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Mennyire érdekes a világ. Pontosan úgy működik, mint egy kémiai 
kísérlet. Amikor a folyadékhoz adott szilárd anyag nem oldódik 
tovább, akkor telítődik az oldat. Ugyanígy vagyunk mi is, a bő egy 
éve, napjában többször is hallható, látható, olvasható hírekkel: telí-
tődünk velük. Már nem szól másról a média, csak a vírusról, az ál-
dozatokról, a számokról, merjünk, ne merjünk oltatni, ha nyitnak 
a színházak, ki és milyen igazolással léphet be, minden bizonyta-
lan, mi és hogy lesz ezután. Már belefásultunk, már érzéketlenné 
váltunk, már-már elértünk a „minden mindegy” fázisba… 

És egyszer csak elénk ugrik egy macska. Egy kedves, pajkos, tel-
jesen átlagos cirmos, aki szó szerint felrobbantja az internetet, az 
ún. színes hírek élére kerül és napokon át lázban tartja a média 
dolgozóit és fogyasztóit. Ez a négylábú, aki egyértelműen diósjenei, 
egymaga mosolyt csalt a megkeseredett emberek arcára, boldogsá-
got és – bízzunk benne – reményt hozott a szívekbe.

Pedig mennyire egyszerű történet az övé…
Ilyen apróságokon múlik. Ilyen kis dolgok nagyot tudnak fordítani 
a világon.

Márton macska fontos közszereplővé lépett elő, a hivatali „elfog-
laltságai” mellett saját közösségi oldala is van és az elmúlt két hét-
ben szinte minden televízió csatornán a köztudatba emelte Diósje-
nőt. Sokan legyinthetnek rá, hogy „ugyan, csak egy macska”, holott 
elég csak belegondolni, hogy a mai világban mennyire értékes egy 
ilyen népszerűség, az olyan településnek, ahol kiemelt figyelmet 
kell kapjon a fejlődés, az idegenforgalom.         (folytatás a 7. oldalon)

Vállalások a Diófa Szövetség választási
programfüzetében (1.rész) 
 Jenői Napló

A 2019-es helyhatósági választásokat megelőző kampányidőszakban 
minden diósjenői háztartásba eljutott a Diófa Szövetség program-
füzete, amiben a jelölt testület tételesen felsorolta, hogy mely terüle-
teken terveznek változtatni a falut illetően. A közel hatvan vállalási 
pont mellett kis jelölőkarikák is találhatók, amelyekbe most behúz-
zuk a virtuális pipát, pedig csupán másfél év telt el a megválasztott 
testület eddigi munkájából, mégis van létjogosultsága végignéznünk 
az eddigi fejlesztéseket. 

Oktatás, köznevelés

1/a Az első és egyben az egyik legfontosabb terület a Diósje-
nőn élő gyermekek köznevelése, oktatása. Minden település jövője 
a gyermekekben lakozik. Őket kell messzemenőkig támogatni an-
nak érdekében, hogy egy település továbbra is élhető, fejlődőképes 
legyen. 
Diósjenő a maga, közel háromezres lélekszámával minden szinten 
igyekszik megfelelni a köznevelési elvárásoknak 14 éves korig. A 
kedvezően alakuló demográfiai adatok indokolttá tették, hogy az 
óvoda és az általános iskola mellett a bölcsődei nevelés is önálló 
kereteket kaphasson. Ennek megfelelően az idei év során elkészült 

a nevelési intézmény tervezése, minisztériumi szakreferens támo-
gatta a pályázati munkát, így a tervezett bölcsőde a legszigorúbb 
szakmai követelményeknek is meg fog felelni. 

A kétcsoportos, 26 gyermek befogadására alkalmas intézmény a 
Kossuth út 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
lesz kialakítva, a jelenleg ott álló épület lebontásával. Az önkor-
mányzat a beruházás fedezetét, 288 millió forintot 95%-os mér-
tékben pályázati támogatásból, a maradék 5 %-ot, azaz 15 millió 
forintot saját erőből biztosítaná. Ez a saját erő a 2021. évi költségve-
tési tartalékból lenne felhasználva. Hiánypótlások után ez év végéig 
lezárul a pályázat és az összes szakhatósági engedély birtokában 
megkezdődhet az építkezés. Jövő év őszére elkészülhet a beruhá-
zás. Sommázva: a vállalás a közeljövőben teljesül.

