
Itt a nyár!
 Tóth Gábor - főszerkesztő

Lapunk megjelenésekor már túl vagyunk az első, kiadós kánikulán, 
megteltek élettel a strandok, vendéglátóhelyek, teraszok, gyerekzsivaj 
a táborhelyeken és napok kérdése, akár a maszktól is megszabadul-
hatunk és egyre szabadabban élhetjük életünket.

Ki gondolta volna, hogy 2021-ben a szabadságról kell beszélnünk. 
Nem az én tisztem az okokat firtatni, meg nem is érdemes, hiszen 
annyira sokfélék vagyunk, de valahol mi, saját magunk korlátoz-
zuk a szabadságunkat. Ki így, ki amúgy szorítkozik korlátok közé, 
melyből aztán nehezen szabadul – vagy sosem. A mostani világjár-
vány mindenkit próbára tett. A sajnálatos veszteségek mellett még 
azok türelme is elfogyott, akik amúgy mindenre csak legyintenek.
Aztán eljött a nap, hogy fokozatosan nyithattunk. Találkozhattunk, 
beszélgethettünk. Újraindulhattak a régről megszokott napi fel-
adatok is, igaz sokszor még kerestük a szavakat, a fogásokat, mert 
kijöttünk a gyakorlatból. Elszoktunk a személyes kapcsolatoktól, 
rászoktunk a virtuális eszmecserékre, véleménynyilvánításokra, 
már-már igen szélsőséges tartalommal és hangnemben. És talán 
a nyár, a jó idő, a napsütés (és az áhított zivatar) rövidesen vissza-
rendez bennünket egy normális, élhető szintre, ahol aztán jó lesz 
bárkivel beszélgetni egyet, mulatni, bulizni, közösségekben tevé-
kenykedni. 

Az „I love Diósjenő Fotópályázat 2021.” nyertes felvétele, 
Farkas Dániel munkája

Utazzunk! Ha lehet, inkább belföldön, ne adjunk esélyt annak 
fránya vírusnak, hogy megint szétcsapjon közöttünk (akár valós, 
akár átvitt értelemben). Járjuk be az országot, ismerjük meg annak 
szépségét és tartsuk életben a turizmust. Nagyon sokakat vágott 
földhöz az elmúlt másfél év és azzal segíthetünk nekik, ha akár 
bakancsban, akár járművel, de megyünk. Aki marad, nekik meg 
értékes, nyári programok jutnak helyben is. A hosszú hónapokra 
visszanyúló szervezés idén arathatja gyümölcsét, mert lesz Diósje-
nőn bábfesztivál, Jenő-nap, Dióhéj irodalmi fesztivál, őszre szüreti 
felvonulás és nem kell messzire menni, hiszen a Börzsöny is tele 
van programokkal. Éljünk, nyaraljunk!

Vállalások a Diófa Szövetség választási
programfüzetében (2. rész) 
 Jenői Napló

Tavaszi lapszámunkban kezdtük el tételesen átnézni a 2019-es hely-
hatósági választások előtt készült választási programfüzetet, melyet 
a Diófa Szövetség juttatott el minden diósjenői háztartásba. A közel 
hatvan vállalási pont mellett kis jelölőkarikák is találhatók, amelyek-
be most ebben a részben is behúzzuk a virtuális pipát. Ugyan csak 
bő másfél év telt el ebből a ciklusból, de szinte minden ponthoz pipa 
került.

Közösségi tér, közösségépítés és közbiztonság

4/a  Az egykori Villtesz területén, a korábbi kultúrintézmény, 
„Tükrös-termeként” ismert közösségi tere visszanyerheti eredeti 
funkcióját. Az épületkomplexum külső felújítása már megtörtént, 
mindenki láthatja a hőszigetelt, új ablakokkal ellátott saroképületet 
a falu központjában. A Szabadság úti szárnyban már az elmúlt év-
ben elindult a brikettáló üzem fejlesztése, a tesztüzemeket követő-
en beindult a termelés. Az üzemeltetés nem a községünk feladata, 
azt a Nostra KFT, a Büntetés Végrehajtás cége végzi. Ezt követően 
sorra jönnek a további épületrészek felújításai. Most júniusban az 
egykori táncterem folynak az építési munkálatok, így elmondhat-
juk, hogy hamarosan ismét megtelhet élettel a Tükrös-terem. A 
nagyobb tér érdekében az egyik oszlop kikerül, de a megmaradóra 
-a nosztalgia jegyében- ismét tükrök kerülnek. Korszerű színpad-
technika épül és lesz külön klubsarok is. Kisebb koncertek, előadá-
sok, bálok, irodalmi rendezvények kiváló helyszíne lesz a közeljö-
vőben.

Az átadást követően ismét lesz megfelelő nagyságú, fedett, fűthető 
közösségi tere Diósjenőnek.
4/b A testvértelepülési programok sajnos a koronavírus miatt 
elmaradtak az elmúlt másfél évben, de e téren is várhatók majd 
események, amint a nemzetközi utazások még inkább szabadabbá 
válnak.

