
Főhajtással
 Tóth Gábor - főszerkesztő

Egy közösségben mindig szükség van példaképekre. Olyan elődökre, 
vagy éppen ma is köztünk élőkre, akik élete, munkássága, szemlélet-
módja példaként szolgálhat akár a kortársaknak, akár az utókornak.

A mai világ egyre kevesebb példaképet hordoz. Rendben, minden 
korosztálynak megvan a maga ikonja, idolja, hisz elég visszagon-
dolnunk a dinamikusan boldog ’80-as évekre (jómagam ifjúkora), 
amikor megannyi színes plakát borította a szoba falát. De idővel 
ezek a poszterek lekerülnek a falakról, festőhenger, vagy tapéta 
varázsolja újjá a helyüket, netán más lakóhelyre költözünk és már 
nem celluxozzuk vissza a megfakult képeket.
Átértékelünk. Újabb példák kerülnek elénk – ha kerülnek. A kö-
vetendőket nem csak mi választjuk, hanem a környeztünk kínál-
ja fel számunkra. Ha tudunk, élünk a lehetőséggel. Ha nem, mert 
mondjuk sem a család, sem az iskola nem tanít meg befogadónak 
és elfogadónak lenni, akkor idővel elutasítjuk a példákat. Legyen az 
bármilyen. Marad a „10 másodperc hírnév” áramlatán fel-felbuk-
kanó, önjelölt, magamutogató, instant hős (influenszer, így nevezi 
az internet népe), aki előtt csak azért hajtunk fejet, mert a kezünk-
ben tartjuk a telefont, amin nézzük a „munkásságát”. Követjük, láj-
koljuk, megosztjuk mindaddig, míg nem jön egy következő. Majd 
az utána következő… Mi értéket hagy maga mögött az ilyen „pél-
dakép”? Nem sorolom, mert borzalmas és semmi értelme ötletet 
meríteni belőle. 
Faluban élve, az évek során megismerve a helyi értékeket, a hely 
történelmét, sorra – talán jóval könnyebben, mint egy városi kör-
nyezetben – „jönnek szembe” a példaképek. 
Megtudjuk, hogy egyes településrészeket, utcákat, szokásokat kiről 
és miért neveztek el eleink. És mivel az idő halad, lesz újabb indok

Saját termesztésű zsálya a Bircsák Bözsi néni Gyógynövény Kertészetben

a névadásra. Fontos, hogy a helyi közösség kollektív tudatában, 
emlékezetében fennmaradjanak azok, a valaha Diósjenőn élt elő-
deink, akik tudtak és akartak is tenni a faluért, életük, munkássá-
guk valamely területen kitörölhetetlen lenyomatot hagyott a tele-
pülésen.
Szerény kiadványunk kiemelten igyekszik foglalkozni velük, akár 
azon okból, hogy településünk fejlődésével újabb és újabb elneve-
zések születnek, vagy akár azzal a céllal, hogy méltó emléket állít-
sunk nekik, a ma már ódivatúnak mondható, nyomtatott sajtóban. 
Bízva abban, hogy nagyjaink előtt így is fejet hajthatunk, ha olvas-
suk történeteiket.
Néhány oldallal később Bircsák Bözsi néniről és Végh Károlyról 
olvashatnak.

Újdonságok Diósjenőn
 Jenői Napló

Egy település fejlődése nem csak a reflektorfénybe kerülő cselekede-
tek, történések tükrében mérhető, hanem mindaz az apróság is érté-
ket növel, melyek mellett akár nap, mint nap elsétálunk, lehet csak 
a tudatalattink vesz róla tudomást. Vagy az sem. Mégis, ha egy-egy 
ilyen apróság nincs, akkor érezzük a hiányát. Csokorba szedtünk né-
hány, említésre méltó változást a közvetlen közelünkből. És a végére 
hagyjuk a sláger témát…

A 2019-es helyhatósági választásokat követően a Diófa Szövetség 
által felállított testület azonnal megkezdte munkáját, mely számos, 
jelentős beruházást érint, emellett több tucat apróságra is jutott, jut 
idő, hogy rendre megvalósuljanak. A sok közül az egyik, látványos 
lépés volt a település központi területein az egységes szemétgyűjtő 
edények kihelyezése. Tekintettel arra, hogy egy ekkora községnek 
nem lehet köztisztasági vállalata, mégis a közterületek tisztán tar-
tására gondot kell fordítani. Ezt legegyszerűbben úgy lehet meg-
valósítani, hogy az utcákon, parkokban, óhatatlanul „termelődő” 
szemétnek gyűjtőhelyeket kell biztosítani, egyfajta edukációs szán-
dékkal is, hogy aminek helye van, az oda való… Emellett az évek 
során „bejáratott” útvonalak, melyek az italt árusító helyektől hazá-
ig tartanak, sajnos állandóan szemetesek voltak, eldobált italos do-

bozok, üvegek szegélyezték a megfáradt falubeli útját, ezért ezekbe 
az utcákba is szükséges volt gyűjtőedényeket kihelyezni. Idén ta-
vasszal a két éve kitelepített mennyiség mellé újabbak kerültek a 
frekventáltabb csomópontokba, így is ösztönözve az arra járókat, 
hogy a kezük ügyébe kerülő hulladékot a gyűjtőhelyre juttassák.

A Szent István park egyik szemetese



A szemétgyűjtők, egyébként nemzetközi sikerét és megbízhatósá-
gát mi sem bizonyítja jobban, hogy egy csehországi vendéglő par-
kolójában is ugyanez a típus köszönt vissza.

Hasonló szemetes a Prága melletti Velemin egyik parkolójában

Ugyancsak az utcai látványhoz járulnak hozzá azok a padok, me-
lyeket az önkormányzat dolgozói helyeztek június első heteiben, 
azokra az útszakaszokra, melyek jelentősebb emelkedőn vannak és 
a környéken idősek élnek. Ezzel a kis gesztussal segítik, főleg a nyá-
ri melegben a boltból, templomból felfele igyekvőket, hogy időn-
ként megpihenhessenek. A padok a korábbi években beszerzett és 
leamortizálódott példányok újjászületéséből jöttek létre. A faanya-
got a Nostra Kft. ajánlotta fel, melyet a falugondnokság munkatár-
sai csiszoltak és festettek, ugyanígy a fémrészek megtisztítása is az 
ő munkájukat dicséri. 

Pihenő pad a Börzsönyi úton

Tavasszal, nyárelőn a növényzet látványos fejlődésnek indul. Fon-
tos tehát a közterületek növényzetét rendben tartani, hogy valóban 
az legyen a szerepük, ami nevükből is fakad, hogy dísznövények. 
A falugondnokság munkatársai Hegedűs Magdi néni vezetésével 
szakszerűen elvégezték az ilyenkor szokásos kiültetéseket, ifjításo-
kat, metszéseket, nyírásokat, melynek köszönhetően Diósjenő fa-
luképe gondozott és üdítően virágos.

A közterületek virágosításában közreműködő partner az 
NMRESZI Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gon-
dozó Otthona, ahol a bentlakók nevelték azokat a virágokat, me-
lyek pl. a Marcus Aurelius emlékműhöz is kikerültek.

Mindenképp említést érdemel a strand felújítás aktuális állása is. 
Mint közismert, a gazdasági Felzárkóztató program keretében, első 
ütemben az egykori kiszolgáló épületek helyén megvalósuló Ág-
nes-ház, fürdő- és szaunaházak egysége épül meg.

A Surányi park megfiatalított növényzete

Így fest most a majdani Ágnes-ház

Ennek a szakasznak a készültségi szintje a lapzártánk idején már 
meghaladta a 60%-ot, mely állapotot a fotóinkon is megszemlél-
hetjük.
A fürdőházat ebben az évben át is adja az önkormányzat, tehát 
nagy bizonyossággal mondható, hogy a téli Börzsönyt már a dézsa-
fürdőből is megszemlélhetjük.

