
Nem vagy egyedül
 Tóth Gábor - főszerkesztő

Nehéz helyzetben van a nyomtatott sajtó szerkesztője, hiszen mire 
ezek a legépelt szavak elkerülnek az olvasóhoz, már fenekestül meg-
fordulhat a világ. De nem mehetünk el szó nélkül a körülöttünk zajló 
események mellett. Ilyen időket élünk.

Kerülve a pátoszos és moralizáló sorokat, mindenképp meg kell 
állnunk egy pillanatra a bennünket érő, túlfokozott hír- és infor-
mációáradat közepette. Magunkba kell szállni és végig kell gondol-
nunk, hogy mi is történik valójában. Mindenki másképp éli meg a 
napi eseményeket; régmúlt idők emlékei, beidegződései éledhet-
nek újra, vagy az új szokatlan, tanácstalan víziója bátortalaníthat, 
esetleg erősíthet meg. Ezt mindenkinek a saját vérmérséklete sze-
rint kell önmagában feldolgoznia. 
Talán nem naiv ábránd, hogy ilyenkor egymás mellé kell állnunk, 
mintsem egymás ellen fordulnunk. A bajban erősítenünk kell egy-
mást, nem pedig vélt, vagy valós sérelmeket unásig ismételgetve, 
azokkal dobálózni. Hova vezet mindez? Kinek, melyik oldalnak jó? 
Most az elesetteken kell segíteni és közösen kell cselekedni. Mások 
és magunk szemében is óriásokká nőhetünk, ha ezt az utat választ-
juk.

„Az empátia különös és hatalmas dolog. Nincs kész forgatókönyv 
rá. Nincs helyes és helytelen módszer.
Egyszerűen figyelni kell, kitölteni a teret, visszafogni az ítélkezést, 
érzelmileg kapcsolódni a másikhoz, és átadni a csodálatos gyógyí-
tó erejű üzenetet: nem vagy egyedül.”

Brené Brown amerikai kutató professzor

Félidőben járunk
 Jenői Napló

Közel három hónap tervezése, szervezése volt, hogy összejöhessen a 
most olvasható interjú Székely Józseffel, Diósjenő polgármesterével. 
Az elmúlt két és fél évről beszélgettünk, illetve a jelenről és a jövőről. 
Kötetlenül és nem a Diófa Szövetség Zöld füzetének tételes kipipá-
lásával, hanem a napi feladatokat számba véve. A válaszok között 
természetesen megismerhetjük az embert is, aki teszi a dolgát a köz-
ségért, a közösségért és fény derülhet arra is, hogy miért tartott ennyi 
ideig megszervezni az alábbi interjút.

Jenői Napló – Diósjenő hogyan és hova halad a választások óta?

Székely József – Ez a rövid kérdés meglehetősen bonyolult választ 
igényel, mert szét kell bontanunk két fő területre. Arra, hogyan 
halad társadalmilag és hogy halad az anyagi bővülés, a gyarapo-
dás terén? És az utóbbi kategórián belül is, hogy haladnak azok a 
meghatározó, jelentős projektek, melyek elődei valaha megvoltak, 
aztán elsorvadtak, eltűntek, és hiányoznak a falu életéből. Ezek a 
vállalások az alappillérei a Diófa Szövetség programjának és a falu 
életében az összes projekt közül ez az a három „nagy”, amit folya-
matosan támadtak azzal, hogy „kizárt, hogy ezeket meg tudnák 
csinálni”. 

Jelentem, ezeknek nekifogtunk és haladunk…

Tételesen:
- A művelődési ház, a „Tükrös”, ami 99,5%-os készenléti 
állapotban van. Lényegében apró utómunkálatok folynak, azok is 
jellemzően a használatba vétel papírmunkái.
- Az Ágnes fürdőház indulásra kész. Megkaptuk az utolsó 
bólintást a minisztériumból. 

Tulajdonképpen napok választanak el attól, hogy ott megjelenjen 
az első munkagép. 
- A harmadik nagy projekt a bölcsőde. Túl vagyunk az en-
gedélyeztetési terveken, meg is kaptuk az építési engedélyeket. Ez 
a szokásosnál jóval bonyolultabb feladat. Olyan szakhatósági hoz-
zájárulások, véleményezések kellenek, melyek a kiskorúak speciális 
nevelési, gondozási igényei miatt fontosak. Itt nagyon magas szin-
tű biztonsági, egészségügyi előírások vannak, amelyeknek mara-
déktalanul meg kell felelni. Ilyen esetben többek között a tervezett 
gyermeklétszámhoz viszonyított alapterületet, helyiségkapcsolato-
kat is pontosan meg kell határozni, tehát ezek függvényében jön 
létre előbb az engedélyezési-, majd a kiviteli terv. Ezek kellettek ah-
hoz, hogy pályázni lehessen. A kiviteli tervben váltjuk aprópénzre 
a teljes elképzelést. Ekkor pontosítjuk, hogy pl. milyen rétegrend, 
milyen kábelek, milyen gépészeti berendezések, milyen világítótes-
tek kerülnek be a majdani épületbe. Itt már a gyerekek napi foglal-
kozásaihoz szükséges játékok, eszközök is pontosan megfogalma-
zódnak, amelyhez szaksegítséget vettünk igénybe.

Józsi fotó



Ez egy kirakós játék, amelynek minden eleme úgy kerül a helyére, 
hogy az a hatóságoknak maradéktalanul megfeleljen.

JN – Itt most három, egymástól teljesen eltérő beruházásról beszél-
tünk, ami a maga területén a település lakosságát szolgálja majd. 
Ezek szabványai, elvárási rendszerei homlokegyenest eltérnek egy-
mástól. Más egy strand, egy művelődési ház és egy gyermekintéz-
mény követelményrendszere. Ezek kézbentartása, ellenőrzése is a 
polgármester feladata, vagy mindegyik területet delegálni kell?

Az új bölcsőde látványterve

SzJ – A tervezés során a különböző szakhatósági feladatok szerint 
delegálódik a munkafolyamat. Például a bölcsőde esetében az en-
gedélyezés előtt álló tervekkel fel kell keresni a megyei állatorvost, 
az ÁNTSZ-t és apránként sorba kell venni, hogy mi és hogyan lesz 
majd kialakítva a majdani épületben. A gyermekek, a dolgozók, a 
szülők, a beérkező étel és a távozó maradék útját is pontosan meg 
kell határozni. Ez utóbbiak például nem keresztezhetik egymást. 
Ezek mind logikus munka- és egészségvédelmi szakfeladatok, 
melyekre végül az adott szakhatóság bólint rá. Ezeken a szakmai 
egyeztetéseken minden esetben ott vagyok, és amennyiben bár-
milyen terven, elképzelésben azonnali beavatkozásra van szükség, 
akkor az ott meg is történhet.
Nagyon sok időt felemésztő folyamatok ezek, de nem megspórol-
ható, mert csak egyszer kell jól megcsinálni mindezt.

JN – Ez nevezhető maximalizmusnak?

SzJ – Határozottan nem! Ez a szabályoknak történő megfelelés.

JN – Nem szeretném erőltetni a kérdést, de valahol ezeknek a sza-
bályoknak történő megfelelésnek tudható be, hogy a korábban el-
kezdett orvosi rendelő ma ott tart, ahol?

SzJ – Első ránézésre is látszott, hogy számos ponton hozzá nem 
értő tervezés és annál is ijesztőbb kivitelezés folyt azon az épületen. 
Ezt még egy laikus is hamar felfedezhette. De nem véletlenül lett 
felkérve olyan igazságügyi, szakértői vizsgálat, ami faék egyszerű-
séggel a tudomásunkra hozta, hogy nincs az a mód, az a műszaki 
megoldás, ami a jelen helyzetet megfelelően orvosolni tudná. Alap-
vető probléma, hogy a terület adottságaihoz mért, sokrétegű vízszi-
getelést egyszerűen nem építették meg. Így lett megöntve az alap, 
ami azóta is folyamatosan ázik. Ezt utólag már nem lehet kijavítani, 
mert szemléltető példával élve, nem lehet helikopterrel kiemelni az 
épületet, hogy alácsomagoljuk szigetelő rétegekkel. És nem meg-
oldás, hogy folyamatosan szivattyúzzuk alóla a vizet, mert ez az 
épület megroggyanását eredményezné. 
De elszakadva ettől a konkrét példától: a véleményem, hogy alap-
vető vezetői képesség kérdése, hogy a megoldandó problémák kö-
zött rangsorolva, azokat kell előre venni, ami fontosabb a többinél. 
A vezetőnek tudnia kell, hogy az adott problémát meg kell oldania, 
de a nap csak 24 órából áll, ezért olyan kérdések kezelése, megoldá-
sa akkor kerül napirendre, amikor már teljesen kész, új koncepció 

áll rendelkezésre. Így van ez a rendelő-torzóval is. Csak akkor lép-
hetünk tovább, ha már elindult az ún. B terv megvalósítása. 