A Szent István park színpadának új árnyékolása

4/c Településünk egyetlen, megfelelően kialakított és szép 
környezetbe helyezett, szabadtéri színpada a Szent István park köz-
ponti részén helyezkedik el. Az egykori patakmederre épült köz-
park nagyon szépen fejlődött az elmúlt évek alatt, Diósjenő fontos 
rendezvényei mind itt zajlottak. A használat viszont több olyan, 
fejlesztendő pontra világított rá, amit a jelenlegi testület vállalt 
magára, hogy megvalósítsa. Így megtörtént a színpad előtti tánctér 
lekövezése, melynek köszönhetően még esős időben is lehet tán-
colni a falunapon, nem a sarat kell dagasztani. Ugyanide kerül egy 
napvitorla, melynek próbaüzeme már májusban lezajlott. 



A 200 nm-es árnyékoló felület nemcsak a napfénytől, de az esőtől 
is megvédi a közönséget, így már nem kell attól tartani, hogy a Je-
nő-napot elmossa az olyankor szokásos nyári zivatar. Még az idén 
megoldjuk az emberhez méltó mellékhelyiség dolgát a színpad kör-
nyékén, továbbá a rendezvényeken szolgáltató civil szervezeteink 
korszerű elektromos energia és vízellátását. A programfüzetben 
még említést kap Mikus Sándor szobra, mely a régi művelődési ház 
(mai élelmiszer bolt) kertjében állt és átkerült az iskolához, hogy 
helyi szavazás eredményeképpen esetleg visszakerülhet a kulturális 
helyszínek közelébe. Ez még a jövő zenéje, de azt elmondhatjuk, 
hogy a szabadtéri színpad környezete is megújulhatott.

4/d A közösségi élet része a XXI. században az online kap-
csolat is. Ennek megsegítésére nagy sávszélességű, ingyenes Wi-Fi 
csatlakozási pont létesült a Szent István park területén, így bárki, 
helyiek, turisták szabadon használhatják a világhálót.

4/e A közlekedésbiztonság legégetőbb területe kicsit túlmu-
tat Diósjenőn, nevezetesen a 2-es út és a bekötő találkozása, ahol 
több probléma is tapasztalható. Eredeti elképzelés az volt, hogy 
a kereszteződést egy ún. Véda kapuval (Katalinpusztán található 
ilyen) lehetne felszerelni, amely igazolt hatással van a sebességha-
tárok betartására. Sajnos a rétsági kapitányság megerősítette, hogy 
ezt a törekvést nem lehet megvalósítani, melyet megyei szintű, 
rendőrségi állásfoglalás is alátámasztott. Viszont a probléma mégis 
megoldódni látszik azáltal, hogy a szaktárca elindította az M2-es 
gyorsforgalmi út, országhatárig történő terveztetését, melyből idő-
vel meg is valósul a kétszer kétsávos autóút és ehhez kapcsolódóan 
a diósjenői, régi 2-es úti kereszteződés körforgalommá lesz átépít-
ve, melynek mindenképp az lesz a hozadéka, hogy a csomópont 
jóval biztonságosabb lesz, mint a mostani állapotában.
Viszont az önkormányzat részt vállal a bekötő út melletti kaszálás-
ból illetve a folyamatos szemétszedésből, melyet minden hónapban 
elvégez.

„Fekvőrendőr” a Börzsönyi úton
Diósjenő belterületén, a főbb útvonalak felújítását követően a gyor-
shajtás lett a legégetőbb, közlekedési probléma. Az oktatási intéz-
mények mellett, az önkormányzat tulajdonában álló útszakaszo-
kon a gyermekek védelme érdekében forgalomlassító útburkolati 
elemek lettek beépítve, melyeket a köznyelv „fekvő rendőrnek” ne-
vez. A kivitelező kezdeti típustévesztése után kikerülhettek a meg-
felelő elemek az Arany János és a Börzsönyi út érintett szakaszaira. 
Utóbbi esetében tervben van további forgalomlassítók telepítése, 
hogy a teljes Börzsönyi úton visszafoghassuk a megengedettnél 
nagyobb sebességű haladást. Ugyanez a terv a tóparton is. A prog-
ramfüzetben jelzett parkolók építése még egyeztetési és tervezési 
fázisban van, a főutcák találkozásánál létesítendő, felfestett gyalo-
gos átkelőhelyek kérdése még nyitott, ugyanis azok az útszakaszok 
nem önkormányzati kezelésben vannak.
Összegezve: ez a programpont részben tekinthető teljesítettnek, így 
a ciklus egyharmadánál, de van még idő – és nem utolsósorban, 
akarat.

A tavi bekötőút padkájának karbantartása 2021. júniusában 
(fotó: Radics Endre)

4/f A tóhoz vezető bekötő út szélesítése saját eszközökkel 
valósult meg. A padka kőszórását az elhasználódás függvényében 
pótolják az önkormányzat munkatársai, rövidesen újra sort kell ke-
rítenünk a padkázásra, mert a heves esők lemosták az anyag egy 
részét.

4/g Évek óta hangsúlyos kérdés volt Diósjenő közbiztonsá-
ga, melynek egyik sarkalatos eleme a térfigyelő kamera rendszer. 
Röviden: ez a vállalás teljes mértékben teljesült, ráadásul a teljes 
rendszer indulását követően, nagyon rövid időn belül egy országos 
unokázós csaló banda lefülelésében is segédkezett. (Bővebben a 4. 
oldal alján olvashatnak erről.)