Már a burkolásnál tartanak a szakemberek a belső terekben

A Miniszterelnökség által a Turisztikai Ügynökség felé delegált, 
kapcsolódó beruházás pedig a medenceterek felújítása lesz. A pro-
jekt jelenlegi állapotában az ajánlatok beérkeztek a medencék és 
a vízgépészeti beruházás kivitelezésére. Július végére elkészülnek 
a kiviteli tervek, augusztusban indulnak a beszerzések pályáztatá-
sai. Ha az őszi időjárás engedi, akkor az építkezés már idén meg-
kezdődhet. A medencetér felújításának befejezési határideje 2023. 
december 31. lesz.  



A gyógynövény kertészet névadója
 Tóth Gábor

Méltó emléket állít Diósjenő a község nagyjainak. A hamarosan elké-
szülő Ágnes-fürdőház dézsafürdőjébe szánt gyógynövényeket az ön-
kormányzat saját kertészetében termelik. Ki ne ismerte volna Bircsák 
Bözsi nénit, aki a XX. század élő történelme volt mindenki számára. 
Remek szakácsnő volt, betéve ismerte a helyben termeszthető gyü-
mölcsöket, haszonnövényeket, otthon volt az erdő adta javak ismere-
tében és a gyógynövényekről is mindent tudott.
Természetes tehát, hogy az új gyógynövény kertészet Bözsi néni nevét 
viseli majd.

Bircsák Erzsébet 1923. április 23-án született, tősgyökeres diósje-
nőiként  –  életútjáról idősebbik fia, László mesélt a Jenői Naplónak  
–  a számok párbaállása bekeretezte Bözsi néni életét, mert 2019. 
szeptember 19-én hunyta le örökre a szemét.

A 40 éves Bircsák Bözsi

A 96 évét végig itt töltötte Diósjenőn. Tizenhárom esztendősen 
már feljárt Budapestre, ahol családoknál szolgált, de mindig haza-
jött szülőfalujába. Olyannyira meg voltak elégedve a fővárosi mun-
kájával, hogy az őt alkalmazó családok mindig visszavárták.
Itthon a legidősebb testvér volt, őt követte egy fiú és egy lány a sor-
ban, így neki kellett a legkorábban megtanulnia a ház körüli mun-
kát. Lévén, hogy édesapja a földet művelte, amikor dolog volt – és 
mindig volt – nem lehetett otthon, édesanyja pedig háztartásbeli-
ként tevékenykedett és bizony elkélt a legidősebb leány segítsége a 
két kisebb testvér mellett. De tavasztól őszig ő is kijárt a földekre, 
az éppen aktuális munkákban segíteni.
Főzni is a házimunka során tanult meg, olyannyira, hogy később 
29 évig járt helyi és pesti lagzikra is szakácsnőként. Sőt a Sváb-bir-
tokon is szolgált a kastély államosításáig, majd a Földművelésügyi 
Minisztérium fennhatósága alatt is az ódon falak között készítette 
az ízletes fogásokat.
A családi udvarban baromfikat tartottak, a nagy kertben gyü-
mölcsfák növekedtek és az erdő összes kincsét ismerte Bözsi néni, 
aki autodidakta módon sajátította el a gyógynövények, gombák is-
meretét. Segítségére volt Maria Treben munkássága, amint lehetett 
kapni könyveit, rögvest megvásárolta.
Önmaga szedte, válogatta, szárította a begyűjtött gyógyító füveket. 
Faluszerte hozzá jártak gyógynövényekért, a tünetekből már tudta, 
hogy mely szárított növényt adja és milyen formában hatásos azt 
bevenni.

Utolsó éveiben még sokat mesélt életéről a főzésről, a gombákról, 
a gyógynövényekről és általa betekintést nyerhettünk az uradalmi 
korszakba is, képet kaphattunk a háború előtti és utáni Diósjenő-
ről, sokat adott a helyi történelem hiteles lejegyzéséhez.

Mára a gyógyító füvek és a vadon termő gombák reneszánszukat 
élik, a tudásbázis könyvekből és az internetről összeszedhető, még-
is hiányzik az élőszavas tudásátadás, az utánpótlás nevelés. Ha ezt 
nem is pótolhatja a kezdeményezés, mégis a gyógynövénykertészet 
névadása lehetőséget ad, hogy ne feledhessük eleinket.  

Csodálatos rózsái között a Börzsönyi úti ház kertjében

A Bircsák Bözsi néni Gyógynövény Kert most, június végén a nyári 
munkálatok képét mutatja. A telepítés kb. 90%-a megeredt, több 
növény már az első szedéseken is túl van. A termesztési munkákat 
Hegedűs Magdi néni felügyeli és a falugondnokság munkatársai 
több ütemben gyűjtik be a már szárításra megérett gyógyfüveket. 

Példás rendben sorakoznak a gondosan nevelt növények a kertészetben

Az így leszedett levendula, izsóp, orvosi zsálya, kakukkfű, citrom-
fű, menta, oregánó ládákba kerül és Bán Gábor szárítójában lesz 
felhasználásra kész.
Ezek a gyógyító füvek kerülnek majd az Ágnes-ház dézsafürdőjé-
be, illetve ha minden terv összejön, akkor külön csomagolva, egy-
fajta diósjenői szuvenírként is elérhető lesz.

A szárított kakukkfűből már két mázsa várja további sorsát



Aki a szívén viselte egész faluja sorsát: 
Végh Károly kántortanító
 Végh József - nyugalmazott népművelő

Végh Károly 1883-ban született Pár-
kányban (ma Štúrovo). A középisko-
lát az esztergomi Szent-Benedekrendi 
főgimnáziumban, a tanítóképzőt pedig 
az esztergomi érseki tanítóképzőben vé-
gezte el. 
1907-ben lett a diósjenői római katoli-
kus iskola kántortanítója. A községet 
hamar megszerette, s miután már akkor 
aktív közéleti ember volt, a falu is ha-
mar befogadta. Tanítói pályája kezdetén 
rendkívül népes 110-120 tanulós osztat-
lan iskolát vezetett. 1909-ben megszer-
vezték a diósjenői 2. római katolikus 
tanítói állást, ez időtől kezdve évről-évre 
a III-IV. vegyes osztályt vezette 70-100 
növendékkel.
Tanítói rátermettségét, pedagógiai aktivitását, vállalkozó szellemét 
méltányolta az egyházi és a világi tanügyi főhatóság is. A váci me-
gyéspüspök 1932-ben, diósjenői működésének 25 éves jubileumán 
igazgató-tanítóvá, 1936-ban pedig egyházkerületi tanügyi előadó-
vá nevezte ki. 1932-ben a Nógrádvármegyei Általános Tanítóegye-
sület Nógrádi Járáskörének elnökévé választották, 1935-ben a nóg-
rádi járás körzeti iskolafelügyelőjévé nevezték ki.

Diósjenői osztályával

1939-ben elnyerte a legmagasabb szakmai kitüntetést, a Magyar 
Tudományos Akadémia Wodianer-díját. A kitüntetést József fő-
herceg, az Akadémia elnöke, Hóman Bálint kultuszminiszter és a 
tudományos élet számos kiválósága jelenlétében nyújtotta át neki.
1962 szeptember 1-én hunyt el 79 éves korában, azon a napon, 
amikor a nyári szünet után ismét benépesült a diósjenői iskola.
Sokoldalú munkássága egyik legfontosabb eredménye a a diósjenői 
faiskola létrehozása.

Faiskolájában Diósjenőn

A községi képviselőtestület 1914. április 23-i ülésének jegyzőköny-
véből olvasható, hogy a faiskola a faluvégi rétről új telephelyre lett 
telepítve, s az elültetett 7.000 csemete nemesítését és a faiskola ke-
zelését Végh Károly tanítóra bízta. 1931. március 6-án újból tár-
gyalta a képviselőtestület a faiskola bérbeadásának kérdését. Végh 
Károly oly ajánlatot tett, hogy hajlandó a községnek évi bér címén 
200 db gyümölcsfa csemetét, vagy ennek ellenértékeképpen 200 
pengőt fizetni hat éven keresztül, akkor, ha a faiskolában akkor lévő 
csemeték az ő tulajdonát képezik.