A korlátozások után visszatér az élet az Aranydió Óvodába

1/b A magas szinten működő óvodai nevelés garanciája a ma-
gasan képzett intézményvezető és a a köztiszteletben álló nevelői 
munkaközösség. Bacskay Sándorné intézményvezető nyugdíjazá-
sával a fenntartó önkormányzat pályázatot írt ki az új vezető kivá-   
  lasztásához. Elődjéhez hasonlóan, karizmati-  
  kus, nagy szaktudású  szakembert keres az ön-



kormányzat, hiszen nagy óvodáról van szó és kiemelten fontos, 
hogy a diósjenői gyermekek jól tudjanak elindulni az oktatás-ne-
velés útján. A fenntartó azzal segíti a mindenkori pedagógus kö-
zösség munkáját, hogy az éves költségvetésben meghatározott 
összeget különít el a fejlesztő pedagógusok munkájának támoga-
tására. Kiemelten fontos, hogy támogatást kapjanak a leszakadó 
gyerekek felzárkóztatásán munkálkodó óvodai pedagógusok. Ezt 
a vállalást teljesítette a jelenlegi testület. Mindezek mellett a kellő 
eszköztámogatást is megkapja az intézmény, legutóbb egy korszerű 
mosó-szárítógépet vehetett át az óvodai munkaközösség.

Az energetikai felújításon átesett iskola bejárata (fotomontázs)

1/c A helyhatósági választások előtt már kinevezett új isko-
laigazgató, Berki Péter segítségével már több ponton is sikerült 
teljesíteni a vállalásokat. Minőségi javulás állt be, folyamatosan 
érkeztek, érkeznek azok a pedagógusok, akiknek tárgyaiból hiány 
mutatkozott és emellett elkezdett növekedni a tanuló létszám. A 
végzős óvodások jelentős számban kezdték meg az általános isko-
lai tanulmányaikat a Szentgyörgyi István általános iskolában. Az 
alaptárgyakat oktató pedagógusok hiányát enyhítendő az önkor-
mányzat szolgálati lakásokat tervez, ami segítség lesz az ország más 
pontjáról ideköltöző oktatók elhelyezkedéséhez. Ez a programpont 
akkor tekinthető teljesítettnek, amint a szolgálati lakások megépül-
nek. Ilyen jellegű lakás lesz a projektváltozás miatt felszabaduló, 
félkész egészségház, illetve a majdani új orvosi rendelőkomplexum 
megépülésekor megüresedő gyermekorvosi rendelő, valamint a 
házi- és fogorvosi rendelők. Fontos szempont mind a lakosság, 
mind pedig a fenntartó részéről, hogy a helyben lakó pedagógus 
fokozott felelőséggel gyakorolhatja hivatását, nem csak pár órát tölt 
a településen, így részese lehet a falu és a tanítványai életének.

1/d Az iskolai alsós mellékhelyiségek fel lettek újítva. Az alap-
funkció mellett az iskolában megszervezendő rendezvények során 
is jelentős szerepet kapnak a földszinti vizesblokkok. Igaz, hogy a 
pandémia erre nem adott lehetőséget és az új, épülő közösségi tér 
is átveszi a terhet az oktatási intézménytől, mégis a befogadóképes-
sége miatt még lehetnek olyan események, ahol ki lesz használva az 
iskolai folyosó és a felújított mellékhelyiség.

1/e Az óvodai felzárkóztatás megsegítéséhez hasonlóan az ál-
talános iskolai különbségek is kezelhetők az önkormányzat támo-
gatásával. 

1/f A nyugdíjas pedagógusokat a vírushelyzet miatt sem ta-
valy, sem pedig még az idén nem lehetett köszönteni, megünne-
pelni. A Képviselő-testület megalapította a Végh Károly díjat, amit 
minden évben átadnak életműve megbecsüléseként a kiválasztott, 
nyugdíjas pedagógusnak. Bízunk benne, hogy a 2021-es év hátra-
levő része erre lehetőséget fog adni.

Strand, turizmus

2/a Abban mindenki egyetérthet, hogy Diósjenő vonzereje 
és kiaknázatlan lehetőségei elsősorban a turizmusban rejlenek. E 
tekintetben az utóbbi évtizedben meglehetősen mostohán kezelt 
strandot lehet kiemelni, mint egyértelműen fejlesztésre szoruló 
idegenforgalmi attrakció. A 2010-es bezárást követően a létesít-
mény állapota drasztikusan leromlott, a medencék, a gépészeti 
berendezések tönkrementek. Bármilyen újranyitás már nem lehet-
séges jelentősebb beruházások nélkül. 
Ezév március 15-ére vált biztossá, hogy Diósjenő részvételi esélyt 
kaphat abban a gazdaságélénkítő programban, ahol pályázni lehet 
strandfürdők felújításra. A tervezett beruházásról a keretes írá-
sunkban olvashatnak a következő oldalon. Tehát a vállalási pont 
mellé jó eséllyel behúzhatjuk a pipát.