Rendezvények
 
5/a-b A község lakói számára szervezhető rendezvények terveit 
teljességgel áthúzta a világjárvány. Az elmúlt bő egy évben nem le-
hetett nagyobb közönségnek szóló programokat lebonyolítani, így 
ezen a területen van mit bepótolni. A 2021-es tavasz végi enyhíté-
sek éppen átfedésben voltak az ilyenkor szokásos, főleg a családok-
nak szóló programlehetőségekkel, így sem majálist, sem gyermek-
napot még nem lehetett közösségi szinten megtartani, ezért amint 
bejelentették az enyhítést, nyomban folytatódtak a szervezési mun-
kálatok. Ennek eredménye lett az elmaradt, 1848-as emlékműava-
tás utólagos megszervezése, és a június 4-i évfordulón megtartott 
trianoni emléknap (erről külön írásunk számol be).

Az óvodások gyűrűjében Rózsás Viktória az utó-gyermeknapi forgatagban

Június 10-én pedig a gyerekek élvezhették az utólagos gyermeknap 
programját a Szent István parkban.
Július 3-án Mesél a Börzsöny bábfesztivál, július 17-én pedig ismét 
Jenő-nap lesz. A rendezvények összes feltétele adott, így gazdag 
program várja a közönséget.
A körülményekhez képest ezek a vállalások teljesítettnek mond-
hatók.



A turizmust és szállásadókat támogató, illetve a község lakói-
nak is igényes programokat nyújtó rendezvények kérdése

5/c Az egykori Diófesztivál új köntöst és elnevezést kapott. 
A Dióhéj fesztivál irodalmi programjai messzire viszik községünk 
hírét. Július 3-án lesz az első bábszínház fesztivál, Mesél a Börzsöny 
címmel. Országosan egyedülálló rendezvény igyekszik tovább 
erősbíteni Diósjenő hírét.
 
5/d Nemzetközi szinten is népszerűek a római kori rendez-
vények és mivel Diósjenőnek is „van egy római császára”, így a 
Marcus Aurélius napok szervezése is napirendre került. A vírus-
helyzet miatt viszont ebben az évben még nem indulhatott meg 
ennek szervezése. Az igényes eredmény érdekében ezt a programot 
a következő években tervezi az önkormányzat.

5/e A néhány éve indult Ládaderbit, hegyi guruló versenyt 
szintén elhalasztotta a koronavírus, az idei szervezés még kérdője-
les, de bizakodhatunk abban, hogy őszre mégis meg lehet rendezni 
ezt az eseményt.
A diósjenői rendezvények többsége messze földön ismertté tette 
településünket és a Börzsöny lábánál elhelyezkedve fontos turisz-
tikai célponttá emelte a községet. Ennek tovább erősítése érdeké-
ben mind a helyi szállásadókkal, vendéglátókkal, mind pedig a 
környező településekkel egy közös programfüzet terve bontakozik 
ki, mely jó úton halad és rövid időn belül kézzelfogható eredmény 
várható.
 
5/d Diósjenő kommunikációs csatornái megújuláson estek 
át. A település Facebook közösségi oldalát közel 3400-an követik. 
A honlap szerkezete, átláthatósága jelentősen változott, a koráb-
bi, statikus felépítés egy dinamikus webmotorra került át. Több, 
környékbeli település, pl. Nógrád, Bánk is átvette ezt a modellt és 
sikeresen alkalmazzák a saját kommunikációjukban. Községünk 
régi dokumentációi nem vesznek kárba. A régi fényképalbumok, 
videók jelenleg is elérhetők, de egy korszerű, jól kereshető és ka-
tegorizált keretfelület megteremtése után az új honlapon is minden 
elérhető lesz.
A Jenői Napló független szerkesztésbe került, nagyobb hangsúlyt 
kapnak a helyi értékek, a község fejlesztései, az események és hát-
térbe szorultak a száraz tényközlések, jegyzőkönyvek, hiszen ezek 
újabban mindenki számára elérhetők a hivatalos, online felülete-
ken.
És színesítendő a kínálatot, a legérdekesebb témákat videó magazin 
formájában is eljuttatja a szerkesztőség a lakossághoz.

Átláthatóság, együttműködés és szolidaritás;
Az önkormányzat szerkezete-működése

Képviselő-testületi ülés a Polgármesteri Hivatal dísztermében

6/a A pandémiás időszakban nem lehetett havi rendszeres-
ségű képviselő-testületi üléseket tartani, de a megalkotott rende-
leteket a törvényben előírt módon így is hatályba helyezte az ön-
kormányzat. Amikor lehet testületi üléseket tartani, akkor a zárt 

napirendi pontokon kívül mindent rögzítenek a kamerák és bárki
számára elérhető, teljes terjedelmű tájékoztatást kap a lakosság. 
Ezeken az üléseken személyesen is jelen lehet az érdeklődő, és ami  
a legfontosabb, hogy minden esetben a munkaidő után, délután 6 
órakor kezdődnek, hogy bárki gyakorolhassa részvételi jogát.

6/b Az új SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) meg-
született, a hivatal mindenben a törvényben előírt módon műkö-
dik. A törvényben meghatározott esetekben a lakosság véleménye-
zési lehetősége is biztosított. Az összeférhetetlenség szabályozása 
hatékonyan működik, mindenkire nézve kötelező. Ennek megfele-
lően a Képviselő-testület tagjainak vagy szoros rokonságának  tu-
lajdonában álló vállalkozások nem létesíthetnek üzleti kapcsolatot 
az önkormányzattal.

6/c A pénzügyi átláthatóság biztosított Diósjenőn. Nyilváno-
sak a pénzforgalom főbb számai, így bárki számára nyomon követ-
hető, hogy mennyit költ az önkormányzat és az intézményei.

