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Az elmúlt esztend ben, a Kormány
kezdeményezéséb l fakadóan és
támogatásával indult el els alkalommal ez a programsorozat, hagyományteremt
szándékkal.
Diósjen Önkormányzata már az
elmúlt évben bekapcsolódott, és sikeres helyi programokat szervezett
a helyi lakosoknak. Akkor a gyermekek kézm ves foglalkozásai
mellett, Végh József helytörténészl szerezhettünk ismeretet Szent
Mihály ünnepér l és Sisa Pistáról,
aki annak idején, a környéken betyárkodott és a Szent Mihály-napi
z meggyújtására is sor került. Sokan segítettek tavaly is ennek a
programnak megszervezésében és
lebonyolításában. Az idei esztenben kib vített programokkal,
több segítséggel színesebb rendezvényt sikerült lebonyolítani. A
szombati napon megnyitottuk a helyi piacot, melyet kézm vesek, stermel k vettek birtokba. A gyermekek kézm ves foglalkozásokon
vehettek részt, az óvónénik közreködésével. Megtekinthettük az
iskolások szép m sorát, amely után
Kosdi Alzbeta népdalokat énekelt,
majd Berinkei Alexandra mondott
verset. Sajnáljuk, hogy Hoffman
Sándor úr lebetegedett, és nem tudott eljönni kedves feleségével, Erzsikével a közönségtalálkozóra s
így nem tudtak beszámolni a külhonban töltött éveikr l, valamint
arról, hogy hazatérve, hogyan érzik
magukat Diósjen n. Ezt követ en
a már hagyományos tábort z következett, majd utcabálon vehettek
részt az érdekl k, a talpalávalót
Csabuda Péter és társa szolgáltatták. Vasárnap ismét érkeztek kézvesek, akik elkápráztatták a
gyermekeket, a korongozással,
gyertyakészítéssel, valamint a népi
játékokkal. A délután folyamán a
szirt Néptáncegyüttes adta el
sorát, Molnár Levente szaxofonon adott el szép dallamokat. Ezt
követ en, Végh József helytörténész ismét fotókkal illusztrált
Szent Mihály napjával kapcsolatos
történeteket mesélt, és könyvbemutatót tartott a „A hadak nyugatnógrádi útjain” címmel. 19 órától
zvarázs produkció volt látható,
mely nagyon elnyerte a közönség
tetszését. A kétnapos program
záróeleme volt a közismert
"Hazajáró" m sor szerkeszt inek
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élménybeszámolója az útjaikon
szerzett tapasztalataikról, élményeikr l. Hozzá kell tenni, hogy mindkét napon a nyugdíjas klub tagjai
kemencében sült finomságokkal
vendégelték meg az oda érkez ket.
Úgy gondolom, hogy aki részt vett
a kétnapos rendezvényen az jól
érezhette magát. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az el készítésben és lebonyolításban
részt vettek.
Tóth János polgármester
A Dózsa György utcai faluházban
és az el tte lév piactéren zajlott a
vigasság. A tájház konyhájában és
kemencéje körül igen csak megszaporodott a szorgos kezek serege. A
Diósjen i Mákvirág Nyugdíjas
Klub asszonyainak összefogásával
készültek a finomabbnál finomabb
kelt tészták és folyamatosan sültek
a kemencében: pogácsák, almás lepények illata várta az érkez vendégeket. A megérkez k vizsla tekintete kísérte vendéglátó munkánkat, és mohón kóstolgatták a frissen sült finomabbnál finomabb süteményeket. Természetesen a szorgos asszonyok kínálgatása mellett
senki sem maradt hoppon.
A vendéglátás mellett m soros
délután és falusi vásár tarkította a
piacteret. A vígasság megnyitóján
falunk polgármestere Tóth János és
Gy ry Csaba a katolikus egyház
plébánosa köszöntötte a vendégeket és adta áldását a most megnyílt
piacra és vendégekre.
A vendéglátás, falusi vásár hangulata lepte be a teret. Néptáncosaink újabb és újabb dallamokkal,
fürge talpalávalóval szórakoztatta a
vendégeket, táncra invitálva a közönséget.
A gyönyör hangú Kosdi Alzbeta
népdalokat énekelt, valamint az általános iskola 4. osztályosai adták
el nagyon szórakoztató összeállításukat.
A Piactéren szorgos árusok kínálták portékáikat: lépes mézet,
különféle biotermékeket, kézm ves munkákat, régi világ természetes anyagaiból készület játékokkal
szórakoztatták a gyermekeket.
Az udvarban óvónénik tartottak
kézm ves
foglalkozásokat:
gyöngyf zést, fonást. A vendégek
nagy örömére kicsik és nagyok is
részt vettek benne, és gyönyörköd-

