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VII. évfolyam 1. szám

Önkormányzati választások 2006
2006. október 13-án került sor a megválasztott
képvisel testület alakuló ülésére

A választás végeredménye
polgármester választás
Jelölt neve

Jelöl szervezet
(ek)

Kapott érvényes
szavazat

%

1
2
3
4
5
6

Tóth János
Rási Judit
Lénárt János
Szalay Antal
Hornos Márton
Pergel István

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

552
270
178
131
78
44

43,06
21,06
13,88
10,22
6,08
3,43

7

Mocsári Sándor

FÜGGETLEN

29

2,26

A korelnök, Alaksa Mihály vezette eskütételig az alakuló ülést. Felkérte
Molnár Károlyt, a HVB elnökét, ismertesse a szavazás végeredményét,
aki a következ kr l számolt be:

képvisel választás
Jelölt neve
1 Tóth János
Dr. Laczkovszki
2
Gy
3 Szalay Antal
4 Csabuda Péter
5 Dr. Nagy Anna
6 Kis Ibolya
7 Pátyodi Csilla
8 Porubszki Zoltán
9 Alaksa Mihály
10 Vasas Mihály
11 Gembolya Lajos
12 István László
13 Sinka Sándor
14 Csurja László
15 Krupár Attila
16 Varga Ferenc
17 Kovács András
18 Valyó József
Dr. Kiss Iván
19
László
Rózsavölgyi Ferenc
20
Györgyné
21 Eördögh Árpád
22 Demeter Csilla
23 Farkas Attila
24 Farkas Károly
25 József Péter
26 Lakatos Pál
27 Radics Dezs né

Kapott
Jelöl szervezet(ek) érvényes %
szavazat
FÜGGETLEN
752 8,68
FÜGGETLEN

750

8,65 Képvisel

FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ, KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

633
500
462
441
431
393
379
375
365
355
351
347
340
296
282
266

7,30
5,77
5,33
5,09
4,97
4,53
4,37
4,33
4,21
4,10
4,05
4,00
3,92
3,42
3,25
3,07

FÜGGETLEN

233

2,69

FÜGGETLEN

228

2,63

FÜGGETLEN
ROMA POLGÁRI
TÖMÖRÜLÉS
FÜGGETLEN
MCF ROMA ÖSZSZEFOGÁS PÁRT
MCF ROMA ÖSZSZEFOGÁS PÁRT
MCF ROMA ÖSZSZEFOGÁS PÁRT
ROMA POLGÁRI
TÖMÖRÜLÉS

87

1,00

82

0,95

75

0,87

66

0,76

61

0,70

60

0,69

57

0,66

Képvisel
Képvisel
Képvisel
Képvisel
Képvisel
Képvisel
Képvisel
Képvisel

„Az 1997. évi választási törvénynek megfelel en a Helyi Választási
Iroda vezet je (Repiczki Zsuzsanna jegyz ) a választójoggal rendelkez
diósjen i polgárok névjegyzékét a kiírt szavazás napja el tt 60 nappal
2006. augusztus 2-t l augusztus 9-ig közszemlére tette a Polgármesteri
Hivatalban. A közszemlére kitett névjegyzékkel szemben kifogás senki
részér l nem érkezett.
A Helyi Választási Iroda a kifüggesztett választók névjegyzékbe történt
felvételr l szóló értesít t az ajánlószelvénnyel együtt 2006. július 31. és
augusztus 4. között kiküldte a választó polgárok részére.
A Diósjen i Önkormányzat Képvisel -testülete 73/2006. (VII. 26.)
számú határozata alapján a HVI vezet jének javaslata szerint az alábbi
6 f t választotta a Választási Bizottságba:
Név:
Molnár Károly
gér István
Bircsák Istvánné
Hoffmann Emese
Horváth Attiláné
Mocsári András

Lakcím:
2643 Diósjen
2643 Diósjen
2643 Diósjen
2643 Diósjen
2643 Diósjen
2643 Diósjen

, Kámor út 12.
, Kámor út 9.
, Ifjúság út
, Arany J. út 35.
, Zrínyi út 4.
, Ady Endre út 47.

elnök
elnökhelyettes
tag
póttag
póttag
póttag

A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelöl szervezetek legkés bb 2006. szeptember 22-én 16 óráig jelenthették be. Ezzel
élt az MCF Roma Összefogás Párt és a Helyi Választási Bizottságba
delegálta Virág Sándorné 2643 Diósjen , Börzsönyi út 100. alatti lakost.
A Helyi Választási Bizottság a 2006. évi helyi önkormányzati képvisel k
és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati választás ügyében 11 alkalommal tartott ülést.
A választási törvény szerint a jelöltet állítani a szavazást megel
23.
napig lehetett, azaz 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig.
A fentiek szerint a Választási Bizottság 5 alkalommal vizsgálta a beérkez ajánló szelvényeket és megállapította, hogy a választó polgárok
jelölési fajtánként csak egy jelöltet neveztek meg.

