 karításáról, részt veszünk a temetőink tisztán tartásában.
- Kiváló együttműködést alakítottunk ki valamennyi hely- 
 ben működő civil szervezettel. 
- Civil szervezeteinket, ezen belül is a Tűzoltókat és a 
 Sportegyesületet kiemelten támogattuk. Sorra következik  
 a többi egyesület-szervezet is.
- Fekvőrendőröket telepítettünk, és továbbiakat helyezünk  
 ki rövidesen.
- Elkezdtük a csapadékvíz elvezetés pályázatból kihagyott  
 problémák megoldását, jelen pillanatig 9 csapadékvíz te- 
 relőt építettünk, hogy a lezúduló vizek ne tegyék tönkre  
 murvás útjainkat, ne árasszák el hordalékkal az aszfaltot.  
 A terelők építését folytatjuk. Víznyelőket takarítottunk ki  
 és építettünk meg. Víznyelők biztonsági rácsait javítottuk  
 ki, vagy készíttettük el.
- Korlátokat készíttettünk, vagy javíttattunk ki.
- Újra festettük a ravatalozó faszerkezetét, hidak korlátjait  
 stb.
- Elkezdtük két új játszótér tervezését, hogy a felvégről és a  
 tópartról ne kelljen a faluközpontig hozni a gyerekeket.
- Az óvoda emeleti helyiségeinek ablakaira biztonsági rá- 
 csok kerültek, civilek segítségével.
- Felújítttattuk a katasztrófavédelmi hangosbeszélőt.
- Szerverszobánkat, előírások szerinti hűtéssel, és bizton- 
 sági ráccsal láttuk el, és nem utolsó sorban szervergépet  
 vásároltunk. Minden hivatali dolgozó új számítógépet  
 kapott.
- Kiatkarítottuk és átalakítottuk az IKSZT-t.



- Hozzájárultunk az iskola informatikai termének a 
 fejlesztéséhez.
- Új hangosítást és színpadi lámpákat szereztünk be.
- Nyolc millió forint értékben vásároltunk területeket fej- 
 lesztésekhez, és félmillió forintért visszavásároltunk egy  
 építési telket.
- Csökkentettük a hivatali dolgozók számát, és harminc  
 százalékos bérfejlesztést hajtottunk végre. 
- Kátyúztuk az Ifjúság és a Dózsa György utcákat.

Hogyan tudtuk a fentieket véghez vinni? Azzal az összefogással, 
amelyet a választások előtt ígértünk. Elsőként hét ember összefo-
gásával, amit fokozatosan szélesítettünk, mindannyiunk érdekében 
és – büszkék vagyunk rá – sikerrel jártunk. 
Néha parázs viták, belső küzdelmek árán születnek meg a dönté-
sek, de a viták nem vezethetnek öncélú alázásokhoz. 
Amit mi magunk, vagy helyi vállalkozó el tud végezni, az zöld utat 
kap. Manapság nem látni messziről jövő ismeretlen vállalkozókat, 
az elmúlt egy évben nem történtek felelőtlen építkezések. Amibe 
belefogtunk, azt be is fejeztük. Helyi iparosra ezerféleképpen tud 
hatni a közvélemény, és mi magunk is, így nyilvánvalóan nem fog 
trehány, vállalhatatlan munkát végezni. 
Ugyanez a helyzet civil szervezeteinkkel. Nem kell kuncsorogniuk 
a költségvetésben megítélt támogatásért, hanem külön kérelmek 
nélkül átutaljuk részükre. Így azonnal mozdulnak, ha mi is kérünk 
valamit. 
A helyi romákra partnerként tekintünk. Nem indítunk facebook 
hadjáratokat személyek, vagy csoportok ellen. 
A környező falvakkal nem formális, hanem nagyon is valós baráti 
kapcsolatot ápolunk. A tavaszi lezárásokban példásan védtük egy-
mást. 

A változások mindig sok időt, nagyon sok türelmet és munkát kö-
vetelnek. Van, aki nehezen érti meg, hogy a tüzelés mindannyiunk 
egészségét teszi tönkre. Minden nyolcadik haláleset légszennye-
zettség miatt következik be, és nem minket ver át, aki „okosba” 
éjszaka gyújt alá a hulladéknak, hanem a saját unokája jövőjét le-
hetetleníti el. Aki a falu szélére viszi ki a sittet, vagy az erdőben 
lomtalanít, az mindannyiunkat meglop. A kamerarendszer nagy 
segítségünkre lesz ennek a problémának a felszámolásában, továb-
bá a gyorshajtás, közlekedési szabálytalanságok és közbiztonság 
vonatkozásában.