A megkopott festék helyén hamarosan az 
Ágnes fürdőház feliratot olvashatjuk

2/b A Diósjenő szelfipont még nem valósult meg. Ennek okai 
egyértelműek, az elmúlt bő egy év alatt jelentősen korlátozott ide-
genfogalom, a világjárvány. Várhatóan az egyéb turisztikai fejlesz-
tésekkel együtt, a pandémia múlásával ennek kialakítására sort fog 
keríteni az önkormányzat.

2/c Hasonlóan „várólistán” van a Diósjenő kedvezménykár-
tya. Amint beindulhat a korlátozásmentes élet, kinyithatnak a tu-
risztikai létesítmények is, a kártya ügye napirendre fog kerülni.

Utak, járdák és közterületek, padok, buszmegállók

3/a Diósjenő neuralgikus pontjainak egyike az úthálózat ál-
lapota. Sokszor kell kitérni rá, hogy egy olyan településen, ahol 
van menetrendszerinti autóbusz közlekedés, az érintett útszakaszt 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezeli (régi elnevezésében ezek a 
kpm-es utak), az összes többi, nem magán út pedig az önkormány-
zat fenntartásában van.

Az önkormányzati kezelésű Óhegy utca felújítása



Ezek is két csoportra oszthatók, a szilárd burkolatú, azaz aszfalto-
zott szakaszok, illetve földutak. Az elmúlt években már jelentősen 
megnövekedett a lakossági igény az önkormányzat irányába, hogy 
a falu főutcái megújuljanak. Mivel ezek (a Kossuth út és Szabadság 
út) a fent említett módon, a Közút kezelésében állnak, így kizárólag 
az állami tulajdonos felújítási ütemterve szerint kerülhettek sorra. 
Szerencsére már múlt időben beszélhetünk erről, hiszen 2020 ta-
vaszán elkészült a teljes úttükör korszerűsítése, amihez kapcsoló-
dott a Magyar Falu program pályázati forrásából felújított esett át 
a Petőfi út az Üdülő sorig. A nem szilárd burkolatú utcák újrakö-
vezése, az útalap megerősítése szakaszosan és folyamatosan zajlik 
a falu több pontján, az állapot súlyosságának függvényében. Hoz-
závetőlegesen 200 méternyi útszakasz tükre az alapig visszaszedve, 
teljesen új kőburkolatot kapott, így az Óhegy utca és a Csokonai 
utca egy része is. 

A Haladás utcában már elkészült a sportpálya kerítése, hamarosan megújul 
az útfelület is.

A Haladás utcában a megnövekedett forgalom is indokolta, hogy 
ott kátyúzási munkálatokkal javítsanak az út járhatóságán. Ezek 
jelentős részét az önkormányzat saját forrásból valósította meg és 
a rendelkezésre álló eszközökkel tudja kezelni, hiszen van olyan, 
aktív és nyugdíjas, helyben lakó szakmérnök, technikus segítség, 
akire mindig lehet számítani.  A forrást pedig a behajtási engedé-
lyekből befolyó összegek biztosítják. Ezeknek a tételeknek külön 
folyószámlát nyitottak és fillérre pontosan, minden beérkező fo-
rint az útfelújítások költségeit fedezi. Tehát hangsúlyozni kell, hogy 
minden, rossz állapotú út, utca sorra fog kerülni, de a munkálatokat 
minden esetben a legrosszabb állapotú szakaszokkal kell kezdeni. 

Lesz megoldás a Horgász utcában

A szilárd burkolatú utcák sorában a Horgász utca egyes számú prio-
ritás, tehát amint megvannak az anyagi lehetőségek, ott folytatódik 
az útfelújítás 2021-ben. A programfüzetben leírt vállalás folyama-
tosan teljesül, kiegészülve azzal, hogy az önkormányzat dolgozói 
fokozottan figyelik Diósjenő úthálózatát és ahol a téli időjárás, vagy 
a vízátmosások megkezdték az utat, ott orvosolják a problémát. 

3/b A buszmegállók gyors előkészítése még a helyhatósági vá-
lasztások előtt megkezdődött, a szabványos járdaszigetek és utas-
várók használatba vétele már 2019 ősze után történt meg. Minden 
buszmegálló kis könyvtárat kapott, amolyan becsületkönyvtár jel-
leggel, a „vegyél egyet, hozzál egyet” elv alapján remekül működik, 
a példát más települések is átvették. Ide kerülnek ki a Jenői Napló 
aktuális számai is, tehát ez a vállalási pont kipipálható.