2. oldal
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A tájékoztató után a polgármester és a képvisel k letették az esküt. Ezt
követ en Tóth János polgármester megköszönte a választópolgárok bizalmát és ismertette programját.

A jelöltállítás határidejét követ en elkészült a jelöltek listája
Polgármester jelölt
Képvisel jelölt
ebb l:
Kisebbségi jelölt

7f
27 f
21 f
6f
11 f

2006. október hó

függetlenek
független
jelöl szervezet jelöltje
valamennyien
jelöl
szervezet jelöltjei

A Választási Bizottság megállapította, hogy a jelöltek kell mennyiséérvényes ajánlással rendelkeznek.
Az ajánlószelvények megsemmisítése megtörtént 2006. október 01.
napján 19 órakor, jegyz könyv szerint.
A választás napján - 2006. október 01. – a választópolgárok és a szavazólapok arányai a következ képpen alakultak:
A választási névjegyzékbe felvett választó polgárok száma:
Az 1. számú szavazókörbe beosztott választó polgárok száma:
megjelent és szavazatot adott le (58,50 %)
A 2. számú szavazókörbe beosztott választó polgárok száma:
megjelent és szavazatot adott le (58,16 %)
A 3. számú szavazókörbe beosztott választó polgárok száma:
megjelent és szavazatot adott le (48,00 %)
A cigány kisebbségi szavazókörbe beosztott v.polgárok sz.:
megjelent és szavazatot adott le (58,57 %)
Kiadott szavazólap összesen:
Ebb l: polgármesterre leadott érvényes szavazólapok száma:
Polgármesterre leadott érvénytelen szavazólapok száma:
Polgármesterre leadott érvényes szavazatok száma:
Képvisel kre leadott érvényes szavazólapok száma:
Képvisel kre leadott érvénytelen szavazólapok sz.:
Képvisel kre leadott érvényes szavazatok száma:
Cigány kisebbségre leadott érvényes szavazólapok sz.:
Cigány kisebbségre leadott érvénytelen szavazólapok sz.:
Cigány kisebbségre leadott érvényes szavazatok száma:

2.362 f
747 f
437 f
815 f
474 f
800 f
384 f
140 f
82 f
1.295 db
1.282 db
13 db
1282 sz.
1.274 db
18 db
8667 sz.
79 db
3 db
318 sz.

A szavazatok feldolgozása folyamatosan, zökken mentesen zajlott, a
négy évvel ezel tti két Szavazat Számláló Bizottság kib vülése tulajdonképpen négy Szavazat Számláló Bizottsággá a munkavégzés id tartamát
látványosan megrövidítette.
Magát a választásokat semmilyen körülmény nem zavarta meg, 3 ízben
érkezett kifogás a Helyi Választási Bizottsághoz, ebb l 2 kifogás esetében saját hatáskörben a Választási Bizottság járt el (kampánycsend sértés, választási csalás tárgyában), 1 esetében pedig a Területi Választási
Bizottság hozta meg határozatát.”
A választások összesít eredménye az alábbiakban, illetve az
1.oldalon látható.