A gyümölcsfaiskola ezután virágzott fel. Hamarosan már Bécsbe 
is szállított, s Diósjenőről kerültek ki azok a gyümölcsfák is, ame-
lyek az Ipolyságtól Párkányig és Léváig szegélyezték a főútvona-
lat. Hagyománnyá vált, hogy minden diósjenői iskolásgyerek kap 
ajándékba egy facsemetét, amelyet otthon el kellett ültetnie, s idő-
ről-időre beszámolnia fejlődéséről. Ő ajándékozta azt a jegenyesort 
is falunak, amelynek utódai a Jenői patak két oldalán ma is meg-
határozó látvánnyal szolgálnak az ideérkezők számára. Ingyenesen 
kapták meg azok is a gyümölcsfát, akik vállalkoztak arra, hogy a 
házuk előtt elültetik őket, hogy a falunkba érkező kirándulók is 
megkóstolhassák az ízletes gyümölcsöt.
A faiskola jellemzéséül néhány számadat az árjegyzékből: összesen 
121 féle gyümölcsfafajta kapható, ebből alma 19 féle, körte 27 féle, 
őszibarack 24 féle és szilva 11 féle. A többi negyven féle gyümölcs-
fafajta között olyan kuriózumok is, mint birs, berkenye, lapsonya, 
mandula, mogyoró, som, gesztenye, stb. találhatók.
Az 1945-ös fordulat nem kedvezett a sikeres magánvállalkozások-
nak. Jól prosperáló faiskoláját tudatosan elsorvasztották. A faiskola 
emlékét máig őrzi az emlékezet, s az immár veterán korban is édes 
gyümölcsöt termő fák.

Frissen telepített birsek növekednek a Végh Károly gyümölcsösben 



Közösen tervezünk
 Kovács Vanda - programvezető

A Közösség-Tér-Település program második évfolyama – építész, 
közösségszervező és rokon szakmákat tanuló egyetemisták önkéntes 
csapata – 2021 őszén kezdett közösségi tervezésbe Diósjenőn és Nóg-
rádon. Célunk az volt, hogy a majd egy év leforgása alatt, a közös-
ségi tervezés gyakorlatát, annak minden nehézségével és szépségével 
együtt, valós keretek között kipróbálják a hallgatók és ebből a tanu-
lásból befogadó településeink is gyarapodhassanak.

A közösségi tervezési gyakorlatunk két irányból közelít meg min-
den települést. Egyrészt azt keressük, hogy mi hiányzik, mi az, ami-
re a helyi lakosoknak szüksége van, másrészt mi az a tér, amelyet 
újra szeretnének gondolni, ami már nem szolgálja a helyi közösség 
igényeit. Ezek egyrészt fontos visszajelzések mind az önkormány-
zatnak, mind a helyi vállalkozásoknak, hogy a település milyen 
irányban szeretne nyitni, másrészt lehetőséget ad nekünk is arra, 
hogy saját lehetőségeinknek megfelelően mi is valami olyat tud-
junk a településen hagyni, amire a többség szerint szükség van. 

Megbeszélés az iskolaudvaron

A tervezés során a hallgatók interjúkat készítettek, kérdőíveket kér-
deztek le személyesen és Facebook oldalunkon is, helyi „idegen-
vezetők”-kel járták be a települést és környékét, adventi kalendá-
riumot készítettek a legkedvesebb válaszokból, közösségi térképet 
készítettek a bejött eredményekről, kérdeztek, beszélgetést vezettek 
és végül teret terveztek. Ez egy nagyon hosszú folyamat, de hiszünk 
benne, hogy így valóban lehetőség van olyan terek és szükségle-
tek megtalálására is, amihez idő kell. A diósjenői iskola udvara 
nekünk ilyen volt. A kérdőíven még csak egyszer szerepelt, a civil 
találkozón már dobogós lett, majd egyértelműen fókuszba került a 
helyszínválasztós szűk körűre sikeredett – ilyen is van – lakossági 
találkozón és az ezért nyilvános szavazásra bocsátott kérdésben is 
kiemelkedett a sorból. Bizonyosan nem ez az egyetlen hely, amit 
közösen érdemes újragondolni Diósjenőn, de a válaszadók többsé-
ge szerint ez. Ennek megfelelően ez év elejétől már a tér igazi hasz-
nálóit: a gyerekeket és a tanárokat kérdeztük csak, hogy valóban 
személyükre, szokásaikra és igényeikre szabjuk az udvart. 
Ezért fókuszunkban elsőként a belső udvar betonos tere állt. A tér 
átalakítását a színpad újragondolásával indítottuk. A raklapszín-
pad ötlete jónak tűnt, de ez a közösségi tervezés szépsége, hogy 
az utolsó tervezési alkalmon kiderült, hogy a meglévő színpadhoz 
jobban kötődnek a használók, mintsem elbontható lenne. 
Így végül a belső térre, a gyerekeknek szóló bemutató eredménye-
ire hagyatkozva, két kisebb leülős raklapbútor terveztünk, melye-
ken egyszerre több kisebb csoport is kényelmesen elfér.  

A kilátó látványterve

Így a gyerekeknek szánt funkció maradt a téren. Ezekben a búto-
rokban kap helyet egy-egy játéktároló is, ahonnan könnyebben el-
érhetőek lesznek a szünetekben a kültéri játékeszközök. És ha már 
játék, a térre könnyen használható mozgásos játékoknak tervez-
tünk helyet, színes, vidám aszfaltfestéssel. Így a tér nagyobb felüle-
tén lehet futkározni, játszani, mozogni szünetben. 

A napos részen van lehetőség pihenni, de biztos, ami biztos, az 
árnyékra is terveztünk visszahelyezni felújított padokat – melyek 
felújítására hívjuk a gyerekeket is a közösségi építés hetén. A kis 
udvart a nagy udvarral összekötve egy lágy stégszerű kilátót ter-
vezünk, ami mind a gyerekeknek, mind a tanároknak lehetőséget 
ad arra, hogy a nagy zöld udvart belássák. Feltétlenül szerettünk 
volna még, - ha csak minimális beavatkozással is - egy szabadtéri 
tanterem lehetőségét megteremteni. Ezt az udvar egy frissen fásí-
tott kis zugában terveztük, ahol farönkzsámolyokkal egy osztály 
kényelmesen le tud ülni. Annak érdekében, hogy az alsósok is kap-
janak egy játékos zugot a nagy udvarban egy védett kuckót nekik is 
terveztünk a kültéri tanterem szomszédságába.

Július 11-én, hétfő délután kezdődik a közösségi építés melyre 
szeretettel várunk mindenkit, aki akár csak egy órára is szívesen 
csatlakozna, hogy végül szombat délután átadhassuk a megújult 
udvart. Miután sok gyerek mondta tavasszal, hogy ő is szívesen 
építene, nekik a régi padok felújítását szemeltük ki, melyet felnőt-
tek felügyeletével július 12-től délutánoként 4-től 6-ig lesz az isko-
laudvaron.

Megemlékezés a diósjenői Trianoni Emlékműnél.
Koszorút helyezett el Varga Richárd, Nógrád polgármestere és 
Glöckl Ferenc, Diósjenő alpolgármestere.



Hírek a katolikus plébániáról
 Laczkó Mihály atya

Az elmúlt hónapok lezárult munkafolyamataival szeretném kezdeni 
beszámolómat, mely a katolikus temetőről szól az alábbiakban. A 
cikk terjedelmes lesz, és részletekben gazdag, tényszerű közléseken 
alapuló. Erre a tájékoztatás miatt van most szükség.

Épített környezetünk

Amennyiben az elmúlt egy hónapban járt valaki a katolikus teme-
tőben, már láthatta a változásokat. A láthatatlanokról pedig beszá-
molok. 

