
Az oltás fontossága
 Székely József - polgármester

Tisztelt lakosság, kedves Barátaink!
 
Mindenki szeretné már látni a veszélyhelyzet végét. A társadalom 
lelki tartalékai kimerülőben. Tapasztaljuk ez nap mint nap, ma-
gunkon, másokon, az emelt hangú beszélgetésekben, a türelem 
tartalékok elhasználtságában, az egyre általánosabb ingerültségen. 
Pedig most van ám igazán szükség fegyelemre, a megelőzést szol-
gáló szabályok betartására. Időseink beoltása már helyben is folyik, 
már elérhetők olyan vakcinák, amelyek nem igényelnek mínusz 70 
Celsius fokos hűtést. Egyre többen kapnak értesítést, hogy a 60 év 
alatti krónikus betegek oltása is küszöbön.
A fegyelem lazulásával, és az újabb és újabb vírusvariánsok megje-
lenésével a harmadik fertőzési hullám kibontakozása tapasztalha-
tó. Ez bennünket sem hagy érintetlenül, nem vagyunk kivételek az 
országos folyamatok alól.

Kérem, hogy fokozottan vigyázzunk magunkra, fokozottan vi-
gyázzunk egymásra, most különösen, hogy karnyújtásnyira került 
az oltás lehetősége. Ne a megoldás, az enyhülés lehetőségének kü-
szöbén fertőződjünk meg, ha már idáig sikerült közös erőfeszítés-
sel megóvnunk magunkat. A lélegeztető gépet megjártak között 
nagyítóval sem találni oltáskritikust, az élet általában helyre teszi 
a nagyot mondókat.
Becsüljük meg az egészségügyben dolgozóinkat, akik derekasan 
helyt álltak a nehéz helyzetekben. Azzal is becsüljük meg a munká-
jukat, hogy magunkat óvjuk.
Vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra! 
 

Köszönöm!
 

(a fénykép forrása: Internet)

Nyitnikék
 Tóth Gábor - főszerkesztő

A széncinege éneke ihlette az idei első köszöntőt. 

Mire a Tisztelt Olvasó kezébe kerül az aktuális Jenői Napló, már 
csak pár nap és belépünk a tavaszba. Igaz, hogy február közepére 
kimutatta foga fehérjét az évszak, mégis egy olyan telet hagytunk 
magunk mögött, amire sok évtizede nem volt példa. Megcsonkított 
karácsony, a négy fal közé zárt ünnepi időszak és sokaknál sajnos 
eltávozott családtag.
Lassan egy éve minden lapindító köszöntőben megemlítjük a koro-
na vírust és az azzal kapcsolatos korlátozásokat, óvintézkedéseket, 
a megváltozott mindennapjainkat. Tizenkét hónapja a járványügyi 
szabályok formálják az életünket, melyek beleszóltak a munkánk-
ba, a szabadidőnkbe, nem mehettünk egy jó rendezvényre, nem 
ülhettünk ki egy kávézó, vagy söröző teraszára, sőt a kirándulása-
inkat is át kellett gondolnunk. Most, hogy már szinte minden terü-
leten túlterhelődtek a családok, a vállalkozások, hogy már erősen 
fogytán a türelem, még egyet szorít rajtunk a sors, mert érkezik a 
harmadik hullám. 
Bizakodóak voltunk a javuló számok láttán, de pár napja ismét 
romlott a statisztika, jelen vannak a vírus mutációk. Nem szabad 
lazítanunk, bármennyire is kívánja lelkünk, testünk! Talán re-
ményszikraként érkezhet az oltás, a lakosság nagy számú immu-
nizálása, ami mégiscsak közelebb hozza a fokozatos nyitást. Már 
mindenki arra áhítozik, hogy az élet visszatérhet a mindennapja-
inkba, idővel levehetjük a maszkunkat és rácsodálkozhatunk rég 
nem látott ismerősünk arcára, hogy mennyit változott a tenyérnyi 
textildarab alatt.
Nem áldozhatjuk fel ezt az évünket is. Egyetlen remény maradt, az 
oltakozás. 
Fel kell készülnünk a nyitásra, a kinyílásra, vagy szebb szóval a ki-
keletre. Nem csupán a természet törvényeit követve, hanem a pan-
démia által meggyötört lelkünk kiszabadítására is már kínzó igény 
mutatkozik.

   Keviczki János téli fényképe a Jenői-tónál készült 

Tele a világ indulattal, elégedetlenséggel. Közeli lakóhelyünkön is 
tapasztalható az ingerküszöb leomlása. Lobbanékony a közvéle-
mény, legyen szó jóról, még jobbról, vagy alkalmasint kellemetlen 
hírről. A közösségi média is tele a fásult, önmagukba fordult, min-
denben a rosszat és a rosszindulatot vizionáló emberekkel.  Na-
ponta jelentkeznek a hangadók, akik mindig, mindenben a rosszat 
látják, egy cseppet sem tudnak örülni más sikerének, vagy uram 
bocsá’ a közösség örömének.
Ezen nem az oltás fog változtatni, hanem mindenkinek saját ma-
gának kell mélyen a tükörképe szemébe nézni. E sorok szerzője a 
nagy klasszikust idézheti azzal, hogy „Van egy álmom…”. Igen, va-
lahol álmodom arról, hogy egyszer, egy ekkora falu apraja és nagy-
ja egy közösségként állhat ki a fejlődés, a hagyományőrzés, az idő-
sek és a fiatalok segítése terén, a környezet és a lakóhely megóvása 
ügyében és büszkén mondhatja majd magáról mindenki, hogy 
igen, jenei vagyok. Én, magam fiatal vagyok még ahhoz, hogy em-
lékezzek háborúra, forradalomra, de azt tudom, hogy ez a nemzet 
egy túlélő nemzet és Diósjenő is szenvedett a történelem viharaitól. 
Túl leszünk a víruson, átvergődünk a gazdasági hullámvölgyön és 
mosolyogva nézünk majd a nyári napfénybe.
Szabó Lőrinc verséből kiragadott idézettel búcsúzzunk a téltől: 

             „Bírni és bízni 
             illenék! 
             Fütyül és elszáll 
             a Nyitnikék.”



Megváltoztak az adószámlaszámok
 
 Munkatársunktól

Az idei év első napjával, 2021. január elsejével új számlaszámokra 
kell befizetni a helyi adókat. Mutatjuk a számsorokat.

ÚJ BANKSZÁMLASZÁMOK

Költségvetési számla   50464362-10001112
Telekadó    50464362-10001129
Talajterhelés    50464362-10001136
Idegenforgalmi adó   50464362-10001143
Építményadó    50464362-10001150
Kommunális adó    50464362-10001167
Iparűzési adó    50464362-10001174
Illeték     50464362-10001215
Pótlék     50464362-10001222
Gépjárműadó    50464362-10001239
Idegen bevételek    50464362-10001246

Kérjük, hogy a befizetéskor figyelmesen járjanak el!

Az eddig forgalomba bocsátott csekkeken lévő bankszámlaszám 
2020.12.31. napjáig érvényes.

2021.01.01. napját követően már csak az új bankszámlaszámok-
ra történjen befizetés, melyet csekken, átutalással, illetve a di-
ósjenői TakarékBank Zrt. fiókjában személyesen bankszámlára 
való befizetéssel teljesíthetnek.

Az aktuális egyenlegközlők már az új számlaszámokkal rendelkező 
csekkekkel érkeznek a háztartásokba.