A Coop és a „Véndió” előtti terecskére is ráfér a megújulás

3/c A „Véndió” és Coop üzlet előtti, kis tér felújítása még nem 
kezdődött el. Ez a terület beletartozik abba az egységesen felújítan-
dó közterületek csoportjába, amit Diósjenő testülete külső szakem-
ber bevonásával, a falu építészeti arculatához leginkább illeszkedő 
koncepció alapján tervez megvalósítani. Ebbe a csoportba tartozik 
az önkormányzat épülete mellett található „felszabadulási” emlék-
mű, az említett Coop előtti kereszteződés és a református templom 
előtti tér, érintve a világháborús és az ’56-os emlékművet. 
A Szent István parki – ezidáig egyetlen – játszótér körbekerítése 
megtörtént, térfigyelő kamerával lett ellátva. A játszó eszközök 
minőségbiztosítási felújítása megtörtént a tél végén, a kaput már 
valaki leszakította, de ezt megerősítették az önkormányzat munka-
társai, a zár erősebb lett, így használható a terület. A közeljövőben 
ízlésesen kivitelezett mesefigurák is felkerülnek a kerítés oszlopa-
ira. 
A Gácser kút környezetének szakszerű megújulása egyetemi hall-
gatók önkéntes közreműködésével valósul meg, a vírus miatt nem 
ebben az évben, hanem remélhetőleg a 2022-es év során. A község 
számára költségmentesen ki lesz alakítva egy turista pihenő, ősho-
nos növényzettel, parkosítással. 
Ezt a pontot csak részben pipálhatjuk ki. 

3/d A testület célja, hogy két, új játszótér épülhessen a falu-
ban. Az egyik a Marcus Aurelius emlékműtől induló tóparti sza-
kaszra kerülne. A tervezéséhez már beérkezett ajánlat, a projekt 
kidolgozás alatt áll. Az ott élő, nagy számú kisgyermek és az oda 
látogató kirándulók miatt is fontos ez a célkitűzés. A másik játszó-
tér a Vörösmarty utcában, a lakossági kezdeményezéssel kialakított 
terülen lesz, új, az EU-s szabványoknak megfelelő játékok telepí-
tésével. Ezek a játszótér felújítások Diósjenő saját költségvetéséből 
gazdálkodhatók ki és a 2022-es év során már birtokba is vehetik a 
gyerekek az új játszóeszközöket.

Ágnes-ház

Kétszázmilliós pályázati összegből épülhet meg a strand egyko-
ri, hármas tagolású kiszolgáló épületébe szánt fürdőház. A he-
lyi videóműsorunkban, a Dióhéjban Magazinban Székely József 
polgármester végigvezette a nézőket a majdani létesítmény he-
lyiségein. A projekt segítője előtt tisztelegve, Ágnes-ház lesz a 
gyógynövényes dézsafürdőt, panorámás szaunát is magába fog-
laló wellnes részleg elnevezése. Már a nyár folyamán megkez-
dődhetnek a felújítási munkálatok és ehhez kapcsolódóan már 
elkészült a szomszédos Óhegy utca kövezése is. Bizunk benne, 
hogy a diósjenői strand hamarosan ismét régi fényében fogad-
hatja közönségét



3/e A közterületi padok pótlása folyamatosan zajlik. A koráb-
bi években kihelyezett, fa utcabútorok elkorhadtak, tönkrementek, 
akárcsak a rönk virágtartók, melyeket az önkormányzati raktárból 
kellett elszállítani. A rendelők előtt felújították a padokat. A tele-
pülés több pontján úgyszintén. A templomkertekből bekerültek az 
ülőalkalmatosságok, a fém részeket újra festették, a fa részek pótol-
va lettek. És ezek visszahelyezése mellett új padok is kikerülnek a 
közterületekre.
A Szent István parki virágtartók helyett nem kerülnek vissza újab-
bak a járda mellé, mert azon a részen lesz a hamarosan megépülő 
napvitorla kitámasztó rendszere. Sajnos ezeket a virágládákat az 
időjárás mellett a vandálok tizedelték, rendezvények esetén pedig 
útban lenne a közönségnek, így nincs sok értelme újakat telepíteni 
a helyükre. 
A park leülős sarkában, illetve a kettős kereszt környezetében 
egységes arculattal telepített cserjék, sövény, évelők és díszfüvek 
lesznek. Az önkormányzati épületek előtt, a közparkokban most, 
a tavasz kezdetén megtörtént a növénygondozás, a sövény pótlása. 
Erről külön írásunk számol be.

3/f A tó és az üdülőterület turisztikai célú fejlesztését a pan-
démia miatt később tervezi a Képviselő-testület. Az elképzelések-
ről, tervekről mindenképpen társadalmi egyeztetés lesz a jövőben.