Első körben hálámat és köszönetemet fejezem ki. 
• Az önkormányzat rengeteget segített egyházközségünk-
nek a pályázatoknál; mind a megvalósításban, mind az elszámo-
lásban. Amikor térkő burkolat lerakásával csökkentettük volna a 
sarat a templom előtt, abban kaptunk segítséget. A térkövezéshez 
hozzájárult az alapítványunk is 1.300.000 forinttal. Köszönjük az 
adományokat és az alapítványi tagok munkáját! Közös erővel sike-
rült elérnünk, hogy rendezett kertünk legyen.
• Elkészült a két urnafal a templom mellett. Ez a projekt 
még Csaba atya idejében kezdődött el, majd a megvalósítás rám 
várt. Egyelőre ezt is csak megemlítem, lentebb bővebben kifejtem. 
• A temetőben a szemét felszámolása után kihelyeztünk egy 
konténert és két szemetes kukát. A hívek rendszeresen ezt hasz-
nálják, és egyáltalán nem vagy kevesebb hulladékkal találkozunk a 
sírok között, illetve a kerítésen átdobálva. 
• Biztonságban tudhatjuk templomunkat, értékeinket, hi-
szen kamerákat helyezett ki az önkormányzat a területen. 
• Templomunk bejáratát sem mossa el már az eső, és ezt a 
Czerman családnak köszönjük meg ezúton is. 
• A bejárati kapuk visszanyerték fakó napszítta zöld színük 
helyett az eredeti méregzöld árnyalatukat. Ez is a polgármester és 
munkatársainak köszönhető.
Ez történt tehát az elmúlt hónapokban. A felsoroltak mind szem-
mel látható eredmények. Beszámolóm második felét a háttérben 
folyó események alkotják. Ennek első és legfontosabb pontja a te-
mető üzemeltetésével kapcsolatos. 

A frissen festett kapuk egyike

A sírhelyek és urnafülkék megváltásáról

Az egyházmegye, az egyházközség és az önkormányzat között egy 
háromoldalú tárgyalás történt. Ennek eredménye szerint kötöt-
tük meg az önkormányzattal a temető tulajdonjogával, valamint 
üzemeltetésével kapcsolatos szerződést a következő 5 évre. Az 
egyházközség tulajdonában marad a temető továbbra is.  Minden 
temetési szertartással, sírhelymegváltással kapcsolatos kérdéssel 
engem és az ebben illetékes munkatársaimat kell keresni. Amit az 

önkormányzat vállalt, az a temető üzemeltetése. Tehát a karbantar-
tási munkálatok, fűnyírás (de nem a sírhelyek között), hólapátolás, 
kertészeti munkák, lombsöprés, stb. Itt szeretném kiemelni azt is, 
hogy nem a sírok közötti fűnyírást végzik majd az önkormányzat 
munkatársai! Ez továbbra is a hozzátartozók feladata. Nekem is 
vannak eltemetett hozzátartozóim otthon. Hazamegyek és ugyan-
úgy én is rendben tartom a sírok körüli részt. Kérem, hogy ezt Ti is 
tegyétek meg, mert a Ti feladatotok!

A temetőben elvégzendő további feladatokat az egyházközség inté-
zi. Ebben benne van – ahogy már írtam is – a sírhelymegváltás (te-
mető és urnafal), szerződéskötés, a temetőnyilvántartás elektroni-
kus naprakész formában, a temetési szertartás (az azt megelőző és 
azt követő megbeszélések, költségek rendezése), a harangozás, stb. 
A sírhelymegváltásról éppen tárgyalunk az egyházmegyével és a 
temetőnyilvántartó program ügyvezetőjével. Néhány hónap tü-
relmet kérek. A sírhelyek és az urnafülkék megváltásának árait az 
egyházmegye határozza meg! Amint elkészült a végleges program 
és a szerződések, értesítjük azokat, akik az elmúlt hónapokban 
megkerestek minket. 

Urnafal fotó

Az urnafülkék megvásárlásával kapcsolatos gyakorlati informáci-
ók: 
• A fülkék 2 és 3 személyesek. 
• Ezeket a megváltás napjától számítva 50 évre tudjuk biz-
tosítani. 
• Továbbá minden fülkéhez jár egy márványtábla. Ezek 
egységesek. Mivel központi helyen van a két urnafal, szeretnénk, 
ha ez az egységes kép nem bomlana meg. Csak a matt barna színű 
táblákra lehet vésetni az elhunyt adatait. 

Összességében elmondható, hogy egy nehéz évet hagytunk ma-
gunk mögött, de a kemény munkának és az átdolgozott napoknak 
meg lett a szemmel látható eredménye. Számítunk a hívekre a kö-
vetkezőkben is. Egyelőre az összefogásra és a türelemre van a leg-
nagyobb szükség, egymás elfogadása és szeretete mellett. 



Bérmálkozás Diósjenőn
 Laczkó Mihály atya

Három falu fiataljait bérmálta Marton Zsolt váci megyéspüspök a 
Diósjenői Mindenszentek Templomban májusban. Ezt a szentséget 
sokan a felnőtt kereszténységhez, keresztény nagykorúsághoz kötik. 

Ebben van igazság. Az első bérmálás pünkösdkor történt, amikor 
a tanítványok megkapták a Szentlelket. Anno a három bevezető 
szentséget egyszerre, és csak felnőtteknek szolgáltatták ki (akik 
már rendelkeztek annyi értelemmel, hogy felmérjék, mire is kötele-
zik el magukat egy életre). Idő közben ezek külön váltak. A kereszt-
séget kiszolgáltatják azoknak a kisgyermekeknek, akiknek szüleik 
biztosítják az egyházat gyermekük vallásos neveléséről. Helyettünk 
is szüleink vallották meg hitüket a keresztségi szertartásban. Ezt a 
keresztségi fogadalmat elsőáldozáskor és bérmálkozáskor is meg-
újítjuk. Tehát ebben a szentségben teljesedik be az, amit a kereszt-
ségben megkaptunk. Május 8-án 29 fiatal felnőtt mondott igent a 
keresztény életre, Krisztus követésére, a szeretetre, katolikus egyhá-
zunkra. Fontos, hogy tudják, érezzék, helyük van az egyházban, és 
felelősségük van egymás iránt.
Erre próbáltuk meg felkészíteni őket. Hogy miért a királyi többes? 
Mert rengeteg ember tette hozzá tudása és szeretete legjavát ehhez 
a hosszadalmas felkészítéshez.

Marton Zsolt váci megyéspüspök és segítői Diósjenőn
    
    (Jardek Szabina fényképei)

Mire gondolok? A táborokban, a kirándulásokon való részvétel 
megszervezése, kivitelezése, lezárása. A közösségépítő, önismere-
ti, csoportos játékok előkészítése. Vagy a lelki-elméleti órákra való 
utaztatás. Ez csak néhány azokból a tevékenységekből, melyeket a 
hónapok alatt meg kellett oldanunk. Sokan ajánlották fel segítsé-
güket önzetlenül.

Maga a szertartás, az ünnepi szentmise helyszíne Diósjenő volt. 
Történt egyrészt azért, mert a püspökség kérése volt, hogy ameny-
nyiben több plébánia, település fiataljai részesülnek a szentségben, 
akkor ezt forgó rendszerben mindig más plébánián, településen 
ünnepeljük. Másrészt utoljára Diósjenőn 2002-ben, húsz éve volt 
utoljára bérmálás. 20 éve. Az rengeteg idő. Úgy éreztük, Ti is meg-
érdemlitek!
De nem a felhajtásra gondolok. Arra sem, hogy a püspök mutatja 
be a szentmisét, és ez lenne az a különösen nagy valami, ami már 
kijárt Nektek. Az az érzés hiányzott a templom falai közül, amibe 
beleremegsz, amitől könnybe lábad a szemed. Az, amikor odalép a 
gyermeked, a keresztlányod vagy fiad, az unokád a püspök elé, és 
önszántából igent mond Krisztusra. Ha ez megtörténik, saját sze-
meiddel láthatod, hogy beérett a sokéves „munkád” gyümölcse.
Hálásak vagyunk híveinknek, mert kitettek magukért a nagy na-
pon. Még egyszer, ezúton is köszönöm, hogy én is érezhettem va-
lami nagyot ezen az ünnepen. Büszkeség és hála fogott el, amikor 
végig néztem rajtatok.  
De kaptunk elismerő szavakat szomszédos plébánosoktól, még a 
püspök szertartójától is. Reméljük, hogy tényleg magatokkal tudta-
tok vinni valamit azon a délelőttön. 