6/d Az eredeti tervek szerint évi két alkalommal lettek volna 
közmeghallgatások, falugyűlések. A vírushelyzet ezt a törekvést is 
keresztülhúzta, de amint stabillá válnak az enyhítések, netán véget 
ér a pandémia, lehetősége lesz a lakosságnak ezeken a fórumokon 
is kifejteni a véleményét.
A korlátozások ideje alatt indult közintézményi fejlesztésekről on-
line és nyomtatott formában értesült a lakosság, a rajzok, látvány-
tervek alapján már véleményt formálhatott a majdani épületről és 
ennek hangot adhatott a megfelelő internetes fórumokon. Bizonyí-
tott tény, hogy azokat az építményeket tekinti magáénak a lakosság, 
melyeknek már a tervezésénél véleményt nyilváníthatott.

A bizottságok

6/e-f-g Három, kis létszámú, hatékonyan működő bizottság jött 
létre. Elmondható, hogy mindhárom bizottságba olyan képviselők 
és tagok kerültek, akik a maguk területén sikeresek és elhivatottak. 
Többen már bizonyítottak a korábbi testületekben is. Mindhárom 
terület kiemelten fontos Diósjenő életében: a Pénzügyi-, a Szociá-
lis- és a Környezet és Állatvédelmi Bizottságok jelentős kérdések-
ben készítik elő a Képviselő-testület üléseire bocsátandó javaslato-
kat. A Kalocsai Attila vezette Pénzügyi Bizottság stabil tartalékokat 
képző költségvetést állított össze Diósjenőn. Ezt igazolják is a 2021. 
első negyedévi számok is (4. oldali keretes írás). A Szociális Bizott-
ság a területen már többszörösen is szakértő tagokból állt össze, 
Németh Krisztina vezetésével. És évről évre fontosabb szerepet kap 
az állatvédelem és a környezetünk védelme. Blaskóné Csontos Má-
ria és Balog Marianna állhatatos munkájának egyik „gyümölcse” a 
messze földön közismertté vált Márton cica, az „Egérügyek” inté-
zője, a hivatali „rágcsálóügyi főmunkatárs”, akinek köszönhetően 
rendkívül nőtt Diósjenő ismertsége. A környezetet folyamatosan 
károsító esetek mindinkább reflektorvénybe kerülnek a bizottság 
és a Testület intézkedései során, de a küzdelem még nem ért véget. 
Soha nem látott hatékonysággal deríthetők fel a szemétlerakások 
„tulajdonosai”.



6/h A Roma Nemzetiségi Önkormányzat külön irodahelyi-
séget kapott a Hivatal épületében. Glöckl Ferenc alpolgármester 
egyéni akciójában pedig több roma család is számítógéphez jut-
hatott, aminek jelentősége a pandémia miatt kialakult online okta-
tásnál is megmutatkozott. Végzős diákjainkat rendre informatikai 
eszközzel ajándékozzuk meg, a „digitálisodó” társadalom jegyé-
ben.
 

Tavaszi virágosítás a Surányi parkban

6/i A Választási füzetben megfogalmazott „Bölcsek Taná-
csa” bizonyos formában már működik. A különböző kulturális- és 
szakterületeken idős, helyi szakemberek véleményét kéri az Ön-
kormányzat. Hegedűs Józsefné Magdi néni munkájával és tanácsa-
ival segíti a közterületi növényesítési programot, vagy az önkor-
mányzat saját gazdálkodói területein a növénytermesztést. Végh 
József nyugalmazott népművelő, pedagógus értékes helytörténeti 
művekkel járul hozzá Diósjenő kulturális örökségéhez. Több útépí-
tő mérnök-nyugdíjas az önkormányzat saját beruházású útjavítá-
sain segédkezik értékes szaktanácsokkal. A sor még folytatható, az 
idő előrehaladtával ezen példák nyomán ki tud alakulni egy olyan 
„Bölcsek Tanácsa”, akiknek véleménye minden esetben részei lesz-
nek a megvalósulásnak.
A falugondnoki poszt a feladatok sűrűjében önmagától kialakult. 

Az önkormányzat fizikai dolgozóit és a közmunkások mára már 
stabil közösségét Halász Csaba irányítja, folyamatos kapcsolatban 
állva a Polgármesteri Hivatallal.

6/j Adóemelés tekintetében a megválasztott Testület áll-
ta a Választási füzetben vállalt ígéretét:  Diósjenőn nem történt 
adóemelés és nem lesz adóemelés a ciklus végéig. Ellenben növek-
vő hatékonysággal sikerült beszedni az elmúlt öt évre visszamenő, 
rendezetlen adótételeket, így megőriztük pénzügyi stabilitásunkat, 
mindamellett, hogy jelentős adóbevételt vontak el az önkormány-
zatoktól. A súlykorlátozással védett útszakaszok engedélyköteles 
használatából befolyó összeg emelkedett a hatékony beszedésnek 
köszönhetően. Ez az összeg teljes mértékben a járművek által ron-
gált utak javítására folyik, erről folyamatos tájékoztatást adunk.
Nincs szükség külső vállalkozók bevonására, számos feladatot el 
tud látni az önkormányzat és nincs tervben indokolatlan jutalmak 
osztogatása, így a megmaradó milliókat a közfeladatokra lehet köl-
teni.