Ennek a mennyiségnek a többszöröse szokott összegyűlni a falu határaiból

3/g Diósjenő közterületeinek, bel- és külterületeinek tiszta-
sága, tisztán tartása érdekében megfeszített munkát folytat az ön-
kormányzat. Ez egy többlépcsős feladat, ami hosszú távon hozhat 
csak eredményt. Az eredetileg megfogalmazott „Konténer-napok” 
elképzelést át kell dolgozni, mert azt nem lehet megtenni, hogy ki-
kerül a falu egy pontjára egy üres konténer és abba ellenőrizetlenül 

hordanák bele a mindenféle eredetű szemetet, veszélyes hulladé-
kot, mert azt úgy nem szállítanák el. Meg kell oldani, hogy kont-
rollált módon érkezhessen és minden háztartásból egyenló módon 
az a hulladék, ami bele is rakható egy ilyen konténerbe. Amig ez 
nem körvonalazódik minden oldal számára elfogadhatóan, addig 
az önkormányzat is, meg civil szervezetek is szedik a szemetet. A 
falugondnokság munkatársai meghatározott időközönként meg-
tisztítják az illegális szemétlerakó helyeket, folyamatosan kutatják 
fel az újra és újra termelődő, illegális lerakatokat, de a lakosság is 
tesz bejelentést a falu határában, a természet rejtettebb szegleteiben 
megbúvó sitthalmokról, veszélyes hulladékokról. Egyre több hely-
re kerülnek rejtett vadkamerák, így a potenciális, nem engedélye-
zett lerakóhelyek „törzsközönsége” hamar beazonosíthatóvá válik. 
Ugyancsak köztisztasági fejlesztés, hogy a buszmegállóknál látha-
tó szemetes edények továbbiakkal bővültek, lapzártán előtti héten 
érkeztek meg a falugondnoksághoz. Ezek egységes képet alkotva 
kerülnek ki Diósjenő olyan útszakaszaira, ahol az eddigi tapaszta-
latok alapján gyakoribb a szemetelés. És kapcsolódva a pihenőhe-
lyek felújításához és bővítéséhez, nyilvánvaló, hogy egy padot csak 
úgy szabad kitenni, ha kerül mellé szemetes is. Mindezt a meglévő 
mennyiséggel és újak beszerzésével lehet fenntarthatóan megva-
lósítani.

Már megérkeztek az új, egységes kinézetű szemétgyűjtők

Az ilyen jellegű fejlesztések költsége minden évben kigazdálkod-
ható egy önkormányzat költségvetéséből, tehát nem okoz hiányt 
az éves tervben. Ezeket csak úgy lehet keresztülvinni, ha van igény 
rájuk és van, aki le tudja szervezni.
Összegezhetjük tehát, hogy tisztaság kérdésben óriásit fejlődött a 
falu, de még mindig van mit tenni és ez kiemelten fontos a Képvi-
selő-testület számára.
Tételes összegzésünket a Jenői Napló következő számában folytatjuk.

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. 

Regisztrálna az oltásra, de nincs elektronikus levélcíme?

Nyugat-Nógrád átoltottsága az országos átlagnak megfelelő, de annak érdekében, hogy ne torpanjon meg az olta-
kozási kedv, szükség van mindenki regisztrációjára. Az oltásra jelentkezés természetesen önkéntes, azaz nem kö-
telező, de a regisztrációval fontos adattal szolgálhatunk a hazai statisztikák felé, valamint megadjuk magunknak 
az esélyt, hogy megkaphassuk a koronavírus ellen védő vakcinát. A fertőzésnek leginkább kitett korosztály az 
idősebbek, főként a szépkorúak. Ők viszont kisebb arányban használnak számítógépet, vagy bármilyen, elektro-
nikus kommunikációra alkalmas eszközt, mint a fiatalabbak. Az oltási regisztrációhoz pedig mindenképp szük-
ség van egy email címre, aminek beállításához segítséget nyújtunk. Amennyiben nincs a környezetében olyan, 
aki megmutatja ezeket a lépéseket, kérjük hívja a Polgármesteri Hivatal központi számát és segítünk!

06-35-525-012



Diósjenő virágos közterületei
 Munkatársunktól

Mint minden településnek, Diósjenőnek is megannyi utcája, tere, 
parkja van, ami közterületnek minősül, hiszen a közösségé, minden-
kié, azonban a fenntartó, azaz az önkormányzat kezelésében állnak. 
Egyszerűnek tűnik a helyzet, de mégsem az.