Egy év alatt bebizonyosodott, együttműködni sokkal eredménye-
sebb. 
Mindenki láthatja. 
Diósjenő épül-szépül.

(folytatás az 1. oldalról)
Az új orvosi rendelő-komplexum a most épülővel szemben, az egy-
kori Villtesz épületének Kossuth úti szárnyában lesz.

Az új rendelő látványterve a Kossuth úttól nézve  

A legfőbb okok, amiért erre a lépésre szánta el magát az Önkor-
mányzat:
• a pinceszint folyamatos vizesedése, és ennek okán a fo-
lyamatos szivattyúzás az épület süllyedésével, repedezésével járna, 
amelyet a várók tervezett üvegfalainak törése követne.
• a betegváróba nem terveztek WC-ket, így a betegeknek az 
egészséges oldalra kellett volna átjárni, szükségük elvégzésére.

• mozgáskorlátozottak, és babakocsis páciensek csak a be-
teg várón keresztül tudtak volna eljutni az ú.n. egészséges rendelés-
re.
• nem terveztek légkondicionálást, így a várók méretes 
üvegfalai mögött nyáron a betegek megfőnének.

A  tervezést azzal kezdtük, hogy az orvosainkkal egyenként leülve, 
helyiségről helyiségre haladva egyeztettük az elképzeléseket, mesz-

szemenően figyelembe véve igényeiket. Ugyanez a folyamat zajlott 
le az ÁNTSZ szakembereivel, majd a projektmenedzserekkel. Most 
jutottunk el odáig, hogy kezdeményezzük az irányító hatóságnál a 
szerződések módosítását, kérelmezzük a projekt áthelyezését.

A rendelő-komlexum tervezett elrendezése

Egy közel nulla energiaigényű, elektromosan fűtött és légkondi-
cionált rendelő komplexumunk lesz, amelynek fűtését és energia 
ellátását gyakorlatilag 100%-ban napelem fedezi.
Minden lépcsőben segítő szándékkal találkoztunk. A folyamat el-
indult.



Példaértékű együttműködés Nógrád önkomány-
zatával
 Jenői Napló 

A fűtési szezon kezdete előtt mindig aktuális kérdés a közintézmé-
nyek gazdaságos és megfelelő minőségű fűtőanyagellátása és a szük-
séges mennyiség időben történő, száraz betárolása. Itt, az erdők 
szomszédságában egyszerű feladatnak tűnhet, mégis az önkormány-
zati fenntartású intézményeknek időnként felül kell vizsgálniuk az 
addig fennálló helyzetet és új, nem utolsó sorban, gazdaságosabb 
megoldások után kell nézni. Esetünkben adott volt minden: Diósje-
nőn remek minőségű faapríték készül, Nógrádon pedig változtatni 
kellett az óvoda fűtőanyagellátásán. 
Varga Richárddal, Nógrád Község polgármesterével beszélgettünk.

Jenői Napló – Polgármester Úr, Nógrádon korábban is megfelelően 
működött a közintézmények fűtése. Miért vált szükségessé az új 
együttműködés?
Varga Richárd – Nógrád községben az iskola és az óvoda fűtésé-
nek megszervezése volt a feladatunk. Mindkét intézmény önkor-
mányzati tulajdonú, de az iskolát a Klikk tartja fenn, ellenben az 
épület energetikai üzemeltetése a mi dolgunk. A korábbi szerző-
déseinknél az óvoda esetében a fűtésellátás mellett karbantartás 
és a tüzelőanyag beszállítása volt a vállalkozó feladata, míg az is-
kolánál ezek mellett a fűtőberendezést is ő biztosította. Az iskola 
esetében már többször felmerült a fenntartó Tankerület részéről, 
hogy szeretnék ezt a gazdaságtalan állapotot megszüntetni, sőt ők 
még beruháznak is, hogy az intézmény áttérhessen a gázfűtésre. 
Ehhez tőlünk, az önkormányzattól azt kérték, hogy vizsgáljuk felül 
a 2020. december 31-ig fennálló vállalkozói szerződést és lehetőség 
szerint már a nyár közepén szűntessük meg, hogy át lehessen térni 
a gázüzemű tüzelésre a fűtési szezon előtt. Ez sikerrel le is zajlott és 
az iskola épülete új, gázüzemű fűtést kapott.
Így már csak az óvoda fűtési szolgáltatási szerződését kellett fe-
lülvizsgálnunk, ami véleményem szerint nem igazán volt előnyös. 
Számtalanszor okozott problémát, hogy valamilyen meghibáso-
dással indultak a nappalok és napközben kellett orvosolni a problé-
mát. Nem egyszer fordult elő, hogy az adagoló berendezés eldugult 
a nem megfelelő méretű aprítéktól, így leállt a fűtés.