(Tételes összegzésünket a Jenői Napló következő számában fejezzük 
be.)

Költségvetésünk 2021-es első negyedéve számokban

Az Önkormányzat,  éves  bevételeinek  56,09%-át realizálta az 
első negyedévben, míg éves kiadásainak 21,87%-a teljesült.
A Polgármesteri Hivatal éves bevételeinek  28,55%-a teljesült, 
kiadásainak 25,43%-os teljesülése mellett.
Az Aranydió Óvoda éves bevételeinek 25,8%-a teljesült, a kiadá-
sainak 21,76%-os teljesülése mellett.
Fenti számokból egyértelmű, hogy Önkormányzatunk és in-
tézményeink felelősen és szorosan gazdálkodnak, pénzügyein-
ket folyamatosan kontroll alatt tartjuk, bevételeink teljesülése 
és összege stabil fedezetet nyújt a kiadásainkhoz. Naprakészen 
rendezzük kötelezettségeinket, erős tartalékokat képeztünk, és 
vállalásunkat betartva, rendszeresen nyilvánosságra hozzuk a 
költségvetés állását, hogy az erre fogékony érdeklődőket meg-
bízható információkkal lássuk el.
A Hivatal és az Aranydió Óvoda tevékenységének finanszírozá-
sára időben biztosítjuk a szükséges pénzügyi fedezetet.

A kamerarendszer mindent lát!
 Glöckl Ferenc - alpolgármester

A Diófa Szövetség egyik vállalása az volt, hogy a ciklus végéig az 
egész községet lefedő, a helyi közbiztonságot kiemelkedő hatékony-
sággal szolgáló köztéri kamera-rendszert épít ki az általuk delegált 
Testület. Nem kellett a ciklus végéig várni, azonnal nekifogtak a 
munkának, melyet jóval a kiépítési határidő előtt elvégeztek.
 
Községünk a Magyar Kormány által indított Gazdasági Felzárkóz-
tató Program keretében jutott olyan a pályázati lehetőségekhez, 
melyek több területen is lehetőséget adnak diósjenői fejlesztések-
nek. Ezekről tételesen be fogunk számolni olvasóinknak.
 
Jelen pályázatban rendelkezésre álló 40 millió forintból 32 ka-
merából álló hálózat, és a központi egység épült ki. A rend-
szer közvetlenül kapcsolódik az ORFK térfigyelő központ-
jához. A kameraképek éjszaka is értékelhetőek, valamint 
rendszám felismerésre is alkalmasak. Összehasonlításképpen, 
információk szerint van olyan település a környéken, ahol 
csupán 6 kamerát terveznek üzembe helyezni ugyanebből 
az összegből. Diósjenőnek majdnem hatszor annyit sikerült. 
Ezt kiegészítendő, saját forrásból valósult meg a rendszert össze-
kötő, önkormányzati tulajdonú optikai hálózat kiépítése, melyen 
elindult a tesztüzem.
 

A június 4-i emlékműavató és megemlékezés után, az esti órákban 
egy telefonhívás futott be Székely József polgármesterhez a Rétsági 
Rendőr Kapitányság munkatársától, aki kérdezte, hogy működik-e 
a rendszer, mert „unokázós” csalók károsítottak meg egy idős lakost. 
A válasz természetesen igen volt, mely hallatán a rétsági rendőrök, 
nyomozók 5 percen belül a hivatalnál voltak, ahol azonnal meg-
kezdték a forrónyomos, profi munkát. Utcáról utcára haladva, 
az elkövetők valószínűsíthető útvonalát követve a kamerákon, 
sikerült azonosítani a bűnözők járművét, annak rendszámát. 
Éjfél után ért véget a helyszíni munka, és az esetet követő hé-
ten jelezték, hogy villámgyors, sikeres munkát követően elkap-
ták a bűnözőket. A bűnözők, a Diósjenőn zsákmányolt összeg-
gel együtt 20 millió forinttal károsítottak meg idős embereket. 
A Kormány által erre a célra községünknek adott 40 millió forint 
fele, egyetlen akcióban megtérült.

Hosszas egyeztetések előzték meg a kamerarendszer in-
dulását, de az éles bevetéssel máris megszolgálta Diós-
jenő a Kormány döntése által megelőlegezett bizalmat. 
A célt máris sikerült elérni. A kiválóan vizsgázott rend-
szer megnehezítette azok dolgát, akik diósjenői lako-
sok kárára kívánnak bűncselekményeket elkövetni. 
Diósjenőn élni jó. És nem mellesleg egyre biztonságosabb!



Kettős megemlékezés június 4-én
 Munkatársunktól

Trianon súlya még mindig erősen nyomja nemzetünk vállát, nem le-
het szó nélkül elmenni mellette, de 101 év alatt meg kellett tanulnunk 
együtt élni vele. Az idei tavasz és nyárelő korlátozásai hatással voltak 
a hivatalosan szervezhető rendezvényekre is, beleértve az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc évfordulójára, valamint a trianoni 
emléknapra. Diósjenőn e két történelmi dátumhoz kapcsolódott a 
június 4-i rendezvény.