A változás hátteréről annyit érdemes tudni, hogy Diósjenő lélek-
száma indokolja, hogy legyen egy Takarékbank-fiók a településen. 
Mivel már Nógrádban is megszűnt a fiók, így fontossá vált, hogy 
az évtizedek óta jelenlévő „takarék” ne jusson a szomszéd falubéli 
sorsára. A Képviselő testület úgy döntött, hogy a település költség-
vetéséhez kapcsolódó folyószamlákat áthelyezi a helyben működő 
pénzintézethez, ezzel is elősegítve annak fennmaradását.

Emberhez méltóan
 Jenői Napló

A Villtesz épületében zajló, több lépcsőben megvalósuló felújítás 
egyik szerves része volt a közfoglalkoztatottak és a falugondnokság 
dolgozói számára elengedhetetlen WC és pihenőhelyiség kialakítása. 
A minden szempontból örömteli és üdvözlendő hír kritikus hangokat 
is keltett a közösségi médiában. Rövid áttekintés Székely József pol-
gármesterrel.

Jenői Napló – Egy igazán kulturált, tágas és világos pihenő- és szo-
ciális tömböt kaptak a munkatársak. Nem is gondolnánk, hogy 
nem volt ott még ehhez hasonló sem.

Székely József – A falu központjában álló ipari épületegyüttes vala-
mikori kazánházában jelentős mennyiségű barna massza állt, pa-
pírral vegyesen. Igen, pontosan az, ami mindenkinek elsőre eszébe 
jut. Mikor először láttam az állapotokat, tudni szerettem volna, 
hogy mi vett rá embereket, hogy a kijelölt mosdó helyett ide jár-
janak szükségükre? Így megnéztem a „mosdót”. Nem volt nehéz 
eldönteni, hogy én sem szívesen járnék oda, így azt sem várhatom 
el, hogy mások oda járjanak. Nemcsak az eredendően áldatlan ál-
lapotok miatt, hanem mert a csapból is olyan mérhetetlenül büdös 
víz folyt – persze nem vezetékes –, ami nem sok kedvet teremtett a 
hely használatához. A képviselő testület egyhangú határozata alap-
ján láttunk neki, hogy emberhez méltó körülményeket teremtsünk 
közfoglalkoztatottjaink részére. Kész is lettünk. Február első nap-
jaitól kulturált, nemenként elkülönített, fűtött öltöző és mosdó áll 
közfoglalkoztatottjaink és dolgozóink rendelkezésére a Villteszben. 
Asztal, székek, öltözőszekrények, hűtőszekrény. Melegvíz a kézmo-
sáshoz, zuhanyzáshoz. Kettőezer-huszonegyben vagyunk. 
Épp ideje volt.

 

Régi, zománcozott táblák kerültek az új épületszárny falára

JN – A bejáráskor két, komfortos, korszerű berendezésű helyiség 
csoportot láttunk és fényképezhettünk, amit az átadást követően 
meg is osztottunk a közösségi oldalon. A minden részletében pozi-
tív hír alatt megjelent a negatív hozzászólás is. 

Tágas, fűtött és az igényeknek teljes mértékben megfelelő mellékhelyiség

SZJ – Nem arra készült a mellékhelyiség, hogy ott reggel lefüröd-
jenek, mindenki sorra elvégezze a dolgát, majd munka végeztével 
ismét ugyanez történjen.  Itt egy olyan, emberséges és mindemel-
lett korszerű körülményt biztosítottunk az önkormányzat fizikai 
dolgozóinak, hogy mindegyikük, nők, férfiak külön, kulturált mó-
don tudják a szükségüket elvégezni, vagy ha netán valamivel össze-
koszolja magát, a ruháját, akkor egy fűtött, világos helyen tudjon, 
meleg vízzel tisztálkodni, öltözéket cserélni.

A női melegedő világos és mindenkinek van saját helye



Só, ízlés szerint
 Tóth Gábor

Február második hetében kaptunk a télből jócskán. Nagy mennyi-
ségű csapadék és sarkvidéki eredetű fagy párosult, mely érezhetően 
hatással volt a mindennapjainkra.

Még egy síkvidéki település üzemeltetése is megkínlódik a hó és 
a fagy okozta nehézségekkel, pláne egy, a Börzsöny lábánál fekvő 
falué. Diósjenő „sajátossága”, hogy olyan tájon helyezkedik el, ahol 
télen esik a hó, ahol a csapadékos időszakokban (szerencsére még 
akad az éghajlatunkon) nagyobb mennyiségű víz zúdul le a hegy-
ről, de bizony még aszályos időszakok is kialakulhatnak nyáron, 
ami meg tűzveszélyessé teszi a környezetünket. A két első prob-
léma okoz gondot mind a falugondnokságnak, mind pedig a la-
kóknak egyaránt. És ki kell hangsúlyozni, hogy a fagy, a jég, a hó, 
az ónos eső nem politikai megfontolásból okoz olyan gondokat, 
amilyeneket. Teljesen mindegy, hogy személy szerint ki ül a pol-
gármester, vagy a tolólapátos traktor székében. A 0 fok alatti, folya-
matos hideg, a napokon át zuhogó hó, vagy éppen az ónos eső még 
a folyamatosan készenlétben levő hóeltakarító brigád jelenlétében 
is fennakadást fog okozni.

Klúcsik István az MTZ traktorral napjában többször is végigtolja 
a falu szélesebb utcáit

A Jenői Napló megjelenése előtti héten egy személyes bejegyzést 
olvashattunk a falu honlapján Székely József polgármester tollából. 
Indokolt volt a személyes hangnem, mert értelmetlen, nemtelen 
és sokszor zsigerből megfogalmazott kommentháború zajlott a 
közösségi oldalon. A lakók indulatai mögött természetesen áll-
tak megalapozott indokok, hiszen mindenki joggal várja el, hogy 
a lakása és az úticélja közötti útszakasz akár gyalog, akár autóval 

járható legyen. És itt nem a most következő „de” szócskán van a 
hangsúly, hanem az egész síkosságmentesítés mikéntjén, ami tulaj-
donképpen szakmai kérdés. 

A síkosságmentesítéshez sajnos még mindig kell a só, de már egyre kisebb emnnyiség-
ben kerül a szóróanyagtartályba

Tény, hogy teljesen hiábavaló a folyamatos szórás, ha az ónos eső 
ráfagy. A falu úthálózata kb. 30 km. A tolólapáttal és szórótartály-
lyal felszerelt nagy traktor napi 250 km-t járt be úgy, hogy közben 
hullott az ónos eső is, a közlekedők letaposták a havat, a főúton jár-
tak a buszok, zajlott az élet. Sokszor felmerült az ominózus kérdés, 
hogy „miért nincs sózva?”. Ismét egy pártállástól független válasz 
érkezhet erre, ugyanis környezetvédelmi megfontolásból már évek 
óta nem javallott kizárólag csak útszóró sóval kezelni a tisztítan-
dó útfelületet, hanem egyéb, a környezetre nem káros zúzaléknak, 
homoknak is be kell kerülnie a tartályba. Egyik faluvezetés sem 
vállalhatja fel azt, hogy a télen, az aszfaltig, szürkére visszakotort, 
telibe sózott síkosságmentesítés visszamaradó anyagai a környe-
zetünk élővilágát veszélyeztesse. Ezt el kell fogadnunk! Amellett, 
hogy az ingatlanok előtti járdaszakaszt (ahol van) a tulajdonosnak 
kötelező rendben tartania. A falu utcáin, meghatározott távolsá-
gokra útszóró-anyag halmokat helyeztek el az önkormányzat mun-
katársai, hogy amikor szükség lesz rá, onnan lehessen kiszórni a 
csúszós útfelületre. Mivel ezeket a havazás betakarta, így azok a 
lakók, akiknek esetleg egy-egy lapátnyi kellhet belőle a kapukiálló-
hoz, nem találták meg. Sokat segít, ha a gépjárműveken viszonylag 
fiatal téligumi szett is van. A jó gumi nagyban hozzájárul a bizton-
ságos közlekedéshez.     (folytatás a 4. oldalon)