tek a szebbnél szebb karköt kben.
Az érdekl
vendégek végigjárhatták a falumúzeum termeit, ismerkedhettek az itt él emberek
életével, öltözködésével, szokásaival, saját készítés bútoraival,
szerszámaival, életük mindennapos
feladataival. A vidámság és érdekdés mellett történelmi illat lengte
be a környezetet.
Az udvaron f zött meleg tea, bor
illata visszahozta az szi hónapok
hangulatát. A szüret és a bor készítésének minden csínját-bínját felidézte a szorgos gazdákban. Az ég
is kegyes volt hozzánk, mert napfényes meleget is adott a vendéglátáshoz.
A Börzsöny lábánál fekv falunkat igazi Mihály-napi hangulat, a
múlt id k emlékéhez való ragaszkodás, az összefogás, a lelkesedés,
a saját er re való támaszkodás,
kezdeményez készség hatotta át.
A szombat estét t zgyújtás és hangulatos utcabál zárta.
A két napig tartó vigasságot és
hangulatot fokozta a vasárnapi el adások, amelyeket - a történelmünket és helyi történeteket kutató Végh József színes képekkel illusztrálva mutatott be az érdekl knek. Figyelmünket történelmünkre, hagyományainkra irányította. A második nap végére a koronát az a közönségtalálkozó tette
fel, ahol a „Hazajárók” házigazdáival, Kenyeres Oszkárral és Jakab
Sándorral lehetett találkozni, beszélgetni. k a Kárpátok magyarlakta településeit járva mutatják be
hazánk és a környez országok te-

XV. évfolyam 9. szám
rületén él magyarok szokásait,
kultúráját és a századokon átível
összetartozásunk jegyeit. Munkájuk a Duna TV Magyar Örökség
Díjas m sora.
Október a csillagjegyek alapján a
mérleg hava. Apáink a csillagok
állásából kiolvasták a jöv t, az id járást és a reménykedést mutató,
sokszor irányadó jeleket. A csillagok állása segített a hajózó embereknek is.
A mérleg havában elérkezett az
id , hogy kinézzünk a házunk ablakán, a családi fészek tiszta, meleg, békés otthonából. Hosszú id
telt el azóta, amíg megépítettük,
szép és jó lakhellyé tettük, de ha az
egész világot szeretnénk ilyenné
varázsolni, látva, hogy túl sok a
harc, a békétlenség, a gy lölet, és
ha ön a béke híve és hajlandó ezért
tenni, tegye mérlegre, hogy a lelki
egyensúlya mennyit ér. A külvilág
piacán, vagy a saját falujában, közvetlen környezetében. Gondolkozzon el rajta, hogy hogyan tudná
jobbá tenni ezt a világot.
Végezetül még egy pár Szent
Mihály napjához köthet népi szokás:
Szent Mihály ünnepe a jó cselekedetek napja, amikor ételt kell
adni a rászorulóknak.
Mihály arkangyalhoz imádkozva
kérhet segítséget a gonosz elleni
küzdelemhez.
A kinti munkák hagyományosan
ekkor érnek véget, és elérkezik a
bent végzend feladatok ideje.
Mihály napján kezd dik a kisfarsang, egy mulatós, bálozós id szak.
Ehhez kívánok mindenkinek jó
egészséget, bort, búzát, békességet!
Lénárt Jánosné elnök
Mákvirág Nyugdíjas Klub
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OLVASÓI OLDAL
kérdések és válaszok azon dolgokra, történésekre,
eseményekre, amit Önök tesznek fel
Inkább veszítsünk tisztességesen, mint hogy csalással nyerjünk.
(Szophoklész)
A Jen i Naplóban, már a 2012. januári számában megjelent, hogy
„ez az újság többek közt azért van,
ha nagyon tetszik valami, akkor
annak itt is örvendezzen, ha meg
éppenséggel teli van a hócip je valamivel, akkor azt is elmondhassa.
Ha meg valami nagyon fúrja az oldalát, akkor itt az alkalom, kérdezze meg nyilvánosan! És ugyanott
olvashatja a választ s talán majd
mások véleményét is. De az volna
jó, ha a Jen i Napló-t a község (is)
írná, hiszen a lap a falu újságja és
hogy mi történik nap mint nap, ki
tudná jobban, mint mi magunk”.
Az íráshoz empátia szükséges,
humor és egy kevés távolságtartás,
s persze nagyon fontos a kíváncsiság. A kíváncsi ember csak tudni
szeretné a tényeket, ilyen az emberi természet.
Önkormányzati választás magával hozza a hadjáratot, a rövid ideig tartó, de fokozott er feszítéssel
végzett tevékenységet a kampányt,
vele a kérdéseket amiknek itt helyt
adunk.
Az el
havi újságunkban öt
kérdéssel foglalkoztunk, az egyik
még visszatér a látogató-központ
pályázatának visszautasítása még
mindig nem elégítette ki a kérdés
feltev it.
1. kérdés: "Miért nem kellett pár
millió forint önrészb l a százhúsz
milliós beruházás?"
Válasz: A pályázati rendszerek
sajátossága, hogy egy pénzügyileg
alulértékelt beruházás megvalósítása során felmerül többletforrás
arányos támogatási összege általában utólag nem számolható el, tehát 100%-ban a beruházót terheli.
A felkért építész vezet tervez ,
okl. építészmérnök feljegyzése szerint ezen összeg az eredetileg tervezett önrész 10,5 szerese. Mivel
az önkormányzat ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, ehhez
még ez is hozzáadódik.
2. kérdés: "Felmerült a nevem
egy kampány fórumán a tiszteletdíjjal kapcsolatban, most felvettem,
vagy nem vettem?"
Válasz: Igen, ebben a ciklusban
felvettem, mert mások a szabályok.
Az el
ciklusokban, a diósjen i
római katolikus és a református
egyházak, ill. az óvoda javára
mondtam le.
3. kérdés: "Minek kellett az óvoda udvarában felépíteni az id sek
otthonát? Gyerekekhez öregeket?"
Válasz: Fejlett európai országok-