Konfirmáció a református közösségben
 Munkatársuntól

Május 29-én a református templomban is elhangzottak a vallástétel 
szavai.

Karászi Attila tiszteletes idén első alkalommal „vizsgáztatta” a di-
ósjenői fiatalokat. Mindösszesen öt családból érkeztek a gyerekek, 
akik e jeles alkalommal megerősítették hitüket.

A tiszteletes úr előtt az ifjú konfirmandusok a kép bal oldalától: Mészáros 
Norman Károly, Szabó Nóra Veronika, Berki Simon, Vasas Máté Mihály és 

Vasas Bertalan



Újjáéled a Tájház
 Sztregovai Erika

Egy község életében fontos szerepe van a hagyományok őrzésének. 
Babits Mihály szerint „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a 
múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” 

Néptáncosként úgy gondol-
tuk, feladatunk a hagyomá-
nyok őrzése, és mi is lehetne 
erre a legmegfelelőbb, mint 
hogy ápoljuk, felkaroljuk táj-
házunkat. Krisztinával közö-
sen rengeteg ötlettel, lelkese-
déssel vágtunk bele a tájház 
életének fellendítésébe, a kö-
zösségbe való bekapcsolásá-
ba.
Pár hete a közösségi média fe-
lületén képviselteti magát táj-
házunk, melyet Diósjenő Táj-
ház néven találhatunk meg. 
Igyekszünk érdekességeket, 
képeket megosztani az épü-
letről, népviseletről, használa-
ti tárgyakról, szokásokról.   
    Vargáné Bánki Krisztina 

és Sztregovai Erika

Van fekete menyasszonyi vi-
seletünk, csodálatos fehér 
hímzésünk, „katink”, szövő-
székünk, és még sok minden 
más, melyeket szeretnénk 
mindenkinek megmutatni.

Aki úgy gondolja, szívesen 
fogadjuk bármilyen felajánlá-
sát a tájház gyűjteményének 
bővítésére, például régi tár-
gyakat, konyhabútort, nép-
viseleteket, akár egy „fekete 
féketőt”, textileket. Örömmel 
állítjuk ki őket, ha meg akar-
ják mutatni másoknak is. 

Diósjenői fekete menyasszony

A Tájház Diósjenőn

Népviseletünk bemutatására szeretnénk egy fotósorozatot készíte-
ni, melyre várjuk a jelentkezésüket. Az elkészült képeket albumban, 
a tájházban is kiállítjuk, az oda látogatók bármikor megtekinthetik. 
Várjuk akár gyermekük, akár az Önök jelentkezését is. 

A tisztaszoba

Előzetes bejelentkezés alapján a tájház újra látogatható, várjuk az 
érdeklődőket.

A Boróka-ház egy évtizede
 Schaff Ibolya - Gönczy Dóra

Van a falu központjában egy régi-új parasztház, melyből sokszor gye-
rekzsivaly, vidám muzsikaszó szűrődött ki, vagy olykor az elmélyülés 
csendje lengte be a vályogfalakat. Fordulóponthoz ért a messzeföldön 
is simert és közkedvelt közösségi tér sorsa.

A ház élete ezen a szép, rögös úton 2012. július 16-án indult. Ennek 
most már 10 éve. Az élet úgy hozta, hogy lejárt a közös időnk, le-
telt 10 éves szerződésünk, és nem újul meg a házzal további közös 
utunk. 
A közös történelmünk első komoly próbatétele a ház felújítása volt, 
ami 2 évünkbe került. Mindezek gyümölcseként a megszépült ház-
ban 8 nagyon szép és emlékezetes évet kaptunk együtt! 
A ház működtetője a Boróka Gyermekjóléti Egyesület már a Bo-
róka-házat is megelőzően, vagyis 2003. óta ugyanazok az értékek A Boróka-ház felújítása



mentén munkálkodik, vagyis a kultúra, a természetvédelem és a 
közösség élet virágoztatása a legfőbb cél. Ez kezdetekben Borsod 
megyében zajlott, majd mindezt később 2011-től Nógrád megyé-
ben, Diósjenőn tettük meg. Civil szervezetként megpróbáltunk 
mindent, ami tőlünk telik, tiszta lélekkel, örömmel, kitartással és 
jószándékkal építettük a házat, a környezetét és a programokat. Az 
elmúlt évek több száz programját, rendezvényét, táborát felsorolni 
vagy akár képekkel bemutatni is lehetetlen lenne.

Évről évre egyre több munkatársunk lett, a programok palettája ki-
szélesedett, és számunkra ennek örömteli visszajelzéseként nagyon 
sok visszajáró vendégünk volt! Több állandó programmal, külön-
leges kézműves foglalkozásokkal színesítettük a régióban egyedül-
álló közösségi házat.
Mi kell egy jó közösségi ház működéséhez? Csapatmunka, sok 
szeretet, gyermek és felnőtt látogatók. Mindez ma is megvan szá-
munkra, ezért nem szeretnénk feladni! A folytatás mellett döntünk. 
Ehhez most is töretlen lelkesedéssel, kitartással és nyitott szemmel 
keressük az új helyet, az új lehetőségeket, a nyíló ajtókat.

Zárni szeretnénk, de nem lezárni. Köszönjük mindenkinek, aki 
gondolatban, vagy tettben segítette munkánkat! Ezt egy záró bú-
csúzenéléssel szeretnénk megköszönni nektek! Várunk titeket  
2022. július 16-án, szombaton 16 órakor.

Búcsú gondolatként az egyik, zuglói iskola tanárának köszönet-
nyílvánítása:
„...szeretnék elköszönni és megköszönni mindent. Nagyon sokat kap-
tunk Tőletek – nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is. 
A mai világban kevés az ilyen érték, ezért drukkolok Nektek, hogy 
egyre erősebb gyökereket tudjatok verni, és minél több embernek el-
juttatni azt a „Borókát” amitek van.”

A három tulajdonos és a CIVILDIÓ mellett külön köszönet Nek-
tek, akik programokkal, önzetlenséggel, energiával és szeretettel 
mindvégig mellettem, velem voltatok, vagytok – a teljesség igénye 

nélkül: 
Végh József, Révi Bernadett, Gönczi Dóra, Dávid Zsuzsa, Vágó 
Kata, Gyömbér Márta, Viszkeleti Sándor, Karsai Tímea és Sipiczki 
Zsolt, Horváth Kata, Acsai Ágnes, Locher Erika, Seres család, Né-
meth család, Bardócz Csaba, Turáni Csongor, Borsi Pista és Gizi, 
Karaffa Gyula és Éva. Vass Zoltán Alapítvány tagjai, Kónya-Ütő 
Zselyke, Kondor Évi, Lábán Kati, Juli és Marci, Erős Kinga és 
Pánczél András, Bodolai Szilvi és Panni, Szentes Ferenc, Tóth Gá-
bor, Székely József, Dúló Anikó, Juhász Betti, Bodor Klára, szüle-
im – Schaff István, Schaff Istvánné Csillag Mária, valamint férjem, 
Pluhár Pál és kislányom Boróka. 

Hálával és köszönettel: Ibolya és a Boróka-ház csapata

További információkat a Boróka-ház FaceBook oldalán találtok az 
Egyesület további tevékenységeiről!