cigány önkormányzat választás
Jelölt neve

Jelöl szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

1

Virág Sándor

MCF A Magyarországi
Cigányok Fóruma

52

2

Lakatos Ern né

Roma Polgári Tömörülés

32

3

Bódi Jen né

Roma Polgári Tömörülés

32

4

Radics Dezs né

Roma Polgári Tömörülés

31

5

Kovács Pálné

MCF A Magyarországi
Cigányok Fóruma

30

6

Radics Gábor

Roma Polgári Tömörülés

29

7

Radics Dezs

Roma Polgári Tömörülés

28

8

Demeter Csilla

Roma Polgári Tömörülés

26

9

Radics Szabolcs

Roma Polgári Tömörülés

26

10 Oláh Józsefné

Roma Polgári Tömörülés

25

11 Oláh József

Roma Polgári Tömörülés

7

„Tisztelt Képvisel társaim, Kedves Vendégek!
Mivel ma péntek 13 van, bízom benne, hogy senkiben nem kelt fel rossz
élményeket ez a nap. Az alakuló ülés egyik legfontosabb pontja a polgármesteri program ismertetése. Miel tt ezt megtenném, szeretnék köszönetet mondani a választási szerveknek az önkormányzati választásokon való
tisztességes helytállásukért, a hajnalig tartó fáradságos munkájukért.
Továbbá szeretném megköszönni a választó polgároknak, hogy polgármesterüknek választottak, melyet f állásban kívánok betölteni.
És most a programomról:
Ezt a programot az itt él k igényeinek figyelembe vételével, elképzeléseivel és a magam észrevételeivel kiegészítve állítottam össze.
Tudom, hogy nem minden megoldatlan problémára világít rá, vagy ad
választ, de igyekeztem a fontosakat leírni.
A választási kampány során próbáltam mindenkihez eljuttatni azt a kis
programfüzetet, melyben megfogalmaztam Diósjen jöv jével kapcsolatos elképzeléseimet.
Ha van olyan, akihez nem jutott el, azt szintén sajnálom és elnézést
kérek t le.
Természetesen a programommal kapcsolatban megfogalmazódtak
pozitív és negatív vélemények egyaránt. Én mindenki véleményét tiszteletben tartom, akár személyem, vagy elképzeléseim tekintetében lett megfogalmazva.
A program els és legfontosabb elemének tartom az itt él közösséggel
való kapcsolat meger sítését. Az önkormányzat véleményem szerint akkor m ködik jól, ha a közösség lakóival állandó a kapcsolattartás, folyamatos a kommunikáció, az önkormányzat döntéseinek megmérettetése, és
ez által az irányítás, az önkormányzati ügyek eldöntése és elintézése
hatékonyságának növelése.
A helyi nyilvánosság, társadalmi kontroll, az állampolgári részvétel, a
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3. oldal

sa terveim között szerepel.
Fontos a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, hogy az elvándorlást
megel zzük.
Fiatalok szórakozásának, szabadid s tevékenységének kulturált eltöltésére ifjúsági ház létrehozása.
Folyamatos feladatok:
Az önkormányzati döntések folyamatos és maradéktalan végrehajtása.
Folyamatos információáramlás biztosítása érdekében helyi újság kiadása, esetleg kábeltévé adta lehet ségek kihasználása.
Pályázatok elnyerésére pályázati figyel alkalmazása.
Munkahelyteremtés terén segíteni kell a helyi vállalkozókat, illetve
nagyvállalkozók számára kell vonzóvá tenni községünket és térségét.
Kiemelt módon kezelend a közintézmények m ködtetése, azok folyamatos karbantartása, állaguk meg rzése.
Fontos az oktatás és egészségügy kiemelt kezelése, a m ködési feltételek javítása.
Munkanélküliek, id sek, betegek, egyéb szociálisan rászorulók támogatása.
Közterületek folyamatos tisztántartása, fásítás, parkosítás, virágosítás,
civil és egyéb szervezetek bekapcsolása az önkormányzati munkába, nem
zöld területek folyamatos gondozása.
öncél, hanem azt szolgálja, hogy az önkormányzati döntések lehet ség
Árkok, lefolyók, átereszek, folyamatos takarítása.
szerint a legszélesebb, másrészt a legtágabb kör társadalmi elfogadottságon lapuljanak.
Távlati célok:
Ebben a szellemben programomba a következ ket foglaltam:
Távlati célként megjelölend bentlakásos öregek otthonának létrehozása, küls vállalkozó bevonásával.
Kapcsolatteremtés:
Falumúzeum alapítása, amelyben bemutatásra kerülnének községünk
Megszólítom a helyi vállalkozókat, civil szervezeteket, képvisel ik útján
hagyományát rz eszközök, írások, fényképek, egyéb tárgyak, valateret kívánok adni az önkormányzati munkában való részvételre.
mint az itt él m vészek és amat rök alkotása is.
A helyi cigány kisebbségi önkormányzattal egészséges együttm ködésMegfontolandó köztestületi t zoltóság létrehozása, mely által néhány
re törekszem.
fiatal számára munkalehet ség is nyílna, nem beszélve Diósjen és a
A fiataloknak szintén lehet séget biztosítok, hogy hozzászólásaikkal
környez települések t zbiztonságának növekedésér l.
észrevételeikkel javaslataikkal járuljanak hozzá az önkormányzat munKözségi vásár- és piactér kialakítása.
kájához.
A tó partján sétány és fedett pihen helyek megépítése.
A lakossággal falugy léseken vitatom meg a felmerül problémákat,
kérdéseket. Az ott elhangzott javaslatoknak, közösségi érdekeknek a
Természetesen ez a program a következ négy év tennivalóit öleli át,
képvisel -testület döntéseiben érvényt szerzek.
melynek megvalósulásához a különböz látható eredmények eléréséhez
Az üdül területeken él kkel kapcsolat er sítésére törekszem.
A helyi vállalkozókkal szoros együttm ködést kívánok kialakítani, a sok munka befektetése szükséges.
A jelen gazdasági helyzet és az államháztartási hiány enyhítésére bevállalkozásélénkítést fontos feladatomnak tartom.
A mez gazdaságból él k számára minden segítség megadását, támoga- vezetésre kerül megszorító intézkedések, melyek mértéke sok tekintetben
még nem látható, nagyban befolyásolhatják az önkormányzatok munkáját
tásukat, kapcsolatok élénkítését szükségesnek ítélem.
és fejl dését.
Az egyházakkal él kapcsolatra törekszem.
Ennek ellenére bízom abban, hogy ezek a célkit zések megvalósíthaElengedhetetlennek tartom, a környez települések önkormányzataival,
tók,
és a megvalósulás menetében jellemz lesz az összefogás.
valamint a kistérséggel való jó kapcsolat kialakítását.
Ehhez azonban szükséges a tisztelt képvisel -testület programmal
Fontos számomra, hogy a községünkben m köd t zoltó egyesület,
történ egyetértése is.”
polgár r egyesület, horgász egyesület, sport egyesület, CivilDió egyesület és az önkormányzat között egészséges együttm ködés alakuljon
Ezután a bizottságok és az alpolgármester megválasztására került sor.
ki.
Az elfogadott bizottságok, a titkos szavazással megválasztott alpolgárLényeges, hogy az önkormányzat hivatalának dolgozói a képvisel mester Szalay Antal valamint a választási eredményeknek megfeletestület és a polgármester között az elvárásoknak megfelel munkakapen az SzMSz módosítását egyhangú döntéssel elfogadta a testület.
csolat jöjjön létre.
Községfejlesztés:
Az önkormányzat gazdasági programjában különös figyelmet szentelek
a tiszta pénzügyi helyzetnek, a gazdálkodásnak, a hitelpolitikának, és a
vagyonfelélés megállításának.
Az új közösségi ház megépítése fontos cél, amelynek megvalósítása
pályázat útján lehetséges.
A községi utak folyamatos helyreállítása, az úttestekr l való vízelvezetés.
A felújítások során a még nem aszfaltozott utcákat szeretném el nyben
részesíteni.
Sok helyen indokolt a járdák felújítása, vagy éppen kiépítése.
A hulladékgazdálkodással és környezetszennyezéssel kapcsolatos problémákat, alternatív megoldásokkal kívánom kiküszöbölni.
Fedett impozáns buszmegállók építésére is szükség van.
Buszjáratok s rítése, esetleg hétvégi közlekedése, és a Börzsönyi útra
való kiterjesztése jogos igényként merült fel, melynek megvalósításán
fáradozni fogok.
A ravatalozó elé el tet megépítése, a padok felújítása, a h sök emlékve mögötti rész parkosítása, valamint urnafal építésének támogatá-