JN – Ez akkor a következő 2,5 év egyik feladata lesz?

SzJ – Az orvosi rendelő ügyének rendezése nem szerepelt a prog-
ramban vállalt feladatok között. Mi, arra készültünk, hogy a meg-
örökölt három pályázat lezárul a váltásig. Nevesen az elindult 
orvosi rendelő beruházás, a csapadékvíz elvezetési projekt, és a 
közintézmények energetikai fejlesztése. Mind a három beruhá-
zásnak a záró határideje megelőzte a helyi választások időpontját, 
mégsem sikerült ezeket befejezni. Úgy múltak el a határidők, hogy 
semmilyen szerződésmódosítás nem történt, és ez irdatlan problé-
mákat szakított reánk a későbbiekben. És nemcsak erről a három 
témáról van szó, mert hét (!!!) évvel ezelőtti projekthez is vissza 
kellett nyúlni. Ez az iskolára, óvódára és hivatalra szerelt napele-
mek ügye. Az egész projekt 2015-ben valósult meg és most, néhány 
nappal ezelőtt derült ki, hogy ezek a rendszerek mintha ott sem let-
tek volna, az ott termelt energia túlnyomó része az áramszolgáltatót 
gyarapította. A napelemes energetikai rendszerek egy ún. oda-visz-
sza mérő villanyórán keresztül csatlakoznak az elektromos elosz-
tói hálózathoz. Míg egy családi házban éves elszámoláson alapuló 
egyenleg végeredménye szerint kell megfizetni, vagy adott esetben 
visszaigényelni az áramdíjat, addig egy közület esetében havi el-
számolás van. A havi elszámolás pedig úgy történik – egy beszédes 
példával szemléltetve –, hogy a téli, tehát alacsonyabb napsütéses 
óraszámú időszakban több energia fogy, mondjuk legyen ez 3000 
egység. Ezzel szemben a napelemek 1500 egységnyit termelnek. 
Tehát ebben az esetben a különbségért, azaz az 1500 egységnyi ára-
mért kell fizetni. Ez szerepel a szolgáltató számláján. Az év többi 
részében radikálisan változik a helyzet, mert nő a napsütéses órák 
száma, így fölös energiát termelnek a napelemek. Tehát ezekben a 
hónapokban fogyasztunk 3000-et, vagy ennél kevesebbet, hiszen 
nem kell annyit égjenek a lámpák mondjuk, de közben termelünk 
mondjuk 5000 egységet. Kerekítve, így nagyjából 2000 egység visz-
szatermeléséről kellene számlázni az energia szolgáltató felé. Pon-
tosítok: kellett volna számlázni ezt a mennyiséget. Minden olyan 
hónapban, ahol pozitív szaldós volt az áramfogyasztás. Évi 7-8 hó-
nap vonatkozásában. Ez az elmúlt hét év tekintetében nem történt 
meg. Visszaellenőriztük, egy számla sem lett kiállítva e tekintet-
ben. A hatályos jogszabályok alapján ezt az igényt csupán kettő 
évre visszamenőlegesen tudjuk érvényesíteni. Tehát csak két évnyi 
megtermelt energiát tudunk jelenleg kiszámlázni.  Az azt megelő-
ző öt év termelése „elfütyült”. Így ez az összeg elveszett. Sok millió 
forintról van itt szó.

Az új közösségi tér, a Tükrös-terem

JN – Felmerül a kérdés, hogy minderre miért most, mintegy két és 
fél évvel az adminisztráció átvétele után derült fény?



SzJ – A kérdés helyénvaló! Egész egyszerűen nem lehet minden eg-
érlyukba benézni, hét évre visszamenőleg, hiszen menni kell előre, 
rendezni a napi teendőket, működtetni az Önkormányzatot. Hét 
évre visszamenőlegesen senkinek nincs ideje tételesen átvilágítani 
azokat a projekteteket, amelyek ilyen megdöbbentő meglepetése-
ket rejthetnek. Történetesen annak kapcsán derült erre fény, nem 
is én vettem észre, hanem az egyik hivatali munkatársunk, hogy 
valami nincs rendben a termelt energia elszámolásával. Szolgálta-
tóváltás okán kellett elmélyülni a kérdésben, részletekben, és fel-
merült a gyanú, hogy itt, a régóta üzemelő rendszereknél valami 
nincs rendben.
Felismerve, hogy súlyos, mulasztásos kár érte ezáltal a falu költ-
ségvetését, amellett sem szabad elmennünk, hogy mekkora munka 
egy ilyen eset feltárása. Napokig kell bújni az irattárat, átnyálazni a 
hét évvel ezelőtti számlákat, dokumentációkat, hogy pontos képet 
kaphassunk a mulasztás előéletéről.  

JN – Továbbmenve, hogy áll a három, megörökölt projekt?

SzJ – A csapadékvíz-elvezetés pályázat 2020-ban el lett számolva. 
Az energetikai projekt esetében a fenti adaléktól függetlenül most 
kerül pont a végére. Az energetikai pályázatból, elvben, mintegy 40 
millió forintnak kellett volna maradni a kincstári számlán. Nem 
maradt. Az erre nyitott számla egyenlegét szerény „0” összeggel 
vettük át.
Az orvosi rendelő kapcsán mindenki láthatja a borzasztó torzót, 
másrészt friss hír, hogy napokkal ezelőtt zárult le a feltételes, nyílt 
közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. Ez nem meghívásos pályázat, 
ide nyíltan bárki jelentkezhetett kiviteli ajánlatával. Volt is három 
jelentkező, mindhárom Nógrád-megyei. A tervezés önkormányza-
ti költségvetésből valósult meg, ugyanis az eredeti pályázati összeg-
ből már korábban ki lettek fizetve  –  busásan, és javarészt előre(!), 
érdemi munkavégzés nélkül  – a akkor felkért tervező költségei. 
Végre megvannak az építési engedélyek a Villtesz épületszárnyá-
nak orvosi rendelővé átalakításához, az ebben a témában érkező 
sorozatos feljelentések sem tudták megakasztani a folyamatot. A 
közbeszerzési eljárás lezajlását követően már pontosan tudjuk, 
hogy mekkora az az összeg, amelyből sikerrel végig lehet vinni a 
beruházást. Az eredményes közbeszerzés alapján tudunk a Kincs-
tárhoz fordulni, hogy az irányító hatóság engedélyezze a helyszín 
és költségmódosítással járó változásokat.  Ezeket most kell és lehet 
tételesen konkretizálni. A pontos alapterület, a pontos költség most 
lett meghatározva.

JN – Itt felmerül a kérdés, hogy látva a mostani építőanyag ár ten-
denciákat, az esetleges drágulás beletervezhető egy ilyen beruhá-
zásba?

SzJ – Egy ilyen közbeszerzési eljárásban, az abban résztvevő, annak 
tudatában vállalja az ajánlattételt, hogy az ő pályázata a Kincstárat, 
az engedélyező hatóságot is megjárja; ez hónapokig eltarthat, mire 
elfogadják az ajánlatát. És természetesen az ajánlattevő ilyenkor 
kalkulál az időmúlás, árakra kivetett hatásával is. Nem kalkulálható 
tény viszont egy háború kirobbanása a szomszédban, ami draszti-
kusan változtathat a feltételeken, de valahogy ezekhez is alkalmaz-
kodni fogunk. 
Kívülről nézve egy ilyen projekt hónapokig, sőt akár évekig is eltart-
hat, amit nehéz megérteni. Amikor egy ilyen volumenű beruházás 
pályázati forrásokból, Kincstáron keresztül, számos szakhatósági 
vizsgálattal kiegészítve kell lefusson, bizony telnek a hónapok. Az 
orvosi rendelő esetében ráadásul a ráfordítandó összeg nagy része 
(68 millió Ft) már el lett pazarolva, amit az újratervezés okán ismét 
elő kellett teremteni, vagyis ki kellett spórolni saját zsebből! A nad-
rágszíj kemény meghúzásával, a költségek folyamatos felügyeleté-
vel. Egyensúlyozva, hogy mindez ne menjen a működés terhére. 
Úgy, hogy közben minden dolgozó megkapja a béreket, amelyeket 
egyébként nagyon jelentősen megemeltünk az elmúlt két és fél év-
ben. Nincs olyan fizikai dolgozója az önkormányzatnak, vagy hiva-

talnak, aki jelenleg ne keresne legalább 30%-kal többet, mint két és 
fél éve. Alapbérben természetesen, nem a kiváltságosok szűk köré-
nek adogatott hóközi kifizetések és kiszállási díjak formájában. A 
frissen elfogadott költségvetési tervben az orvosi rendelő megvaló-
sítására nagyon erős tartalékot spóroltunk össze. Most már „csak” 
az irányító hatósági engedélyezési eljárások futnak és ezek sikeres 
lezárultát követően kezdődhet az építkezés. 
Amely pályázatoknak nincs ilyen durva előélete, azt sokkal köny-
nyebb gördülékenyen levezényelni, lásd például a 2020-as év tava-
szán elnyert brikettáló projekt pályázatírással, tervezéssel, kivitele-
zéssel együtt ugyanaz év októberében át is lett adva.

