Remek nyarat zártunk
Tóth Gábor - főszerkesztő
Sok szempontból is elégedettek lehetünk Diósjenőn, hiszen jól haladnak a fejlesztések, gyarapodik a település és sokat segített az általános
közhangulaton, hogy a nyári hónapokra nem is érzékeltük a pandémiás korlátozásokat. Kicsit megkésve jelenik meg aktuális újságunk,
ugyanis bővelkedhetünk a hírekben, melyekhez még szeptember elején is érkeztek továbbiak.
Már tavasszal jó hírt kaptunk, hogy megújul a strand. Az a létesítmény, ami Diósjenő talán egyetlen, messze földön ismert attrakciója volt fénykorában. Aztán érkezett a hír, hogy végre lehet egy
egész évben használható közösségi tere a falunak, hiszen újra funkciót kap a Tükrös terem. Eredményesen működik a térfigyelő rendszer; friss hír, hogy megújulhat a községi konyha. Fejlődnek a civil
szervezetek, látványosan nőtt a polgárőrség taglétszáma, folyamatos fejlesztések zajlanak a sportpályáknál, egyszóval dinamikus
időszakot tudhatunk magunk mögött, már csak a leglátványosabb
történések említésével is.
A megújult színpadtechnikát is ki tudtuk használni, mert végre
volt Jenő-nap, Roma-nap, bábfesztivál, irodalmi találkozó, melyekre nem csak Diósjenőről voltak kíváncsiak. És még további rendezvények várják a lelkes közönségüket az év hátralévő részében.
Frissen kezelt probléma a szemét-ügy, amire bőven kitérünk lapszámunkban.

Vállalások a Diófa Szövetség választási
programfüzetében (3. rész)
Jenői Napló
Tavaszi lapszámunkban kezdtük el tételesen átnézni a 2019-es helyhatósági választások előtt készült programfüzetet, melyet a Diófa
Szövetség juttatott el minden diósjenői háztartásba. A közel hatvan
vállalási pont mellett kis jelölőkarikák is találhatók, amelyekbe most
ebben a részben is behúzzuk a virtuális pipát. Kishíján két év telt el
a választások óta és ebben a részben végére is érünk a listának, ahol
szinte minden pont megkapja a pipáját. Nem lehet hátradőlni, hiszen
van még teendő bőven...

A Jenő-napi forgatag 2021-ben

Jók a visszajelzések, motiválóak, inspirálóak a támogató hozzászólások, a közös öröm. Kis árnyékot vetnek a negatív megnyilvánulások, a reflexből lehúzó kommentek, mert ugye nem divat manapság együtt örülni a sikereknek, a fejlődésnek, még pártállástól
függetlenül is. Nyilván csak az hibázik, aki tesz valamit. És aki a
kákán is keresi a csomót, az fog is találni – ha ettől van rendben
a lelki békéje. Mindemellett a fejlődés elvitathatatlan és messziről
látszik. Talán eljön a pillanat, amikor minden diósjenei annak fog
örülni, hogy a saját falujában történnek a jó dolgok és elismerően
bólintanak, hogy igen, erre vártunk. Mint az elmúlt nyarunk esetében: már vártuk, hogy legyen egy ilyen is.
Ügyfélbarát Hivatal
7/a
Egy önkormányzat törvényes és jogszabályok szerinti működésének alapfeltétele a megfelelő jegyző kiválasztása. Dr.
Nagy Anna személyében olyan hivatalvezetője lett Diósjenőnek,
ahol a teljes testülettel való hatékony és emberi együttműködés
valósulhat meg. Munkáját dr. Hugyecz Renáta aljegyző segíti, így
a megfelelő munkamegosztással az év minden napján hatékony
jegyzői feladatellátás folyik a hivatalban. Különös tekintettel a jelentős elmaradásban átvett helyi, jogalkotói munkákra. Ezt megelőzően, utoljára dr. Bagó József jegyző ú idejében folyt megfelelő
jegyzői munka.
7/b
Minden pályázatnak van felelőse és minden munkakörben van kinevezett helyettes. Ennek köszönhetően a pályázati
elszámolások átláthatóak és mindent határidőre be lehet adni elbírálásra. Magas százalékban futnak olyan pályázatok, ahol nincs
szükség utólagos hiánypótlásra.
7/c
Az önkormányzat fizikai dolgozóinak számát a vállalás
szerint emeltük. Ezzel a munkatársi háttérrel megfelelően el lehet
végezni mindazt a munkát, amit a falugondnokság, illetve a hivatal egyéb teendői megkívánnak. Számos fejlesztés folyik, amelyek
néha akadályozzák a naprakész karbantartásokat. Várhatóan jövő
év közepére érünk oda, hogy a karbantartások (zöldfelületek stb)
lesznek hangsúlyosabbak.

2019-ben minden diósjenői háztartásba eljutott a programfüzet

7/d
Gyermek- és állatbarát hivatala van Diósjenőnek. Igaz,
hogy az elmúlt vírusidőszakban sokszor ügyfélfogadási szünet volt
az intézményben, de amikor normális rend van, akkor bárki viheti
gyermekét, aki a játszósarokban elfoglalhatja magát, míg a szülő

ügyet intéz, de az ügyintézők szobáiban sem probléma, ha esetleg
sír, nyűgös a kicsi, sőt a gyermekkacaj mindenkit jókedvre derít.

tesz területén épülő új, 400 nm-es egészségház mindenben ki fogja
tudni szolgálni az ellátó személyzetet és a betegeket egyaránt.

Ahogy már sokan tudják, Márton cica a hivatal macskája és ő sem
zárkózik el attól, ha valaki négylábú kedvenccel érkezik ügyet intézni. Természetes, hogy minden ilyen látogatás a normális és észszerű állattartási etikett szerint zajlik.
7/e
A községi közmunka az érintett pályázatok lejártát és a
munkaerőpiaci változásokat követően stabilizálódott. Fontos eleme munkájuknak a falugondnokság feladatellátása. A téli szociális
tűzifa, az önkormányzati intézmények fűtéséhez fontos aprítékolás,
a saját kezelésű útfelületek időszaki javításai, illetve az évszakoknak
megfelelő közterületi munka. A kertészet komolyabb átalakuláson
megy keresztül, az ottani feladatok folyamatosan szerveződnek. A
korábbi programokban beszerzett eszközök javítása megtörtént, a
hiányokat pótolták. A nem szükséges járművek-eszközök értékesítése megtörtént, helyettük olyan korszerű eszköz (pl. új kisbusz)
érkezett, melyre sokkal nagyobb szüksége van a falunak.

Diósjenő sportpályái a magasból

7/i
Diósjenő két egyházi felekezetével kiváló az önkormányzat kapcsolata. Mindkét temető ki lett takarítva. Nem győzzük ennek a jelentőségét hangsúlyozni. Nagy munka van mindkét felekezet lelkes tagjai mögött, immár „csak” az elért állapot fenntartása a
feladat. A katolikus temetőben urnafal építéséhez pályázatot nyert
az egyház, az építés hamarosan kezdődik. A református temető feljáratához betonlapokat biztosít az önkormányzat.
7/j
A református templom melletti, majdani Nagy Gedeon
térrel még adós a testület, amint felszabadulnak erőforrások, ez a
fejlesztés is napirendre kerülhet.
A ravatalozót rendszeresen gondozzák, takarítják az önkormányzat dolgozói.