Személyes gondolatok a szerkesztőtől

Valamikor 2015. nyár végén, mint friss beköltöző tévedtem a Bo-
róka-ház kapuján túlra. Kint volt a tábla, hogy Bolhapiac. Nem 
volt mozgás – nem is értettem –, de bementünk a családommal. 
Akkor ismerkedtünk meg Ibolyával, egy dinamikus, kedves, mo-
solygós fiatalasszonnyal, akinek szavai elárulták, hogy valóban 
jó helyen járunk. Az ismerkedésből barátság lett és éveken átíve-
lő együttműködés. Megtiszteltetés volt számomra, hogy megannyi 
kisfilmet forgathattam a házban zajló eseményekről, részt vehettem 
a számomra addig ismeretlen művészeti, szakmai és kulturális ren-
dezvényeken, illetve, hogy immáron hatodik éve, egy nemzetközileg 
is elismert vasútmodellező gyerektábort is a ház falai között szer-
vezhetünk nyaranta.

A pozitív élmények mellett már igen korán feltűnt, hogy nem ér-
zékeltem kapcsolatot a – láthatóan egyedüli – kulturális-közösségi 
tér és a falu akkori önkormányzata, testülete között. Kézzel fogható 
volt az ellentét, melynek okai vélt, vagy valós talajból táplálkoz-
tak. Nem volt jelen a Boróka-ház programja a helyi általános is-
kolában, holott mennyivel izgalmasabb és hatékonyabb lett volna 
egy-egy honismereti, vagy technika óra a helybéli mesterek, népmű-
velők közvetlen közreműködésével egy közel autentikus környezet-
ben. Viszont voltak különböző mesterségeket népszerűsítő, kiváló 
szakfoglalkozások, melyeken viszonylag kevés diósjenői gyerek vett 
részt. A nyári táborokban gyakorlatilag nem volt helyi gyermek, 
legfeljebb akkor, amikor az újabb önkormányzat megtámogatta a 
táboroztatást olyan feltétellel, hogy vegyen rajta részt helybéli is.
Mi lehetett az oka annak, hogy sok falubéli szinte tudomást sem 
vett a házban zajló eseményekről? A közkedvelt, állandó progra-
mok, úgy mint a SlágerráDiósjenő, a Társaskör (társasjáték klub), 
a Vándorbot, a Bölcs Diók, vagy a Filmklub nagyjából ugyanazt a 
30 fős kemény magot vonzották, akik valóban minden rendezvé-
nyen ott voltak és a részvételükkel támogatták is a házat. A többiek 
a faluból miért nem voltak kíváncsiak ezekre a lehetőségekre?
Sajnos, egy közösségi ház nem gyorsétterem, ahova reklám nélkül 
is betéved a szabadnapos polgár, hanem egy olyan küldetés, amit 
minden nap, minden adandó alkalommal a potenciális érdeklődő 
orra alá kell tolni. A közösségi oldal még nem elég. Egy falun kell a 
személyes, állandó jelenlét, mindenkit meg kell szólítani, plakáto-
kat, ismertetőket kell eljuttatni olyanoknak is, akik még maguk sem 
tudják, hogy érdeklődnek egy ilyen, mondhatjuk, hogy multikulti 
közösségi szervezet programjai iránt.

Nem lehet elmenni amellett, hogy a világjárvány milyen hatással 
volt a Boróka-ház elmúlt két évére. Mindenki sejtheti, hogy nem 
tett jót neki. Így egy jól átgondolt üzleti terv is dugába dőlhet. A 
hírek szerint most jók a számok, van esélye a közösségi térnek, hogy 
túléljen. Itt marad helyben, vagy megy tovább? Nem tudhatjuk.
Sokan sajnáljuk ezt a döntést és valahol mélyen bízom benne, hogy 
talán akad egy mentőöv valahol…



Jenő-nap 2022

• Kalap Jakab
• Salsation fitness Sabrinával
• dr. Fehér Eszter nóta és operett
• Mészáros Árpád Zsolt musical
• KÖKÉNY ATTILA
• CSORDÁS TIBOR (Fiesta)
• Az esti party házigazdája: Dj. Paul

2022. július 16. szombat, 10:00-23:59

Szent István Park

Gálakoncert a Művészetek Házában
 Tudósítónktól

A vírushelyzet szorításának enyhülése után lassan visszaköltözött az 
élet a közösségi terekbe. Itt, Diósjenőn új helyre térhetett vissza az 
aktív kulturális élet, ugyanis végre megnyithatta kapuját a felújított 
Tükrös-terem.

Az Aranydió Bölcsőde és Óvoda kültéri játszóeszközeinek felújí-
tása javára rendezett, több programpontból álló eseményt az új 
közösségi térben, a Művészetek Házában található Tükrös-terem-
ben rendezte meg az Önkormányzat, Glöckl Ferenc alpolgármester 
szervezésében.

Tamás Anikó intézményvezető köszönti a közönséget

A programban az óvoda támogatására sütivásár várta az érkezőket, 
majd a köszöntőt követően Tamás Anikó intézményvezető beszélt 
a kezdeményezésről. Pár szóval üdvözölte a közönséget Székely Jó-
zsef polgármester, majd kezdetét vette a tartalmas műsor.
Kocsis Anna és Kertész Péter zongorajátékát Gyömbér Márta, 
Viszkeleti Sándor és az Óvónők kórusa követte.

Gyömbér Márta és Viszkeleti Sándor 

Ismét táncos csizma csattant a “kultúr” padlóján, ugyanis a Diósje-
nő Tánccsoport felújított műsorral jelentkezett a második részben.
Őket követték a Szentgyörgyi István Általános iskola nyolcadikos 
növendékei az előző este nagy sikerrel bemutatott keringővel.
A Gálakoncert díszvendége Gájer Bálint volt, aki fergeteges swing 
koncerttel örvendeztette meg a közönséget.

Gájer Bálint

Minden programpont nagy sikerrel és tapssal töltötte meg az új kö-
zösségi teret, bebizonyítva, hogy már igen rég óta szükség volt egy 
igényes kulturális intézményre Diósjenőn.

Gyermeknap a Szent István parkban
 Tudósítónktól

Május 29-én – az égiek együttműködésével – nagy sikerű gyermek-
napi program zajlott a szabadtéri színpadnál. Már délelőtt tízkor 
elkezdődött a műsor, itt volt a Kámfor zenés Bábszínház, állandó 
visszatérő fellépőként Rózsás Viki, majd a Görömbő Kompánia és 
délután a Grimask Színház zárta a gyermeknapi műsort. A gye-
rekeket óriás légvár, óránként eldördülő csokiágyú és megannyi, 
színes program várta.

     Jardek Szabina felvétele



Láncon a kutya?
 Dan Zsigmond - egyesületi alelnök

A Diósjenői Állat- és Természetvédő Egyesület (DATE) nevében sze-
retnénk átfogó jogszabályi tájékoztatást adni a kedves olvasóknak 
az állatvédelmi törvény kutyatartással kapcsolatos rendelkezéseinek 
változásairól. Egyben együttműködésre kérjük az állatvédelem iránt 
elkötelezett lakosságot, és gondolkodásra, változtatásra kívánjuk 
ösztönözni azokat, akik valamilyen okból még 2022-ben is úgy gon-
dolják, hogy az egyik legnagyobb érzelmi intelligenciával rendelkező 
élőlényt – a „leghűségesebb társunkat” –, a kutyát: elfogadható meg-
kötve, vagy éppen kis helyre bezárva tartani.
Célunk, hogy minden kutya lekerüljön a láncról. 