JN – Ha már szóba került a brikettáló üzem, ma, 2022-ben hogyan 
működik, mi az aktuális helyzet?

SzJ – Jelenleg csökkentett létszámmal, de folyamatosan termel. 
A munkaerőellátására egy teljesen új koncepciót találtunk ki a 
Nosztra Kft-vel közösen. Hangsúlyozom, hogy ez nem a mi fela-
datunk, mert az Önkormányzat maradéktalanul teljesítette a kö-
telezettségeit, az üzemeltetésben nem kell szerepet vállalnunk. A 
ránk bízott feladatrészt 101%-osan teljesítettük, azaz határidő előtt, 
a költségkeretbe beleférve és minden műszaki paramétert maxi-
málisan betartva, átadtuk a létesítményt. A szomszédunkban ki-
robbant háború, véleményem szerint olyan folyamatokat indít el, 
amelyben erősen felértékelődik a helyben, környezetbarát módon 
megtermelt fűtőanyag szerepe. Nem kívánok előre nagydobra ver-
ni semmit, de a brikettáló munkaerő ellátását megoldani hivatott 
elképzelésben megújulhat egy további, leromlani hagyott ingatla-
nunk, a volt egészségház porta a Dózsa György u. 81. szám alatt. 
Erről részletesen akkor beszéljünk, ha aktuálissá válik!

JN – Beszélgetésünk eddigi részében végig vettük a 2019-es válasz-
tások óta véghez vitt, vagy elindított projekteket, melyek Diósjenő 
vagyoni, gazdasági és minőségi gyarapodását jellemzik. A legelső 
mondatokban elhangzott a társadalmi fejlődés is, mely az itt élő 
lakosság közvetlen visszajelzése.

SzJ – Elértük, sőt át is léptük a 3000-es lélekszámot. Ez a folyamat 
azóta is töretlenül halad. A kiváltó okokat külön kell választanunk. 
Egyrészt Diósjenő elindult egy olyan tervezett fejlődés útján, ami 
vonzóvá teszi a települést, az ide betelepülni vágyók számára. Ha-
tással van a növekedésre a mindennapjainkat két éve beárnyékoló 
világjárvány, de az is, hogy a Magyar Kormány átfogó intézkedési 
csomagja alapján (Magyar Falu Program, Felzárkózó települések 
programja, TOP+ Program) a vidék élhetőbbé vált a nagyvárosok-
nál. Felértékelődött a vidéki létforma jelentősége. Ahol nem a négy 
fal jelenti az életterünk határait, hanem ki lehet menni a kertbe, a 
szabadba, ahol nem feltétlenül kell mindenhol maszkot viselni. És 
ahol mások az emberi viszonyok. Ez fontos. És kiemelten fontos, 
hogy a megyei vezetés, és kiváltképp Balla Mihály képviselő úr na-
gyon a szívén viseli községünk sorsát, bármikor elérhető és velünk 
együtt gondolkodik a megoldásokban!
A térség fejlődése sokat nyom a latba! A kettes út eddigi kiépítése, 
illetve a már publikált, Vác északi részétől húzódó fejlesztés, sőt 
egészen a határig kialakított nyomvonal is csábító a kiköltözni vá-
gyók szemében. Egyértelműen csökken az eljutási idő a Főváros és 
Diósjenő tekintetében. De ezek mellett a település elhelyezkedése is 
döntő. Azon belül pedig a községen belüli fejlesztések látványosak: 
tervezetten haladunk az utak felújításával, lesz strandunk, megvan 
a művelődési közösségi terünk, és biztos vagyok benne, hogy belát-
ható időn belül lesz külön bölcsődénk. Az oktatás egészen 14 éves 
korig, az általános iskola végéig biztosított Diósjenőn. Az egész 
község, valamint az intézményei a gyarapodás, a bővülés jegyeit 
hordozzák magukon. A lakosság korosztályi összetétele is pozití-
van változik a fiatal beköltözőkkel. És egyre több igény van a maga-
sabb színvonalú szolgáltatásokra, programokra, intézményekre. És 
ezzel együtt a település közösségi közlekedése is megfelelő, hiszen 
órás menetrendben járnak a vonatok és több viszonylat is érinti a



falut a távolsági busz hálózatból.

JN – Mindezen fejlődést látva, megtapasztalva előkerül a személye-
sebb jellegű kérdés, miszerint kíváncsiak vagyunk a hivatali szék-
ben ülő emberre. Diósjenő polgármesterének hogyan áll össze egy 
munkanapja?

SzJ – A feladatok sokasága kialakított egy sajátos munkarendet. Ál-
talában hajnali 4 és 5 óra között kezdek, de ez vállalkozóként is így 
volt. Az első emailek megírása többnyire már otthon elkezdődik, 
majd következik a hajnali őrjárat (nevet – a szerk.)! Van akit rend-
szeresen én hozok be a falu széléről reggelente a buszváróig. Majd 
bejövök az irodába és ilyenkor tudom elintézni mindazokat a te-
endőket, melyekhez csönd szükségeltetik. Nem szól a telefon, nem 
kopogtatnak a kollégák, vagy az ügyfelek, hanem egy adott fela-
datra tudok koncentrálni, ami előttem van. Ezek jellemzően admi-
nisztratív jellegű munkák, szerződések, ajánlatok, fontos email-ek. 
Ez nagyjából fél 7-ig zajlik minden nap. Ekkor kezdenek beérkezni 
a hivatali dolgozók, a felmerülő, akut kérdéseket ilyenkor beszél-
jük át. Ezután megyek át a falugondnokságra és eligazítást tartok 
a munkatársaknak a napi teendőkről. Ezt nagyban befolyásolja 
az aznapi időjárás, van-e sürgős feladat ezzel kapcsolatosan, vagy 
éppen szembesülök például az elhasználódott traktorkerék állapo-
tával. És ilyenkor gyorsan kell döntést hozni, hogy ugyan melyik 
pályázatba lehet még beilleszteni az ilyen jellegű, műszaki karban-
tartás költségét.
Van, hogy azonnal kell kezelni a hóeltakarítás, síkosságmentesítés 
kérdését. A munka és költségvonzat csak egy tényező, de példá-
ul környezetünk jövőjét meghatározó döntést kellett hozni arról, 
hogy célunk-e a túlzott sószórással károsítani akár a Jenői-tavat, 
vagy csak a közlekedés szempontjából valóban indokolt területe-
ken alkalmazzuk az útszórósó és homok keverékét, a többi helyen 
a külföldön is jól bevált bazaltzúzalékot szórjuk ki. Ezeket a keve-
rékeket a mi gépeink ki tudják-e szórni, van-e elég szóróanyagunk, 
be tudjuk-e osztani megfelelőképpen? Egyensúlyoznunk kell a le-
hetőségek között.
És ez „csak” a tél. Hiszen a többi időszakokban vinni kell a gyógy-
növénykertészetet, a parkokat, a köztereinket, amelyeken a nö-
vényzetet ifjítjuk, és így tovább. Minden hónapnak megvannak a 
maga teendői, ezekre kell napi szinten felkészülni a reggeli eliga-
zítások során.
Nyolc órától elkezd csörögni a telefon, érkeznek az email-ek és 
jönnek sorba a személyes megkeresések, hivatalos megkeresések, 
velük is egyeztetünk az ügyes-bajos dolgokról. Az önkormányzati 
feladatok, testületi ülések teendői, lakossági kérések, kérdések fo-
lyamatos tennivalóival is foglalkozni kell.
Az utóbbi három hónap legjellemzőbb elfoglaltsága volt az új pá-
lyázatok ügye. Olyan pályázati dömping volt – részben Magyar 
Falu, részben a TOP+ pályázatok megnyílása, részben a már emlí-
tett, korábbi projektek kezelése –, hogy a rendelkezésre álló időm 
zömét ezek az ügyek igényelték, néha sajnos a múltba visszanyúló 
feladatok miatt. 
A körülbelül fél órás ebédszünetet követően átlagosan délután ötig 
folytatom a munkát, de amikor bizottsági, vagy testületi ülések 
vannak, akkor azok végéig. 
A vállalásaink között szerepelt – és ezt nagyon komolyan veszem 
–, hogy pl. a hóügyeletben az is részt vesz, aki nem fizikai dolgozó, 
de mondjuk tud és hajlandó kis traktort vezetni. A hótoló lappal és 
szórótartállyal felszerelt, kisebb munkagépeket éppen olyan para-
méterekkel vásároltuk meg, hogy adott esetben az is tudja vezetni, 
akinek nincs nehéz gépre szóló jogosítványa. Ezt a körülményt az 
is indokolta, hogy az év végén, a téli ünnepek idején rendben ki-
adtuk az összes dolgozónak a szabadságát, így többször előfordult, 
hogy magam ültem hóeséses éjszakákon a munkagépre és takarí-
tottam Diósjenő utcáit, hogy a munkába indulók közlekedni tud-
janak. Ezzel egyben takarékosabbá tettük az üzemeltetést, hiszen 
ilyenkor nem kell például túlórapénzt kifizetni (nevet – a szerk.)! 
Összegezve, az átlagos munkaórákon és munkanapokon túl is a 