Varga Richárd, Nógrád község polgármestere a diósjenői aprítékkal

Ezekről folyamatos egyeztetés zajlott a vállalkozóval és az előző évi 
fűtési szezon végén lezáruló együttműködés után kértem őt, hogy 

dolgozzon ki egy sokkal gazdaságosabb és üzembiztosabb szolgál-
tatási formát, amivel továbbra is ő láthatná el a feladatot. Az erre 
irányuló továbblépés nem történt meg, így került képbe Diósjenő.
Az új brikettáló üzem alapanyagául szolgáló, finom faapríték a mi 
fűtőrendszerünknek is kiváló, így egyeztetéseket kezdtünk Székely 
József polgármester úrral, az esetleges együttműködés reményé-
ben. Már korábban is volt rá példa, hogy a diósjenői aprítékoló gép 
dolgozott Nógrádon, ledarálva az összegyűlt faágakat, tehát tud-
tam, hogy jó minőségű fűtőanyag készül a fahulladékból.
JN – Ezek szerint nem kellett messzire menni a megoldásért. Ho-
gyan alakult tovább az együttműködés, hiszen már nem sok idő 
volt a fűtési szezonig?
Varga Richárd – Mindenképp meg kellett pályáztatni a szolgálta-
tást és a három jelentkező közül, az összes kritériumot összevetve, 
Diósjenő került ki győztesként. Polgármester úr, egyeztetve a diós-
jenői Képviselő-testülettel, remek ajánlatott tett, ami kiegészült az-
zal, hogy a megfelelő minőségű tüzelőanyag folyamatos biztosítása 
mellett, annak kis mennyiségű szállítását is tudják vállalni, hiszen 
a mi tároló kapacitásunk csupán pár köbméter. Egy másik ajánlat 
éppen azért nem volt megfelelő, mert ők egy mennyiségben tudták 
volna leszállítani az aprítékot, amit viszont nem tudunk biztonsá-
gosan tárolni. 
JN – Hogyan működik mindez a gyakorlatban?
Varga Richárd – Intézményvezető asszony jelzi, hogy fogytán a fű-
tőanyag a tárolóból és én továbbítom az igényt Diósjenő felé, hogy 
újabb szállítmányra van szükség. Ők pedig pár napon belül leszál-
lítják azt a kis teherautónyi mennyiséget, ami épp elfér az adago-
ló-tárolóban. Az így kapott fűtőanyag megfelelő méretű, már nem 
akad el az adagoló csiga és ami ugyancsak fontos, hogy mindig szá-
raz aprítékot kapunk.
JN – Mennyibe kerül mindez Nógrád községnek?
Varga Richárd – A Diósjenővel kötött megállapodás szerint ton-
nánként 100 ezer ft-ot fizetünk az aprítékért és a kapcsolt szolgál-
tatásért. Eddig közel két tonnát tüzeltünk el, maximálisan meg 
vagyunk elégedve. Az óvodai tapasztalatokról inézményvezető asz-
szony tud nyilatkozni.

Az Angyalvár Óvoda intézményvezetőjével, Horváth Erzsébettel

Horváth Erzsébet – Most kaptuk meg a második fuvart. Amint je-
lezzük, hogy fogyóban a készlet, azonnal érkezik a szállítás. Eddig 
problémánk nem volt. A meleg most már csak a kazánon múlik. 
Véleményem szerint korrekt szerződést kötött az önkormányzat és 
külön pozitívum, hogy szomszéd településről kapjuk a fűtőanya-
got. Biztos vagyok benne, hogy ha a szezon végén is minden prob-
lémamentesen zajlik, akkor hosszú távú együttműködésről beszél-
hetünk majd.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az aktuális, koronavírussal kapcsolatos híreket, helyi rendelke-
zéseket községünk honlapján, a www.diosjeno.hu, valamint a közösségi oldalán: facebook-com/
dj.oldal tesszük közzé, összhangban a Kormány és az Operatív Törzs hatályos rendelkezéseivel. 
A karácsony előtti kulturális-, közösségi- és ünnepi eseményeinkről folyamatosan tájékozta-
tást adunk az online felületeinken és decemberben még egy Jenői Naplóval is jelentkezünk.