A Polgármesteri hivatal előtti sövény szakszerű visszametszése, pótlása

Közterületeinket a falugondnokság tartja rendben, a sokrétű fel-
adatok kapcsolódó munkálatait Hegedűs Józsefné Magdi néni irá-
nyítja, ő látja el tanácsokkal a közmunkásokat, szakmai vezetője a 
kertészeti munkáknak.
Tavasszal sok a teendő a parkokban, melyek eredménye meghatá-
rozza a település utcaképét, egyfajta lenyomata az ott élők lelkivilá-
gának. Tartja a mondás, hogy „aki a virágot szereti…” és miközben 
Diósjenő nem kíván a nagyvárosokhoz hasonlóan minden lám-
paoszlopot cserepes virágokkal teleaggatni, mégis arra törekszik, 
hogy egységesen tervezett és gondozott növényzet legyen a közte-
rületeken.
De a telepítés és a gondozás nem minden. Ennyit tehet a fenntartó, 
de a növények épsége, szépsége a lakosságon is múlik. E két té-
nyező viszont erősen függ egymástól. Ha egy sövény fel van nőve, 
gondozatlan, akkor a „megfáradt” gyalogos hajlamos mögé piszkí-

tani, szemetet, italos dobozt, palackot beledobni. Magdi néni egyik 
kezdeményezése, hogy a Képviselő-testület hozzon majd a jövőben 
olyan döntést, ami valamilyen formában tiltja, korlátozza a köz-
területeken történő szeszesital fogyasztást, illetve húzzon meg egy 
határt, hogy italboltok, élelmiszer üzletek környezetében ne lehes-
sen italozni, mert azon túl, hogy a bódult emberek látványa itt sem 
üdítő az utcákon, az eldobált szemét méginkább lehangoló.
Amíg a testület érdemi lépést tehet az ügyben, az önkormányzat 
megteszi, amit lehet. Az elmúlt hetekben felfrissültek a hivatal és az 
orvosi rendelők előtti sövények, a hiányokat új cserjékkel pótolták. 

Tavaszi megújulás a Surányi parkban

A Surányi parkban is átlátható, gondozott lett a növényzet, színes 
virágok kerültek a kőládákba is.
A fel nem vett képviselői díjazásból további szemetesek érkeztek, 
melyek a buszmegállókban a már tavaly kihelyezett edények arcu-
latát követik. Ezeket a közeljövőben helyezi ki a falugondnokság 
azokra a közterületekre, ahol égető szükség van rájuk. Bízva abban, 
hogy a szemetes látványa még az alkoholmámorban botladozókat 
is arra készteti, hogy oda dobják a sörösdobozt, vagy a féldecis 
üvegcsét.

Szervezett, szezonális zöldhulladék 
begyűjtés
 Jenői Napló

Az idei évben – kísérleti jelleggel – március, április hónapban az 
önkormányzat lehetőséget adott a kertekben felhalmozódó zöld-
hulladék, ágnyesedék szervezett begyűjtésére. A lerakó telep a Ha-
ladás utca végén minden szombaton 10 és 14 óra között fogadta 
az utánfutókkal, platókon, csomagtartókban, kötegelve, zsákokban 
érkező lombhulladékot. A begyűjtés során már a helyszínen darálékot képeztek, amivel 

mulcsozni lehet a kertészeti munkák során, illetve a község közin-
tézményeinek fűtéséhez is felhasználható.
Nagyon pozitívak a tapasztalatok. A lakosság túlnyomó részt a 
kéréseknek megfelelően, csak a kertben összegyűlt nyesedéket 
szállította le. Kevésszer fordult elő, hogy dróttal kötegelt, vagy a 
feldolgozás szempontjából használhatatlan szállítmány érkezett a 
telepre.

Kimondottan szezonális lehetőségről van szó, így a tavaszi mun-
kák elmúltával, legközelebb az őszi falevél begyűjtésekor lesz nyit-
va az átvevő hely. Továbbra sem szabad Diósjenő területén égetni 
a zöldhulladékot, mert nagyon magas a légszennyezettség és mint 
köztudott, a levegőben szálló korom részecskék is segítik a vírusok 
terjedését. Az önkormányzat és a civil szervezetek mindenképp a 
komposztálásra ösztönzik a kertművelőket.



A Boróka-ház nyári programjai
 Acsai Ágnes, Pluhár-Schaf Ibolya

A nyári táborozás tapasztalata szinte semmi máshoz nem hason-
lítható, varázslatos élmény. A gyermek egy teljesen más környe-
zetben és hatások alatt fejlődik abban a rövid időszakban, míg a 
tábor tart. A tábor egy társas közösség, amelyet sok-sok gyermek 
együttléte alkot időben és térben. Különböző mentalitásúak, élet-
koruk és a nemük is gyakran eltérő. Mi felnőttek is sokat tanulunk, 
tanultunk egymástól az elmúlt évek alatt.

Bizakodóak vagyunk! Min-
dent megteszünk azért, hogy 
az előző évekhez hasonló-
an színes, hangos, olykor na-
gyon fárasztó, de élettel teli 
nyarunk legyen 2021-ben 
is!    
Felsorakoztathatnánk a háttér-
ben álló csapatot, de a csekély 
terjedelem nem ad rá lehető-
séget. Továbbra is az igényes, 
minőségi és különleges tábor-
témákat céloztuk meg, tábor-
vezetőink és a sok tapasztalattal 
rendelkező háttérmunkások erre 
a garancia.