ban már régóta így m ködnek. Pályázatokat nem az önkormányzatok
elképzeléseihez, terveihez, koncepciójukhoz írják. Volt egy lehet ség, adott volt egy lepusztult épület, lesz egy korszer , tágas új épületünk, ahol biztos, hogy jobban
fogják érezni magukat a szép korúak. A gyerekek látványa, a lehet ség a közös programokra, csak
szebbé teszik napjaikat, pláne
azoknak, akik unokáikat, dédunokáikat nem mindennap láthatják.
Felszabadul egy épületünk, amit
bármi másra fel lehet használni,
akár civil szervezetek, egyesületek
számára is.
4. kérdés: "Ki hatalmazott fel
bennünket, hogy a teniszpályát és a
bitumenes pályát eladjuk? Hangosan, er sen artikulálva feltett kérdés."
Válasz: A szóban forgó létesítményeket nem adtuk el! Mindkét
létesítményt bérbe adtuk! A bérleti
szerz dések részletei:
Teniszpálya: szerz
felek rögzítik, hogy Bérbeadó (önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képezi a
Diósjen 852/7 hrsz-ú 1937 m2 terület sporttelep megnevezés ingatlan, mely teniszpályaként funkcionál. Bérbeadó a képvisel testület 51/2011. (IV. 01.) határozata értelmében teniszpálya m ködtetése céljára bérbe adja Bérl nek. Felek megállapodnak abban,
hogy a Bérl a bérlet tárgyát képeingatlanon, saját költségén jelen szerz dés elválaszthatatlan
mellékletét képez költségvetés
alapján, értéknövel beruházásokat
végez annak érdekében, hogy a teniszpálya rendeltetésszer m ködtetése biztosított legyen. Ennek
alapján Bérl kötelezettséget vállal
arra, hogy legkés bb 2011. június
20-ig a két teniszpályát teljes mértékben felújítja, elvégzi a kerítés,
valamint a pálya világításának felújítását, korszer sítését továbbá
beszerzi a teniszpálya m ködtetéséhez szükséges eszközöket, és a
szakhatósági engedélyeket. Felek
rögzítik továbbá, hogy a fentiekben
megjelölt, a bérleményen megvalósításra kerül beruházások - így a
beszerzett és beépített anyagok és
eszközök is - a Bérbeadó tulajdonába kerülnek át, azok elvitelére a
Bérl a bérleti jogviszony megsz nésekor nem jogosult. Szerz
felek a bérleti díj összegét, beruházásai ellenértékeként elszámolhatja, jogosult a bérleti díjba betudni
évente. Bérbevev köteles a bérleményt folyamatosan rendeltetés-