Helyükre kerültek a brikettáló üzem új gépei
 Munkatársunktól

Októberre megérkeztek a Villtesz épületében kialakított, új brikettáló 
üzem gépei. A tesztelések folyamatosan zajlanak, az eddigi tapaszta-
latok pozitívak.

Az adagoló berendezés a gépsor elején

Már jól kirajzodik a technológiai sorrend, az adagoló géptől indul-
va, a fólizsákba betöltő berendezésig.

A szárító gép, mögötte a szárító dob

A sor legvégén a töltőberendezés

Továbbra sem szabad égetni
 Jenői Napló 

Diósjenő képviselő testülete határozottan kiáll a döntése mellett, 
miszerint helyi szinten továbbra is tilos bárminemű avar, vagy 
lombhulladék, nyesedék égetése. Ez a helyi rendelet természetes, 
hogy hátrányosan érinti azt a gazdálkodót, vagy kerttulajdonost, 
aki az elmúlt évtizedek során – a növényekkel való munkák vele-
járójaként – megszokhatta, hogy a kertje megtisztítása során ke-
letkező zöldhulladékot elégette. Elfogadható az az indok is, hogy a 
levágott málnaszárban, venyigében megbúvó kártevőket is ezáltal 
irtani lehet.

Diósjenő november 7-én, szombaton

De annak ellenére, hogy a Börzsöny lábánál élve, a településünk 
tiszta levegőjűnek tűnne, mégis Diósjenőn az egyik legmagasabb a 
légszennyezettség értéke, amit a kihelyezett mérőműszerek is iga-
zolnak. 
A témában számos írás jelent meg pro és kontra, ahol mindkét ol-
dal felsorakozatta érveit. Lakossági fórumon is elhangzott, hogy 
a falusi ember mégis mit tehetne, ha nem éget. Kicsit több mun-
ka ugyan, de a körültekintő komposztálás mindenképp az egyik 
leghasznosabb alternatívája az égetésnek. A megvásárolható zöld 

zsákokba pedig össze lehet gyűjteni az őszi lombot és azt a Zöld 
HÍD munkatársai meghatározott időpontokban elszállítják. A kar-
vastagságú ágakat pedig el lehet tüzelni a fűtőrendszerben. És való 
igaz, hogy ezen a ponton ellentmondás bontakozik ki, hiszen a ké-
ményen keresztül ugyanúgy kikerül a levegőbe az égéstermék.

A november 7-én mért kiugró kiugró érték a budapesti szmog-határérték 
tizenötszöröse!

Alapjában ez alakítja a kedvezőtlen légszennyezettségi adatokat, te-
hát éppen emiatt nem szabad további égetésekbe kezdenünk. 

A helyzetet kifejezetten súlyosbítja, hogy a jelenlegi pandémiás idő-
szakban éppen az égetések során a levegőbe kerülő koromrészecskék 
azok, amelyek segítik a vírus terjedését. Tehát az égetések visszaszo-
rításával a vírus terjedése ellen is tehetünk. Nem csak magunkért, 
hanem másokért is.

Ráadásul 2021. január 1-től országos szinten megtiltják az avarége-
tést, ami azt jelenti, hogy a tilalmat megszegőknek súlyos pénzbün-
tetéssel kell szembenézniük, ha mégis úgy döntenek, hogy 
meggyújtják a kerti lombhulladékot.
Figyeljünk egymásra és a környezetünkre, lassítsuk a koronavírus 
terjedését!  

   (Fotó, mérési eredmény: Pluhár Pál)



A gondviselésnek köszönhetem új szolgálatomat
Beszélgetés Laczkó Mihály atyával, Diósjenő új plébánosával

 Jenői Napló 

Tizenöt év után elköszönt Győry-Fáy Csaba plébános atya Diósje-
nőtől, Nógrádtól és Berkenyétől. A katolikus egyház szigorú, hierar-
chikus rendszerében a megüresedő helyre új plébánost jelöl ki a Püs-
pökség, de Mihály atya esetében a gondviselésnek is sok szerep jutott.

Jenői Napló – A mai, globalizált világban az ember azt hinné, hogy 
egy megüresedő plébánosi posztra kiírják a pályázatot és az arra 
legalkalmasabb jelentkező kerül az új szolgálati helyére. Vajon így 
történt-e itt is?
Laczkó Mihály atya – A multiknál természetesen ez a gyakorlat, de 
az Egyház tejesen másként működik. Ebben a szigorú hierarchi-
ában az új lelkipásztor kinevezése a megyés püspök feladatköre, 
mégis az esetemben a gondviselés is közbeszólt. A világjárvány mi-
att fél évvel korábban tértem haza Melbourne-ből, Ausztráliából, 
mint ahogyan korábban terveztem. Ezt a tényt közöltem a püspö-
kömmel, ekkor viszont már túl voltunk azon az időszakon, amikor 
megtörténnek az ún. dispozíciók, azaz az új plébánosok elhelyezése 
az egyházmegyében, ráadásul két hét karanténba kellett vonulnom 
és eltöltöttem az egy hónapos szabadságomat. Így történhetett, 
hogy október elsejével léphettem szolgálatba itt, a három faluban. 