Az első jelentős „szigorítás” 2016-ban történt, amikor kormány-
rendelettel megtiltották,  hogy tartósan kikötve legyenek. 
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása értelmében 2016. 
január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani.
A kormányrendelet gyengesége nem csak az ellenőrzésben és a 
betartatásban mutatkozott meg, hanem lehetőséget teremtett a 
kimagyarázásokra is. Gyakran találkoztunk azzal, hogy a kutyáját 
egyébként tartósan kikötve tartó „gazdi” azt állította, hogy „csak 
éppen most, csak éppen ezért, meg éppen azért kötötte meg a ku-
tyát, mert…”. Ezen kívánt változtatni a 2022-es módosítás, amely-
ben a kötve tartás konkrét eseteit is megnevezi, ezzel elejét véve a 
kimagyarázás végeláthatatlan lehetőségeinek. Az eb átmeneti kikö-
tése immár kizárólag a következő feltétel esetén megengedett:
• az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés céljából, an-
nak idejére,
• az állat veszélyes viselkedése miatt, a veszélyeztetés idejé-
re, (pl. megkötöm a kutyát, amíg vendégek vannak)
• közlekedésbiztonsági, az állat testi épsége és a járműfor-
galom zavartalan működése érdekében (pl. amíg a gazda kiáll a 
garázsból, vagy
• állatról emberre terjedő betegség megelőzése esetén, a be-
tegség idejére.
Minden más esetben a kötve tartás tilos!

A kormányrendelet megsértését az elsőfokú állatvédelmi hatóság 
(jellemzően a jegyzők) szankcionálhatják, bírságolhatják azt, aki 
tartósan láncon tartja a kutyáját. A jogsértőtől szélsőséges, indo-
kolt estetben az állat elkobozható, illetve a jogsértő eltiltható az 
állattartástól.

Szóval itt tartunk most, jogszabályozási szinten. Ennyit a konkré-
tumokról. Rátérek a nehezebb részre, a szemléletformálásra. Aki-
nek életében már sikerült valóban megismerni egy kutyát, az tudja, 
hogy egy kutya igényei két fő részből állnak: vannak fizikai igényei 
és lelki, érzelmi igényei. Mindkettő a faj saját, jellemző, megke-
rülhetetlen adottságaiból fakad. A fizikai igényeket talán nem kell 
túlzottan részletezni: megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék, 

naponta többször cserélt ivóvíz, megfelelő védelem a környezeti 
hatásoktól, a túlzott melegtől, a túlzott hidegtől, az esőtől. Kell ne-
kik egy saját kuckó. Még lakáson belül tartott kutyák is kiválaszta-
nak maguknak egy-két kedvenc helyet, amit a magukénak érezhet-
nek. Egy boldogan tartott kutya tudja, hogy hol a helye. Az érzelmi 
igény megismerésével kezdődik igazán a kutya-ember kapcsolat. 
Határozottan állítjuk, hogy ennél a fajnál az érzelmi igények fon-
tossága meghaladja a fizikai igényeket. Egy kutya annyira ragasz-
kodik a gazdájához (az evolúciós fejlődés során a falkában élő álla-
tok a falkavezérhez kötődnek, amely a kedvtelésből tartott kutyák 
esetén az ember, pontosabban egy ember, többtagú család esetén a 
család egy kiválasztott tagja lesz: A GAZDI. Csupa nagybetűvel.) 
Ez a kötődés a kutyák első életévében alakul ki. A gazdához való 
ragaszkodásuk az ELTE etológiai kutatásai szerint az anya-gyer-
mek kapcsolatban a gyermek kötődési mintáihoz hasonlítanak a 
legjobban. Most gondoljunk bele: egy kutya úgy kötődik a gazdá-
jához, mint egy gyermek az édesanyjához. Ez a lehetséges létező 
kötődések legerősebbik formája. Eltéphetetlen kötelék. Gondoljuk 
bele, hogy milyen szenvedésen megy keresztül az a kutya, amelyik 
kikötve, vagy éppen a hátsó udvarba elzárva éli a mindennapjait, 
megfosztva rajongásának egyetlen és feltétlen tárgyától. Ez a kí-
méletlen tartási körülmény ugyanúgy viselkedészavarokat alakít 
ki a kutyában, mint a valami miatt megtört anya-gyermek viszony 
a fejlődésben lévő gyermeknél. Az így tartott kutyák a szükséges 
szocializációs és érzelmi folyamatok hiányában gyakran lesznek 
támadók emberekkel és fajtársaikkal szemben is, illetve kevésbé 
heves vérmérséklet estén egyszerűen szökésre és kóborlásra lesz-
nek hajlamosak. Egy olyan kutya, amelynek az érzelmi igényei jól 
kielégítettek, nem lesz harapós és nem fog szökni. Hiszen jó neki 
a gazdival. Az érzelmi igény fajtánként és egyedenként eltérő le-
het, de mindegyiknél közös jellemző, hogy szüksége van a gazdi-
val megélt közös, rendszeres élményekre. Erősen javasolt még egy 
kertben tartott kutya esetén is a közös séta és a játék. Szeretik, ha 
feladatot kapnak. Számukra a legnagyobb boldogság, ha a gazdi 
elégedett velük, ha a gazdi jó érzi magát. Zseniális lények. Gyakran 
mondjuk, kissé viccesen, hogy. „receptre kellene felírni őket”. Il-
letve azt is, hogy, ha nem tanultál meg szeretni életed során, akkor 
tanulj meg szeretni egy kutyát, gondoskodni róla és a saját életmi-
nőséged is megjavul. 

Minden egy döntéssel kezdődik. Eldöntöm, hogy szeretnék egy 
kutyát, mert… Ebben a pillanatban elsősorban az önismeretünkre 
van szükségünk. Ismernünk kell ahhoz magunkat, hogy a többszáz 
kutyafajtából illetve a végtelen féle keverékből melyik, milyen tí-
pus illene hozzánk. A döntés lehet egy pillanat, de a felelős döntés 
a kutya egész életére szól. A cuki kölyökkor elmúlik, lesz serdülő, 
fiatal felnőtt, érett középkorú és bölcs öreg. És lesz kiszolgáltatott, 
beteg is, amikor ápolásra, állatorvosi segítségre szorul, ami gyak-
ran jelentős anyagi terhet ró a gazdira. 15 évben gondolkodjunk, 15 
évre szól a pillanatnyi döntésünk. Egy kutya a teljes életét önként 
és dalolva nekünk ajánlja. Végig fogjuk nézni a 8-9 hetes korától 
az elmúlásig, a teljes életét. Gyakran hibázunk ott, hogy a „gye-
reknek” veszünk, vagy „szerzünk” egy kutyát, mert megbeszéltük 
vele, hogy majd ő ápolja, majd ő sétáltatja. Ilyenkor elvárjuk a gyer-
mekünktől, hogy ő vállaljon felelősséget olyanért, amire még nem 
képes. A felelősség vállalását tanítani kell, azt csak egy önismerettel 
rendelkező felnőtt vállalhatja. Azonban nem kérdés, hogy a fele-
lős kutyatartás folyamatának megtanítása saját gyermekünknek az 
egyik legjobb eszköz és út ahhoz, hogy az élet sokféle területén ön-
állóan is helyt álló gyermeket neveljünk, aki majd ugyanezt megta-
nítja az unokáinknak is.
Kérjük, hogy amennyiben olyan esetekkel találkoznak Diósjenőn, 
amelyek sértik az állatvédelmi törvényeket, vagy egyszerűen a jó-
érzésünket, nyugalmunkat: első sorban próbáljunk beszélgetéssel 
segíteni a gazdiknak abban, hogy jobban viszonyuljanak a kutya-
tartáshoz. Abban az esetben, amikor pedig ez eredménytelennek 
bizonyul forduljanak segítségért a DATE-hoz, vagy Diósjenő jegy-
zőjéhez. 



06-35-525-012

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

Debreceni Viktor: 06-30-2728065

Keresztrejtvény
           Összeállította: Székelyné Bognár Eszter
Azokban az években, amikor Kámory Lajos volt Diósjenőn a jegyző, 
Szél Zoltán az aljegyző és Haraszty András a jegyzőgyakornok, gyak-
ran lehetett hallani a falubeliektől a rejtvény megfejtésében szereplő 
mondatot.
Forrás: Végh József: Századok emlékezete

Vízszintes: 1.A MEGFEJTÉS ELSŐ RÉSZE. 16.Izabella becézve. 17.Téli 
sportot űző. 18.Térelválasztó. 19.Japán és spanyol autójel. 20.Földet for-
gat. 21.Fülsértő zaj, lárma. 23.Kisméretű, láncos időmérő eszköz. 24.Kettős 
betű. 25.Magyar író, költő, műfordító. (Lajos, 1887-1967). 29.Rövid kötő-
szó. 30.Kezével jelez. 31.Nem az! 32.Űrtartalom mértékegysége rövidítve. 
33.…….. Kafka, író. (1883-1924) 34.A múlt idő jele. 35.Névelő. 36.Repül. 