Sosem volt ilyen kulturált szociális szárny a Villteszben

Az egykori kazánházban tapasztaltak nem arra engedtek követ-
keztetni, hogy bárki is foglalkozott volna a „munkahelyek munka-

védelmi követelményeinek minimális szintjével” (A 3/2002. (II.8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelete szövegezéséből – a szerk.). Minde-
zek tükrében nem igazán elegáns paragrafusokat „lobogtatni” a 
közösségi oldalon, amiben arra mutatnak rá, hogy a munkahelyi 
illemhelyeket fizikailag el kell szeparálni a tisztálkodó helyiségek-
től. Arról nem beszélve, hogy a korábbi „illemhelyhez” egy olyan 
kútból érkezett illegálisan (!) a kézmosó víz, ami alapjában büdös 
volt, ergo egy ki tudja milyen helyről jött az a használati víz, ami 
után ennél fogva senki sem fizetett víz- és csatornadíjat.
Ezt az áldatlan állapotot szűntettük meg úgy, ahogyan a jelenlegi, 
kialakított öltözők és a hozzájuk kapcsolódó tisztálkodó és mellék-
helyiségek szolgálhatják az ott dolgozok kényelmét és szükségleteit.

JN – A Villteszben zajló felújításokat különböző forrásokból való-
sítják meg. A szociális helyiség építésére milyen összegeket hasz-
náltak fel?

SZJ – A dolgozói szociális helyiség kialakításához szükséges forrás 
egy részét a korábbi Startmunka programban beszerzett Fiat Doblo 
furgon értékesítéséből biztosította az önkormányzat. A gépjármű 
eladását a program lezárulása és az autó kihasználatlansága indo-
kolta.



Új, többfunkciós munkagép
 Munkatársuntól

Az elmúlt hónapokban kereste az Önkormányzat a megoldást, hogy 
olyan, többcélú munkagépek is kerüljenek a falugondnokság keze-
lésébe, amelyekkel az évszakoknak és a munkaterületnek megfelelő 
feladatokat lehet ellátni. 

A nagy MTZ traktor erős, mindent tud, de sok esetben nincs szük-
ség ekkora gépre, vagy rajta kívül több eszközre is szükség lehet egy 
időben. Erre mutatott példát a februári hóhelyzet, amikor a kisebb 
hókotró és szórógép befért a szűkebb utcákba, könnyebben meg 
tudott fordulni azok végén, azaz hatékonyabban tudta elvégezni azt 
a munkát, amire egy időben, több helyen is szükség volt Diósjenőn.

A 36 LE teljesítményű John Deere a téli felszereltséggel

Még 2020-ban nyert a település a Magyar Falu programban, kö-
zel 15 millió forintot egy kis méretű, többfunkciós munkagépre a 
közterületek karbantartása céljából. Akkor egy ISEKI gyártmányú, 
26 LE teljesítményű traktor lett kiszemelve, de több szakmai szem-
pont is végül oda vezette a testületet, hogy egy John Deere 2036R 
típusú, 36,6 LE összteljesítményű munkagépet vásárolt az Önkor-
mányzat. A John Deere márkanév már önmagában garancia a meg-
bízhatóságra és az elenyésző árkülönbözetért cserébe egy sokoldalú 
gépet kaphatott a falu. A jellegzetes, zöld-sárga színezésű kis trak-
tor kivette a részét a hóeltakarításban, ráadásul a hátára szerelhető 
szórótartály a síkosságmentesítésnél is jól jött.

Tágas és fűthető a traktor vezetőfülkéje

A munkagép fűthető fülkével rendelkezik, melyből a gépkezelő 360 
fokban ki tud látni. A fogcsikorgató, téli hidegben igazán jól jön 
a fűtött beltér, így folyamatos munkavégzésre alkalmas az eszköz, 
csupán a szóróanyag és az üzemanyag újratöltésére kell visszatérnie 
a bázisállomásra.

A hamar érkező, téli alkonyatban is jól láthatóan végezheti a maunkáját

Az év további hónapjaiban is aktívan kiveszi részét a karbantartási 
munkálatokból. Fokozatosan érkeznek a speciális adapterek, me-
lyekkel a fűkaszálástól  a kisebb földmunkákig bármit el tud majd 
végezni. 

Sokszor találkozhatunk majd az új John Deere traktorral Diósjenő útjain

 

Mindezek mellett az elmúlt, havas időszakban nem történt sem 
koccanás, sem egymásba csúszás, sem pedig gyalogos gázolás a 
csúszós út miatt.
El kell fogadni, hogy a tél okozhat kellemetlen helyzeteket, de az 
biztos, hogy a falugondnokság felkészülten várta a telet. Diósjenőn 
messze jobb állapotok uralkodtak a tartós fagy idején, mint akár 
olyan településeken, ahol főközelekdési út is áthalad. A helyi szak-
emberek nyitottak minden újító ötletre. Ha bárkinek olyan javas-

lata van, amellyel környezettudatos, költséghatékony és egyidőben, 
a falu teljes úthálózatán, 100%-ban hatékony megoldással lehet 
téli időszakban síkosságmentesíteni, akkor bátran keresse meg a 
Polgármesteri hivatalt, vagy ossza meg ötletét a helyi médiával. A 
negatív és provokatív hozzászólások ebben az esetben sem segítik 
azok munkáját, akik valóban igyekeznek tenni a kialakult problé-
ma megoldásáért.



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. 

Várható útfelújítások
 TG

Napi szintű kérdés településünkön az útfelújítás. A mindenkori ön-
kormányzat egyik legneuralgikusabb problémaköre a több évtizede 
gondozatlan, vagy folyamatosan leromló szilárd burkolatú fő- és 
mellékutcák, valamint a burkolat nélküli földutak kezelése. Jogos 
elvárása az ottlakóknak, hogy már ideje lenne a házaik előtti út-
szakasz, legalább olyan szintű rendbehozatala, hogy azon ne álljon 
meg az esővíz, vagy ne váljék sártengerré az olvadáskor, vagy az esős 
időszakokban.

A Közútkezelő fennhatósága alá tartozó, a közösségi közlekedés ál-
tal használt útszakaszok felújítása az előző ciklus végén kezdődött 
és 2020. tavaszára befejeződött. A Kossuth és Szabadság utakkal 
így már nincs teendő. De akad még bőséggel rossz állapotú út, utca 
a faluban, amit már nem lehet az önkormányzat saját eszközeivel és 
forrásaival használhatóvá tenni. 
Szinte naponta fogalmazódnak meg indulatos – és sajnos sok 
esetben rosszindulatú – kommentek egy-egy közösségi oldali be-
jegyzés alatt, ahol épp egy frissen átadott fejlesztésről számol be a 
posztoló. Nem elégszer kell hangsúlyozni, hogy az ilyen fejlesztések 
– beleértve az út- és járda felújítási programokat – minden esetben 
pályázati forrásból zajlanak. És a pályázatoknak az a sajátossága, 
hogy csak arra lehet költeni a pénzt, amire megítélték. Tehát ért-
hető okokból például a műfüves futballpálya beruházási összegét 
nem lehetett a környező, vagy a falu más területein elhelyezkedő 
utcák felújítására költeni.