szer en m ködtetni, a jó gazda
gondosságával használni, annak állagát megóvni. Felek megállapodnak abban, hogy Bérbevev a bérleményt harmadik személynek
nem adhatja albérletbe. A m ködtetési jog fentiek szerinti átadása
esetén a Bérl a m ködtet magatartásáért teljes felel sséggel tartozik, és a m ködtet eljárásából eremindennem kárért kizárólagosan felel. Szerz
felek a jelen
szerz dést 2011. május 19. napjától kezd en 10 év határozott
id tartamra kötik meg, 2021. május 19. napjáig.
Sporttelep: Szerz
felek rögzítik, hogy Bérbeadó kizárólagos
tulajdonát képezi a Diósjen
852/15 hrsz-ú 8864 m2 terület
közterület megnevezés ingatlanból a bitumenes sportpálya
„aszfalt-pálya” megnevezés ingatlanrészt. Bérbeadó a képvisel testület 52/2011. (IV. 01.) határozata értelmében m füves pálya kialakítása és m ködtetése céljára
bérbe adja Bérl nek. Bérl az ingatlanrészt megtekintett és általa
ismert állapotban veszi bérbe. Felek megállapodnak abban, hogy a
Bérl a bérlet tárgyát képez ingatlanon az általa, benyújtásra kerül
pályázat
elnyerése
esetén
29.000.000.- Ft összeg pályázati
támogatásból, mely magába foglalja a Bérl által a pályázat benyújtásához megjelölt 6.000.000
Ft saját er t is
füves futballpályát alakít ki és m ködtet. Bérl
vállalja, hogy a beruházás során a
kialakított m füves pályát a pályázat keretén belül bekeríti, azon bejárati kaput létesít, valamint a pálya megvilágítását kiépíti. A beruházás elvégzéséhez és a pályázat
benyújtásához, és a szakhatósági
engedélyek beszerzéséhez szükséges nyilatkozatokat és felhatalmazást Bérbeadó a jelen szerz dés
aláírásával egyidej leg megadja. A
felek megállapodnak arról, hogy a
bérl által végrehajtott korszer sítések, felújítások befejezését köveen a felek képvisel i közösen
helyszíni bejárást, szemlét tartanak, melynek során rögzítik a felújítások, korszer sítések elvégzésének tényét, s ezt dokumentálják.
Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiekben megjelölt, a bérlemény tárgyát képez ingatlanon megvalósításra kerül beruházás így a beszerzett és beépített anyagok és az
eszközök is a Bérbeadó tulajdonába kerülnek át , azok elvitelére a
Bérl a bérleti jogviszony megsz nésekor nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti
jogviszony 15 éves id tartamára
es , összesen 6.000.000.- Ft bérleti
díjat Bérl a megjelölt beruházásaival szemben elszámolhatja, jogosult abba betudni. Bérbevev a
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beruházás megvalósulása esetén
köteles a bérleményt folyamatosan
rendeltetésszer en m ködtetni, a jó
gazda gondosságával használni,
annak állagát megóvni.
Felek
megállapodnak abban, hogy bérbevev a bérleményt harmadik személynek nem adhatja albérletbe.
Szerz
felek a jelen szerz dést
2011. május 20. napjától kezd en 15 év határozott id tartamra,
2026. május 20. napjáig kötik
meg. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszony
id tartama alatt, a m füves pálya m ködtetése során a település állandó lakosai a Bérl által
nyújtott szolgáltatást 20% mérték
kedvezménnyel vehetik
igénybe.
A bérleti szerz dések részleteil kiderül, hogy ki a tulajdonos,
és nem lettek eladva a sportlétesítmények. Egy sikeres pályázat átadását kampány célokra felhasználni azokkal szemben, akik nélkül
ezen pályázat nem valósulhatott
volna meg, nem tükrözi az annyira
hangoztatott keresztény lelkületet.
Válasz arra is, hogy miért nem voltunk jelen az átadáson. Mi örülünk
a megvalósult pályázatnak, mivel
az Önkormányzat tulajdonában léterületen megvalósított értéknövel beruházás a község vagyonát
gyarapítja.
5. kérdés: "Miért nem m ködtettük a strandot?"
Válasz: Az önkormányzatnak
vannak el írt kötelez feladatai
amit el kell látni, ezekhez sosem
elég az állami finanszírozás, a költségvetésünkb l ezekhez hozzá kell
tenni. A vállalt feladatoknál meg
van egy fontossági sorrend. Annak
a pár száz millió elnyert pályázatoknak is voltak önrészei. Nem sorolom fel újra, milyen beruházások
történtek. A rendszerváltás után
vállalkozók m ködtették, úgy a
strandot, hogy nem volt bevétele
az önkormányzatoknak, mert az állandó felújítási összegeket betudhatták a bérleti díjukba. Nekik sem
volt nyereséges, mert a m ködtetés
feltételeinek teljesítése nem kevés.
Napi vízcsere mennyiség, akkor is
ha nincs használva, az elektromos
költség a négy nagy teljesítmény
vízforgatónak stb. A belép jegyek,
még akkor is ha a jó id biztosítva
van ezalatt a pár hónap alatt, töredéke a m ködtetési költségnek. A
négy év alatt még bérleti díj nélkül
sem volt vállalkozó aki felvállalta
volna, hirdettük állandóan. Pályázati lehet ség a megoldás, eddig
erre nem volt kiírva.
6. kérdés: "Igaz-e, hogy a megyei Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban a
strandunk mint magántulajdon sze-
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repel, egy helyi vállalkozás programjában?"
Válasz: Igaz, vannak még
„bátor” emberek. A tulajdonos
még az önkormányzat!
7. kérdés: "Keveslem azt a 61
számot a négy év alatt, amin a képvisel k üléseztek."
Válasz: A testületi üléseket mindig bizottsági ülések el zik meg,
itt készítik el , itt véleményezik a
küls s tagokkal, illetve az adott intézményvezet kkel, hivatali dolgo-
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zókkal, esetlegesen a meghívott
szakért kkel az el terjesztend határozati javaslatokat. A táblázatból
látszik hányszor üléseztünk.
A megválasztott képvisel k a
testületi, és bizottsági üléseken kívül nem hiányozhattak a különbörendezvényekr l, ünnepélyekl, ezen felül többen részt vettünk
falunk határain kívül egyéb programokon, bemutatókon, ünnepségeken. Ezekr l nem készült jelenléti
összefoglaló.