Folyamatosan frissülnek a település térképei

7/f
Diósjenő közműtérképeinek frissítése folyamatosan zajlik
az érintett szolgáltatók bevonásával, miközben bizonyos területeken bővül a hálózat, így naprakész állapot dokumentálása folyamatban.
7/g
A diósjenői sportéleti központja a Sportegyesület. Korábban indított pályázatoknak köszönhetően egy új műfüves pályával
bővülhetett a labdarúgás edzőterülete, megóvva a természetes gyepet a nedvesebb, téli időszakban is zajló igénybevételtől. Minden
sportberuházás pályázati pénzből történt, mely fejlesztések közvetlen hatással vannak Diósjenő életére, közműveire, úthálózatára.
Nevezetesen, hogy a műfüves pálya miatt megnövekedett forgalom
máris kiemelt fontosságúvá tette a Haladás utca burkolatának felújítását. További fejlesztéseknek is lehetőséget ad az ország legszebb panorámájú sportlétesítménye, ugyanis van hely atlétikai
pálya építésére, a lelátók készülnek, a pálya világítása üzemel és a
lelkes, idősebb sporttagok segítségével a terület körbe is lett kerítve.
Bátran állíthatjuk, hogy Diósjenőn aktív sportélet folyik, a labdarúgás utánpótlás nevelésének sikerei hatására, és egyre komolyabban körvonalazódik, hogy más sportágak is megvethetik lábukat a
településen.
7/h
A háziorvosi felnőtt- és gyermekrendelés évek óta stabil
képet mutat. Külső támogatói segítséggel levegőtisztító berendezéseket kapott a két rendelő. Az önkormányzat minden segítséget
megadott a pandémiás időszakban is az intézményeknek. Az oltási
rendszer idővel elérte a falu rendelőit is, ahol rendben zajlottak a
regisztráltak beoltása. A fogorvosi rendelő elavult, már használatra
alkalmatlan kezelőszékét lecserélte a testület egy új fogorvosi székre.
Az orvosi rendelők helyzete az újragondolt egészségügyi intézmény-projekt megvalósulása után kerülhet nyugvópontra. A Vill-

A diósjenői katolikus temető

7/k
Kámory Lajos egykori jegyző és Végh Károly tanító követendő példaként van jelen Diósjenő közéletében. A példás elődök
arcképei megtalálhatók a polgármesteri irodában. A Testület megalapította a Végh Károly díjat, melyet olyan nyugalmazott pedagógusnak adományoznak éves rendszerességgel, aki ezen eszmeiség
mentén végezte munkáját aktív évei során. Az elmúlt év járványhelyzete sajnos nem tette lehetővé, hogy idős pedagógusainkat köszöntsük, de a bizakodó jövőben erre is sort kerítünk.
A községi gyümölcsös tervezett területét kitakarítottuk, be van kerítve, a gyümölcsfákat megrendeltük, nagy biztonsággal állítható,
hogy 2021. őszére elkészülhet.
7/l
Idén tavasszal kapott szárnyra a hír, hogy megújulhat a
diósjenői strand. Kámory Lajosról, a strandfürdő egykori építtetőjéről lesz elnevezve. Az első ütemben a kiszolgáló épületekben
valósulhat meg a dézsafürdő és szauna, Ágnes-ház néven, majd ezt
követi – egy külön pályázatban – a medencetér felújítása.

7/m
Az önkormányzat az új Testület hivatalba lépését követően igyekezett minden civil-, egyházi- és más szervezetekkel zajló
együttműködést kölcsönösen előnyös mederbe terelni. Ha a világjárvány nem korlátozza a bentlakásos intézményeket, akkor a Dr.
Göllesz Viktor Intézettel is napi szintű együttműködés valósítható
meg. Rengeteget javult a kapcsolat az Ipoly Erdő Zrt-vel, ennek köszönhetően már lehetőség van rendkívül kedvezményes áthaladási
engedélyek kiváltására a Kemence felé vezető útszakaszra.
A Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel gyümölcsöző a kapcsolat, a tisztújítást követően minden támogatást megkaptak az önkormányzattól. A Diósjenői Polgárőr Egyesület megújult, Miklós
Ferenc vezetésével friss erővel álltak szolgálatba. A Karitasz-csoportot olyan eszközparkkal szereljük fel, amely segíti őket a munkájukban. Napirenden van egy átfogó, a helyi turisztikai szolgáltatókat is tömörítő, közös akcióterv kidolgozása. A Testület nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy lehetőség szerint helyi vállalkozásokat
bízhasson meg különböző szolgáltatások elvégzésével.

címmel rendelkező gyermeket és szüleit érint. Az ehhez szükséges
igénybejelentő a település online felületein folyamatosan elérhető.
7/o
Hasonlóan a fenti támogatáshoz, a kelengye programot
is azonnal beindította a Testület. Talán ehhez kapcsolódhat, hogy
gyarapodik Diósjenő. Hivatalos adatok szerint már átlépte a lélekszám a 3000-et. Az iskolában sokkal több gyerek tanul, mint a
megelőző években, tehát elmondható, hogy az ilyen irányú szociális támogatások meghozzák az eredményt.
7/p
A HPV vírus elleni oltást a Kormány támogatja, így helyi
szinten ezen téren nincs teendő.

Minden évben ajándékot kapnak a legkisebbek

Miklós Ferenccel az élén megújult a polgárőrség

7/n
Ahogyan már korábban is beszámoltunk róla, az iskola- és óvodakezdési támogatás minden, Diósjenőn bejelentett lak-

Szemét dolog
Munkatársunktól

7/q
A szociális tűzifa program remekül működik. Az Ipoly
Erdő Zrt-vel való együttműködés eredményeként már bő egy éve
kivágott tűzifa kerül be a Villtesz udvarára, hogy ott a dolgozók
felaprítsák és a fűtési szezon elején kijuttassák a rászorulóknak.
7/r
A tó körüli tanösvény és futópálya terve továbbra is régi
vágya mind a falunak, mind az önkormányzatnak. Ezidáig nem valósulhatott meg, sok teendő van még ennek kapcsán.
vállalták volna a zsákok értékesítését.
Így hozzánk legközelebb a rétsági Paletta festékboltban lehet zöld
zsákot vásárolni.

Az elmúlt hónapokban gyakorlatilag minden fronton ádáz csata dúlt
a diósjenői szemétszállítás ügyében. Akadozó ellátás, elhúzódó begyűjtés, elégtelen szolgáltatás, eldobált kukás edények, visszamaradt
hulladék, sitt, gyerekcipő, közlemények és indulatok. Mindez a közösségi médiában zajlott, sokakhoz nem jut el a szele, ők a ház előtt
büdösödő szemetet érzik. Összefoglaljuk a diósjenői szemétügyet.
Mint ismeretes, 2016-tól a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) felügyelete alá került az ország összes településén a szemétszállítással kapcsolatos közfeladat.
Ide tartozik a kommunális hulladék, a szelektív és zöldhulladék
begyűjtése is, valamint a regionális hulladékudvarok működtetése
is. Térségenként különböző szolgáltató cégek jöttek létre, melyek
a működési területükön szolgáltatást végeznek. Településünkön a
gödöllői illetőségű Zöld HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. lett a szolgáltató. 2020. novemberétől a feladatellátás tovább lett adva a kecskeméti székhelyű Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft-nek (DTkH) és nagyjából ettől a ponttól kezdtek gyűlni a problémák a diósjenői szemétszállítás körül.
Még az előző szolgáltató idejére vezethető vissza, hogy megszűnt
a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok vásárlási lehetősége a
településünkön. A kereskedők nem tudtak felkészülni a megnövekedett adminisztrációval járó feladatra, ugyanis a szolgáltató
utófinanszírozással kívánta megoldani a zsákok ellenértékének beszedését, ami viszonteladói oldalon erősen növelte volna a feladatokat, amire se ember, se idő nincs azoknál a kereskedőknél, akik

A gyűjtési nap után is akadtak még teli kukák

De ez csak a zöldhulladék kérdése. A klasszikus „kukás szemét”
ügye szép lassan kellemetlenné vált. A meghirdetett napokon
ki-kimaradtak a szállítások, hoppon maradtak egyes területek,
egész utcák. Rengeteg panasz érkezett az elégtelenül ürített edényekre, a hanyagul visszarakott, vagy árokba dobott kukákról,
kiborult szemétről. Hasonlóan kiszámíthatatlanná vált a szelektív
gyűjtés is, több helyen a cserezsákok sem jutottak be az ingatlanokhoz. Ezek a panaszok legtöbbször a településünk közösségi oldalán
fogalmazódtak meg, melyről már sokszor közzé tettük, hogy nem
hivatalos panaszkezelési felület, azaz a leírtak nem jutnak el az illetékesekhez.