Az elmúlt évek nagy sikereire való tekintettel lesz több ismétlés. 
Idén az alábbi táborokban való részvételre szeretnénk kis és nagy 
barátainknak helyet adni:

Vasútmodellező tábor - 2021.06.21-25. (8.000 Ft/nap/fő)
Kézműves, mesés napközis tábor - 2021.07.05-09. (5.000 Ft/nap/
fő)
Nemezelős napközis tábor - 2021.07.19-23. (5.000 Ft/nap/fő)
Famegmunkáló építőtábor ifjaknak és véneknek (felnőtt tábor) 
- 2021.07-26-30. (8.000 Ft/fő/nap)
Római légiós tábor (nem csak waldorfosoknak) - 2021.08.03-07. 
(6.500 Ft/fő/nap)
Nemzetközi tábor (angol nyelvű, 18 év felettieknek) -2021.08.16-
25. ingyenes

A megfelelő nyári tábor kiválasztása nem könnyű feladat a szülők 
részéről, ismerniük szükséges gyermekeik képességeit és igénye-
it, melyet egy-egy tábor keretén belül kamatoztathatnak és mivel 
a nyári tábor egy olyan hely, ahol mindenféle szabályokat be kell 
tartani és meg kell tanulni a közösségi viselkedést, ezeket a tapasz-
talatokat később át tudják emelni a családi életbe is. A gyermek 

önállóságot tanulhat a táborban, a siker-élmények szerzése közben. 
Gyermekeink fejlődése akkor a leghatékonyabb, ha különböző kör-
nyezetekben tudnak gyakorolni, például, hogy hogyan viselkedünk 
egymással. A nyári tábor egyfajta feltöltődés, aktív kikapcsolódás 
is. Egyfajta szabadság impulzust tapasztalhatnak meg, amikor va-
lami „nem muszáj” alapon megy végbe, hanem a szórakozás révén 
történik, mert jól érzik magukat abban a valamiben, amivel fog-
lalkoznak. Nagyobb nyitottság, mélyebb tudás elérésére van lehe-
tőség.

Ebben is nyújt segítséget a Boróka Ház 2021. évi nyári tábor-prog-
ramja. 

Idén ötödik alkalommal lesz vasútmodellező tábor

A tábormentes hetekben kulturális és családi programokkal vá-
runk Benneteket: a kisvonattal, a mezítlábas tanösvénnyel és a füg-
gőágyakkal, a szád technikás övszövéssel és tapasztással....

Szentes Ferenc és a „római légionáriusok”

A képekért köszönet Mea Baráthnak és Acsai Ágnesnek
Várunk szeretettel! Mi biztosan itt leszünk!

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány tájékoztatója
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, 
gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Levélcím: 1461 Budapest, Pf.: 182.  Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  E-mail: panasz@cchr.hu  Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!



Márton a hivatali macska
 folytatás az 1. oldalról

A Polgármesteri hivatal négylábú munkatársa pár hét alatt, a diós-
jenői arányok ismeretében elképzelhetetlen számokat produkált. A 
legismertebb közösségi oldal bejegyzése közel 800 ezer emberhez 
jutott el, ami azt jelenti, hogy ennyi okostelefonon, vagy számító-
gépen jelent meg a cica fényképe. Több, mint 80 ezer emberből vál-
tott ki valamilyen reakciót (lájkolták, megosztották, hozzászóltak) 
és ennek eredményeképpen több országos online napilap is átvette 
a hírt, kereskedelmi rádiók és televíziók készítettek színes anyagot 
a témából és a közszolgálati média M2 televíziója is külön kisfilmet 
forgatott. Saját közösségi oldalát több, 3500 ember követi.
A véletlen adta népszerűséget kulturált formában igyekszik hasz-
nosítani Diósjenő. Bízva a járványhelyzeti nyitás után megnövekvő 
idegenforgalomban, a tradicionális helyi értékek mellett Márton is 
szerepet kap a falu arculatában. „Nevét adja” a helyi iskolásoknak 
kiírt rajzpályázathoz is, illetve a nyár folyamán több rendezvényen 
személyesen is jelen lesz, ezzel is ide csalogatva a macskabarát uta-
zókat.