Képvisel -testület Bizottságai 2010 – 2014.
ülések száma, bizottsági tagok részvételeinek száma
Pénzügyi Szociális
Pénzügyi %-os
részvétel/
Bizottság Bizottság Szociális Bizottság
részvételi
ülések száma
arány
2010. 2011. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Meghívottként volt jelen
44/47
94
Nem volt tag 1
4
11
9
2
27/35
77
2
10 Nem volt tag 10
11
6
39/40
98
2
10 1
6
11
11
6
47/47
100
2
10
Nem volt tag
12/12
100
Nem volt tag 1
6
0
0
0
7/35
20
2
9
Nem volt tag
11/12
92
2
10 Nem volt tag 11
11
6
40/40
100
Nem volt tag 1
6
10
9
6
32/35
91
Nem volt tag 1
3
7
7
4
22/35
63
Meghívottként volt jelen
46/47
98

8. kérdés: "Igaz, hogy bekiabáló
embereket fogadtunk fel?"
Válasz: Az összeírt kérdésekb l
ezt nem is akartam leírni, mert nem
értettem sokáig, miért teszik fel.
Mikor már többen is rákérdeztek,
(információáramlás azért jó m ködik,) a válasz a következ . Kezdeném, hogy mindenki magából indul ki. Mi, feln tt embereknek tartjuk falunk lakóit, a diósjen ieket nem a "diósjeneieket" -, mert mi
Diósjen n lakunk, senkinek nem
kell, és nem fogjuk megmondani,
hogy mit, hogyan tegyen, mit csináljon. Volt egy négyéves ciklusunk, az elért eredmények magukért beszélnek, nem kell szégyenkeznünk, a környék önkormányzatai között is magasan teljesítettünk.
Aki erre azt mondja, hogy nem csináltunk semmit a négy év alatt,
kényszerül ilyen sárdobálós, kitalált rágalmakat mondani ránk, ezzel is elvonni a figyelmet az elért
eredményeinkr l. Ha fel kell állni,
átadni a helyünket, megtesszük,
emelt f vel. Nem vagyunk nagyvállalkozók, hogy érdekünk f djön az utolsó öt év uniós pályázataihoz, nincsenek földbirtokaink,
hogy érdekünk legyen a felállítandó földkiosztó bizottságban, nincs
is ilyen emberekkel, vállalkozásokkal, kapcsolatunk. Nekünk a falu
fejl dése volt mindig a legfontosabb, ez volt mindig szemünk el tt,
bárki bármit is mond.