A szolgáltatóval fennálló kapcsolatrendszerről az alábbiakat
kell tudni: az önkormányzat törvényben előírt kötelessége, hogy
szerződjön egy szolgáltatóval, aki elvégzi a hulladékgyűjtést. Ennek érdekében több, térségünkben működő önkormányzat (jelen
esetben százon felüli településről van szó) társulást hozott létre. A
szerződés értelmében az önkormányzat megbízza a szolgáltatót,
de a törvény alapján a lakosság részére az NHKV állít ki számlát,
azaz pénzmozgás nincs az Önkormányzat és a DTkH között. Az
Önkormányzat csupán a havi teljesítésigazolást adja ki a DTkH részére, amennyiben a szolgáltatás el lett végezve. Ennél az egyetlen
pontnál szólhat bele a történésekbe az érintett önkormányzat, ha
az elégtelen munkavégzés okán nem állítja ki a teljesítésigazolást.
Más eszköz nincs a kezében. A panaszokat minden esetben az ügyfélnek kell megfogalmaznia és neki kell eljuttatnia a szolgáltatóhoz. A kapott tájékoztatásnak megfelelően, az elmúlt hónapokban
mindösszesen 24 hivatalos panasz érkezett be a Zöld Hídhoz, ami
az összes ürítésszám elenyésző töredéke, tehát a vállalkozó „hivatalosan” sok problémát nem lát. Miközben a posztok hatására felforr
a közhangulat a közösségi oldalakon...

A szolgáltató indokai visszatérőek voltak: folyamatosan meghibásodó járművek, helyismerettel nem rendelkező személyzet, illetve
az utóbbi időben nagy port kavaró lakossági közleményük, melyben a kihelyezett hulladékok nem megfelelő fajtáira hívták fel a
figyelmet.
Itt érdemes megállnunk egy pillanatra. Nagyon sokszor írtuk le,
adtuk hírül, tájékoztattuk a lakosságot, hogy pontosan milyen
formában szabad a hulladékot gyűjteni, elkülöníteni, kihelyezni elszállításra. A legfontosabb, hogy a kommunális, azaz a háztartásban, napi használat során összegyűlő hulladék az, amit heti
rendszerben gyűjtenek össze. Ebbe a hulladékfajtába nem kerülhet
be veszélyes anyag, építési törmelék, állati tetem, mint ahogyan a
szelektívbe sem rakhatunk akkumulátort, konyhai ételmaradékot,
csempét. Még az esetleges adományként gondolt gyerekcipő, régi
fejlámpa, stb. nejlonzacskós kihelyezése is zavart okoz a rendszerben. Mindösszesen 120 ingatlan előtt szabálytalan volt a kihelyezés, amely egy döbbenetesen magas arány. A hulladékfajták pontos
megnevezését megtalálhatjuk a szolgáltatók honlapjain, és a kiküldött tájékoztató leveleikben. Kérünk mindenkit, hogy időnként figyelmesen olvassa át ezeket az információs anyagokat!
Tehát a szolgáltató szempontjából a problémák egyik alapja a szabálytalanul kihelyezett hulladék, amit a begyűjtést végző munkatársuknak kötelessége ellenőrizni és ha nem megfelelő, akkor sajnos ott hagyja az edény tartalmát. A legújabb értesülések szerint a
nem szabályos kihelyezésről fényképet készítenek.
A másik fontos dolog az adott ingatlan tulajdonosával fennálló
szerződés megléte. Nem egy esetben derült ki, hogy több kukaedény is úgy volt kihelyezve, hogy azon nem volt a szolgáltatás
igénybevételének jogosságát igazoló matrica. Nagyságrendileg az
ingatlanok 20-30%-a nem rendelkezik érvényes jogosultsággal.
Vannak vállalkozások, ahol hatnál több kuka is kint van, de csak
egyen van érvényes matrica. Ennek hiányában a személyzet ugyancsak ürítetlenül hagyja az utcán az edényt és az ilyen eseteket is
fényképpel dokumentálja.

A jogosultságot igazoló matricának minden edényen rajta kell lennie

Az augusztus 26-i Képviselő-testületi ülésen képviselői és polgármesteri előterjesztésben is tárgyalta a testület a kialakult szeméthelyzetet. Egyetértésre jutottak abban, hogy a közelgő közmeghallgatás napirendjére tűzik a témát, miközben folyamatos
egyeztetéseket folytatnak a szolgáltatóval is. A nyár folyamán rengeteg esetben történtek megbeszélések a DTkH és a testület tagjai
között, hogy az akut problémákat kezeljék. A polgármester és szabadsága alatt az alpolgármester napi kapcsolatban állt a szolgáltató munkatársával, dokumentálja a lakossági bejelentések alapján
feltárható hibákat és rendre tájékoztatja a lakosságot a fejleményekről. Székely József polgármester hangsúlyozta, hogy kiemelt
figyelemmel kezelik a közszolgáltatás kérdését és élnek a teljesítésigazolás visszatartásának jogával mindaddig, míg a helyzet nem
normalizálódik.

A legfrissebb eredmény az ügyben, hogy a szeptember 1-i kommunális gyűjtést Székely József és Glöckl Ferenc személyesen kísérte
végig és saját szemmel győződhettek meg a szolgáltatás milyenségéről. Az eredmény biztató, a felügyelt ürítést követően csupán elenyésző részen maradt ki a szolgáltatás, melynek orvoslása hamar
megtörtént.
Összegezve: ez a szemét-ügy számos környező települést érint a
közvetlen közelünkben, ezért sem szabad szó nélkül elmenni mellette. Arra nincs lehetőség, hogy másik szolgáltatót keressen az
önkormányzat, ezért a jelenlegivel kell rendezni a helyzetet. Elismerten sok ponton hibáztak, de az érem másik oldala a lakossági
hozzáállás. Olyan bejegyzés egy sem volt a facebook-on, hogy nem
vitték el a hulladékot, igaz be sem volt fizetve, sitt volt benne, plusz
zsákok voltak elhelyezve a kuka tetején. Mintegy 70% jogkövető
háztartás cipeli a hátán a nem jogkövető 30%-ot.

A Diósjenőn hulladékszállítást végző szolgáltató a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Kft. A lakossági
kapcsolattartás a Zöld Híd B.I.G.G. Kft ügyfélszolgálatán keresztül történik. Panaszos ügyeikkel kérjük,
hogy a szolgáltató ügyfélszolgálatát keressék, mert
csak abban az esetben tekinthető hivatalosnak minden beérkező jelzés. Az ügyben sem Diósjenő Önkormányzata, sem pedig a közösségi oldala nem illetékes.
Telefonos elérhetőség: 06-28-561-200

A zajrendeletről röviden
Munkatársunktól

sávokban lehet ilyen munkát végezni és mikor tilos. Vasárnap és
ünnepnapokon egyértelműen tiltja a rendelet.