Hogyan maradjunk jók
 Laczkó Mihály - római katolikus plébános

Édesapám évek óta krónikus beteg és a múlt héten meglátogattam 
őt. Pont azon a napon érkeztem amikor összegörnyedve feküdt ott-
hon láztól gyötörve. Estére tovább romlott az állapota és mentőt 
kellett hívnunk. Egy higgadt, segítőkész végtelenül korrekt diszpé-
cser hölggyel beszéltem, aki arról tájékoztatott, hogy amennyiben 
elviszi édesapámat a mentő Covid gyanúval, akkor biztosan nem a 
megyében helyezik el kórházi ellátásra. Finoman hangot adtam a 
megdöbbenésemnek majd a hölgy visszakérdezett: „Ön nem néz 
tévét”? Amire én ezt válaszoltam: Nekem 10 éve nincs tévém. Han-
gosan felnevetett. Végül otthon maradt apu és néhány nap múlva 
újra a régi lett. Este otthon a szüleimnél aztán néztem tévét, hallgat-
tam a számokat, a jóslásokat, véleményeket…. Pár perc után felál-
tam és elkezdtem töprengeni. Ami most történik velünk az valóban 
az a helyzet, amit személyes szinten pusztán információkkal, jobb 
esteben tényekkel és nem véleményekkel kezelni lehet? Nem in-
kább valami egészen másra lenne szükségünk? Honnan meríthetek 
erőforrást? A józan gondolkodásunk alkotóeleme az ha számolunk 
a nehézségékkel, tévedésekkel, problémákkal. De az is része amikor 
látom az értékeket a kapcsolatomban, házasságomban a többletet, 
a spirituális többletet amit egy öleléssel, mosollyal ki tudok fejezni. 
A kreatív, felfedező gondolkodás maradhat az életem része, hiszen 

éppen most van rá a legnagyobb szükségünk.
Amennyiben próbálok így jelen lenni, akkor már nem azt a kérdést 
teszem fel, hogy miért történik ez sok rossz, a betegség, járvány, 
hanem azt hogy mindezek ellenére miért maradok jó. Ne azt a kér-
dést visszhangozza a lelkem, hogy miért történnek rossz dolgok a 
jó emberekkel, mivel maga a kérdés is ostobaság. Sokkal fontosabb, 
hogy Te és Én hogyan maradunk jók, figyelmesek. Miként adunk 
választ a tetteinkben mindarra ami most történik velünk. Ez sokkal 
izgalmasabb. Ahogyan Weöres Sándor írta: „Vigyázz, hogy világo-
sat gondolsz-e, vagy sötétet; mert amit gondoltál, megteremtetted.”

Programajánlónk a nyár elejére
 Glöckl Ferenc - alpolgármester

Ha a vírushelyzet is úgy akarja, akkor a nyári hónapokra már 
szabadon lehet rendezvényeket szervezni. A tavalyi évre lekötött 
előadókkal az egyeztetés megkezdődött,  többségük ebben az év-
ben is szabad a Diósjenőre tervezett dátumokon.

Terveink szerint a következő időpontok és fellépők már biztosak:
Július 3. szombat – Bábszínház fesztivál (szervezés alatt). 
Július 17. JENŐ-NAP  - Az eddig biztos fellépők: Oszvald Marika, 
Szandi, Bereczki Zoltán és az esti órákban Zenés időutazás Arató 
Andrással.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk, különös tekintettel a még ér-
vényben lévő járványügyi szabályokra.



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.

Helyi adók bankszámlaszámai

Az év első napjától, tehát 2021. január 1-től új bankszámlaszámok-
ra lehet befizetni a különböző, helyben előírt adókat. Az adófolyó-
számlákat a diósjenői TakarékBank Zrt. helyi fiókjában vezeti az 
Önkormányzat, így az átutalás mellett, ott helyben is be lehet fizet-
ni az esedékes adókat. Tehát nem szükséges a postán sorbaállni a 
csekkekkel.

Az egyes adónemek számlaszámai:

Költségvetési számla   50464362-10001112
Telekadó    50464362-10001129
Talajterhelés    50464362-10001136
Idegenforgalmi    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

Köszönjük!

Adója 1%-ának felajánlásával támogathatja 
a diósjenői civil szervezeteket
Amennyiben szeretné támogatni a helyi szervezeteket személyi jö-
vedelemadójának 1%-ával, akkor az erre kijelölt nyomtatványon, 
vagy az online felületen az alábbi kedvezményezettek adószámát 
adhatja meg:

Diósjenő Mindenszentek Alapítvány:
18285752-1-12

Diósjenői Református Gyülekezet Alapítvány: 
18736564-1-12; technikai szám: 0066

Diósjenői Állat- és Természetvédő Egyesület:
18877977-1-12

Boróka Gyermekjóléti Egyesület:
18567324-1-12

Diósjenői Sportegyesület:
19929352-1-12

Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
18639010-1-12

Diósjenői Polgárőr Egyesület:
18638370-1-12

Diósjenői Sporthorgász Egyesület:
19926043-1-12

06-35-525-012