Győry-Fáy Csaba plébános elköszönő szentmiséjén, október 4-én

És úgy gondolom, hogy mindezt az Úristen fésülte így össze, hogy 
Csaba atya épp elment, én pedig éppen ekkor tértem vissza Ma-
gyarországra, így a megüresedő plébánia rám várt. Így kellett tör-
ténnie, hiszen a közelből, Nógrádsipekről származom, szüleim itt 
élnek, alig egy órányi útra. Ők sem fiatalodnak és bennem is volt 
egy vágy, hogy amíg lehet, az ő közelükben lehessek és a lehető 
legtöbb időt tudjam velük tölteni.
Büszke vagyok a szülőfalumra, sok minden köt oda, a szüleim, 
a családom, a gyerekkori barátságok és mondhatom így, a hob-
bym is. A szabadidős elfoglaltságom a vadászat, ami – ahogy egy 
svéd barátom megfogalmazta – a létezésem egy darabja. Nem is 
hobbyként tekintek erre, mert nagyon sokat merítek belőle. A 
természet szeretetét, a nyugalmat. A vadászat számomra megfo-
galmazható lényege az embermentesség. Napi szinten folyamatos 
interakcióban vagyok és ahhoz, hogy a szolgálatomat maradéktala-
nul el tudjam látni, szükség van egy-egy nap teljes elvonulásra, ahol 
csak a Jóisten, a természet és én vagyunk jelen.
JN – Minek tekinthető a lelkipásztori szolgálat, munkának, vagy 
hivatásnak?
LM – Abszolút hivatásnak. A papi szolgálat nem pénzért végzett 
munka, szolgáltatás. Nem a fizetés mértéke a fokmérője. Óriási az 
elvárás, hogy naprakészek legyünk, hogy a hívők problémáit, ügyes 
bajos megkereséseit megfelelően tudjuk kezelni. És ezt nem lehet, 
nem is szabad pénzben mérni. 
JN – Beszéljünk kicsit Ausztráliáról! Nem a szomszédban van, 
mennyi ideig tartott ott a szolgálat és milyen volt az élet a másik 
féltekén? 
LM – Hat évet töltöttem Melbourne-ben. Az ottani magyar kato-
likus közösség, a Regnum Marianum egy olyan megállapodást kö-

tött a melbourne-i érsekséggel, hogy a mindenkori magyar lelkész 
ellát ausztrál funkciót is, ami vagy plébánosi, vagy kápláni feladat-
kör. Egy nagyon kicsi ausztrál plébánia lelkipásztora voltam, na-
ponta miséztem angolul.

 