Egy évvel ezelőtt, 2020-ban is összekuszálta a terveket a pandémia, 
így sikerült egy nem hivatalos esemény keretében felavatni a tri-
anoni emlékművet, melyet civil kezdeményezésre Lestyán Gábor 
és Fricz János valósított meg. Idén sem volt könnyű a szervezés, 
ráadásul a március 15-én még hatályban lévő rendezvénytilalom 
miatt az azóta elkészült, 1848-as toborzó emlékművet sem lehetett 
ünnepélyesen felavatni. Így született a döntés, hogy a két évfordu-
lóról 2021-ben összevontan emlékezik meg az önkormányzat.

Végh József helytörténész, nyugalmazott népművelő

A történelmi feljegyzések részletes képet adnak az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcot megelőző toborzásokról, melyből 
Diósjenőre is jutott. A vidám hangulatú esemény helyszíne a ka-
tolikus templom alatti pincesor volt, ahova ez év tavaszára elké-
szült Lukács István szobrászművész térplasztikája, mely a toborzás 
jellegzetes kellékeit rendezte egységbe. A dob, a puska, a kard, a 
farkasfogas zászló, és a csákó. Mindezt keretbe foglalja az a hordó, 
amit csapra vertek a vigassághoz. A mészkőburkolatú falívre pe-
dig felkerült egy tábla, melyen az akkori hivatalos toborzási jegy-
zékben található honvédek neve olvasható. Abban az írásmódban, 
ahogyan Szentgyörgyi István jegyző 1848-ban összeírta őket. Így 
találhatunk a nevek között Hornyost, vagy Alaskát, holott ezek a 
családok manapság már másképp írják nevüket. A tábla készítői a 
történelmi hűséghez ragaszkodtak.
 

A diósjenői honvédek

Az emlékműavató ünnepségen és trianoni megemlékezésen Végh 
József helytörténész, nyugalmazott népművelő elevenítette fel a 
toborzás hangulatát, majd Székely József polgármester beszéde 
hangzott el, amiben a Kárpát medence-szerte zajló szabadsághar-
cos toborzók összetartó erejét emelte ki. Skuczi Nándor a Nógrád 
megyei Közgyűlés elnöke a trianoni békediktátumról beszélt, majd 
községünk egyházi elöljáróságai,  Laczkó Mihály plébános és Gott-
fried Richárd tiszteletes ejtett emlékező szavakat. Petőfi Sándor Föl 
a szent háborúra versét Simon János, a Szentgyörgyi István Általá-
nos iskola, nyolcadik osztályos tanulója szavalta el.

Skuczi Nándor a Nógrád megyei Közgyűlés elnöke

A meghívott vendégek és az érdeklődők

A rendezvényen jelen voltak a környező települések polgármes-
terei, a Rétsági Rendőrkapitányság vezetése és további meghívott 
vendégek.

Az avatóünnepség és meg-
emlékezés után a Tájház-
ban színvonalas állófo-
gadás várta a vendégeket 
és a rendezvényre érkező 
falubelieket. A megannyi 
fogásból álló büféebédet a 
Karitász ifjúsági csoport-
ja Horváth Szilvia veze-
tésével készítette. Tervek 
szerint, minden, jelentős 
önkormányzati ünnepsé-
gen, rendezvényen ilyen 
fogadás várja majd a jelen-
levőket.

Lukács István 
szobrászművész és alkotása



Engedéllyel át lehet hajtani Kemencére
 Jenői Napló

Bő évtizedes problémát sikerült minden fél számára megnyugtató 
módon kezelni a napokban az Ipoly Erdő Zrt. és Diósjenő Polgár-
mesteri Hivatala között létrejött megállapodás keretében.

Diósjenőt egy megközelítőleg 18 km-es útszakasz köti össze Ke-
mencével, mely út a Börzsönyön halad át és hivatalos megnevezé-
sében magánút, azaz az Ipoly Erdő Zrt. saját útszakasza. Ráadásul 
nem a közutakra jellemző építési normák szerint készült, így a köz-
úti forgalom elől e két, fontos ok miatt van elzárva. Ettől függetlenül 
szinte mindenki arra használta, használja, hogy átautózzon a hegy 
északi oldalára, vagy feljusson kirándulni a Závozra, Mázsaházára, 
vizet venni a Királykútra. A helyiek még azon jog tudatában is tet-
ték, hogy a két település lakosai azért mégis átjárhatnak szomszé-
dolni. Pedig ez nem volt engedélyezve. A távolból érkezőknek meg 
pláne, mégis egy-egy kirándulós hétvégén jelentős forgalom haladt 
át a hegyen, terhelve a Börzsönyi utat és az erdészeti magánutat.
Több, mint tíz éve nem sikerült olyan megállapodást tető alá hozni, 
ahol Diósjenő lakosai, bármilyen jogosultságot kapva, áthaladhas-
sanak az útszakaszon. Így minden kemencei, vagy akár csak závozi 
utazás a tilosban történt, kitéve magát az utazó, az esetleges bün-
tetéseknek.
Június 7-től megváltozott a magánút használatának rendje. Kike-
rült a tájékoztató tábla és ezen tartalommal az online médiumok 
is hírül adták, hogy ezentúl engedélyköteles az útszakasz, azaz di-
ósjenői lakcímmel rendelkezők háztartásonként egy járműre 10%-
os, tehát 4000 ft-os, éves használati díjat kell fizessenek. A család 
további járműveire pedig 20%-os kedvezményű, azaz 8000 ft-os 
használati díjat kell fizetni az Ipoly Erdő Zrt-nek.

Minden vonatkozó információ megtalálható a www.ipolyerdo.hu 
címen, ugyanott a kérelem is letölthető és akár online is beadható.