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június
25-én alkotta meg a 6/2021. (VI.25.) számú rendeletet, mely a helyi
zajvédelmet szabályozza. A rendelet teljes terjedelmében a település
honlapján olvasható, de érdemes a legfontosabb részleteket kiemelnünk lapunk hasábjain.
A helyi rendelet a Kormány kapcsolódó rendeleteivel és annak módosításaival összhangban született meg és elsődlegesen az ember
egészséghez, egészséges környezethez való jogának védelme érdekében szabályozza a zajkeltő tevékenységeket és meghatározza a
szükséges szankciókat is, melyeket a helyi jegyzőnek kell foganatosítania.
Ennél kisebb holmival is megkeseríthető a szomszédok élete

Például a flexelés is szabályozva lett

Egy lakott településen – legyen az város, vagy falu – évtizedek,
évszázadok óta megszokott, hogy bizonyos tevékenységek zajjal járnak. A fejlődő világ magával hozza a különböző, gépesített
eszközök használatát, illetve a szabadidős elfoglaltságok is egyre
nagyobb teljesítményű szórakoztatóipari berendezések használatával jár. Ezeket kategorizálja és fajtánként tárgyalja a zajvédelmi
rendelet.
Külön kezeli a magán- és közterületen alkalmazott hangosító berendezések használatát, a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységgel járó zajkeltést (értsd: a ház körüli munkában használt gépek okozta zajterhelést), építési tevékenységet, az
épületgépészeti berendezésekre vonatkozó előírásokat, valamint a
pirotechnikai eszközök (petárda, tűzijáték) használatára vonatkozó szabályokat.
A ház körüli zajkeltés, pl. fűnyírás, flexelés, favágás alapvetően a
békés egymás mellett élés szabályai szerint kell, hogy alakuljon, de
a rendelet erre is pontosan kitér és egyértelműsíti, hogy mely idő-

Kiemelt kormányzati támogatásból újul meg
a diósjenői strand
Jenői Napló
Előző lapszámainkban és videórovatunkban már többször hírül adtuk, hogy rendkívül kedvezően alakulnak a diósjenői strand felújításának ügyei. A nyár végére összeértek a szálak, most már tényként
kezelhető a hír.
A Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjának 200 millió
forintjából, valamint a Miniszterelnökség egyedi elbírálású keretéből szintén 200 millió forintot erre a célra elkülönítve, mindösszesen 400 millió forintból újul meg a diósjenői strandfürdő.
A nagyösszegű kormányzati támogatásokból modern épületgépészettel és vezetékhálózattal ellátott medence épül.
A fejlesztés magában foglal továbbá egy turisztikai központot,
amelyben szauna, fürdőház (Ágnes-ház), öltözők és kerékpárkölcsönző is helyet kap majd.

A másik neuralgikus pont a zenei hangosítás kérdése. Manapság
már bárki be tud szerezni olcsón, bármilyen gyártmányú hangosító berendezést, melyek minőségi szórása óriási, a szakmai tudás
hiányában pedig az alkalmazása is több ponton kérdéses. A professzionális hangosítási szakemberek a szükséges szakismeret birtokában az eszközöket mind teljesítményben, mind pedig akusztikailag is úgy telepítik, hogy azok a környezetüket kevésbé zavarják.
A nyári hónapokban szinte minden hétvégén, több napon át szól a
túlhangosított zene a település egyes, jól behatárolható területein.
Ezek visszaszorítása érdekében is fontos a fenti zajrendelet.
A hangosítási berendezések alkalmazását további kategóriákra
bontja a rendelet és külön szabályozza a magáningatlanokon, magánszemélyek által szervezett alkalmakat, a vendéglátóipari egységek területén zárt- és nyitott térben működtetett berendezések
használatát, illetve a közterületi rendezvények hangosítási feltételeit.
A rendelet minden kategóriánál kitér arra, hogy mely esetekben
kell engedélyt kérni a hangosítással járó tevékenységhez, mely
formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban be lehet szerezni,
vagy a honlapról le lehet tölteni. Minden esetben a jegyző bírálja
el a kérelmeket.
Ugyanígy a jegyző intézkedik, amennyiben valamely tevékenység
kapcsán szabálytalanságokat állapítanak meg.
És ami a legfontosabb, a szankcionálást is a település jegyzője indítványozza, amire vonatkozóan azt az információt kaptuk a hivataltól, hogy a hatályba lépést követően nem lesz kivétel, minden szabályszegést a kategóriában megjelölt bírság tétellel fognak
megterhelni. Ez azt jelenti, hogy a határozatban foglaltak be nem
tartása esetén a helyszínen 50.000 ft-ra büntethetik az ingatlan tulajdonosát, természetes személy esetén ez legfeljebb 200.000 ft, jogi
személy esetén 2 millió ft-ig terjedhet a közigazgatási bírság.
Végre megvalósul a diósjenőiek régóta dédelgetett álma.

Szabolcsból a Börzsöny lábáig
Jenői Napló
A jól megérdemelt nyugdíjas évtizedek Bacskay Sándorné jutalma az
óvodavezetői pozícióban eltöltött időszak után. Ahogy ilyenkor lenni
szokott, a búcsúztatást követően, a kiírt pályázat eredményeként új
vezető érkezett az intézménybe. Tamás Anikó messziről költözött át
ide, hogy átvehesse a stafétát.
Jenői Napló – Pontosan honnan is érkezett, kedves Anikó?
Tamás Anikó – A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Dombrádról érkeztem. Ez egy kisváros a Tisza partján. Ott egy kicsivel nagyobb
óvoda és bölcsőde megbízott, majd helyettes vezetője voltam. Két
épületben működik az intézmény, de ugyanúgy ott is emberek
élnek, dolgoznak és ebből fakadóan emberi problémákkal is voltunk/vagyunk körülvéve, akárcsak itt Diósjenőn.
JN – Milyen volt a fogadtatás?
TA – Nagyon kedvesek a helyi kollégák, a gyerekek, a szülők. Nagyon jól esett, hogy Mariann ekkora lelkesedéssel, segítőkészséggel adta át az intézményt. Persze napi kapcsolatban állunk, mert a
mindennapos munka során – főleg így, tanévkezdés elején – csak
az ő segítségével találok rá iratokra, mappákra. Most is konkrétan a
Zöld óvoda pályázat megírása zajlik és ehhez is rengeteg segítséget
kapunk.

JN – Milyennek látja a fenntartóval, azaz az Önkormányzattal a
kapcsolatot?
TA – Nagyon jó! Mindenben támogatnak, meghallgatnak. Tisztában vagyok az anyagi lehetőségekkel, ennek tudatában állítom
össze a fejlesztési terveinket. Az augusztus végi Képviselő-testületi
ülésre meghívást kaptam, ahol a bemutatkozásom mellett beszélhettem az új elképzelésimről is. Itt említettem meg az óvodai robotika foglalkozások lehetőségét, amire a testület lelkesen reagált,
illetve egy fontos fejlesztési igényt is megfogalmaztam, miszerint
idővel szükség lesz az óvodai játszótéren létesítendő WC-re, hogy
a gyerekeknek ne a messzebb lévő épületbe kelljen bemenni, ha
érzik a szükségét.
JN – Örömteli tény, hogy növekszik Diósjenő lélekszáma, már átléptük a háromezer főt és ennek következtében a bölcsődés és óvodás korú gyermekek száma is növekszik.
TA – Így van. Már száz fő fölött van az óvodai létszám, és ez is
számos újítást kíván. Például gondolkodunk az e-napló bevezetésén, aminek alapvető fejlesztési igénye az intézmény teljes területén
elérhető, stabil internet hálózat lesz, valamint az összes kolléganő
felkészítése az informatikai alapokra. Emellett még fontos fejlesztés
lesz egy óvodai titkár pozíció betöltése, mert ekkora gyermeklétszám fölött már kell, hogy legyen egy adminisztrációs munkatárs.
De tele vagyunk még ötletekkel. A korábban említett robotika,
robot méhecske tanulmányozása mellett a Sakkpalota képességfejlesztő program is ismert lenne a helyi gyerekek körében. Nagyon
szeretném, ha már óvodás korban megismertethetnénk őket az angol nyelvvel, valamint az érintőképernyős, digitális táblával. Természetesen mindezek mellett ugyanúgy fontosak a hagyományos
játékok, a legó, a rajzolás, a gyurmázás, de igyekeznénk a kor elvárásainak is megfelelni.
JN – Hogyan indul az idei tanév? A vírushelyzet most mennyiben
befolyásolja a tanévkezdést?
TA – Az általánosan ismert vírushelyzeti protokollt kell nekünk is
alkalmazni, azaz minden egyéb korlátozás nélkül indulhat a jelenléti oktatás és foglalkozás időszaka. Nyilván, hogy ha újabb szabályok lépnek életbe, akkor azokat a ránk vonatkozó protokoll szerint
fogjuk alkalmazni. Erről mi is értesíteni fogjuk a szülőket.
JN – Az olvasók nevében is köszönöm a bemutatkozás és eredményes beilleszkedést kívánok.