feladatokkal töltöm az időt, elég, ha a legaktuálisabb problémára 
fókuszálunk, a szomszéd országban dúló háború miatt kialakult 
helyzetre és annak a mi eszközeinkkel történő kezelésére. Az ado-
mányokat össze kellett gyűjteni, el kellett juttatni a célállomásra. 
Ki kellett találni és meg is kellett valósítani, hogy a polgári és a 
katasztrófavédelmi szempontoknak megfelelően, amennyiben erre 
hatósági utasítást kapunk, hogyan zajlik a menekültek fogadása és 
ellátása? Az ehhez szükséges eszközök immár mind rendelkezésre 
állnak. Profi eszközök. Vadonatúj tábori ágyak, vadonatúj hálózsá-
kok, mosó-szárító állomás, kitakarított helyiségek. 

JN – Jól látom, hogy a napi teendők mellett viszonylag sok energi-
át kell fordítani a kapcsolatépítésre, egyfajta lobbi tevékenységre, a 
polgármester gyakorlatilag minden fejlesztési projekt ütőerén rajta 
kell hogy tartsa az ujját?

SzJ – Azt le kell szögezni, hogy a pályázatok elnyerésének elen-
gedhetetlen feltétele, hogy pályázzunk. Folyamatosan bújni kell a 
pályázati lehetőségeket. Ebben ugyebár nyilván segítenek a mun-
katársak, de a végső döntést a képviselőknek vagy nekem kell meg-
hozni. Hogy milyen és mennyi pályázatra jelentkezzünk; hogy 
mekkora energiát kell belefektetnünk, hogy növekedjenek a nyeré-
si esélyek. Nem minden beadott tenderünk sikeres, de a beadottak 
80-90%-a nyertes.

A strand kiszolgáló épületeiben kialakítandó Ágnes fürdőház látványterve

És amikor beadtuk a pályázatot, akkor kell elkezdeni lobbizni. Sok 
jó pályázat érkezik más községektől is egy időben, nemcsak mi pá-
lyázunk. Ekkor kell olyan összefüggésekbe helyezni a mi elképze-
léseinket, ami pozitív döntésre sarkallhatja az elbírálókat. Konkré-
tan, nekünk ilyenkor fel kell vázolni, egy adott beruházás milyen 
egyéb, akár korábbi, vagy később megvalósuló kiegészítő projekt-
re tud épülni. Ezek összefüggésének majdani összeadódó haszna, 
eredményessége szempont a döntéshozók előtt. Láttatni kell velük, 
hogy van az elképzelésünk mögött komplex és jó irányba mutató 
koncepció. Ez a folyamat rengeteg időt visz el. Ehhez társul, hogy 
az örökölt pályázatok elszámolási szakasza irdatlan plusz munkát 
ró ránk. Napi szinten kell bogarászni a korábban teljesült, (vagy 
nem teljesült) beszerzéseket, szembe állítani leltárokkal, megbíz-
ható képet adva az ellenőrző hatóságnak.

JN – Hallgatva a válaszokat, mindinkább formálódik a kérdés, 
hogy mint rendkívül sikeres üzletember, miért ezt, a ráadásul tár-
sadalmi megbízatású tisztséget választotta?

Székely József – Ketté kell bontanom a választ. Az első és igen mar-
káns gondolatom, nem biztos, hogy mindenkinél sikert arat, de a 
Diófa Szövetség eltökélt szándéka volt, hogy a lejtőn megindult és 
azon egyre gyorsuló községnek új pályát szabjon. Ez sikerült.
A másik ok pedig az, hogy személyes társadalmi adósságomat tör-
lesztem ezzel a vállalással. Mindenkinek keletkezik „társadalmi 
adóssága” és ha tényleges lehetőség nyílik ennek a törlesztésére, 
akkor azzal az embernek élnie kell. Magyarország biztosította a fel-
sőfokú iskoláztatásomat, ösztöndíjasként végeztem az egyetemet és 
ezzel akkora társadalmi adósságom keletkezett, amit így és most 
törlesztek! Itt, Diósjenőn. Ez lehetett volna Csíkszereda, vagy kis 
túlzással akár Sao Paolo is, de az élet így hozta, hogy itt talált rám 
ez a feladat. 



JN – Sportos közhellyel élve, lehet-e szusszanni a félidőben?

SzJ – Határozottan NEM!!! A vállalt feladataink időarányos részét 
túl is teljesítettük, a még nem lezárult vállalásaink pedig többnyire 
folyamatban vannak. Egy község kicsit úgy viselkedik, mint egy 
hajó. A kormány már a jó irányba van állítva, de a hajótest lassan, 
méltóságteljesen mozdul, és fokozatosan áll a kívánt pályára. A cik-
lus felénél járunk, de nem dőlhetünk hátra. Ahogy az előbbiekben 
végig vettük, számos olyan, megörökölt ügyünk van, amire nem 
számítottunk a Diófa Szövetség programjának összeállítása során. 
Sok feladatot adnak. Többet, mint szeretném, de ezeken is úrrá le-
szünk.
Mindezt összevetve, úgy gondolom, hogy a ciklus végére, 150-
160%-os teljesítést tudhatunk majd magunkénak. Ezt teljes megy-
győződéssel mondom a jelenlegi állapotunk alapján. 

JN – Mekkora beruházási érték érkezett a faluba az elmúlt két és 
fél során?

SzJ – Menjünk végig! 200 millió a brikettáló, 200 millió a műfüves 
pálya és kapcsolt részei. Nagyságrendileg 240 millió az Ágnes für-
dőház, 200 millió a medencetér. Az orvosi rendelő és energetikai 
pályázat vége 170 millió lesz. Ezekkel már bőven egymilliárd fölött 
járunk. Megannyi kisebb, 1-10-20 milliós kis pályázat is fut, tehát 
közelítünk a másfél milliárdos összeghez.
És tegyük azt is hozzá, hogy nem kis lobbiszerepünk volt a főutak 
felújításában. Több, mint 3 km-nyi, a Közút által kezelt útszakasz a 
ciklusunk alatt készült el. Ez nem a mi pályázatunk, de a mi javun-
kat szolgálja, hogy jó minőségű útszakaszokon közlekedhetünk. És 
itt kell ezt a sort azzal kiegészítenem – ez egészen friss hír egyéb-
ként –, hogy a Berkenye – Nógrád közötti összekötő útszakasz fel-
újítását követően elkezdődhet a diósjenei bekötő út felújítása. A 
mostani becsléseink szerint legkésőbb 2024. közepére, két ütemben 
megvalósulhat a 2-es út, Diósjenőt összekötő közút felújítása. Ez 
is komoly lobbitevékenység. A Magyar Közút Zrt-nek új, nagyon 
tehetséges vezetője van, immáron két éve. A vele és Balla Mihály 
országgyűlési képviselő úrral ápolt, jó kapcsolatunk eredménye ez 
az ütemterv, miként az is, hogy az időszaki kátyúzások sűrűbbek 
és alaposak lettek, azaz mostanában már kevésbé találkozhatunk 
veszélyes úthibákkal az említett szakaszon. Hozzáteszem, hogy en-
nek egyik feltétele a mi hozzájárulásunk is, hogy rendben tartjuk 
a bekötő út környezetét. A kihelyezett hulladékgyűjtők és a szer-
vezett szemétgyűjtő akciónk eredményesek, kevés a hulladék az út 
mentén. Ha a Közútkezelő azt látja, hogy nekünk is szívügyünk az 
útszakasz, akkor ők is többet tesznek annak érdekében, hogy jól 
járható és kulturált maradjon. Apró, egymást kölcsönösen segítő 
gesztusok és működőképesek. Az eredménye pedig mindannyiunk 
javára szól.