mondunk véleményt, azokról az
emberekr l mondunk, akikt l azt
várjuk, hogy beszavazzanak bennünket a képvisel -testületbe. A
világhálón a múlt idézése, a ledegradálás, a sok kivetnivaló szavak
használata min sít, üzen a világnak, hogy az itt él k milyenek.
Igen a múltban volt m vel dési házunk, nagyon szépen m ködött addig, míg az állam lefinanszírozta.
ködött a strand is, a kemping is
mint megyei tulajdon, és sok más,
de közben volt egy rendszerváltás.
Az állam szépen kivonult ezek mögül. Leosztotta a feladatokat, csak
nem finanszírozta le az egészet, az
önkormányzatok meg harapdálták
az ujjaikat, hogy melyiket engedje
el, melyik fáj jobban. Emlékezhetünk a rendszerváltás után, volt
szociális földprogram is, term
szedreseket osztottunk fel. Ismerjük a végeredményt. Volt m szaki
ellátó szervezet, amíg bírta finanszírozni az önkormányzat, önfenntartani már nem tudta magát.
A gazdasági válság mindezt tetézte. Sokan abba a hibába esnek,
hogy összehasonlítják településünket szomszédos kis falvakkal. Tévesen, mert egy kiskertet könnyebb
széppé tenni, mint annak a többszörösét. Hiányzik az összehasonlításból a belterületi, külterületi
utak hossza, azoknak vízelvezet
árkai. A legfontosabb a lakosság
összetétele, senki nem beszél
ilyenkor róla. Munkanélküliség
9. kérdés: "Mit szólunk a világ- aránya, milyen az ellátottság stb.
hálón a YouTube oldalon található Azt állítani, hogy a rendszerváltáskampányfilmhez?"
tól felálló önkormányzataink vegeVálasz: Mikor egy falu kapcsán táltak, nem csináltak semmit egy-
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szer ismerethiány, tájékozatlanság, bár nem tudhatták, hisz nem
laktak, nem dolgoztak itt. Nem
mindenütt önkormányzati ingatlanok vannak, nem kényszeríthetjük
rá az ott lakókat a felújításokra. A
házak el tti közterület tisztán tartására van rendelet. Talán tudni kéne
a létminimum alatt, segélyekb l
él k számát, mivel kell megbirkózni nap mint nap a hivatal dolgozóinak, milyen hangnemet kell elviselniük. Van, volt, mindig is lesz
közmunkaprogram, a szövetkezeti
szervez dés elindult, meg az oktatás is. Csak leírom, mert már volt
olyan, hogy elkezd dött a játszótér
építése, és utána kezd dött az aláírásgy jtés építéséért. A civil szervezetekkel is nagyon jó a kapcsolatunk, együtt dolgozunk, alakítjuk
ki munkatervünket, persze van
olyan amelyik nem akar és rászervez programjainkra - lelkük rajta.
Az, hogy miért alakult így, annak
is van története.

nyira személyre szabottak, hogy
nincs jogom véleményt mondani
róluk.
Lassan elérkezik az id , amikor
is mindannyiunknak a szavazóhelyiségekbe kell menni! Dönteni
kell ismét a falunk sorsáról, jöv jél! Október 12-én választás, az
Önök kezében van, hogy kikre
voksolnak. Vagyunk egy páran,
akik nem folytattak kampányt, nem
is folytattunk soha a rendszerváltás
óta, mert úgy gondoljuk, ennyi id
óta már ismerhettek bennünket,
hisz Önök között élünk. Terveink,
vágyaink nekünk is vannak. Azon
dolgoztunk, hogy egy jobb, szebb
és élhet bb falut építsünk, készen állunk arra, hogy befejezzük azt, amit elkezdtünk.
Az igazi kampány nem demagóg!
Demagógia a hazug ígérgetés,
népámítás, lázítás, népcsalás, a
néptömegek becsapása mindenféle
csalogató, hazug ígéretekkel, hízelgéssel.
Az igazi kampány nem másokat
10. kérdés: "Igaz-e, hogy voltak mocskoló és lejárató. Az igazi
olyan beadott pályázataink, amiket kampány nem azzal foglalkozik,
valószín azért nem nyertünk, mert hogy a többi induló milyen, nem
más is beadta hasonló projektre?" terjeszt álhíreket, rágalmakat. Az
Válasz: Sajnos igaz, s t volt igazi kampány olyat ígér, ami megolyan is, hogy felkértek a beadott valósítható, és arra is kitér, hogy
mib l.
pályázatunk visszavonására.
Vannak még kérdések, csak anyIstván László

Nyílt levél
Válasz egy postaládámba bedobott
levélre.
Tisztelt Képvisel jelölt!
Levelét megtalálva, nem félve a
levelében burkolt fenyegetését l,
megtisztelem Önt azzal, hogyha
már személyesen, szóban nem
akart kapcsolatba lépni velem, én
is írásban válaszoljak. Nyílt levélben, mivel mondanivalóm témája
közügy, és ha már az, nem csak
ránk tartozik.
Nézeteink alapból különböznek,
már csak abból a szempontból is,
hogy én nem molinóval takarom le
omladozó házamat. Önök szerteszét hirdették a faluban, hogy fórumot tartanak az egyik vendéglátó
helyen, ahol bemutatkoznak a képvisel jelöltek, és a polgármesterjelöltjük.
Hirdették, hogy a fórumon tegyük fel kérdéseinket, mondjuk el
véleményünket, stb.
Én, mint falunk polgára elmentem, mert nem volt megtiltva a jelenlegi képvisel knek, az sem volt
kihirdetve, hogy csak moderált
kérdéseket lehet feltenni. Örömmel
konstatáltam, hogyha a testületi
üléseken nem is találkozunk, az
Önök célkit zéseit közösen hallgathattam meg jelenlév képvisetársammal.
A bemutatkozók után a követkekérdést tettem föl: képvisel sé-