Laczkó Mihály plébános, új szolgálati helyén, Diósjenőn

Mivel a kinti magyar közösség jelentős része az elmúlt évek során 
asszimilálódott, vegyes házasságok születtek, ezért minden más 
szertartást is, így keresztelőket, esküvőket, temetéseket is bő két-
harmad arányban angol nyelven tartottam. A maradék esetben pe-
dig magyarul szólt a szertartás.
JN – Milyen az ausztrál katolicizmus, milyen a kinti hívők össze-
tétele?
LM – Arról tudok beszélni, ahol szolgáltam, tehát a melbourne-i 
érsekségről. Ott, azok teszik ki a hívők derékhadát, akik a XX. 
századi, jellemzően közép-európai kivándorlók leszármazottai. A 
másik nagy csoport a manapság kivándorlókból alakul, akik főleg 
Dél-Indiából, Malajziából, a Fülöp-szigetekről, Szudánból, Kínából 
érkeztek. A régi és az új közösségeknek meg van az igényük arra, 
hogy az ő, saját anyanyelvükön történjenek a szertartások. Ezek a 
különálló gyülekezetek egyenként szerződtek a püspökséggel és 
ennek a rendszernek köszönhetően kialakult egy jól működő, mul-
tikulturális demokrácia. Szokatlan ez a szóösszetétel, de annyira 
más ott a világ, hogy bizony, tud működni így is.
Mindezt úgy éltem meg, hogy mikor miséztem és ott volt 30 hívő, 
ők legalább tíz különböző nemzetiségi háttérrel érkeztek. És ango-
lul, közösen vallottuk meg a hitünket. Úgy, hogy a plébániánk egy 
zsidó negyed közepén volt.
JN – Aztán ezt a sokszínű, multikulturális világot Magyarország 
követte, ahol lényegesen egyszerűbb, jóval tradicionálisabb a hité-
let. Milyen volt a váltás?
LM – A katolikus egyház végeredményben olyan, mint egy fran-
chise. Van egy központja és mindenhol ugyanúgy működik min-
den. Elméletben. De ez nem így van. Kicsi, nüánsznyi különbségek 
vannak, amik összességében üdítőek tudnak lenni.
És persze lehet itthon kamatoztatni mindazt a tapasztalatot, amit a 
kinti szolgálat során összegyűjtöttem. 
Hozzátartozik ehhez, hogy még korábban több diplomát is szerez-
tem, így van egy bölcsész-pedagógus végzettségem, 
Hosszú éveket dolgoztam szenvedélybetegekkel és a Váci egyház-
megye szociális irodáját is vezettem. Úgyhogy nagyon sok elesett, 
rászoruló felnőttel, gyermekkel foglalkoztam. Családi napköziket, 
bölcsődéket, tanodákat hoztunk létre. Teljesen mindegy, hogy az 
ember Melbourne-ben, vagy itt Diósjenőn szolgál, ha lelkipásztor-
ként egy közösséget vezet, azt szervezeti egységként kell kezelni, 
nem egyszemélyes feladatként, hanem közösségi munkaként. Part-
nerekkel, a részfeladatok felosztásával. És a közösség lelkipásztora-
ként a legfontosabb feladat, hogy a közösség tagjait megfelelő mó-
don tudjam megszólítani és ők úgy is éljék meg, hogy meg lettek 
szólítva. Nem mindig a pap által, hanem bárki által, aki a közösség 
tagja, de egy a fontos, hogy a közösen képviselt értékek mentén 
történjen mindez.



Őszi napok, nyári emlékek
 Gottfriedné Madai Éva – református lelkész

A tavaszi karantén helyzet a gyülekezetek életét is teljesen megváltoz-
tatta. A református gyülekezetben őszintén reménykedtünk abban, 
hogy nyárra némileg visszaáll az élet a rendes kerékvágásba és a ter-
vezett táborainkat korlátozásokkal bár, de megtarthatjuk. 

A nyári alkalmaink minden évben rengeteg élménnyel, az isten-
kapcsolatunk megerősödésével gazdagítanak és hatalmas lendüle-
tet adnak a közösségünknek. Hálás szívvel és örömmel fogadtuk, 
amikor hivatalosan is engedélyezték a gyülekezeti alkalmak újbóli 
megtartását és később a táborozásokat is.
Július 23-án Balatonszárszóra indultunk az SDG Családi Hotel és 
Konferenciaközpontba, ahová a Többgenerációs Táborunkat szer-
veztük. 4 napon át délelőttönként arról gondolkodtunk előadások 
és kiscsoportos beszélgetések keretein belül, hogy hogyan vezet 
bennünket Isten és hogyan érthetjük ezt meg a saját életünkre néz-
ve. Esténként meghívott vendégek bizonyságtételeit hallgattuk meg 
arról, ahogyan ők megélik Isten vezetését a mindennapokban. Dél-
utánonként élveztük a Balaton és a környék adta lehetőségeket. Sok 
áldás által meggazdagodva tértünk haza.
Július 26-án kezdődött a napközis jellegű Bibliai Angol Táborunk, 
melyet a Szentírás Szövetséggel közösen szerveztünk az általános 
iskolás korosztály számára. 6 angol anyanyelvű és 5 magyar fiatal 
segített bennünket abban, hogy lelki kincseket fedezzünk fel a bib-
liai történeteken keresztül és meglássuk az angol nyelv szépségeit. 
Bízunk benne, hogy a gyerekek másképpen tekintenek ezután az 
idegen nyelv tanulására, hiszen nagy élmény volt számukra anya-
nyelvűekkel beszélgetni vagy legalábbis próbálkozni.:) Nagyon há-
lásak vagyunk ezért a hétért, mert újra megtapasztalhattuk, hogy 
Isten országában nincsenek határok és nagyszerű, hiteles embere-