Tamás Anikó tettrekészen vág bele az új tanévbe

Tanévkezdésre készülve
Berki Péter - igazgató
A lapzárta előtti pillanatig is képlékeny volt jelen írás végeredménye,
ugyanis a nyár utolsó hetében is számos változás tette izgalmassá
a tanévkezdésre történő készülődést. Végül minden a helyére került.
Először is a nyári szünetről szóló klasszikus vicc illúzióját szeretném eloszlatni. A három ok, amiért az ember pedagógusnak adja a
fejét nem a június, július és az augusztus. Hiszen még június legvégéig dolgoztunk, sőt egy Erzsébet tábort is szerveztünk a gyerekeknek, ami fantasztikusan sikerült, köszönhetően a tábor vezetőinek:
Böröcz Léda és Boros Szilárdné tanító néniknek.
A nyár további részében már a következő tanévre készültünk: nyári
karbantartás keretében ki lett cserélve az iskola teljes ereszcsatorna
rendszere. Régi problémát oldottunk meg ezzel, hiszen több helyen
csöpögött/folyt az esővíz az új szigetelt falra. Komoly villanyszerelési munkák is történtek a nyáron, többek között a tornaterem világítása is megújult. Festési munkák is zajlottak az épületben, amiért
köszönet jár a technikai munkatársaknak!

A nyári felújításokat a Balassagyarmati Tankerületi Központ finanszírozta, amiért hálásak vagyunk.

A leendő elsős tanulók termében ezidáig nem volt interaktív tábla, amit végül nem egy projektorral, hanem egy korszerűbb technológiával oldottunk meg: egy 75 colos interaktív panelt kaptunk
szintén a tankerülettől. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagy lapostévét, ami érintőképernyős, így a gyerekek úgy tudják használni, mint egy hatalmas tabletet. Így már minden osztályteremben
lesz kivetítésre alkalmas eszköz.

A nyár folyamán hiánytalanul megérkeztek a tankönyvek is, amikhez már ingyenesen jutnak a tanulók. Az új NAT-2020 alapján a 2.
és a 6. évfolyam teljesen új tankönyveket kap, ami komoly kihívás
elé állítja a pedagógusokat.
Az iskola teljes fertőtlenítő takarítása is megtörtént a nyár folya-

mán. Több szülő kérdezte, hogy iskolatáskával vagy inkább pizsamával készüljenek a tanévre… vagyis lesz-e 4. hullám?! Nagyon remélem, hogy nem kényszerülünk ismét karanténoktatásra, viszont
mi felkészültünk minden eshetőségre. Cromwell után szabadon:
„Bízzál Istenben, és tartsd szárazon a puskaport tisztán az iskolát!”
A tanulói létszámunk minden évben egy kicsit nő: 10 ballagó nyolcadikosunk „helyett” 21 elsőst kapunk, így várhatóan 138 tanulóval fogjuk megkezdeni a 2021/2022-es tanévet. Pedagógus fronton
viszont változások lesznek. (A cikk írásakor még várunk jelentkezőket a tankerület által kiírt pedagógus állásokra.) Továbbra
is keresünk egy tanítót, egy felsős napközis (tanulószoba-vezető)
pedagógust és egy magyartanárt. A pedagógushiány egy országos
jelenség, aminek szenvedő alanyai vagyunk mi is. Egy külön újságcikket is megérne ez a téma, de most csak annyit mondanék, hogy
van „B” és „C” tervünk is az álláshelyek betöltésére, de a legjobb az
lenne, ha lennének friss jelentkezők a pályázatokra.
Frissítés: utolsó előtti pillanatban végül sikerült megoldani az országosan is egyre súlyosabb pedagógushiányt. Továbbá felvettünk
két új kollégát a felső tagozatba, és két nyugdíjas pedagógus bevonásával sikerült megnyugtatóan rendeznünk a tantárgyfelosztást,
ami igen jó hír!
Hálásan köszönjük a nyugdíjas tanároknak, hogy kisegítenek bennünket, és jó egészséget kívánunk nekik!
Összességében elmondható, hogy mi minden tőlünk telhetőt megteszünk egy újabb sikeres tanév lebonyolításáért!

Egy „átlagos” délutáni körút
Blaskóné Csontos Mária, Dan Zsigmond
A Diósjenői Állat- és Környezetvédő Egyesület tagjai rendszeresen
körbejárják a települést, hogy a portákra betekintve, meggyőződhessenek az állattartás elvárható körülményeiről. Nem hatóságként
járnak el, de mivel az állatvédelem a feladatuk, így ezen szempont
alapján vizsgálják a már ismert, vagy új bejelentés során felmerülő
ingatlanokat.
Első helyszín
Körutunkat egy olyan helyen kezdtük, ahol egy középkorú házaspár nyolc, különböző korú és méretű kutyát, valamint hét felnőtt
macskát tart kedvencként a háza udvarán. Meglepődtünk, hogy
milyen nyugalomban békességben élnek együtt az ivartalanított,
chippel ellátott, oltással rendelkező kutyák, rend, fegyelem, nyugalom fogadott bennünket. A házaspár elmondta: ezeket az állatokat
az utak mentén találták, megbízható gazdákat nem találtak számukra. Bár kevés pénzből élnek, állataiknak mindig jut ennivalóra,
orvosi ellátásra. A szomszédok mindennapi életét az állatok nem
zavarják. Csak idegenek érkezésekor ugatnak, védik a területüket.
Az ingatlan stabilan körbezárt, az állatok nem csavaroghatnak, sőt
mi több a nyitott kapunál is boldogan a gazdáik körül maradnak.
Az egyesület feladatának tekinti a rászoruló állatok táplálékkal való
segítését, ez esetben is nagy zsák száraztápot, macskaeledelt vittünk. Meglepetésünkre azonban a házigazdák visszautasították az
egyesület felajánlását.
Második helyszín
Figyelmünket a kerítés nem megfelelő állapota miatt láncon élő fekete mudi keverék kutyus vonta magára. Megfelelő óllal rendelkezik. A gazda mozgáskorlátozott, egyedül élő, középkorú férfi, rossz
anyagi helyzettel. Láthatóan a gazdi és a kutya között szeretetteljes
a viszony. Célként tűztük ki egy kifutó létesítését. A lakásba lépve,
egy fekete-fehér anyacica hét tündéri kiscicát szoptatott. Három cicáért már jelentkeztek, négynek pedig a facebookon és az egyesület weboldalán próbálunk gondos gazdikat találni. Az anyacicát az
egyesület egyik tagja a közeljövőben ivartalanításra viszi. Az előző
helyen visszautasított élelmet hálás szívvel fogadta a gazdi.