Az új tábla az engedélyköteles útszakasz előtt

Ki kell hangsúlyozni, hogy az engedély csak Királyházán történő 
megállásra jogosít, az ott kijelölt parkolók területén. Sem a Zá-
vozon, sem pedig Mázsaházán tilos megállni, otthagyni az autót 
kirándulásnál. Az autósokat ellenőrizhetik és engedély hiányában, 
több rendbeli szabálysértés miatt, bírságolhatják is a rendőrök, a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrei, valamint az er-
dészet rendészeti feladattal felruházott munkatársai.
Diósjenő hosszú távú együttműködésben gondolkodik az Ipoly 
Erdő Zrt-vel, melynek egyik pillére ez a megállapodás.

Korszerű konyhatechnika a Karitásznak
 Jenői Napló

Minden közösségi eseményen ott vannak, dekorálnak, sütnek, főznek, 
vendéget látnak és mindig mosolyognak. A Diósjenői Szent Antal 
Karitász Csoport olyan hölgyek és urak közössége, akiknek az a leg-
első, hogy a faluért tehessenek. Lapzártánk előtt vehette át Horváth 
Szilvia, a Karitász csoport nevében az új sütő-főzőberendezéseket.

Szerencsére a nyár meghozta a rendezvényeket is Diósjenőre, így 
már a június 4-i emléknapon „terülj asztalkám” fogadta a meghí-
vottakat és a falubelieket a Tájház hűsítő közösségi termében. Ezt 
a sok finomságot a Karitász tagjai alkották, mely csapat „motorja” 
Horváth Szilvia, vagyis Szilvike, aki nagy örömmel csomagolta ki 
azt a tucatnyi dobozt, ami a Polgármesteri Hivatalból érkezett a 
régi ÖNO jól felszerelt konyhájába.

Professzionális mixer a finom szószokhoz

A legkorszerűbb igényeknek és szabványoknak is megfelelő kony-
hatechnikai berendezések között találhatunk több goffrisütőt, 
nagy teljesítményű mikrót, botmixert, jégkocka- és jégkása készítő 
gépet, valamint egy gázüzemű pecsenyesütőt is. Az estébe nyúló 
munkához pedig nagy fényerejű, LED reflektorok is érkeztek.

Horváth Szilvi a legújabb pecsenyesütővel

Már várjuk a július 3-i családi napot, hogy megkóstolhassuk az új 
berendezéseken készített megannyi finomságot.

Jó munkát a Karitásznak!



Tisztújítás a polgárőröknél 
 Jenői Napló

A tavaly július-augusztusi számunkban ejthettünk szót a Diósjenői 
Polgárőr Egyesület terveiről. Akkor a járványhelyzet nem tette lehe-
tővé, hogy tisztújító közgyűlést hívjanak össze, ezért az elmúlt, közel 
egy évben amolyan tetszhalotti állapotban működött a polgárőrség. 
Miklós Ferenccel a testület jövőjéről beszélgettünk.

Miklós Ferenc friss tervekkel érkezett Diósjenőre

Jenői Napló – Láthatóan megnőtt az aktivitás az utóbbi hónapok-
ban. Gyarapodnak a rendezvények és mindig jelen vannak a pol-
gárőrség tagjai, amikor szükség van rájuk, holott Porubszki elnök 
úr már tavaly jelezte lemondási szándékát. 

Miklós Ferenc – Június 25-én lesz a tisztújító közgyűlés, ahol lehe-
tőség lesz összejönnie az egész tagságnak. Személyesen vittük ki a 
meghívókat minden érintettnek. A 31 fős tagsággal jó a kapcsolat, 
már sokakkal átbeszéltük a jövőbeni terveket. Szeretnék indulni az 
elnökségi posztért, bízom benne, hogy a szavazatok megerősítenek 
ebben a törekvésemben. Mindenképp szeretném elérni, hogy ne 
csak a 10-12 fő legyen hadra fogható, akikkel eddig is rendszeresen 
találkoztunk a feladatok során, hanem a teljes tagsággal lehessen 
számolni. Aki nem tudja ellátni az önkéntesen vállalt feladatát, 
azokkal alá fogjuk íratni a kilépési nyilatkozatukat és leadatjuk a 
polgárőr igazolványukat.

JN – A pandémia mindent visszafogott, mégis milyen feladatokat 
tud a diósjenői polgárőrség elvállalni?

Miklós Ferenc – A lehető legalapvetőbb, közbiztonsági járőrözést is 
el tudjuk végezni. Van egy korszerű járőrautónk, amivel akár egy 
fő is végigjárhatja a települést. Jó időben kerékpáros kolléga is vé-
gezheti mellette a falubejárást. Szervezetünk a vírushelyzet idején, 
de akár normál időszakokban is, számos segítséget tud nyújtani a 
lakosságnak: idősek látogatása, gyógyszerek beszerzése, elszállítás 
az orvoshoz, vagy bármilyen segítség nyújtás a kisgyerekeseknek. 
Tagságunk átlagéletkora 40-45 év. Az önkormányzattól kapott je-
lentős támogatásból tudunk vásárolni egységes öltözéket, sapkákat, 
ingeket és minden járőröző kollégán a Diósjenői Polgárőr Egyesü-
let láthatósági mellénye kell legyen, természetesen fényképes iga-
zolvány-kitűzővel.