ket ismertünk meg.
Augusztus 3-án a 12 év alattiakkal indultunk Balatonfűzfőre a 
Kincskereső Táborba. Ezen a héten is nagyon sok áldásban volt 
részünk. Délelőttönként olyan bibliai történeteket dolgoztunk fel, 
melyekben fontos szerepe volt a csillagoknak. A hét végére pedig 
eljutottunk a betlehemi csillaghoz, mely a napkeleti bölcseket ve-
zette a megszületett Megváltóhoz, az Úr Jézushoz. Délutánonként 
fürödtünk a Balatonban, egyszer ellátogattunk a fűzfői kalandpark-
ba és a veszprémi állatkertbe. Az utolsó éjszakán pedig méltókép-
pen zártuk a Csillagász táborunkat a balatoni csillagvizsgálóban. 
Ezen a héten is megtapasztaltuk, hogy Isten nemcsak megváltott 
bennünket, hanem gondot is visel rólunk minden körülmények 
között. 
Isten iránti hálával tekintünk vissza erre a nyárra és azért imádko-
zunk, hogy jövőre ne ilyen izgalmak közepette kelljen készülnünk 
közösségünk alkalmaira.

Az idei Többgenerációs Tábor csoportképe

JN – Milyen volt megérkezni ide, a három faluba, melyek a kezdeti 
lépések?
Laczkó Mihály – Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy 
Csaba után kerülhettem ide. Döbbenetes munkát végzett itt az el-
múlt 15 évben: felújított plébániák, templomok, korszerű, hang- és 
videótechnika, szóval érezhető, hogy haladtak a korral. Egy kitapo-
sott útra léptem, fel lehet venni a fonalat utána. A most következő 

egy év az ismerkedéssel, a humán erőforrások bevonásával zajlik, 
miközben meg kell találnom, hogy itt pontosan mi lesz a helyem, 
az utam. Úgy képzelem el a kapcsolatom a közösséggel, mint egy 
jól működő házasságban, azaz hogy az összes szinten megszülető 
döntés ne az egyént, hanem a közösséget segítse.  És a hívők ottho-
nuknak tekintsék a templomokat.

A Boróka-ház elmúlt egy éve
 Pluhár-Schaf Ibolya – egyesületi elnök

Létezik a falu közepén egy sziget, ahol mindig történik valami. Mégis, 
a helyiek közül sokan elkerülik a Boróka-házat, vagy amiatt, mert 
nem tudnak a programokról, vagy mert nem tudnak eleget a Boró-
ka-házról.

Az idei évünk volt az egyik leggazdagabb és legváltozatosabb prog-
ramokban - a nehézségek és akadályok ellenére is. Sokkal több 
munka és energia van benne, mint eddig bármikor - lelki és fizikai 
szinten is, de tudtuk, hogy ez a dolgunk. Fejlesztettünk is, mert a 
Boróka-ház fő elve a bővülés, a megújulás, a tudásátadás az alkotá-
son keresztül. Idén indult Vágó Kata vezetésével a szövés, novem-
bertől kosárfonás lesz Horváth Katával és nemezelés Bodolai Szil-
vivel. Ranc Szabolcs kör alakú kis vályogházikója a fűzkunyhónk 
mellett alkalmas arra, hogy a Három kismalac meséjét előadjuk, 
közben bemutassuk a hagyományos népi építészetet, kiemelten a 
vályog adta lehetőségeket.
Idén volt könyvbemutató, gombatanfolyam, Gyógynövény- és 
Gombaünnep, garázsvásár, farsang, zenés és irodalmi előadás, fő-
zőklub. Több, különleges tábornak adtunk helyet: bűnmegelőzési, 
vasútmodellező, zenés, nemzetközi és római légiós. Országos- és 
nemzetközi hírű összejövetelek ezek, melyekre minden alkalom-
mal a gyerekeken kívül az őket kísérő szülők is eljönnek, itt töl-
tenek pár napot a helyi szálláshelyeken és messze földre viszik 
Diósjenő hírét, a táj szépségét. Fontos és örömteli hír, hogy idén 
végre tudtunk ingyenes táborozási lehetőséget is biztosítani helyi 
gyermekeknek! 
A nyár, a kora ősz és az ajándékba kapott óriási trambulin meg-
telt zenével, nevetéssel, római vezényszavakkal, igazi csapatmunka 
volt!