A műfüves futballpálya környezete megoldásért kiált

Egy utca minőségi felújítása nem egyszerű feladat, ennél fogva ma-
gas költségvonzattal jár. Az önkormányzat költségvetési tartaléka 
erre nem elegendő, ezért szükséges a pályázati források bevonása. 
Ilyen finanszírozási háttér mellett viszont nem lehet csak felületes 
munkát végezni, azaz nem megoldás az alapozás nélküli útszakasz, 
tűzoltó jelleggel történő aszfaltozása, de sok helyen még a kőzúza-
lék kihordása sem elegendő, mert rövid időn belül ismét a sár, a 
dagonya kerekedik felül.

Az áldatlan állapotok enyhítése végett az Önkormányzatnál azon 
dolgoznak a munkatársak, hogy a lehető legtöbb pályázati forrást 
vonják be a programba. Így sikerült a Magyar Falu program ke-
retében a Belügyminisztérium által kiírt „Belterületi utak, járdás, 
hidak felújítása” pályázatba becsatlakozni, mely lehetőséget bizto-
sít a Horgász utca teljes hosszának, a Haladás utca Kossuth úttól 
nyugatra eső, 100 méteres szakaszának műszaki tervezésére, előké-
szítésére – beleértve a vízelvezetést – , valamint további két földút, 

a Kossuth útról a Kastély felé vezető, illetve a strandot körbekerülő 
szakaszok kövezésének tervezésére.

Ha nyer a pályázat, a Horgász utca is megújulhat

A Haladás utca érintett szakasza kényes pont a területen, melyet a 
közelbe létesített, műfüves pálya építési- és majdani látogatói for-
galma is indokol. Ehhez kapcsolódik a Kastély felé vezető út (Tuca 
dűlő) rehabilitációja, ugyanis létre kell hozni egy olyan alternatív 
útvonalat, amelyet akár a teherforgalom is használhat, elkerülve a 
falu két, frissen felújított főutcáját, illetve a még mindig nagyon jó 
állapotú Börzsönyi utat. 

Tuca dűlő, avagy ezen az úton jártak egykor a Kastély felé

Ennek az útszakasznak a lekövezése ráadásul a műfüves pálya 
megközelítését is segíteni fogja, tehermentesítve a lakóövezeti Ha-
ladás utcát.

Sokan megnyugodhatnak, ha eltűnik a sár a Haladás utcából

Bízunk a pályázat sikerében és amint megérkezik a pozitív elbírá-
lás, nyomban tájékoztatást adunk az építési munkálatok megkez-
déséről.



Elkezdődhet az új bölcsőde tervezése
 Jenői Napló

Községünkben már több éve megoldandó kérdés a bölcsőde ügye. Az 
előző testület is igyekezett tető alá hozni az ide vonatkozó pályáza-
tokat, de számos ok miatt ez nem valósult meg. Az intézményt maj-
dan befogadó ingatlan megvásárlása már korábban megtörtént, de a 
funkcióval való felruházás egészen mostanáig váratott magára.

Diósjenő Község a Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsődei 
fejlesztési program” keretében újonnan létrehozandó, két csoport-
szobás bölcsőde megvalósítására pályázatot nyújt be, melynek a 
határideje 2021. március 18. 
A projekt kidolgozásában és a tervezésben közreműködik a Ma-
gyar Bölcsődék Egyesülete, mellyel az Önkormányzat szerződést 
kötött. A pályázati kiírás értelmében az egyesület módszertani 
szakreferenst delegál az előkészítési munkákhoz. A szakértő min-
den részletre kiterjedő segítséget nyújt a pályázati dokumentáció 
előkészítésében és a tervezési munkálatokban.
A bölcsőde épület tervezése már olyan szakmai előírások alapján 
kell, hogy történjen, amelyek megfelelnek minden olyan szab-
ványnak, ami az ilyen intézményekre vonatkozik. Gyakorlatilag a 
„kispohártól a kapukilincsig” minden pontosan meg van határoz-
va. A gyermeklétszám függvényében kell kialakítani a foglakoztató 
helyiségeket, a mosdókat, az étkező helyeket. A kültéri játszótéren 
pl. nem lehet botlásveszélyes homokozó perem. Ilyen esetben a ta-
lajjal egy síkban kell lenni a keretnek, majd ugyanebben a síkban 
kell következnie a homoknak. Vagy például külön kerti mellékhe-
lyiségnek kell épülnie, ahol kinti cipővel mehetnek be a gyerekek 
kezet mosni, dolgukat végezni. A játéktárolónak fűtöttnek és szel-
lőztetettnek kell lennie az előírás szerint. A szabvány kitér a keríté-

sek tagolására is, nem lehet vízszintes osztás, hogy a kicsik ne tud-
janak felmászni azon. Nem lehet 8 cm-nél nagyobb rácstávolság, 
hogy a gyerekek feje még véletlenül se tudjon beszorulni. 
Szóval nagyon szigorú szabványrendszernek kell megfelelnie az 
épületnek és ebben nyújt segítséget a szerződött, szakmai partner.

A kétcsoportos, 12 és 14 gyermek befogadására alkalmas bölcsőde 
épület a Kossuth út 15. szám alatti, teljes mértékben önkormány-
zati tulajdonú ingatlanon lesz kialakítva, a jelenleg ott álló épület 
lebontásával.
Az önkormányzat a beruházás fedezetét, 288 millió forintot 95%-
os mértékben a pályázati támogatásból, a maradék 5 %-ot, azaz 
15 millió forintot saját erőből biztosítja. Ez a saját erő a 2021. évi 
költségvetési tartalékból lesz felhasználva.

A Kossuth út 15. szám fölül is elvonulnak a viharfelhők

Megtisztulhatunk a szeméttől
 Munkatársunktól

Több fronton is zajlik a szemétlerakók megszüntetése. Az engedély 
nélküli lerakóhelyek mindegyike neuralgikus pont Diósjenő életében, 
mely az emberi nemtörődömséggel, az igénytelenséggel, a természet-
károsítással és mindezek szankcionálásának elmaradásával karöltve 
vezetett egy olyan helyzethez, ami mostanra már tarthatatlanná vált.

A közelmúltban a Katolikus Egyházközség nyert el – az Önkor-
mányzat szakmai támogatásával – egy olyan pályázati összeget, 
amelyből a katolikus temetőt lehet megtisztítani a felgyülemlett 
szeméttől. Tavaly a református temető kapott hasonló támogatást 
és mindkét temetőhöz konténer került. A felázott talajtól viszont 
nem lehetett behajtani a sírkertbe, mert megsérülhettek volna a 
síremlékek, ezért idén, az olvadást követő talajszáradás után meg-
kezdődhet a munka. 

Egy, a napokban felszámolt szemétkupac a Börzsönyi út mellől

Az illegális lerakatok sajnos folyamatosan gyarapodnak. Természe-
ti környezetben vagyunk, sok az elhagyatott, fás, bokros terület, 
ahova észrevétlenül leszórhatnak építési törmeléket, autógumit, ki-
szuperált háztartási gépeket, sőt még környezetkárosító anyagokat 
is, olyan emberek, akik vagy ennyire tájékozatlanok, vagy egysze-
rűen nem tisztelik a törvényt, a többi embert. 