gem kezdetén a képvisel jelölt aszszony a polgármester úrnak szegezte azt a kérdést: Mit óhajtunk
kezdeni a településen él roma lakossággal, mert ittlétük miatt ingatlanjaink elértéktelenednek. Itt a
választás id szaka és azt hallom,
hogy felkeresi az említett családokat és felajánlja segítségét.
Mire véljem ezt a változást? Kérdésemre választ nem kaptam.
Ön azt írja bemutatkozójában,
hogy a polgármesterjelölt úr az Ön
számára legalkalmasabb ember,
többek között azért, mert nincs elkötelezve egyetlen helyi érdekcsoportnak sem. Azt kérdeztem Önt l,
hogy akkor a Boróka-ház tulajdonosai nem érdekcsoport? És azt is
kérdeztem Önt l, van-e tudomása
arról, hogy a ház felújítása során az
Önök által választott kivitelez az
ott dolgozó diósjen i munkásokat a
mai napig nem fizette ki és tartozik
a szomszédos gazdaboltnak is. Pár
mondatot mondott a tulajdonosok
személyér l, de levelében a következ ket írta le: „A ház kivitelezése
nyílt pályázaton d lt el. A pályázat
nyertese helybelieket is alkalmazott az építkezésen. Sajnos nekem
is van tudomásom róla, hogy alvállalkozója nem minden alkalmazottat fizetett ki rendesen. Azért tartom fontosnak ezt elmondani,
hogyha legközelebb bármilyen fó-

a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja
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rumon Ön szóba hozza az esetet,
úgy megbízható hiteles információk alapján tegye. Így nem áll fen
az a veszély, hogy rágalmazás
okán felel sségre vonhassák. Mi
ez ha nem burkolt fenyegetés. Ön
elismeri, hogy tudott az esetr l és
nem érezte tulajdonosi és keresztény kötelességének, hogy közbejárjon az Önök által választott vállalkozónál. Ha ezek az emberek
nincsenek kifizetve, valószín síthet , hogy bejelentés nélkül feketén dolgoztak. Ezekr l a történésekr l a ház irányítója tudott, hisz
az emberek megkeresték problémájukkal. Ezek után mi hogyan
higgyük el, hogy Ön
Önök
becsületesen fognak dolgozni és
dolgoztatni? Azt hirdetik: „Légy
része a változásnak. Bátran formálhass véleményt.” Én megpróbáltam. Kérdéseimre nem tudtak,
vagy nem akartak válaszolni.
Ön azt írj bemutatkozójában: „43
éves katolikus agrármérnök vagyok.” A képvisel jelölt-társa a
következ t: ”A keresztény értékrenden alapuló megújulás, változás a haladás eszméit vallom ma-

gaménak.” Hát én is el merem
mondani, katolikus család vagyunk, de az az érzésem, nem egyformán tudjuk a Miatyánkot és a
10 parancsolatot.
A jelen pillanatban pontosan a falu
jöv jével kapcsolatban értünk egyet,
csak más a néz pontunk, a megítélésünk és más oldalról ismerünk embereket. Nincs sem vélt, sem valós
sérelmem Önökkel szemben. Véleményem van úgy, ahogy Önnek is.
Én nem szeretek arról beszélni, hogy
milyen stabil család áll mögöttem.
Én ebben a faluban születtem, engem mindenki ismer, nem mondom,
hogy mindenki szeret, de nem a
szomszédaimnak kell elmondatni,
milyen is vagyok, én és családom,
mennyire vallásos. Mi úgy élünk,
hogy ezt az emberek vegyék észre.
Tisztelek minden diósjen i embert,
rendezett életet él t, és a nem rendezett életet él nek próbálok segíteni,
ha tudok, és ha hagyja. Úgy gondolom, ezért is választottak meg négy
évvel ezel tt képvisel nek. Véleményemet mindig meg mertem és meg
merem mondani.
Molnár Istvánné

Tanévnyitó
Tisztelt Tanulók, Szül k!
Sok szeretettel köszöntöm tanítványainkat, tisztelettel és szeretettel üdvözlöm kollégáimat, az iskola valamennyi dolgozóját, a szül ket, hozzátartozókat és minden
kedves olvasót a 2014/2015-ös tanévben!
Véget ért a vakáció, elérkezett az
új tanév.
A nyár során a szül k, az iskola
pedagógusai és technikai dolgozói
is szorgalmasan dolgoztak, tennivaló pedig akadt b ven. A tanulólétszám emelkedése miatt kin ttük
az iskola meglév
tanteremkapacitását, egy tantermet ki kellett b víteni, valamint a tanári szoba is átadta helyét egy osztálynak.
Az átalakításhoz nyújtott segítséget ezúton szeretném megköszönni
Diósjen Önkormányzatának.
Örvendetes, hogy nemcsak a tantermek újultak meg, hanem két évfolyam 4 osztályában új padok és
székek várják diákjainkat, amiért
köszönettel tartozunk a KLIK
Rétság Járási Tankerületének.
Kedves Tanulóink!
Remélem, a nyáron kipihentétek
magatokat, és a hosszú szünet után
készen álltok az új feladatokra,
mert az új tanévben mindannyiunk
aktív tevékenységére szükség lesz.
Egy iskola sikeressége és eredmé-