JN – Az előbbi felsorolásban szóba került a műfüves pálya. A Di-
ósjenői Sportegyesület a többi civil szervezethez viszonyítva ma-
gasabb összegű támogatást kap az önkormányzattól. Mit ad a DSE 
Diósjenőnek a fociutánpótláson kívül, hiszen most gyakorlatilag 
csak ebben a sportágban lehet mozgási lehetőséget találni a gyer-
meknek?

SzJ – A sportegyesület nagyon szépen elindult a saját lábra állás 
útján. Ezt megkönnyíti, hogy a füves pálya öltözője, illetve a meglé-
vő világítás energiaigénye terveink szerint napelemekkel lesz meg-
támogatva. Ugyanez lesz a műfüves pályánál, azok a napelemek, 
amelyek a félbehagyott orvosi rendelő tetején vannak per pillanat 
és semmi hasznuk nincs, át lesznek oda helyezve. A pályánál jelen-
tősen fogják csökkenteni a létesítmény energiaköltségeit. De nem 
csak ez! Az új sportpálya viszi a falu hírét. Télen-nyáron bérelhető 
a műfüves pálya, járnak ide emberek futballozni és látják, hogy az 
egyik legszebb fekvésű pályán rúghatják a bőrt.
De hogy ne csak a fociról beszéljünk. Néhány hete aláírtuk a kültéri 
edzőpark szerződését, így az a projekt is hamarosan tető alá kerül-

het. Igen jelentősen fejlesztettük a játszóteret, ahol a gyerekek már 
jóval több eszközön tudnak mozogni, játszani. A sportegyesülettel 
közösen folyamatosan keressük a megoldást egyéb sportágak Diós-
jenőre honosítására. Szóba került a tenisz, mint lehetőség, hiszen 
megvan a pálya, amit karban kell tartani és ki kell tudni használni. 
Erre megoldást keresünk, mert kihasználható potenciál.
Régi álmom, hogy a roma gyerekeknek tudjunk nekik jobban 
megfelelő sportolási lehetőséget biztosítani. Számukra talán az 
ökölvívás lenne csábító lehetőség. És ha valamikor el tud készülni 
a műfüves pálya mellett egy új öltözőépület, akkor ott akár arra 
is tudnánk területet kialakítani, hogy egy szorító is elférjen, ahol 
szervezett edzéseken vehetnek részt a boxolni vágyó fiatalok. Vagy 
a szorító mobilissá tételével akár egy tatami is kialakítható lenne 
más küzdősportokhoz. A lehetőségek tárháza nagy. Erősen lobbi-
zunk annak érdekében, hogy a műfüves pálya körül egy legalább 
négysávos futópályát alakíthassunk ki, ezáltal az atlétika iránt ér-
deklődőket is bevonzva. Így egy igen komoly sportközpont lesz 
kialakítható Diósjenőn. 

Ülésezik a Képviselő-testület

JN – Sok témát érintettünk a beszélgetés során és talán zárógondo-
latként felvetődik, hogy ha ilyen sikeres félidőt tudhat maga mö-
gött a Diófa Szövetség, vajon mi várható a jövőben?

SzJ – A ciklusunk alatt sajnos egyáltalán nem volt „békeidő”. Az 
első néhány hónap az átvétel stressze, majd szorosan azután a pan-
démia, az utóbbi két év a világjárvány különböző szintű hatásainak 
kemény nyomása alatt telt el. Ez irdatlan többletfeladatokkal járt. 
Az egyik, leginkább húsba vágó velejárója az volt, hogy sokáig nem 
lehetett rendezvényeket tartani és az élő, testközeli kapcsolat kor-
látozottsága mindenhol megviselte a társadalom szövetét. Szeren-
csére a napi ügyek intézése során sokakkal tudtam találkozni, ahol 
elhangoztak vélemények és persze kritikák is. Az élet minden terü-
letén érkeznek ilyenek. Minden helyzetből nem lehet „jófiúként” 
kijönni és előfordul, hogy konfliktust kell vállalnom, a falu érdekeit 
szembe kell helyeznem néhány egyéni érdekkel. 
A közösség érdeke a legfontosabb. Élő példa, hogy a minap egy 
illegálisan szemétlerakó, helyi lakossal egyeztettem az általa oko-
zott kár rendezése ügyében és természetesen előjött az „oldjuk meg 
okosba” ajánlat is, amit én nagyon kategorikusan elutasítottam. 
Ilyenkor nem szövődik barátság.
Nem zárunk be strandot, hanem felújítunk. Nem adunk el művelő-
dési házat, hanem kialakítunk.
Rengeteg ember örül a majdani a strandnak, a felújított járdáknak. 
Sokan vették örömmel birtokba a buszmegállók könyvespolcait, 
nagyon sok kedves szót kapunk a parkok, közterek fokozatos meg-
újításáért. 
Szerintem a lakosok elkezdtek hozzászokni ahhoz, hogy ha vala-
mire azt mondjuk, hogy el fog készülni, akkor az el is készül. Ez bi-
zalmat ébreszt. És persze örök dilemma a félig teli pohár, vagy a fé-
lig üres ellentmondása. Van, aki évtizedekig pocsék minőségű úton 
járt haza, majd az útfelújítások után csupán ötven méter hibádzik 
a házáig és mégis emiatt a rövid szakasz miatt elégedetlenkedik. 



Nekünk fontos, hogy hírt adjunk az apróbb fejlesztésekről is, hogy 
az átfogó és tervezett megújulás pozitív szemlélete gyökerezzen 
meg. Nem siránkozunk, nem panaszkodunk, mert láttuk, hogy az 
nem vezet sehová. 

A lakosság semmit nem érzékelt abból, hogy az elmúlt két és fél év-
ben kb. 60-70 feljelentést kaptunk, de egy eljárásban sem marasz-
taltak el. A lakosság ugyanígy semmit nem érzékelt abból, hogy 
az a pár rendezvényünk is, amit meg lehetett tartani, mindenféle 
feljelentésekkel volt megspékelve, az ÁNTSZ-nél, a Katasztrófavé-
delemnél, munkavédelemnél stb. Gyakorlatilag 2-3 hetente érkezik 
valamilyen ellenőrzés, többnyire névtelen bejelentés alapján, de a 
szóhasználatból megállapítható, hogy ugyanazok a szerzők, mint a 
nevesített feljelentéseknél. 
Örök és óvatos optimistaként mondom, hogy ezeknek a rosszin-
dulatú akcióknak van egy kifejezetten pozitív, bár valószínűleg a 

feljelentők szándékától teljesen független hatása. Minden nap tu-
datosítja, hogy nem lankadhatunk, és ez jó! Azt hiszem, hogy én 
vagyok az egyetlen olyan polgármester az országban (ismét nevet 
– a szerk.), akit azért jelentettek fel a rendőrségnél és a NAV előtt is, 
mert nem veszem fel a tiszteletdíjamat (amikor korábbi ciklusban 
ugyancsak nem vettem fel a tiszteletdíjat, amit abban az időben a 
mostani feljelentőim költhettek el, akkor nem volt probléma szá-
mukra, hogy ingyen dolgozom…). Ellenlábasaink sorra bukják el 
a bírósági eljárásokat, az utóbbi egy évben hármat is, de ezeket sem 
hoztam nyilvánosságra, mert a közösség érdeke a gyógyulás. És ez 
a gyógyulás halad is a maga tempójában. 

Nyugodt meggyőződésem, hogy jó úton haladunk. Ez a település 
fejlődik, a lakosság száma gyarapodik és egyre több szempontból 
jó itt élni. 
Diósjenőn élni jó.

A mágikus arány
 Laczkó Mihály - plébános

„Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, mikor a magad 
szemében a gerendát sem veszed észre?” (Mt 7.3)

Az evangélium olyan tanítás, ami elől nagyon nehéz elhajolni. 
Nehéz azt mondani, hogy ez rám nem vonatkozik, engem nem 
érint. Hogyan válik világossá számomra a jó, vagy a rossz. Miről 
ismerem fel, mi az hogy képmutatás. Erről mindenkinek van sze-
mélyes élménye. Egyikőnk sem kivétel. Ez egy erős figyelmeztetés 
számunkra. De ami ennél is fontosabb, egy felhívás, hogy hogyan 
osszuk meg a bennünk lévő jót.
Nézzük kicsit messzebbről! Egyszer egy atya a misén a spirituá-
lis, lelki adományokról prédikált. A mise után odament hozzá egy 
néni, aki azt mondta hogy atya, nekem van egy spirituális képessé-
gem. Én megkaptam a kritizálás adományát. A pap ránéz, majd azt 
kérdi tőle, hogy ne haragudj, ismered a talentumokról szóló példa-
beszédet? Igen, mondta az asszony. Emlékszel arra, hogy mit tett az 
az ember, akinek csak egyetlen talentuma volt? Igen, emlékszem. 
Fogta és elásta. Bólintott az atya. Na menj és cselekedj te is hason-
lóképpen! Akinek csak ez az egy adománya van, az tegyen így. 