Az elmúlt időszakban megnehezítette a működésünket, hogy a kis-
vonatot nem hívták, hiszen nem tartottak rendezvényeket az or-
szágban, így elestünk a létezésünkhöz szükséges bevételeink nagy 
részétől  –  az önkormányzat támogatása nélkül bezárhattunk vol-
na.
Megnehezítette a programjaink tervezését az is, hogy az idősebb 
korosztályra vigyáznunk kell az előírások szerint.
Megnehezítette a fennmaradásunkat az is, hogy minket is érint sze-
mély szerint minden, ami benneteket érint.
Köszönöm nektek a támogató hozzáállást, a biztatást, és az erőt! 
Személy szerint köszönöm a munkatársaknak, a szervezőknek és 
az önkénteseknek az odaadást, a megértést és a rengeteg energiát.

Varázsos hangulat a nyári, zenés gyerektáborban

(folytatás a következő oldalon)



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!

Kötelező ebösszeírás Diósjenőn
 Dr. Nagy Anna - jegyző
 
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Diósjenő Község Ön-
kormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. § (1) és (5) bekezdésének értelmében ebösz-
szeírást végez.
Felhívjuk a tisztelt Kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a korábbi 
ebösszeírás alkalmával bejelentett ebeket ismételten be kell jelen-
teni.
Az ebnyilvántartás naprakészsége érdekében az adatokban bekö-
vetkező változásokat (pl. elhullás, tulajdonoscsere, megváltozott 
tartási cím) a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül be 
kell jelenteni.
Az ebösszeíró adatlapot kutyánként, az állat(ok) oltási könyve 
alapján kell kitölteni.
Az ebösszeíró adatlap letölthető Diósjenő Község Önkormányzata 

weboldaláról, vagy átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatal 
épületében, ügyfélfogadási időben.
A kitöltött és aláírt ebösszeíró adatlapot személyesen, a Polgármes-
teri Hivatal épületében (2643 Diósjenő, Szabadság út 31.), ügyfél-
fogadási időben lehet leadni, vagy beszkennelve, elektronikus úton 
a start2@diosjeno.hu email címre lehet elküldeni.

Az ebösszeíró adatlap leadási határideje: 2020. november 30.

Felhívjuk a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kö-
telezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után, mely-
nek legkisebb összege – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII.31.) Kormányrendelet alapján – magánszemélyek esetén 30.000 
Ft, jogi személy, illetve gazdálkodó szervezetek esetén 90.000 Ft.

Az ebösszeírással kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a +36-35/525-
012-es telefonszámon (18. mellék), vagy a start2@diosjeno.hu 
email címen.

Diósjenő egészségügyi intézményei megkérik a tisztelt lakosságot, hogy a járványhelyzet mi-
att, minden esetben telefonon keressék fel háziorvosukat, gyermekorvosukat, fogorvosu-
kat, vagy védőnőjüket! Kizárólag sürgős esetben  keressék fel az orvosi rendelőket! Az ak-
tuális betegfogadási rendről a rendelőkben, telefonon és az interneten tájékozódhatnak.

ÚJ NYITVATARTÁSI IDŐ!
hétfő  08:30-12:30
kedd  12:00-17:00
szerda  12:00-16:00
csütörtök  08:30-12:30
péntek  08:00-11:00

Hozott ételhordóban: 800 ft,
kiszállítva Diósjenő területén, az előre 

leadott ételhordóban: 996 ft.

Ma irodalmi esten jártam  – Hamvas Béla
Szép felvezetéssel, évszak-idézetekkel, csendes magunkba forduló, 
majd publikus elgondolkodtató pillanatokkal telt este volt.
Erős Kinga - kritikus, irodalomszervező, szerkesztő megnyugtató 
hangja, tudása, ismeretei szárnyakkal látott el bennünket.
Az esten elhangzott/bemutatott könyvek, írások közül magam is a 
többször említett Karnevált emelem ki:
A XX. század legnagyobb magyar regényének is nevezett Karnevál 
Hamvas Béla legfontosabb és legnagyobb szabású műveinek egyi-
ke, a „tízezer bőrű tűzgyermek”, vagyis a Lélek átvalósulásának és 
„csodálatos változásainak” története, az „egészre való emlékezés 
mámorából” megszülető látomása.
A regény hét lépcsője során végigvonuló személyeknek és alak-
zatoknak, jobban mondva, maszkokká sűrűsödött őrületeiknek a 
forgataga egyfajta „sorskatalógus”, avagy – miként Hamvas mondja 
– az a „nagy tükör, amelyben önmagam teljességét megnézem és 
lemérem a derű és a humor jegyében.” Ebben az átfogó „önláto-
másban” azonban együtt van a teljes „világ-, sors-, és életlátomás” 
is – benne van a „terek és idők egysége az elmúlhatatlan pillanat-
ban.

Erős Kinga (Acsai Ágnes írása és fotója)