a kép illusztráció, forrás: internet

Harmadik helyszín
Két kutyushoz érkeztünk, az egy éves német juhász szukához és a
fajtatiszta jagd terrierhez. A többszöri látogatás során tett javaslatok ellenére a kutyák fához kikötözve, felcsavarodott rövid láncon,
ól és víz nélkül élték mindennapjaikat a 38 fokos nyári hőségben.
Újra elbeszélgettünk a változtatások szükségességéről és felajánlottuk az anyagi segítségünket, megfelelő kutyaház, kifutó kialakítására. A tulajdonos törvényi kötelezettsége a kutya kóborlásának
megakadályozása, amelyet ideális esetben zárt kerítés mellett szabad tartással kell megoldani. Stabil kerítés hiányában lehet szükség az állat mozgásának a korlátozására. A korlátozás történhet
kennellel, kifutóval. A tartós kikötözést szeretnénk felszámolni.
Megoldást kerestünk a fixen kihelyezett itató elhelyezésére, földbe
mélyített edényt javasoltunk, kő nehezékkel ellátva. Vendéglátónk
azt próbálta ecsetelni nekünk, hogy a kutyák valódi gazdája a gyerek. Fontosnak tartjuk, hogy egy gyermek megtanulja az állattartás
rendjét, azonban szülői példamutatás nélkül ez általában kudarcba
fullad és az állat szenvedéséhez vezet. Soha ne vásároljunk élő állatot egy gyermeknek, ha azért nem egy felnőtt vállalja az elsődleges
felelősséget. Amikor egy gyermeknek épp nincs kedve ellátni egy
állatot, akkor a szülőnek kötelessége megtenni helyette.
				(folytatás a 12. oldalon)

Ismét lehetett Jenő-nap
Tóth Gábor
A 2020-as év fukarul bánt a rendezvényekkel is. Az állandóan változó járványügyi előírások miatt nem lehetett előre tervezni, senki
nem vállalta be az időközben megjelenő rendeletek miatt szükséges
lemondásokat, vagy dátumáthelyezést. Így maradt a hosszúra nyúlt
szünet. Idény nyáron aztán végre megtelhetett a színpad és a nézőtér.
Több alkalommal is.

A délután derekán Oszvald Marika és Pomlényi Péter szórakoztatta az idősebb korosztályt operett slágerekkel. Őket táncdalfesztiváli
slágerekkel követte a már többször visszatérő trió, Hodosán Hajnalka, Bagi Katalin és Bagi Zoltán.

Előző számunkban és a honlapon is nagy erőkkel adtuk hírül, hogy
július 17-én ismét Jenő-nap lesz a Szent István parkban. Az évtizedek óta közkedvelt és már jelentős hagyománnyal bíró falunapra
Glöckl Ferenc alpolgármester szervezte össze a műsorszámokat.
A programok sora délelőtt 10 órakor kezdődött a gyerekeknek
szánt attrakciókkal, úgy mint óriási ugráló vár, tűzoltóató, fecskendő bemutatása, rendőrautó megtekintése, lufihajtogatás és kézműves sátor arcfestéssel.
A tartalmas ebédről a Mákvirág klub, a Sportegyesület és Horváth
Szilvi csapata gondoskodott a rendelő melletti területen.
Ebéd után még mindig a gyerekeké volt a tér, ekkor kezdődött az
Állatok nyelvén tudó juhász c. zenés mesejáték, majd kettőtől a húrokba csapott a BumBum zenekar és jókat kacaghattak a legkisebbek Ricsi bohócon.

Szandi

A legtöbbeket megmozgató műsorszám este fél hétkor indult, Arató András DJ legendával. Zenés időutazás címmel a nyolcavanas
évek videódiszkói hangulatát hozta el a diósjenői színpadra, valamint sztárvendégeit. Fél nyolctól Szandi rendkívül jó hangulatú és
a közönség szívéig elérő fellépését nézhettük és hallgathattuk végig,
majd este fél tíztől Bereczki Zoltán koncertjére tombolt a frissen
bevetett tánctéri fedés alatt a környező településekről is ideözönlő
közönség.

Polgármesteri köszöntő

Délután három órakor a polgármesteri köszöntőt követően az
ilyenkor szokásos, helyi díjak, elismerések átadása zajlott. Bacskay
Sándorné óvodavezetőtől búcsúzott a falu, hiszen Mariann nyugdíjba vonult, átadta az intézményvezetést utódjának. Diósjenő
szolgálatáért díjat kapott Krupár Attiláné, a Polgármesteri Hivatal
munkatársa és Porubszki Zoltán a Polgárőr Egyesület leköszönő
elnöke.
Köszönő oklevelet és hatvanezer forint értékű támogatást vett át
a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság nevében Vincze Viktor
rendőr alezredes, az ún. unokázós csalók kézrekerítésében nyújtott
gyors és hatékony rendőri intézkedésért.
A Virágos Diósjenő díjat idén Vida Jánosné vehette át.
Az 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából Tuskó Józsefet és feleségét köszöntötte Székely József polgármester.
Szívből gratulálunk az elismerésekért!

Oszvald Marika a diósjenői színpadon

Bereczki Zoltán az esti koncerten
A rendezvény saját technikai eszközökkel, az igényeknek megfelelő fejlesztésekkel szolgálta ki a közönséget. Az éjfélig meghirdetett
programot pontosan és rendbontás nélkül sikerült zárni, mindenki
megelégedésére.

A szervezők itt is szeretnének köszönetet mondani mindazoknak,
akik az előkészületekben, egész nap folyamán és a zárás után is végig segítették a rendezvény zavartalan lebonyolítását.

Roma-nap volt kis falunkban
Tóth Gábor
E sorok szerzője még soha nem volt Roma-napon, igazán nem is tudja, hogy az eddig Diósjenőn töltött hat éve során hányszor is volt a
helyi cigányságnak saját kulturális eseménye. Az biztos, hogy 2020ban ez is elmaradt, ezért mindenki várta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényét.

Délután háromtól Rafael Richárd, a Diósjenői Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke és Szőrös Vilmos, a Nógrád Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.
A nap zenei felelőse Berceli Kincso volt, aki a köszöntőt követően
éjfélig tartotta a frontot, a hangulatot és a mikrofont. Közben vendégeként fellépett Dado Kincso, majd az este sztárvendége, Bódi
Csabi érkezett, aki még a helyi iskolás lányokat is megtáncoltatta
a színpadon.

Augusztus 13-ára, péntekre esett a szervezők választása a viszonylag rövid idő alatt összehozott Roma-nap lebonyolítására. A babonás dátum semmiben nem befolyásolta a jó hangulatú rendezvényt.

Bódi Csabi hozza a hangulatot

Ezen a napon is a korai órákban ugrálóvár várta a gyererkeket.
A szervezők és a fellépők együtt a színpadon

A pénteki nap miatt a programok ebéd után, egy órától kezdődtek.
Az ízletes vadpörköltről a községi konyha gondoskodott, az étek
igen hamar elfogyott.

A szervezők itt is éjfélig vállalták a programot, mely határidőt
rendben sikerült tartani minda a színpadon, mind pedig a közönség körében.
Ezúton is köszönik a program lebonylításában résztvevők a zökkenőmentes lebonyolítást minden segítőnek és résztvevőnek.

Hírmorzsák

•

Régi vágyunk beteljesítése kapott esélyt! Varga Mihály pénzügyminiszter Úr döntése alapján mintegy 80 millió forintból
újulhat meg a községi konyha. Az elnyert pályázat a teljes építészeti és konyhatechnológiai megújítást jelenti. A Támogatói
Okiratot kézhez vettük, a pályázat előkészítése a napokban
indul.

•

A nyári tisztújítást követően aktív munka indult a Diósjenői
Polgárőr Egyesületben. Miklós Ferenc elnök toborzó akciójának köszönhetően 12 fővel bővült a diósjenői polgárőrök
csapata.