A sűrű aljnövényzet megbontásához speciális szerszámokra is szükség van

Minden évben több, civil- és szakminisztériumi szerveződés jön 
létre, hogy különböző akciókban a frekventált területek megtisz-
tuljanak. Hiába a törekvés, a következő szezonban ismét ott a sze-
méthalom, ahol azelőtt el lett takarítva. Ehhez a munkához kitartás 
kell és elszántság. Így került napirendre azon, diósjenői gócpontok 
megtisztítása, ahol évek óta gyűlt a szemét, amit aztán benőtt a jel-
lemzően szúrós, ágas-bogas aljnövényzet, így a nyári időszakban 
se nem látszik az alatta megbúvó szemét, se nem takarítható, mert 
átjárhatatlan a ránőtt növényzet. Ilyenkor, a természet nyugalmi 
időszakában van értelme nekifogni és célszerszámokkal kiirtani a 
folyondárt és feltakarítani a több éves szemetet. Az elmúlt héten 
a Börzsönyi út felső szakaszára eső zsákutca végén felgyülemlett 
hulladékhalmot takarították el az önkormányzat munkatársai.
A falu kül- és belterületein folyamatosan foglalkozni kell ezekkel 
a lerakatokkal, ezért már a megelőzés is fontos. Több helyen térfi-
gyelő kamerák, sőt éjjellátó vadkamerák is kikerülnek, így ennek is 
visszatartó ereje lesz. 



Megújuló Kápolnadomb
 Tóth Gábor

Mind szakrális, mind pedig turisztikai szempontból is kedvelt pontja 
Diósjenőnek a Kápolnadomb. Karbantartása fontos és kiemelt fela-
dat.

Amikor még állt mindhárom kereszt a felújított kápolna előtt

Néhány éve, magánadományokból, három család összefogásával 
sikerült rendbe tenni a kápolna viharvert ajtaját. Farontó hangyák 
rágták üregesre a fa részeket, így egy vihar letépte az ajtószárnyakat 
a zsanérokról. A régi, szép vasalatokat sikerült megmenteni, azok 
felhasználásával készültek az új ajtószárnyak. Egy árnyékoló előte-
tő is készült, hogy védelmet adjon az új ajtónak. A kápolna előtt va-
lamikor betontuskókra kihelyezhető padok voltak. Az idő megette 
némelyik betontuskót, foghíjassá vált a sor. A többi tuskó is itt-ott 
mállott, de a legnagyobb probléma az volt, hogy veszélyes betonvas 
tüskék meredtek ki, amelyekre a valamikori pad-deszkákat lehetett 
illeszteni. A fűben, vagy a hóban olykor nem volt észlelhető a kiálló 
betonvas, ami így borzasztó balesetveszélyes volt. 

Nagyon veszélyesek voltak a betonkonzolok kiálló vasai, 
ezért kellett kiszedni mindet a földből

A katolikus egyházközség hozzájárulásával, február közepén ki 
lettek szedve a betontuskók és az önkormányzat munkatársai le-
rakóba szállíttották. A tavasz beálltával, földdel lesznek feltöltve a 
tuskók gödrei. A legalkalmasabb pontra pad kerül.

Lélegzet elállítóan szép onnan a kilátás. Nagyon békés ott minden. 
Nem véletlenül épült oda a jelenlegi kápolna elődje. A helyben ta
lált török kori cseréppipa töredékek mutatják, hogy valamikor tö-
rök őrhely is lehetett ott.

Varászlatos kilátás a Börzsönyre és Diósjenőre

Ifjúsági program a régi kápolnánál

A közelmúltban gazdag közösségi élet zajlott a Kápolna környékén, 
melyről még a helyi Karitász csoport is beszámolt elmúlt lapszá-
munkban.
Laczkó Mihály plébános terveiben szerepel, hogy amint az időjá-
rás is engedi, a nagyobb ünnepeinken szabadtéri misék lesznek a 
Kápolnadombon. 

A Kápolnadombra vezető út is csodaszép

A hajdani három keresztből, már csak a korpuszt tartó középső áll. 
Évek óta szárad már az alkalmas tölgyfa, amelyekből a keresztek 
pótlása ebben az évben megtörténik. A tölgyfa, valamint a keresz-
tek kifaragása-összeácsolása felajánlásból van.
A kápolnai elágazónál lerakott szemét felszámolásával a kápolna-
domb megközelítése sem lesz „felkavaró”, aki oda látogat, az valódi 
békére lelhet.



Újulat
 Laczkó Mihály - római katolikus plébános

Aki picit is ismer engem az tudja, hogy 
szeretek, kalandozni, a különböző tudo-
mányok, szakmák, ismeretek között, mi-
vel azok nagyon jól ki tudjak egészíteni 
egymást, illetve általuk erősíteni, gazda-
gítani lehet a munkám, hivatásom. Ma 
már teljesen elfogadott, hogy a lélektani, 
pszichológia ismeretek elengedhetetle-
nek a lelkipásztori munkához, hiszen a 
mindennapos interakciókban, konfliktus 
kezelésben remekül lehet használni. Eze-
ken túl, számomra a természet ismerete 

egy másik dimenziót nyitott meg amelyeket szintén tudtam integ-
rálni a hivatásomba.
Az erdészetben honos az „újulat” kifejezés ami, „egy erdőállomány 
természetes úton létrejött generatív, esetleg vegetatív utódai, vagyis 
az erdőben természetes úton magról kikelt, vagy sarj eredetű fa-
csemeték” Ezeknek a változatai, a spektruma egészen széles. Van 
amikor szinte pusztítás szükséges ahhoz – ilyen egy tarvágás, erdő-
tűz –, hogy hatására egy új erdő keletkezzen, vagy egy mag csírázó 

képes legyen. 
Nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy a pandémia, 
a világjárvány alatt ilyen érzésekkel, gondolatokkal találkozunk. 
Ami volt az már nem lesz többé, minden tönkre ment, hogyan foly-
tassuk a megkezdett munkát… Ez a vírus nagyon ügyesen használ-
ja a környezetét; ahhoz, hogy terjedjen, használja a levegőt, vizet, 
párát, szelet. Ahogyan Ő ezt tette, mi is elkezdtünk ügyesebbé vál-
ni; használtuk a világhálót, új csatornákat kerestünk, hogy elérhes-
sük egymást, tanulni kényszerültünk. De tegyük fel azt a kérdést 
amit egy kollégám nagyon tisztán világosan megfogalmazott: „mi 
alapján akarok élni… ez a vírus, mint akármilyen vírus, az életünk 
lényegét nem érinti.” Mert ha valami alapján tudok élni, mint pél-
dául a gondviselésbe vetett hitem, az Isten szeretetem, a mások tisz-
telete… akkor az ott van a vírussal, a megváltozott körülményekkel 
együtt is. Én magam szívesen teszem az életemet Isten kezébe, mert 
tudom, hiszem, hogy gondomat viseli. Hiszem, hogy újulat jöhet 
a pusztítás után. Hiszem, hogy jóravaló emberek akarnak tenni a 
másikért, a közösségeinkért. Hiszem, hogy ugranom kell, akkor is, 
ha nem látom hová érkezek, mert Ő lát engem és elkap. Hiszem, 
hogy új magok képesek csírázni és hajtások megújulni. Pál apostol 
írja a Római levélben: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, 
azoknak minden a javukra szolgál”.
Ez a hit kísérjen minket utunkon. 