JN – Milyen intézkedési jogkörei, netán eszközei vannak egy pol-
gárőrnek?

Miklós Ferenc – Semmilyen. Ez nem helyi sajátosság, így működik 
a polgárőrség, hiszen nem hatóság. Mi csupán segítséget, támoga-
tást nyújthatunk a hivatalos szerveknek. Rendőrségi akciókban és 
önkormányzati eseményeknél helyszínbiztosítás, illetve bármilyen 
civil rendezvénynél, amennyiben felkérnek bennünket, ugyanúgy 
biztosítási közreműködés. Nem bírságolhatunk, mi legfeljebb meg-
kérhetjük a gyorshajtókat, szabálytalankodókat, hogy mérsékeljék 
magukat. Más esetben ugyanúgy feljelentést tehetünk, mint min-
den magyar állampolgár. 
Kiváló a kapcsolatunk a Rétsági Rendőrkapitánysággal, ezredes 
úrral fogunk egyeztetni például az iskolakezdés idejére szervezett 
közlekedésbiztonsági közreműködésünkről, amikor az iskolába ér-
kező gyerekeket fogjuk segíteni az útkereszteződésekben.

JN – Az új belépőket mivel lehet a polgárőrséghez csalogatni?

Miklós Ferenc – Elsősorban olyan fiataloknak ajánlom a szerveze-
tet, akik később rendőrnek, katasztrófavédőnek, esetleg katonának 
szeretnének állni. Itt már megtanulható a fegyelem, a vezénylés 
rendszere, a tisztelet és nem utolsó sorban emberekkel lehet és 
szükséges együtt dolgozni. A tisztújítást követően elkészül az új 
honlap, tehát ott is meg lehet találni a kapcsolatot a jelentkezés-
hez, addig pedig a saját telefonszámomon, a 06-30-625-6619-esen, 
illetve megtalálnak a legismertebb közösségi oldalon is, valamint 
annak üzenő felületén is.

Röviden
- A nyári rendezvényeinkhez önkéntesek jelentkezését várjuk. Aki szeretne részt venni Diósjenő közösségi programjaiban, je-
lenlétével erősíteni, gazdagítani a falubeli eseményeket, kérjük keresse Glöckl Ferenc alpolgármestert a hivatalosan közzétett elérhetősé-
gein: alpolgarmester@diosjeno.hu
- Diósjenő külterületén elhelyezkedő, ún. Vörösharaszt földeken több, kisebb részletben találhatók önkormányzati tulajdonú zárt-
kerti ingatlanok. Ezek cserével történő birtokösszevonásáról szóbeli megállapodás született az érintett tulajdonosokkal, melyet támogat 
a Képviselő-testület. A szükséges adminisztrációt követően mintegy 4500 négyzetméter, egybefüggő tulajdona lesz az önkormányzatnak 
a Vörösharasztnál.
- A Nógrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a földtulajdonosokat, hogy a Lókos patakon, a patak összes eredetétől az Ipoly 
folyóba történő betorkolásáig továbbra is fennáll az öntözési tilalom. A patak vizéből tilos öntözni, vagy permetlé bekeveréséhez vizet 
nyerni. Az elsőfokú hatóság az elmúlt években Ralstonia solanacearum burgonya féléken előforduló zárlati baktériumot talált a vízmin-
tákban. Ezt a baktériumot a NÉBIH ÉLBI Pécsi Növény-egészségügyi Bakteriológiai Diagnosztikai Nemzeti Referencia Laboratóriuma 
2020-ban többször is kimutatta a vízmintákból. A tilalmat a hatóság csak két év mentesség után oldahtja fel, így 2021-ben még biztosan 
fennmarad az öntözési tilalom.
- A Zöld HÍD B.I.G.G. és a DTkH, mint hulladékszállító szolgáltató által biztosított, a lombhulladék elszállításához használható, 
ún. zöld zsák továbbra sem kapható Diósjenőn. Legközelebb a rétsági Paletta Trade Festékáru üzletében lehet megvásárolni a zsákokat.
-  2021. július 1-től megváltozik a hulladékszállítási rend Diósjenőn. A hétfői napokról átkerül szerdára a ciklusosan változó 
gyűjtési rend. Tehát június 28-án még hétfőn lesz szállítás, majd ezt követően július 7-én, szerdán és ezután mindig szerdán érkezik a ku-
kásautó. Ennek megfelelően a szelektív gyűjtés: július 28., augusztus 25. és szeptember 22. A zöldhulladék gyűjtése: július 14., augusztus  
11. és szeptember 8.
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Dr. Laczkovszi Győző háziorvosi rendelése
2021. július 12-től 16-ig és augusztus 9-től 13-ig szabadság mi-
att szünetel. Helyettesítés Nógrádon.
Dr. Lukács Beáta fogorvosi rendelése
2021. június 28-tól július 4-ig és augusztus 2-től 8-ig szabadság 
miatt szünetel.
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A belépés díjtalan. A rendezvény védettségi igazolvány nélkül is látogatható. A projekt az Európai Unió
 támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap  társfinanszírozásával valósul meg. A plakát nem 

feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.
Vstup je voľný. Akcie sa môžete zúčastniť bez certifikátu o vykonanej vakcinácií. Projekt je podporovaný 

Európskou úniou a spolufinancovaný Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Plagát nemusí obsahovať oficiálne vyjadrenia Európskej únii

Július 17-én, 10 órától a
Szent István Parkban