•

A Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület augusztus 28-án
Karancsságon vett részt a Nógrád megyei tűzoltó versenyen.
Az egyesület vegyes csapata a harmadik helyen végzett, amely
eredményért szívből gratulálunk Piktoréknak.

•

Kulturális fesztiválhelyszín lett Diósjenő. Július 3-án Mesél a
Börzsöny címmel bábfesztivál, majd augusztus 21-én a Dióhéj Irodalmi Fesztivál helyszínéül szolgált a Szent István parki
szabadtéri színpad. Az igényes kultúra hagyományát az elkövetkező években is folytatni kívánjuk.

•

•

A nyári rendezvények újraindulása szükségessé tette a Szent
István parki szabadtéri színpad környezetébe egy állandó szaniter konténer telepítését. Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a célra egy használt, de
kiváló állapotú konténert vásárol meg az új árának töredékéért. Az újonnan telepített mosdó a Roma-napon debütált és
mindvégig tisztán, kulturált állapotban szolgálta a közönséget,
köszönve a folyamatos és figyelmes takarításnak, melyet a falugondnokság munkatársai végeztek a nap során.

Ez év márciusában közzétett KSH adatok szerint Diósjenőn
3050 fő él, tehát 2021-ben átléptük a háromezres lélekszámot.
Ez jó hír, azt mutatja, hogy gyarapodik, fejlődik a település.
Ezt büszkén vállalva a Képviselő-testület úgy döntött, hogy
2022. január 1-től Diósjenő nagyközség elnevezést kap.

Tartalmas volt? Tartalmas volt!
Bőgér Eszter - egyházközségi közösségszervező
Eltűnt minden, és annyi mindent más meg előjött. A felszabadult,
maszkmentes, távolságmentes három hónap beszámolója következik.
Minden nyáriszünet rendje és módja szerint idén is pihentünk egy
kicsit. Sőt, híveinket is erre bíztattuk. Nem kell az év 365 napján
benne lenni a top 10-ben. Ha elfáradtál, és betelt a pohár – mindenki testi és lelki épségének érdekében – előírtuk a szabadságot.
Nem kell tehát csak az év 50 hetében jelen lenned, és megélned azt,
amiben éppen vagy.
Miben voltunk mi a nyáron? Benne voltunk táborokban, kirándulásokban, szervezésben, sütésben, főzésben. Ez alatt a néhány
hónap alatt megpróbáltuk a lehetetlent, és szervezni egy ifjúsági
tábort, és két kirándulást, ahol az időpont mindenkinek megfelel,
tetszik, és szívesen vesz részt rajta. Nagyrészt sikerült!
Akik rendszeresen olvassák az egyházközségi hírlevelünket, vagy
a Berkenye, Diósjenő Egyházközségek facebook oldalt, azok értesülnek minden aktualitásról. Néhány eseményről olvashattok gondolatokat, kiegészítve képekkel. Próbálom tényszerűen közölni,
röviden, tömören összefoglalni a tartalmas hónapokat.

A lelkes csapat sok helyre eljutott a nyár folyamán

kölcsi dilemmák, hála-fa, egy nagyon hosszú sóskúti túra, és a Püspöki palota bebarangolása.
• Alig, hogy vége lett, már indultunk is Székesfehérvárra. Ezt a
buszos kiruccanást szintén a fiatalok kedvéért iktattuk be a nyaralások közé. De a bérmálkozók mellett velünk csodálhatta meg a
várost a többi lelkes hívő is.
• A ministránsok kirándulása idő függvénye, ami nem sokszor
kedvez nekünk. Terveztük, hogy megnézzük a Dunakanyart, hajókázunk. Aztán az állatkertbe is szerettünk volna eljutni, de a cikk
megírásakor még bizonytalan a helyszínválasztás. Minden esetre
imádkozunk, hogy jó időnk legyen, és az A-terv megvalósulhasson.
• A nyárutó eseménye a NEK jóvoltából egy szeretetvendégség,
melyen meghívott vendégeinket egy tál meleg étellel és mini szeretetcsomaggal várjuk.
• A táboros csapatunk - akik nélkül a falu, az egyház nem lenne olyan kerek, mint amilyen most – szokásukhoz híven ezen a
nyáron sem hagyták elemózsia nélkül a rendezvényeket, bármiről
is volt szó. Velünk minden alkalommal találkozhattatok, még a
környékbeli helyszínekre is kitelepültünk. Köszönjük, hogy nálunk
vettétek meg az aznapi „kenyereteket”, és ezzel támogatjátok a gyerekek egész éves programellátmányát.
Valószínűleg már feltűnt, hogy csak egy rendezvényünk helyszínéül szolgált Diósjenő. Ez a fedett hely hiánya miatt van. Továbbá
nem célunk csak, és kizárólag Diósjenőre leszűkíteni az egyházi
rendezvényeket. Meg kell tanulnunk együttműködni a környezetünkkel, elfogadni a környékbelieket, kihasználni a lehetőségeket,
és rábólintani a nyitásra. Ebben nagy segítségetekre lehet a következő egy év.
Utoljára zárójelben bemutatnám az egyházközségek közösségszervezőjét, jómagamat. Ezentúl is minden ügyes-bajos dologgal szívesen foglalkozom. Keressetek bizalommal, ahogyan ezt eddig is
tettétek!

• Első közös, nagyszabású megmozdulásunk a bérmálkozó fiataloknak szervezett tábor volt. Ez egy hetet jelentett, amikor mindhárom falu 15-20 éves „gyerekei” megjeletek, elmélkedtek, erősítették
a barátságukat, a köteléket. Változatos programokat szerveztünk,
lelki kérdéseket boncolgattunk.
Még pár foglalkozás a hétről: élménybeszámoló Ausztráliáról, er-

Mivel a programok szervezéséért nagyrészt én felelek majd, a jövőben is előszeretettel fogunk össze a nógrádi és berkenyei hívekkel.
Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ezt ne egy törésként, és csakazértis elzárkózásként élje meg, hanem keljen ki a fotelből, lépjen
ki a komfortzónájából, és tegye meg az első lépest a külvilág felé.
Élményeket és emlékeket adhatunk nektek / adhattok magatoknak,
csak ehhez nektek is tennetek kell.

Csodákra emlékezni jó!

sünk úgy, hogy közben Krisztusra figyelünk és egymást is jobban
megismerjük. A bibliai történetek átbeszélése, a közös imádságok,
a Tisza-tavi Ökocentrum meglátogatása, a Tisza-tó körüli kerékpártúra, a csónakázás, a strandolás, a közös játékok és a sok nevetés
mind ezt a célt szolgálta.

Gottfried Richárd - református lelkész
“Határkőnél hittel megállni,
határkőnél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni:
csodákra emlékezni jó!
(Túrmezei Erzsébet: Csodákra emlékezni jó!)
Soraim írásakor még tombol a hőség, de a naptár már egyértelműen tudtunkra adja, hogy a nyár utolsó napjait morzsolgatjuk.
Hamarosan szeptembert írunk és ezzel együtt újra indul minden
ilyenkor már megszokott dolog. Napirendünk visszarendeződik a
régi kerékvágásba, az utcák megtelnek iskolába siető gyermekekkel, és az időjárás is jelentősen megváltozik.
Jó így a nyár utolsó napjaiban jelképesen, mint egy határkőnél
megállni és visszanézni, hálát adni a mögöttünk lévő eseményekért. Van miért hálát adnunk, hiszen az idei nyarunk is, rengeteg
ajándékot tartogatott a számunkra a gyülekezet berkein belül. A
nyár nyitányaként június 30-án a konfirmációs vizsgára készülő fiatalokkal Poroszlóra indultunk, hogy három napot együtt tölthes-

Angol tábor csoportkép Diósjenőn

Szinte haza sem értünk a konfirmandus táborból, máris megkezdődött az angol táborunk (Július 5-9.), ahol a gyermekek játékosan
ismerkedtek az angol nyelvvel és azzal együtt Isten szeretetével. A
Szentírás Szövetség magyar és angol anyanyelvű segítőit a tavalyi
tábor után már szinte ismerősként köszönthettük. A hét témája
alapján (The knights of the King) a lelki fegyverzet részeit ismerhették meg a gyermekek.