Amikor azt a szót kimondom, hogy kritika, vagy amikor odafordu-
lok a másikhoz, akivel épp találkozom, hogy figyelj, a munkáddal 
kapcsolatban van egy-két kritikai észrevételem. Szerintem ilyen-
kor mindenkinek ökölbe szorul a keze és görcsbe rándul a gyomra, 
mert arra készül, hogy a másik rá önt mindent és elmondja, hogy 
mennyire hitvány ember.
Nézzük meg a Magyar Értelmező Kéziszótárt – függetlenül attól, 

hogy mi magyarok vagyunk – , hogy mit is jelent pontosan az a 
szó, hogy kritika… A szó jelentése: egy értékelő vélemény, bírálat, 
valakiről, valamiről, amelyben jó és rossz, egyaránt helyet kaphat. 
És ez nagyon fontos, hogy jó és rossz. 
John Gottman ismert családterapeuta kutatása megállapítja, hogy 
egy emberi kapcsolatban – és az lehet házasság, barátság, bármi-
lyen reláció – van egy mágikus arány. Ez az arány, öt az egyhez. Mit 
jelent ez? Azt gondoljuk nagyon sokszor, hogy ha valakire mondok 
valami rosszat, aztán mondok valami jót, akkor úgy egálban va-
gyok. Mondjuk azt mondom neki, hogy idefigyelj, ezt a dolgot te 
annyira elszúrtad, nem gondoltam volna, hogy ennyire béna vagy, 
hogy ezt se tudod megcsinálni. Egyébként pedig jó a hajad… Ez 
nyilván nincs egálban. Ha valakire a szó klasszikus értelmében te-
szek egy kritikai megjegyzést – ezt mondja Gottman -, akkor 5 (öt) 
jó dolgot kell mondanom róla. És ekkor áll helyre mindkettőnk lel-
kében az egyensúly. Ez a mágikus arány: egy, az öthöz.

Amikor mindezt leírtam, elkezdtem azon gondolkodni, hogy me-
lyik az az öt érték, ami a diósjeneiekre vonatkozhat.
- Képes tanulni, fejlődni. Ezt tapasztaltam miután rendbe tettük 
a temetőt az önkormányzat segítségével. Sokan mondták nekem, 
hogy Diósjenőn nem fog sokáig megmaradni ez a rend. De én hi-
szek, hittem az emberben. És azóta is szép tiszta a temető.
- Együttérző. Oda tudnak állni a gyászoló mellé, aki veszteséget él 
át.
- Képes önszerveződésre. Ezt mutatják a közösségek mind egyházi, 
mind világi téren.
- Sokszínű. És ez nem ellentétek összeadódása, hanem inkább szín-
kavalkád, változatosság.
- Mindenhol találni elkötelezett embereket, akik nagyon sok mun-
kát tesznek bele egy közösség működésébe.

Ha mégis valakinek nagyon erős kritikai mondandója van, akkor 
annak egy történet zárásként Anthony de Mello jezsuita atyától:

Egy keleti bölcs üldögél a kókuszfa alatt. A fán ül egy majom és 
ráhajít a bölcs fejére egy kókuszdiót. Ő kettétöri a diót, megeszi a 
húsát, megissza a levét, a héjából pedig ivócsészét készít.  A törté-
net így zárul: köszönöm a rólam mondott kritikát.
Akkor van a kritikának értelme, ha a másiknak oltjuk a szomját, 
csillapítjuk az éhségét és eszközt adunk a kezébe. Sokszor bújunk 
amögé az eufémizmus mögé, ami csak szóvirág, hogy „az én kriti-
kám építő jellegű”. Ez csupán szemfényvesztés. Ilyenkor nem törté-
nik más, csak ledegradáljuk a másikat.
Legyünk megértőek, elfogadóak! 

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 

akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan 
kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány +36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)



Köszönet az útjavításért
 Végh József - ny. népművelő, helytörténész

A Zrínyi és Bartók utcákat összekötő kis keresztutca meglehetősen 
szűkös, s ezért az útra belógó gyümölcsfák miatt a magas felépítésű 
autók – igyekezvén azt kikerülni – azt útpadkára kényszerülve mély 
árkot vágtak. Veszélyessé vált a közlekedés különösen szembejövő 
forgalom esetén a személyautók számára is. Az önkormányzat mind-
két feladatban a segítségünkre sietett. Először levágták az úttest fölé 
nyúló ágakat, majd zúzott kővel kitöltötték a kátyúkat. Köszönettel 
tartozunk érte. Reméljük, hogy egyszer sor kerülhet majd a tartós 
útjavításra is.

Az útról
A kis keresztutca tulajdonképpen földes út. Azt, hogy valamikép-
pen mégis járható volt az 1945-ös kitelepítésnek köszönhette. Ez 
év februárjában mindenkinek el kellett hagynia Diósjenőt. Nem 
volt ez alól kivétel a súlyos fekvő beteg ember és az apró gyermek 
számára sem. Nagy hóban, hidegben indult útjára minden család. 
Akinek volt rokona a közeli falvakban, oda menekült. Szüleim az 
egy hónapos nővéremmel Pusztaberkibe mentek egy ismerős ta-
nítónőhöz. Három hónap múlva térhettek csak haza. Egy teljesen 
felforgatott falu várta őket. 
A kilakoltatás után a mi házunkba került a helyi orosz főhadiszál-
lás. Harci események a vidékünkön már nem voltak, de Budapest 
még nem esett el, csak körgyűrűbe volt zárva. Malinovszkij marsall 
innen irányította a 2. Ukrán Front hadseregét. A kertünk egy részét 
még ma is bunkerként emlegeti a családi hagyomány, az ott ásott 
óvóhelyek miatt. Hogy a főhadiszállás előtti út járható legyen, nagy 
köveket hordtak bele. Hihetőleg nagy részét Budapestről hozták, 
hiszen sok volt benne a faragott kockakő. Így aztán gyerekkorunk-
ban kőről-kőre lépvén, sárban is haza tudtunk jönni. A vasútállo-
más felé vezető még ingoványosabb szakaszt pedig úgy tették jár-
hatóvá, hogy a falusi pajták nagy kapuit leszedve, végig takarták 
az utat. A bunkerek faldeszkáiból két apró pad és egy kis asztal is 
készült. Kisgyermekként ezek mellett ültünk a családi étkezések 
során. Még ma is használatban vannak: a cserepes növények téli 
tárolására szolgálnak.

A közművek kiépítésekor az út közepén fektették le a víz, gáz és 
csatornavezetékeket. Az árokásás során a felszínre kerültek a nagy 
kövek, amelyeket nem tettek vissza, hanem elszállították. Egyszer 
azért kapott az út némi zúzott kő borítást, de az mára többnyire 
elkopott, elsüllyedt.

A fákról
A telket keretező és a portán lévő fák is egykoron nagyapám or-
szágos hírű gyümölcsfaiskolájának törzskönyvezett gyümölcsfái 
voltak. Minden egyes fának van egyedi törzskönyvi száma, s nem 
is az volt a legfőbb feladatuk, hogy teremjenek, hanem hogy oltó-
vesszőt biztosítsanak a szaporításhoz. A kertészkedők még ma is 
jönnek oltóvesszőért évente néhány alkalommal. Különleges, régi 
körtefajták, amelyek ma már nincsenek forgalomban: Bosc kobak, 
Drouard elnök, Papp körte, Angoulemei hercegnő és így tovább. 
A ma már nyolcvan felé közeledő fák becsületére legyen mondva, 
hogy kétévente még mindig bő terméssel szolgálnak.

Táncoljunk!
 Sztregovai Erika

 
Szűk 25 éve, hogy kapcsolatba kerültem a néptánccal, igaz, akkor 
még csak általános iskolásként a szüreti felvonulásokon próbálgat-
tuk a lépéseket. Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal a helyi 
néptánc egyesület tagjaként rengeteget táncoltunk a környéken és 
határon túl is, de amit valójában jelent a néptánc, az a közösséghez 
való tartozás érzése. Egy olyan közösségé, amely szereti a zenét, 
szereti a táncot, a jókedvet, egymást és szeretné ezt a hagyományok 
őrzésével megteremteni. 