Újrakezdés vagy újat kezdés!
 Gottfried Richárd - református tiszteletes

„Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tud-
játok?” Ézsaiás 43,19.

Csodálatos látni, ahogyan Isten megter-
vezte a négy évszakot, és azok váltakozá-
sát, mert bár mindegyik teljeséggel kü-
lönböző, együttesen mégis csak az életet 
és a növekedést szolgálják és Isten mind-
egyikben valami újat hoz elő számunkra. 
A tavasz a frissesség és az új élet idősza-
ka. Nyáron a növekedést és a termékeny-
séget látjuk. Az ősz az elvégzett munka 
fáradozásának jutalmaként a betakarítás 
ideje. A tél a becsukódás és a szunnyadó 
állapot évszaka. Minden évszaknak meg-

van az egyedülálló szépsége, és ezek jelentősen hozzájárulnak éle-
tünk folyásához.
Ahogyan Isten megtervezte az évszakok váltakozását a természet-
ben, ugyanúgy megtervezte életünk időszakait is. Az életünknek 
is lehet tavasza, amikor új dolgokba kezdünk és izgatottan várjuk 
a jövőt. Jöhet nyár, amikor szorgalmasan dolgozunk a tűző napon 
mindabban, amivel Isten megbízott minket. Őszre talán beérnek 
azok a dolgok, amelyeket még életünk korai időszakában kezdtünk 
el. A tél pedig befejezést hozhat életünk egy konkrét időszakára. 
Néha kemény a tél és végtelennek tűnik, de mindig biztosan re-
ménykedhetünk, hogy hamarosan itt az újabb tavasz. 
Amikor időnként megsimogat minket a tavasz friss előszele, fel-
ébred bennünk az újrakezdés lehetősége is. Hogy megint valamit 

újra kezdjünk az életünkben. Ehelyett azonban én az újat kezdés 
lehetőségét javasolnám mindannyiunknak, ugyanis hatalmas kü-
lönbség van újat kezdés és újrakezdés között. Az egyik a még nem 
volt világa, valami új megszületéséé, a másik pedig erősen körfor-
gásos jellegű. Újrakezdem azt, amit régen is mindig csináltam. Eb-
ben azonban sok kudarc is rejlik, ismétlem a tévesztéseimet, amitől 
pedig oly szívesen szabadulnék. 
A korábbi kudarcos újrakezdések bizonyítékaiból szoros gyűrű zá-
rul körénk. Ez azt suttogja: nem lehetséges! De ne add fel, hiszen a 
bibliai példák is mind erről tanítanak minket. Például az a történet, 
amikor Péter a tagadása és Jézus kereszthalála után teljesen elhagy-
ja a missziót és visszatér a jól bevált régihez, a hálóhoz, a csónak-
hoz. Aztán valamiféle különös dolog történik vele a tóparton. Meg-
jelenik a Mester és számonkérés helyett csak megkérdezi tőle, hogy 
szereti-e még? Természetesen ez nem csupán egyszerű érdeklődés, 
hanem a lehető legkínosabb kérdés, amit egy árulónak fel lehet ten-
ni. Mintha lehetne még újrakezdés azok után, hogy megtagadta az 
Ő Urát... Jézus azonban kitartóan ismételgeti a kérdést, szeretsz-e 
még. Úgy, mint aki a tények ellenére is hisz a jövőben. S ha nehezen 
is, de Péterből előtör a válasz: igen! Szereti még a Mestert annyira, 
hogy elinduljon, és akár az életét is adja az ügyért... A bukás után 
egy új elhívás történik. Mert a szeretetnek ekkora hatalma van: Újat 
kezdésre képesít!
Jó meglátni, hogy segítség nélkül csak a régit tudom újra kezdeni. 
Amely így már eleve kudarcra van ítélve. Azonban hihetek abban, 
hogy ma is találkozhatok Isten szeretetével, Aki tud vadonatúj kez-
detet munkálni az életemben. Megtapasztalhatom, hogy Vele a régi 
(valóban) elmúlt és új jött létre! (2Korinthus 5,17.) A karantén-ta-
pasztalatokból épülve, a tél kincseit sem feledve, nézzünk előre, 
Arra, Aki ma is képes bennünk az újat kezdést kimunkálni, hogy 
végre elkezdhessünk valóban másként élni.

Lélekszavak. Talán ezzel a címmel is illethetnénk azt a rovatunkat, amiben a helyi felekezetek vezetői osztják meg a Jenői Napló olva-
sóival aktuális gondolataikat. Visszatérő üzenetek lehetenek ezek, melyeket hallhattunk prédikációk, istentiszteletek során, de minden-
képp maradandónak szánjuk, hiszen itt, nyomtatásban is megjelennek. A tél végén, az ilyenkor esedékes ünnepsor előestéjén a farsangi, 
húsvéti gondolatokkal telve a kikelet, a megnyílás felé irányítjuk figyelmünket, melyhez az alábbi, személyes szavak is hozzáadhatnak.



Mi a „szösz” van idén a Boróka-házban?
 Acsai Ágnes összeállítása

A szövés, fonás nemcsak munka, hanem szórakozási lehetőség is, 
mert mellette nyugodtan lehet beszélgetni anekdotázni. A fonó a női 
társasmunka legfontosabb alkalma volt. Az őszi behordástól több-
nyire a farsang végéig tartott. 

A régi időkben külön volt fonó lányoknak, eladó menyecskéknek, 
fiatalabb és idősebb asszonyoknak. Erre a célra vagy külön szobát 
béreltek, vagy olyan háznál kaptak helyet, ahol kevés volt a lány, 
asszony, és így a helyért cserébe felfonták a háziak szöszét is. Sietve 
fogtak a fonáshoz, mert később a munka lassúbbá vált, amikor a le-
gények az állatok etetése, itatása és istállótakarítás után megérkez-
tek. Az idő vidám beszélgetéssel telt, lehetőség nyílt az udvarlásra, 
párválasztásra.

Napjainkban már nincsenek fonók. A közösségi összejöveteleket 
ráadásul a pandémia is erősen korlátozza, így a klasszikus értelem-
be vett hagyományőrzésről sem beszélhetünk. A vírusmentes idők-
ben önmagában a fonó, mint kifejezés javában átalakult, egyfajta 
közösségi tér megfelelője lett. Szinte minden településen, így Diós-
jenőn is a fonás hagyományának ápolása, felelevenítése sajnos már 
kihalóban van, hiszen már azon idősek közül is kevesen vannak, 
akik megmutathatnák e mesterség csínját-bínját. Jelen helyzetben 
nem is várható el időseinktől, hogy akár kisebb közösségekbe eljár-
va, megmutassák a mesterség mikéntjét. Viszont mindig is igény 
mutatkozott egy jól működő közösségi térre, mely kialakításához 
agilis, a hagyományokat mindig szem előtt tartó, mégis modern 
gondolkodású hölgyek, közös munkája vezetett.