A Többgenerációs tábor résztvevői Balatonszárszón

Rövid pihenő után, július 20-án Többgenerációs Táborba indultunk Balatonszárszóra a Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a dicsőség) konferenciaközpontba. Ezen a nagyon szép, „megszentelt”
helyen immár hagyományossá vált a táborunk, amelyben gyülekezetünk minden generációja képviselteti magát. A tábor témája a
tanítványság volt.
Augusztus 8-án, megszakítva a táborok sorát, végre sor kerülhetett
gyülekezetünk egyik legfontosabb eseményére, a konfirmandusok
vizsgájára és fogadalomtételére, hiszen a járványhelyzet miatt ezt
sem tudtuk a megszokott időben megtartani. A fiatalok nagyon

Az alkotás színtere
Acsai Ágnes
A Boróka Ház 2021. nyarán alkotó színtérré vált, ahol a hagyományőrző foglalkozásoknál a legfontosabb célkitűzésünknek azt
tekintettük, hogy a résztvevők a szakmai vezetés mellett, előre
tervezett feladatokkal, lépésről lépésre tanulják meg elsajátítani
a technikai eljárásokat, hogy megvalósíthassák vágyaikat. Alkotóműhelyeink legnagyobb előnye, hogy a résztvevők ilyenkor csak
és kizárólag az adott feladatra fókuszálnak. A meseműhelyben kerettörténetbe ágyaztuk a szórakozást, kézműves foglalkozásokkal
készségeket fejlesztettünk a gyermekeknél. A mese történetei a
csodás részletek és a kitalált szereplők létrehozásával az életre is
alkalmazható tanulságot hordoztak magukban. A zenei tematikus
napok az „együttzenélés” megkedveltetése irányelven működik. A
mesék, a dalok kiegészültek a hangszerek csodálatos hangjaival,
ritmusgyakorlatokkal, az igazi közösségi élmények szerzésével. A
valahová tartozás érzése biztonságot nyújt, a stabilitást érzetét kelti.

komoly munkát végeztek és a vizsga is nagyon szépen sikerült. A
nyolc fiatal életét továbbra is Istenünk kezébe tesszük, bízva abban,
hogy Aki elkezdte bennük a jó munkát, elvégzi azt Krisztus Jézus
napjára. ” ( Pál levelet a filippiekhez 1,6.)
A konfirmációs vizsgát követő napon egy újabb, immár hagyományosnak mondható táborunk vette kezdetét. Ez az úgynevezett Kincskereső Tábor, amelyre minden évben nagy izgalommal
készülünk. Ennek helyszíne Balatonfűzfő, ahová szinte már hazajárunk. A kisebbekkel a Szavak nélküli könyv, a nagyobbakkal
rövid filmek segítségével boncolgattuk az evangélium üzenetét.
Délutánonként csobbantunk a Balatonban, a helyi kalandparkban
boboztunk és akadálypályán mentünk végig, ellátogattunk a balatonfüredi aquaparkba és a legbátrabbak az éjszakai fürdőzést is kipróbálhatták a Balatonban. A rekkenő hőség ellenére jó volt együtt
lenni és megtapasztalni együtt is Isten szeretetét.
Az együtt átélt élmények lassan csak kedves emlékek maradnak
számunkra. Tudjuk, hogy ezek idővel megfakulnak, de Az, Akit az
alkalmak során megismertünk, Ő nem változik. „Ő tegnap, ma és
mindörökké ugyanaz!” Ő velünk jön a szeptember különös napjai
közé, Ő ünneppé teszi az ünneptelen napokat és naponként megújít szeretetével. Legyen erőnk arra, hogy meglássuk Őt, amint
igazgatja életünk napjait!
Meglátni, hogy minden utunkat
hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált minden tette:
csodákra emlékezni jó!
Látni, hogy át viharon, vészen
hű mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített:
csodákra emlékezni jó!
A személyiségfejlődés egy hosszú folyamat, melyben többek között
az ilyen élmények is nagy szerepet játszanak. Fontosnak tartjuk,
hogy a szabad levegőn való játék során, kizárjuk a technikai világ
csodáit és megajándékozzuk a résztvevőket a közösség érzésével és
azzal, hogy a képességeik által mit tudnak maguknak létrehozni. A
Diósjenői Önkormányzat támogatásával (150.000,-Ft), négy család
részére ingyenes részvételi lehetőséget biztosítottak az alábbi programokból:
június 5-9. kezdő vasútmodellező tematikus napok Tóth Gábor vezetésével
támogatott: Károly Richárd József
július 2-4 kosárfonó műhely Horváth Kata vezetésével
július 5-9 kézműves meseműhely Vágó Kata vezetésével
támogatott: Németh Réka
július 19-25 nemez műhely Vágó Kata vezetésével
támogatott: Sonnevend Veronika
július 26-28 zenés tematikus napok Gyömbér Márta vezetésével
támogatott: Szoboszlai Réka
augusztus 9-13 haladó vasútmodellező tematikus napok
Tóth Gábor vezetésével
Egyre nagyobb igény mutatkozik a tematikus napok iránt, mivel
egyre többen szeretnék a vakációt a gyerekeik számára tartalmassá
tenni. Az idei évben, májustól kezdve több mint nyolcszáz látogatót
számláltunk. Településünkről és a környékbeli falvakból-városokból is egyre többen érdeklődnek eseményeinkről, hiszen családi
programokat is kínáltunk, például Székelyné Bognár Eszter vezetésével a júniusi Gyógynövény Ünnepen. Többen betérnek hozzánk
a Börzsönyben való túrázásaik alkalmával is, és a kitett könyveknek
is értéke van, hetente pótoljuk a megüresedett részeket.

(folytatás a 7. oldalról)
Negyedik helyszín
Szintén kikötözött jagd terrier kutyát találtunk. Felhívtuk a gazda
figyelmét azokra a kis költségekkel járó változtatásokra, amelyekkel
a kutya életkörülményei jelentősen javíthatók.

Helyi adók bankszámlaszámai
Lapunk postaládába kerülésekor már aktuálisak lesznek az őszi
adófizetések. Emlékeztetőül felsoroltuk az új folyószámla számokat.
Az év első napjától, tehát 2021. január 1-től új bankszámlaszámokra lehet befizetni a különböző, helyben előírt adókat. Az adófolyószámlákat a diósjenői TakarékBank Zrt. helyi fiókjában vezeti az
Önkormányzat, így az átutalás mellett, ott helyben is be lehet fizetni az esedékes adókat. Tehát nem szükséges a postán sorbaállni a
csekkekkel.

Az egyes adónemek számlaszámai:

forrás: internet

Országosan és Diósjenőn is nagy problémát jelent a túlszaporulat.
Ennek csökkentése érdekében vállalta fel egyesületünk az önkormányzattal karöltve az ingyenes ivartalanítási kampányokat a diósjenői kutyák és macskák számára – sajnos véges anyagi kerettel.
Felhívjuk a diósjenői lakosok figyelmet, hogy sem az egyesületnek,
sem az önkormányzatnak nincsen menhelye, nem tudunk állatokat befogadni és tartani. Mindannyiunk legfontosabb feladata a
nemkívánt szaporulat megakadályozása, a kedvenceink megfelelő
időben történő ivartalanításával, macskák esetében 6 hónapos kor,
kutyák esetében 10 hónapos kor.

06-35-525-012

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!