Ezt a közösséget szeretnénk most megújítani, új egységbe vonni. 
Újraindítani a helyi néptáncot.  Elődeinkhez hasonlóan szeretnénk 
egy jó csapatot, egy kis családot létrehozni. Fontosnak tartom, 
hogy a magyar néptánc és népi kultúra fennmaradjon Diósjenőn 
is. Szeretnénk meginvitálni minden érdeklődőt, fiatalt és időseb-
bet, fiút és lányt, helyieket és akár környékbelieket is, hogy csatla-
kozzanak hozzánk. Ha szeretik a zenét, tisztelik a hagyományokat, 
szeretnének részesei lenni a néptánc forgatagának, vegyenek részt 
néptánc próbáinkon hetente, vegyük fel együtt népviseletünket. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek magukban, 
hogy velünk ropják a táncot. Kötelezettséggel nem jár, jó kedvvel 
és mozgással annál inkább.
Jelentkezni lehet nálam a 06303844206-os telefonszámon, vagy a 
diosjenoneptánc@gmail.com email címen. Akik ismernek, meg-
találnak a közösségi oldalon is, ott is szívesen fogadom kérdéseiket, 
jelentkezéseiket. Első próbánk márciusban lesz az IKSZT termé-
ben.
Kedves Olvasók!
A Jenői Napló kéthavonta megjelenő, helyi információs 
kiadvány, mely Diósjenő történéseit igyekszik nyomta-
tott formába önteni. Felgyorsult világunkban a napi in-
formáció áramlásnak ezernyi csatornája létezik, mégis 
megpróbáljuk fenntartani ezt a klasszikus formát, azaz 
hogy kézbe vehető, lapozható orgánumunk is lehessen. 
Eredeti tervünk szerint minden páros hónap végére ke-
rülne a háztartásokhoz az aktuális szám, de mivel szá-
mos ponton állandó változásban telnek napjaink, így 
igazi kihívás a határidők betartása. A soron következő 
számmal igyekszünk április végén Önöknél kopogtatni.



Programtervek 2022-re
 Glöckl Ferenc, Tóth Gábor

Nehéz helyzetben van a programszervező, mikor a világban pandé-
mia, a közelünkben háború dúl és nem dúskálhat közösségi terekben 
a lakóhelyünk.
Ez utóbbi kérdésben végre megnyugtató válasz születhet, ugyanis el-
készült az egykori Villtesz területén a régmúltat idéző nevet viselő 
Tükrös-terem. Hivatalosan a Művészetek Háza lett a Kossuth út és 
Szabadság út sarkán elhelyezkedő épületszárny.

Az idei évre több, korábban eltervezett, de a járványügyi rendel-
kezések miatt elhalasztott esemény csúszott át, legnagyobb remé-
nyével annak, hogy valóban meg is tudjuk rendezni mindegyiket.
Mivel a Tükrös-teremben az utolsó simítások is elkészültek, bár-
melyik pillanatban megtölthető programmal, közönséggel. Ezt a 
szándékot jelen pillanatban (március idusa) az ukrajnai menekül-
tek ellátásához kapcsolódó, települési kötelezettségünk és válla-
lásunk befolyásolhatja egyedüliként, ezért a most felvázolt tervek 
igencsak képlékenyek maradnak mindaddig, míg ténylegesen meg 
nem hirdethetjük a soron következő rendezvényt.

Az újjáépített „Tükrös-terem”, itt még tükrök nélkül a hangtechnikai szerel-
vényezés idején

Az új Tükrösbe szervezünk egy havi rendszerességgel jelentkező 
beszélgetős műsort, amolyan Talk Show-t, ismert hazai vendégek-
kel. A meghívottjaink zenészek, médiaszereplők, színészek, művé-
szek lesznek. Bízunk benne, hogy áprilisban már meghirdethetjük 
az első ilyen jellegű eseményünket az új közösségi térbe.

A berendezett közösségi tér az új függönyökkel

Május elején (a pontos hétvégi dátum még képlékeny) jótékonysági 
koncert lesz az óvodai játszótér és külső udvar fejlesztésének meg-
támogatásáért. A koncert fellépője Gergely Róbert lesz, aki már járt 
nálunk és sikeres koncertet adott az idősek napján.

Gergely Róbert az idősek napján, 2021-ben

Május 29-én, gyermeknapon a Mesél a Börzsöny bábszínház fesz-
tivál várja az érdeklődőket a Szent István parki szabadtéri színpad-
hoz. Ez a rendezvény már hagyományosnak mondható, hiszen az 
elmúlt években sikeres előadásokat láthattunk a fesztivál keretében.

A Jenő napon Kalap Jakab várja a gyerekeket

Július 16-án Jenő-nap lesz. Diósjenő legnagyobb rendezvénye sza-
badtéren kicsiknek és nagyoknak!
Az eddigi tervek szerint fellép: Kalap Jakab, Mészáros Árpád Zsolt, 
Kökény Attila és Csordás Tibor (Fiesta)

Kökény Attila 

Most már az is vállalható, hogy rossz idő esetén a programok je-
lentős része fedett helyre vihető, de a tavaly debütált, Szent István 
parki napvitorla is nagy könnyebbség, hogy minden eshetőségre 
felkészüljenek a szervezők.

Az idei évtől négy programhelyszíne van Diósjenőnek, a Művésze-
tek Háza, a Szent István parki szabadtéri színpad, a Tájház hűsítő 
közösségi tere (a későbbiekben a teljes udvara is), valamint a Boró-
ka-ház. Az aktuális és véglegesnek tekinthető programokról  min-
den esetben tájékoztatást adunk a falu online felületein is.



Segítség Macsolának
 Munkatársunktól

Mint ismeretes 2022. február 24-én 0.00 órakor Oroszország hadmű-
veletet indított Ukrajna ellen. Ez a „különleges katonai cselekmény” a 
legnagyobb hagyományos katonai konfliktus Európában a II. Világ-
háború óta és a legnagyobb eszkaláció az orosz-ukrán háború 2014-
es kezdete óta.
Kárpátalja Ukrajna része, zömmel magyarlakta településekkel. Itt 
található Macsola, mely község Diósjenő testvértelepülése. Termé-
szetes és magától értetődő elhatározás volt, hogy a harci események 
megindulását követően településünk is kivegye részét a kárpátaljai 
magyarság megsegítésében. 
Alábbi írásunk bőven a lapzártánk után készült, ezzel is bizonyítva, 
hogy a mai világban, a napról, napra változó hírfolyamban igen ne-
héz megálljt parancsolni a híreknek.

Macsola

Az első adománygyűjtő nap február 27-én volt. Az ekkor összejött 
segítség elsősorban Kárpátalja egészéhez juthatott el. Március 3-án 
és 4-én újabb gyűjtés volt Diósjenőn, ezalkalommal közvetlenül 
Macsolának gyűltek az adományok.

Ebben a gyermekrajzban minden benne van

A másfél millió forint értékű tartós élelmiszer, csokoládé, tisztál-
kodási szerek mellett egy teljesen új áramfejlesztő berendezést is 
adományozott községünk a testvértelepülésnek.
Március 4-én elindult a rogyásig telepakolt kisbusz Szatmárcseké-
re, ahol már meg volt szervezve a Tisza és az országhatár túloldalán 
fekvő Macsolára a szállítás. Fontos volt ez a logisztika, hogy tényle-
gesen a testvértelepülésre jusson el az adomány.
Bő egy héttel később, március 12-én jött a hír, hogy minden rend-
ben megérkezett Macsolára. Az átszállítást Sápi Zsolt badalói és 
macsolai református lelkész koordinálta.

A Macsolára szánt adomány összetételéről napi szinten egyeztetett 
Sebestyén Róbert macsolai elöljáró és Székely József polgármester.

Az összegyűlt adományok Diósjenőn

A szállítmány célba juttatásával kapcsolatosan Sápi Zsolt az alábbi 
levelet küldte Diósjenő polgármesterének:
„Tisztelt Székely József Polgármester úr!
Szeretném arról tájékoztatni, hogy 2022. március 12-én egy ismerő-
söm segítségével sikerült Szatmárcsekéből átszállítani az Önök nagy-
lelkű adományát, amit Macsolának küldtek. A macsolai polgármes-
ter 24 órás ügyeletben volt, ezért nálam a parókián helyeztük el. A 
tegnapi nap folyamán 2022. március 14-én érte jött Sebestyén Róbert 
polgármester és mindent elszállított és jelezte, hogy a segítség további 
sorsáról majd ő fogja tájékoztatni a Polgármester urat.  
Én szeretném a mindazok nevében meg köszönni, akik a háború mi-
att elveszítették az otthonukat és ide kellett menekülniük. Imádkozni 
fogok Önökért és bízom benne, hogy ezt a testvértelepülés kapcsola-
tot szorosabbá fogjuk fűzni, ha vége a háborúnak. 
Szeretettel: Sápi Zsolt badalói és macsolai református lelkész
 „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a 
világosságok Atyjától száll alá...”Jakab1.17
„ Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel 
is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg (Jézussal).” Máté 
25,40”

Sebestyén Róbert macsolai előljáró és Sápi Zsolt tiszteletes, valamint az 
adományozott áramfejlesztő

Ha a helyzet úgy kívánja, kész Diósjenő befogadni a menekülte-
ket, elszállásolni őket. Szükség szerint óvodai és iskolai helyeket, 
tudunk biztosítani a gyermekeknek, munkát és jövedelmet a fel-
nőtteknek. A megyei polgári védelmi és katasztrófa védelmi szak-
emberekkel felmértük és kijelöltük az erre alkalmas helyszíneket és 
létesítményeket.