 

Vágó Kata (középen) és Acsai Ágnes a szövés mesterségét gyakorolják 
az egyik érdeklődővel a Boróka-ház tornácán

Acsai Ágnes - fotós, programszervező
„A Boróka-ház egyrészt egy épület, amely keretet biztosít több kis-
mesterség számára, hogy szolgáltatásait elérhetővé tegye, másrészt 
az itt végezhető tevékenységeket és mesterségeket tovább kell adni 
a felnövekvő ifjúságnak, illetve az asszonynépnek, akik saját ottho-
naikba tudják elvinni alkotásaik örömét. A Boróka-házban jelen-
leg működő két kiscsoportos műhelyfoglalkozás – a járványügyi 
előírások betartásával – a fenntarthatóság, a környezettudatos élet-
mód és az értékteremtés mellett tette le voksát, a hagyományőrzés 
pedig az alapját képezi mindezeknek.”

Ha nem is a hagyományos értelemben vett fonóként működik a 
ház, e két, ősi mesterség szervesen kapcsolódik a fonáshoz, hiszen a 
kosárfonás és a szövés is közösségbe szervezi az asszonyokat – vagy 
manapság már a férfiakat is. 

Horváth Kata a Zöld Fűz Fonoda alapítója, a Népművészet Ifjú 
mestereként került erre a vidékre, 20 éve készülnek kezei által a 
személyes igényeket kielégítő bevásárló kosarak, gombászó kosa-
rak, kerékpárra tehető hordozó kosarak, konyhai tároló eszközök, 
szappantartók és lámpaburák, illetve az évszakoknak megfelelő 
virágtartók és madáretetők. A rusztikus, ősi és egyszerű, eredeti 
formák és praktikus darabok egyediek, a természettel összhangban 
készülnek, alapanyaguk is a természet kincsestárából való. Saját 
birtokukon termesztik és készítik elő alapanyagnak a hántolatlan 
fűzfavesszőt, mely a forró vizes fürdő után válik alkalmassá meg-
munkálásra. Horváth Kata mindig is kétkezi munkát szeretett vol-
na végezni, vágyott arra, hogy saját kezeivel dolgozhasson és a sze-
mélyéből fakadó teremtő erő által jöjjenek létre a fonott alkotások, 
így a teljes folyamatban benne van az energiája. 

Horváth Kata mesés kosarai

Vágó Kata 2006-ban végzett a Nádudvari Népi Kistérségek Szakis-
kolájában szövő szakon. Gyerekkorában édesanyjával szövögettek, 
mely időszak mély nyomot hagyott benne. Amikor először belépett 
a nádudvari iskola szövőműhelyébe, tudta: hazaérkezett és itt van 
a helye. Vágó Kata számára a szövés az egyik legmegnyugtatóbb 
tevékenység a világon, egyszerre rendszerbe köti és felszabadítja 
a végtelen variációival. Számára az alkotás öröme és elmélyülése 
egyben egyfajta meditatív állapotot eredményez, s ha ezt kiscso-
portban, egymás mellett alkotva éljük meg, kapcsolódások alakul-
nak ki a résztvevők között, ezért egyúttal egy csoportterápia is, ahol 
ellazulhatunk és beszélgethetünk. A foglalkozások kalandozást is 
jelentenek a rongy-, gyapjú- és pamutfonalak változatos, színes vi-
lágában, kilépve a mindennapi élet rohanásából.  
Akár kosárfonásról, akár szövésről van szó, a Boróka-ház értéket 
ment, hiszen minden kézzel készített tárgy magában hordozza a 
múlt egy darabját, a kézimunka tiszteletét, amit meg kell őrizni 
az utókornak. A közösségi tér műhelyvezetői a legjobb tudásukat 
adják át az érdeklődőknek, akik a legapróbb fogást és mozdulatot 
is részletesen elsajátíthatják, sikerélménnyel gazdagodva az aznapi 
munkában. 

A műhelyfoglalkozások bárki számára nyitottak, természetesen a 
pandémiás előírások maximális betartásával. A Boróka-ház szere-
tettel várja az érdeklődőket személyesen  (Diósjenő, Szabadság út 
62.), vagy az online felületeken a Facebook-on 
és a borokaegyesulet@gmail.com e-mail címen is!

Bízva a vírus szorításának enyhülésében, a 2021-es év friss ötletek-
kel telve indul a Boróka-házban. Online irodalmi estekkel kezde-
nek februárban, szerveződik a Kultúr Csütörtök eseménysor, a mű-
helyek kis létszámban működhetnek, a kertben hamarosan képzés 
indul, az élet pezsdülni látszik.  Elvi szinten már szerveződnek a 
nyári táborok is, hogy amint megtörténik a nyitás, azonnal ki le-
hessen küldeni a hírleveleket az addigra már pontosított dátumok-
kal. Az elmúlt évek sikeres táborairól, mint pl. a mesze földön híres 
vasútmodellező tábor, vagy Róma-tábor, a bűnmegelőzési tábor és 
zenetábor eseményekről a következő Jenői Naplóban írunk. 



Házhozmenő lomtalanítás
 Jenői Napló

Diósjenőn 2020 november elsejével változás állt be a hulladékszál-
lítási közszolgáltatói feladatokat ellátó szolgáltató esetében. A heti 
rendszerességű kommunális és a négyheti periódusban zajló szelektív 
gyűjtést a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. 
látja el, de a korábbi szolgáltató, a Zöld Híd B.I.G.G. Kft eszközpar-
kjával és dolgozóival. 

A közszolgáltatás keretein belül, a korábbi gyakorlatnak megfele-
lően, a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alka-
lommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiségig 
lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, 
lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem előre 
meghirdetett – napokon végzik a lomtalanítást. A beérkező igények 
feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2021-ben, a szol-
gáltatási területen négy ütemben zajlik a települések lomtalanítását.
 

Diósjenőn a lomtalanítási igények leadása 
2021. március 22. és 2021. április 23. 

között lehetséges!

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szer-
ződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díj-
hátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
 
Fontos! A lomtalanítási igényt kizárólag a jelzett időinterval-
lumban lehet csak leadni, tehát a szolgáltató csak a fenti dátu-
mok közötti időszakban beérkező igényeket tudja teljesíteni. 
Más időszakban nem kérhető a házhoz menő lomtalanítás.  

Az igénybejelentés az alábbiak szerint történhet:
- Jelenleg még a Zöld Híd Kft. honlapján 
 (www.zoldhid.hu) megtalálható űrlap kitöltésével
- személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejé 
 ben (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján)
- a honlapról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segít 
 ségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email címre  
 kell megküldeni.
- levélben a két ügyfélszolgálati iroda címére: 2101 Gödöl 
 lő, Pf. 75, vagy 2661 Balassagyarmat, Pf. 101
KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek fel-
dolgozásra, visszaigazolásra!
 
A lomtalanítás folyamata:
- A lomtalanítási igény benyújtása
- Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható   
 időpontját
- A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a re 
 gisztrált címen. A szolgáltató dolgozói maximum 5 perc  
 várakozás után távoznak a helyszínről
- A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, me- 
 lyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek 
 (HT. 40 § 3. bekezdés alapján)
- Az ügyfél aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését
 
Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogo-
sult átadni a Közszolgáltató részére a lomhulladékokat.

Diósjenőn a lomtalanítás várható időpontja: 
2021. április 12. – 2021. május 22. 

 
Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hul-
ladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőe-
dény méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:
- bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétsze 
 relt, mozgatható állapotban
- egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt   
 nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben
- szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhane 
 mű
- műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag me 
 dencék, műanyag játékok
- KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerék-
 pár gumiabroncsok (háztartásonként max..4 db)
 
A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megaka-
dályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a 
lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszol-
gáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítá-
sát a Közszolgáltató megtagadhatja.
 