nyessége nem csak a pedagógusok
munkáján, az iskola tárgyi feltételein, felszereltségén múlik. Nagyban múlik diákjainak hozzáállásán
és tanulásán is. A tanulás és munka
nélküli eredményes iskolát még
nem találták fel! Legyen ez a tanév
abban is új, hogy az eddiginél még
nagyobb odaadással, még nagyobb
szorgalommal teljesítitek a rátok
váró feladatokat!
Kedves Szül k! Bizonyára értesültek már arról a kedvez tendenciáról, hogy iskolánk létszáma 3
éve évr l-évre növekszik, az idén
pedig nemcsak elértük a 200 f t,
hanem b ven meg is haladtuk, mára megközelítettük a 220 f s létszámot.
Három éve még csak 170 körül
volt tanulóink száma. Kevés iskola
mondhatja el, hogy 3 év alatt kb.
30%-kal emelkedett tanulói létszáma. Ebben a növekedésben pedig
nem a demográfia vagy a település
lakosságszámának
emelkedése
van, hanem az, hogy mára a
diósjen i iskola belépett a sikeres
iskolák közé.
Vannak tanulóink a környez és
távolabbi Nógrád megyei településekr l, de egyre többen választanak minket Pest megye településeil is. Sikerünk kulcsa az itt folyó
magas színvonalú szakmai munka,
valamint az az önzetlen támogatás,

amit a szül kt l és partnereinkt l
kapunk. Nélkülük nem sikerülhetne. Munkánkat szeretnénk a továbbiakban is magas és egyre magasabb színvonalon végezni.
Külön figyelmet fordítunk a tehetség gondozására, versenyfelkészít tevékenységünket idén is
lelkiismeretesen végezzük.
Szeretnénk minél jobban és eredményesebben nevelni és tanítani
diákjainkat. Bízom benne, hogy ez
sikerülni fog. Ehhez kérem az
Önök további segítségét és bizalmát is. Kérem, hogy gyermekeik
felkészülésének figyelemmel kísérésével segítsék munkánkat!
Rendszeres szabadid s tevékenységet is biztosítunk a tanulóknak.
Ebben a tanévben több olyan rendezvényre készülünk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves
szül ket, és a község lakosságát is.
Ebben a tanévben tovább folytatódik az emelt szint matematika és
angol nyelv tanítása els osztálytól
és a tánc és labdarúgás irányultság
felmen rendszer oktatása. Ebben
az évben elkezdjük a sakk, mint
képesség kibontakoztató tantárgy
tanítását is.
Ett l a tanévt l megváltozik iskolánk csengetési rendje. A jelz csengetés most már a szünetek vége el tt figyelmezteti a tanulókat,
arra, hogy sorakozniuk kell.
Az új tanév küszöbén kérek minden jelenlév t, hogy ezt az elkövetkezend id szakot tegyük egymás számára hasznossá, eredményessé, törekedjünk arra, hogy a
végén sikeres tanévr l számolhas-

2014. szeptember hó

sunk be! Köszönöm a szül k segítségét és bizalmát, köszönöm a
fenntartó és m ködtet
KlIK
Rétság Járási Tankerületének, valamint a tulajdonos Diósjen Község Önkormányzatának, hogy eddig is lehet sége szerint maradéktalanul biztosította az oktatónevel munkához szükséges feltételeket. Soraimat a következ gondolatokkal zárom:
„Azért vagy itt, hogy mindent
láss, hogy értsd a szót, olvasd az
írást, azért vagy itt, hogy mindent
megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj...”
Ezen gondolatok jegyében kívánok valamennyiünknek jó egészséget, eredményekben és sikerekben
gazdag tanévet!
Nagy László
igazgató

2014. szeptember havában
született gyermekek
Szarvas Zsombor
Oláh Milán Olivér
Hugyecz Dániel

09. 02.
09. 12.
09. 30.

KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK
Járóbeteg Ell. Közp. Rétság
06 35 550-570
Háziorvosi rendel
06 35 525-007
Fogorvosi rendel
06 35 364-001
Gyógyszertár
06 30 7460745
Iskola (Szentgyörgyi I.)
06 35 364-228
Polgármesteri Hiv. tel. közp. 06 35 525-012, -019, -022
Polgármesteri Hivatal FAX
06 35 525-013

Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi rendel
Véd i szolgálat
Állatorvosi rendel
Óvoda (Aranydió)
DINÓBER
Id sek Klubja

06 35 350-561
06 35 364-004
06 35 364-448
06 20 4480116
06 35 364-023
06 35 364-136
06 35 364-135
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