Bizottsági beszámoló
 Blaskóné Csontos Mária

A Környezet és állatvédelmi Bizottság a 2022. február 15-i Képvise-
lő-testületi ülésen beszámolót tartott a működéséről és az érvényben 
lévő rendeletek hatásáról településünkön.

Minden állampolgár köteles bejelenteni a tulajdonában lévő eb 
adatait és minden változást az önkormányzatnál. Kötelező a chip, 
az oltás és a kiskönyv bemutatása ellenőrzéskor. Elkóborolt állat 
esetében a chip leolvasását követően az állatorvos a regisztrációs 
adatbázis alapján két percen belül megadja a gazda nevét, címét, 
telefonszámát.

A kutyatulajdonosnak gondoskodnia kell a kutya szökésének meg-
akadályozásáról, a szomszéd kertekben, közterületeken nem kóbo-
rolhatnak a kutyák. „A nem bánt senkit, majd hazajön” elv 20 000 
Ft-ba kerülhet a gazdának.
Felhívom a figyelmet, hogy a 2016. évi ebtörvény alapján tilos ku-
tyát láncon tartani, kivétel, míg a postás, vagy az idegen látogató 
bemegy az udvarba.
Kérjük a lakosságot, továbbra se tűrjék el a láncon sínylődő, csont-
sovány állatok látványát, menjenek be a hivatalba, akár nevük 
titkosításával írják le a tartási körülményeket, kérjenek aláírt, bé-
lyegzett másolatot a hivatalnoktól, mert ez a folyamata a hivatalos 
intézkedésnek. A közösségi oldalon történő bejelentés nem mi-
nősül hivatalosnak, az ott olvasottak alapján nem intézkedhet az 
érintett szerv. A felület csupán információk közlésére való. 

A tíz esetben történt ellenőrzés, intézkedés kapcsán három ebet 
kellett elkobozni a nem megfelelő állattartás miatt, jelenleg további 
két eb fog menhelyre vagy új gazdához kerülni, öt esetben részleges 
eredmények születtek a hivatalos felszólítások alapján. Ilyen ese-
tekben eltiltják a gazdát az ebtartástól. Az elsőfokú állatvédelmi ha-
tóság képviseletében, Dr. Hugyecz Renáta megerősítette, mindent 

el fog követni az állat- és környezetvédelmi törvények betartatása 
érdekében. Erről tett tanúbizonyságot az elmúlt időszak során. 
Köszönjük Reni! Köszönjük Dr. Nagy Anna, jegyzőasszony!

A természetvédelem az egyedi tájérték, a kiemelkedő helyi érté-
kek védelmét jelenti. Természeti oltalom alá helyeztünk 49 helyi 
jelentőségű egyedi épületet és területet, a patakparti nyárfákat, a 
Kápolnadombot.
Pályázaton fákat nyertünk, gyógynövény kertészetet és községi 
gyümölcsöst hoztunk létre.
A környezetvédelem nem más, mint az ember által okozott kár mi-
nimalizálása az ember érdekében.
Folyamatosan mentesítjük településünket a köz- és külterületen 
lerakott hulladékoktól, a bekötő út menti zöld autós kukák is se-
gítenek ebben.
A lakosságnak évi két alkalommal van lehetősége ingyenes lomta-
lanításra, a hulladékszállító cég honlapján lehet bejelentkezni.
A rétsági hulladékudvar is várja a lomokat, kérjük éljenek a lehe-
tőséggel.

A lakosság nagy része megértette, hogy a kerti hulladék égetését 
fel kell, hogy váltsa a saját kertben történő komposztálás. Az ön-
kormányzat ősszel és tavasszal, a szombati napokon befogadja a 
levágott kerti gallyakat és ledarálja. Az időpontokról tájékozódjon 
a honlaunkon! 
Látványosan javult a levegő tisztasága a Boróka házban elhelyezett 
levegő szennyezettségi szintmérő berendezés alapján.

Vigyázzunk a környezet és a levegő tisztaságára!



 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 
 

 

A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen KÉT alkalommal, 
üdülő ingatlan esetében EGY alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerben 
végzi, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.  

FONTOS! A lomtalanítás NEM konténerben történik, ezért kérjük, amennyiben lomtalanítani 
szeretne, úgy telefonon a Lomtalanítás menüpontot válassza, NE a konténerrendelést! 

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, 
bútorokat szállítjuk el! 
Lomhulladék: az az eseti jelleggel keletkező, nagyméretű darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt 
nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe (kukába). (pl.: berendezési tárgyak, 
bútorok, textíliák stb. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:  
- zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék 
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék; 
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…); 
- gumiabroncsok, autó – és gépalkatrészek 
- veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, 

használt sütőolaj, zsiradék, gépjárműolaj); 
- állati tetem, fertőző és undort keltő anyag 
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó 

hulladék. 
 
A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 6 
óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása 
érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre. A lomhulladékot minden esetben úgy kell 
elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet 
ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

Lomtalanításhoz időpont egyeztetésre ügyfélszolgálati elérhetőségeinken van lehetőség! 

Igénylés menete: 

1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 (2. 
menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben). 
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társaságunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd 
közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.) 
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot. 
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot. 

 
FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink 
vehetik igénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk! 

FIGYELEM!
A házhoz menő lomtalanítás egész évben igényelhető.



06-35-525-012

Ágdarálás, bozótírtás, veszélyes fák kivágása, zöldterület gondozás helyben.
Debreceni Viktor

06-30-2728065

Keresztrejtvény
A megfejtésben szeretett Börzsöny hegységünk egy kiemelt fon-
tosságú védett erdőterülete olvasható.

Vízszintes: 2. Gömb páratlan betűi. 4.  -hoz, -hez, -…. 6. Liba 
mondja. 7. Bankot foszt. 9. Helyeslés. 11. Pénz végei! 13. MEG-
FEJTÉS 15. A Jupiter bolygó egyik holdja. 16. Ízeltlábú állat. 18. 
A cirkónium és a jód vegyjele. 19. A monda szerint ez a királyunk 
sokat vadászott a Börzsöny rengetegeiben, és legszívesebben a Ki-
rály-kútnál pihent meg. 20. Diósjenői lakosok régi elnevezése. 23. 
Ismételt tagadás. (szintén ne) 24. Ugyanott, röviden. 25. Elem tí-
pusa. 27. Kétjegyű betű. 28. Diósjenő községnek tiszteletbeli bírája 
volt. (Lajos) 30. Nyílászáró. 32. Mocsár, ingovány. 33. Fölugró pá-
ros betűi. 35. Éneklő szócska. 36. Tengeri sebesség. 38. ………bor 
(gyöngyöző alkoholos ital). 40. Fejünk elülső része, másnéven orca. 
41. Mosópor márka. 42. Forrás Diósjenő mellett. 43. Egy cetfaj vi-
aszos váladéka, illatszer. 44. A tantál vegyjele.

Függőleges: 1. Névelő. 2. Börzsönyben található kereszt, amely egy 
báró tragikus halálának emlékét őrzi. 3. Búzaszem. 4. Egy terüle-
ten élő, onnan származó (pl. növény). 5. Védett ragadozó madár. 
6. Gyom másnéven. 8. ………-bérc; börzsönyi magaslat. 9. Nem 
erre. 10. Téli csapadék. 11. Ágynemű része. 12. Zsigmond becézve. 
13. Részeges, iszákos ember. 14. Diósjenőn született híres színész 
nevének kezdőbetűi. 17. Kapóra jött alkalom, ürügy. 21. Rajzhoz, 
íráshoz való, tintaszerű, fekete festék. 22. „Te” angolul. 

26. Vaddisznó kicsinye. 27. A baj eredő helye, központja, vagy tűz-
fészek másnéven. 28. Börzsönyi hegy, melynek nevéhez számos le-
genda fűződik. 29. A „sok” számnév középfoka. 31. Működik a mo-
tor. 32. Levelek összesége a fán. 34. Lompos farkú állat, ravaszdinak 
is nevezik. 37. Fanyar ízű erdei gyümölcs. 38. Házszám rövidítve. 
39. Osztrák és olasz autójel.
           Összeállította: Székelyné Bognár Eszter