A lomtalanítás során NEM SZÁLLÍTJÁK EL az alábbi hulladé-
kokat:
- vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
- zöldhulladék
- szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
- veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fény 
 cső, elem, akkumulátor)
- hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
- inert hulladék „sitt” (építési törmelék, bontásból szárma- 
 zó anyag, csempe, járólap)
- nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)
- elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alap 
 ján)
 
A fenti körülmények csak az egyedi lakóingatlanokra és tulajdono-
saikra, vagy használóikra vonatkozik. Társasházak esetében a lom-
talanítási igényt a Közös Képviselő nyújthatja be a szolgáltató felé.
 

Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval kö-
zösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék átadá-
sa, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont 
egyeztetés már nem lehetséges!
A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihe-
lyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysérté-
si bírság kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hulladéko-
kat nem szállítja el a szolgáltató!

A kommunális hulladék elszállítása továbbra is minden hétfőn tör-
ténik. A szelektív gyűjtés a következő két hónapban március 1-én, 
29-én, április 26-án lesz, ezt követően a szokásos négyhetes ütem-
ben. A szolgáltatótól kapott információ szerint a szelektív hulla-
dékot a feliratos zsákokon kívül, egyéb, nagyobb méretű műanyag 
zsákban is ki lehet rakni a kuka mellé.
A zöldhulladék begyűjtési rendjéről a kerti szezonra intézkedik a 
Közszolgáltató.



Önkormányzati segítség a kerti zöldhulladék 
kezeléséhez
 Jenői Napló

Évek óta parázs vita zajlik a kerti munkák során felhalmozódó zöld-
hulladékot elégetők és a füstölést ellenzők között. A Kormány 2021. 
január elsejével országos tilalmat vezetett volna be, de a rendelet 
alkalmazását bizonytalan időre elhalasztották. Diósjenőn, helyi 
rendelet értelmében tilos a zöldhulladék égetése, viszont ezzel nincs 
megoldva a probléma.

Tavaszra, a kerti munkák idejére ki lesz dolgozva annak a lehetősé-
ge, hogy a betiltott égetésnek mi legyen az alternatívája. Nem mű-
ködő megoldás, hogy az önkormányzat munkatársai és járművei 
egyenként kimennek a lakókhoz és begyűjti a nyesedéket, zöldhul-
ladákot, egyebeket, mert semmilyen formában nem gazdaságos. 
Több órás elfoglaltsággal, két ember munkaidejével és némi gázolaj 
felhasználásával kb. egy zsáknyi őrlemény nyerhető, ami pazarlás.

Ezért egy olyan megoldás ötlete körvonalazódik, hogy meghatáro-
zott napokon, időpontokban, egy erre kijelölt helyen lesz az átvételi 
pont. Ide, minimális térítési díj ellenében behozhatják a lakosok, 
saját eszközön a kertben már nem hasznosuló zöldhulladékot. 

Ennek a mikéntje az egységárasítása folyamatban van, amint elin-
dulnak a tavaszi munkálatok, nyomban kihirdeti az Önkormány-
zat.Emellett persze továbbra is lehetőség van a megszokott, Zöld 
HÍD közszolgáltató által biztosított, megvásárolható gyűjtőzsákok 
használatára és a gyűjtési naptárban meghirdetett napokon, az in-
gatlan elé kihelyezve, azt elszállítják.

Füstös, diósjenői látkép egy tavaszi délelőttön

Az Önkormányzat hamarosan kidolgozza ezt a hulladékkezelési 
eljárást, mellyel mindazoknak igyekszik segítséget nyújtani, akik 
nem tudják saját maguk megoldani a komposztálást, a nyesedék 
ledarálását.

Tisztelt diósjenői Lakosság!
A Diósjenői Állat- és Természetvédő Egyesület tagtoborzást szervez.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvelik a természetet és az állatokat.
06-30-229-8944

Az állatvédelem nem csupán hétvégi hóbort
 Blaskóné Csontos Mária - Tóth Gábor

Gondolhatnánk, hogy a vidéken élő embert természeténél fogva veszi 
körül az élővilág, melynek aktív részesei az állatok is. A haszonál-
laton, vagy más néven jószágon túl felelősséggel kell lennünk azon 
négylábúakkal is, akikre a házőrzést, vagy az egér elkapását bízzuk.

Kicsinek kedvesek, szörpamacsok, de hamar megnőnek és ha nem 
ügyelünk rájuk, akkor hamar szaporítóhellyé válik otthonunk, há-
zunk udvara.

Elkóborolt, vagy megijedt a tüzijátéktól, netán a természet hívja?

A felelőtlen emberi viselkedés nyomán kedvencünk elszökhet, 
nem talál haza, kóborol, ami több szempontból veszélyes. Az ilyen 
veszélyt az állatvédők hárítják el éjjel, nappal, hétvégén. A petár-
dázást már sikerült korlátozni. A kéretlen szaporulat okán utcára 
kerülő állatok száma kis áldozattal és odafigyeléssel csökkenthető.
Önkormányzatunk minden évben megszervezi a helyben nyil-

vántartásba vett, nőstény kutyák ivartalanítási akcióját. Ebben az 
évben 200 000 Ft áll rendelkezésre, hogy a jelentkezők közül ki-
választhassuk azt a 10 kutyát, amelyek ivartalanítása megkezdőd-
het április hónapban. A lehetőséggel az elsősorban nehéz anyagi 
körülmények között élő, helyi kutyatulajdonosok élhettek és a 
cikkünk megjelenéséig már be is telt a létszám.
Az ivartalanítás műtéti költsége egy kistestű nőstény állatnál 24 
000 Ft, egy nagytestűnél 32 000 Ft. 
Nem kis összeg, de mindenképp fontolóra kell venni mindazoknak 
is, akik kimaradtak az akcióból, ugyanis ezzel a bevatkozással elejét 
vehetjük azoknak az eseteknek, hogy út mentén, erdőben, a tele-
pülés határán kidobott állatokat találunk méltatlan, életveszélyes, 
vagy már menthetetlen körülmények között.  

A fel nem vett képviselői illetményből készülhetett el az Önkor-
mányzat mögötti garázssoron ez az ideiglenes kennel, ahova a falu 
utcáiról befogott, kóborló állatokat lehet elhelyezni a csipelés, az 
oltás és az esetleges sérülés kezelésének idejére.
A Diósjenői Állat- és Természetvédő Egyesületben jelenleg ketten 
munkálkodnak. Blaskóné Csontos Mária és Balog Marianna ál-
dozatos munkájához még elkél a segítség, így az egyesület tagokat 
toboroz.



Diósjenő egészségügyi intézményei megkérik a tisztelt lakosságot, hogy a járványhely-
zet miatt, minden esetben telefonon keressék fel háziorvosukat, gyermekorvosukat, fogorvo-
sukat, vagy védőnőjüket! Kizárólag sürgős esetben  keressék fel az orvosi rendelőket! Az ak-
tuális betegfogadási rendről a rendelőkben, telefonon és az interneten tájékozódhatnak.

Dr. Lukács Beáta fogorvosi szakrendelése 2021. február 22-től, várhatóan 2021. ápri-
lis közepéig egészségügyi okok miatt szünetel. A szakrendelés újraindításának pontos 
dátumáról az online fületeken és a rendelőben kihelyezett tájékoztatón olvashatnak. 

Sürgős esetben helyettesítés a rétsági, vagy a szendehelyi fogászaton.