38.Indíték. 40.Kiönt egynemű betűi! 41.Testnevelés diáknyelven. 42.Elekt-
romos töltésű részecske. 45.Elem típusa. 46.Restell. 47.Harc közepe! 
48.Viccelődik. 49.Ittrium vegyjele. 50.Római számmal 1 és 50. 51.Sűrűn 
folyó keverék. 52.Költői sóhaj. 53.Laosz hivatalos nyelve. 54.Róka is, sza-
káll is lehet ilyen színű. 56.Határozórag. 57.Az egyik szülő becézve. 59.Fe-
hér színű kristályos gipsz, dísztárgyak alapanyaga. 63.Női név. 66.Nyúlánk 
kutyafajta. 68.Könyvet rendszertelenül forgató. 69.Az égitestek között tá-
tongó tér. 71.Vác híres cukrászdája. 73.Huszonnégy órai. 74.Osztrák autó-
jel. 75.Nagyon szeret. 77.Azon a távoli helyen. (népiesen).

Függőleges: 1.Ez a településrész a Kemence-patak völgyében fekszik. 
2.Veri az eső. 3.Diósjenő testvértelepülése Kárpátalján. 4.Település Szar-
dínia szigetén. 5.Sír. 6.Rejtvény, talány. 7.Népszerű zár márkája. 8.Hadi-
anyag, tűzfegyverekhez való töltény. 9.Uralkodó megszólítása. 10.Labo-
ratórium rövidítve. 11.Szent …….…; a tűzoltók védőszentje. 12.Ismét. 
13.Francia férfinév, sok vicc szereplője. 14........ Mari, magyar színésznő. 
(A Bánk Bánban együtt játszott községünk híres szülöttjével, Szentgyörgyi 
Istvánnal.) 15.Lámpa lehet ilyen is. 22.Anna becézve. 25.Régen szalmából, 
venyigéből, gyékényből készített kúp alakú kaptár. 26.A MEGFEJTÉS MÁ-
SODIK RÉSZE. 27.Valamelyik nagyszülő nagyapja. 28.Tanúhegy Vas-me-
gyében, Celldömölk mellett. 33.Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. 37.Ta-
lál. 39.Szúrós szagú gáz neve ékezet nélkül. (Jele: Cl). 43.Nem ilyent! 44.Az 
egyik világtáj. 47.Lázár Ervin fékezhetetlen agyvelejű nyula. 51.Tetőfedő 
anyag. 52.Régebben készült zamatos, alkoholos ital. 55.Duna melletti tele-
pülés egyik része. (A másik résszel, Tótfaluval a Tildy-híd kapcsolja össze.) 
56.Diósjenő partner települése az „Európa a polgárokért” programban 
(szlovákul: Dolinka). 58.Veszedelmes, ragadózó tengeri hal. 60.A tenger-
víz is ilyen. 61.Nem irányított égés. 62.Mely dolgot? 64.Kettős betű. 65.Sze-
mélyes névmás. (Többes szám 2. személy). 67.......-Tin-Tin, németjuhász 
fajtájú kutya, aki nemzetközi filmsztár lett. 70.Részvénytársaság röviden. 
72.Éneklő szócska. 76.Német autójel. 77.Oxigén vegyjele. 

Nyári szabadságolások a fogorvosi rendelőben:
Július 4.-8. között nincs rendelés

Július 18.-22. között nincs rendelés
Augusztus 1.-5. között nincs rendelés.

2022.06.23. Székelyné Bognár Eszter 

Azokban az években, amikor Kámory Lajos volt Diósjenőn a jegyző, Szél Zoltán az aljegyző és Haraszty 
András a jegyzőgyakornok, gyakran lehetett hallani a falubeliektől a rejtvény megfejtésében szereplő 
mondatot. 

Forrás: Végh József: Századok emlékezete 
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Vízszintes: 1.A MEGFEJTÉS ELSŐ RÉSZE. 16.Izabella becézve. 17.Téli sportot űző. 18.Térelválasztó. 19.Japán és 
spanyol autójel. 20.Földet forgat. 21.Fülsértő zaj, lárma. 23.Kisméretű, láncos időmérő eszköz. 24.Kettős betű. 25.Magyar 
író, költő, műfordító. (Lajos, 1887-1967). 29.Rövid kötőszó. 30.Kezével jelez. 31.Nem az! 32.Űrtartalom mértékegysége 
rövidítve. 33.…….. Kafka, író. (1883-1924) 34.A múlt idő jele. 35.Névelő. 36.Repül. 38.Indíték. 40.Kiönt egynemű 
betűi! 41.Testnevelés diáknyelven. 42.Elektromos töltésű részecske. 45.Elem típusa. 46.Restell. 47.Harc közepe! 
48.Viccelődik. 49.Ittrium vegyjele. 50.Római számmal 1 és 50. 51.Sűrűn folyó keverék. 52.Költői sóhaj. 53.Laosz 
hivatalos nyelve. 54.Róka is, szakáll is lehet ilyen színű. 56.Határozórag. 57.Az egyik szülő becézve. 59.Fehér színű 
kristályos gipsz, dísztárgyak alapanyaga. 63.Női név. 66.Nyúlánk kutyafajta. 68.Könyvet rendszertelenül forgató. 69.Az 
égitestek között tátongó tér. 71.Vác híres cukrászdája. 73.Huszonnégy órai. 74.Osztrák autójel. 75.Nagyon szeret. 
77.Azon a távoli helyen. (népiesen). 
 
 
Függőleges: 1.Ez a településrész a Kemence-patak völgyében fekszik. 2.Veri az eső. 3.Diósjenő testvértelepülése 
Kárpátalján. 4.Település Szardínia szigetén. 5.Sír. 6.Rejtvény, talány. 7.Népszerű zár márkája. 8.Hadianyag, 
tűzfegyverekhez való töltény. 9.Uralkodó megszólítása. 10.Laboratórium rövidítve. 11.Szent …….…; a tűzoltók 
védőszentje. 12.Ismét. 13.Francia férfinév, sok vicc szereplője. 14........ Mari, magyar színésznő. (A Bánk Bánban együtt 
játszott községünk híres szülöttjével, Szentgyörgyi Istvánnal.) 15.Lámpa lehet ilyen is. 22.Anna becézve. 25.Régen 
szalmából, venyigéből, gyékényből készített kúp alakú kaptár. 26.A MEGFEJTÉS MÁSODIK RÉSZE. 27.Valamelyik 
nagyszülő nagyapja. 28.Tanúhegy Vas-megyében, Celldömölk mellett. 33.Nemzetközi Labdarúgó-szövetség. 37.Talál. 
39.Szúrós szagú gáz neve ékezet nélkül. (Jele: Cl). 43.Nem ilyent! 44.Az egyik világtáj. 47.Lázár Ervin fékezhetetlen 
agyvelejű nyula. 51.Tetőfedő anyag. 52.Régebben készült zamatos, alkoholos ital. 55.Duna melletti település egyik része. 
(A másik résszel, Tótfaluval a Tildy-híd kapcsolja össze.) 56.Diósjenő partner települése az „Európa a polgárokért” 
programban (szlovákul: Dolinka). 58.Veszedelmes, ragadózó tengeri hal. 60.A tengervíz is ilyen. 61.Nem irányított égés. 
62.Mely dolgot? 64.Kettős betű. 65.Személyes névmás. (Többes szám 2. személy). 67.......-Tin-Tin, németjuhász fajtájú 
kutya, aki nemzetközi filmsztár lett. 70.Részvénytársaság röviden. 72.Éneklő szócska. 76.Német autójel. 77.Oxigén 
vegyjele.  
 
 


