Tisztelt Diósjenői Lakosok!
Nem tehetem meg, hogy ne szólaljak meg, hisz van egy mondás, mely szinte minden élethelyzetre
ráültethető:

Nem elég…………………. lenni, hanem annak is kell látszani!
A kipontozott részre írhatjuk, hogy:
 jogkövetőnek;
 becsületesnek;
 tisztességesnek;
 jónak;
 pártatlannak;
Mindenkinek tudomása van arról, hogy a településen rendszeres szemétszállítás történik. Ezen
felül – bizonyos feltételek megléte esetén – a diósjenői lakosok jogosultak arra, hogy a Rétsági
Hulladékudvarba hulladékot szállítsanak be.
Az építési törmelék – mely akár származhat egy fürdőszobai átalakításból is – elszállításáról a
törmelék tulajdonosa köteles gondoskodni.
Állampolgári bejelentés alapján helyszíni szemlét tartottam a bejelentésben meghatározott
területen és azt tapasztaltam, hogy egy diósjenői ingatlantelek végén (telekhatáron kívül) nagy
mennyiségű építési törmelék került illegálisan elhelyezésre. Itt az illegális szó nem jó kifejezés,
mert közterületen, erdőben még legálisan sem engedélyezhető építési törmelék elhelyezése.
Néhány kép a helyszínről:
Jól látható, hogy a kerítésen kívül elhelyezett
törmelék nem környezetbarát, az oda nem
illő képet mutat.
Ami még fontos, a törmelék elhelyezéséből is
látható, hogy az a személy, aki oda hordta az
azzal a szándékkal tette, hogy véglegesen az
ott is marad, hisz nem egy kupacba rakta,
hogy esetleg később elszállítja.
Mindezt Önkormányzati területen!

Ezen a képen jól látható, hogy az illegálisan
elhelyezett építési törmelék egy olyan árok
mellett van elhelyezve, mely árokban
csordogáló víz közvetlenül a Jenő-patakba
folyik.
Igen, lehet kritizálni a település vezetőit, a
képviselő-testület munkáját, a jegyző
tevékenységét, azt mondom, hogy kell is, de
aki kritizál, az legalább mutasson jó példát!
Egy nagyon szép gesztus a köztéri pad
felújításának hajszolása, de mit ér, ha az ott
begyűjtött elismerést egy másik cselekedetemmel lerombolom? Talán semmit….
Nagy tisztelettel kérek minden diósjenői lakost, hogy az építési törmeléktől ne a képen látható
módon szabaduljanak meg, mert tettükkel nemcsak szomszédjaiknak, hanem az egész
településnek ártanak. Továbbá a településünkre látogató természetjárók nem az útjaink miatt
fognak településünkre emlékezni, hanem az erdőben, közterületen, patakpartján illegálisan
elhelyezett hulladék miatt.
Megint egy kérdés: A Diósyenő Közösségi oldalon miért nem jelent meg ez az illegális hulladéklerakás, az
Önkormányzatot miért nem szólította már fel az oldal valamelyik követője, hogy az Önkormányzat intézkedjen a
törmelék elszállításáról?
A képeken látott törmelék lerakása eljárást von maga után!
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