Pénzügyi, ellen rzési és településfejlesztési bizottság
tagok:

Dr. Laczkovszki Gy
Dr. Nagy Anna
Kis Ibolya
Vasas Mihály

kültagok:

Dr. Kiss Iván
Freistag János
Mlinárcsek Márta
Jogi, ügyrendi, pályázatkezel

Diósjen
Diósjen
Diósjen
Diósjen

, Kossuth L. út 3/1.
, Táncsics M. u. 5.
, Szabadság út 106.
, Szabadság út 25.

Diósjen , Haladás u. 32.
Diósjen , József A. u. 73.
Diósjen , Kossuth L. út 36/2.
és közbiztonsági bizottság

tagok:

Alaksa Mihály
Csabuda Péter
Dr. Nagy Anna
Porubszki Zoltán

Diósjen
Diósjen
Diósjen
Diósjen

kültagok:

Kabai Lajos
Pobori Ferenc
Valyó József

Diósjen , Ifjúság u. 8.
Diósjen , József A. u. 46.
Diósjen , Kámor u. 8.

, József A. u. 55.
, Zrínyi u. 7.
, Táncsics M. u. 5.
, Béke u. 11/2.
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Szociális, egészségügyi és környezetvédelmi bizottság
tagok:

Alaksa Mihály
Dr. Laczkovszki Gy
Pátyodi Csilla
Kis Ibolya

Diósjen
Diósjen
Diósjen
Diósjen

kültagok:

Gálcsik Istvánné
Gembolya Lajos
Poszpisel Gyuláné

Diósjen , Börzsönyi út 3.
Diósjen , Ady E. u. 80.
Diósjen , Jog u. 6.

, József A. u. 55.
, Kossuth L. út 3/1.
, Kossuth L. út 1/1.
, Szabadság út 106.

Oktatási, m vel dési, ifjúsági, sport és turisztikai bizottság
tagok:

Csabuda Péter
Vasas Mihály
Pátyodi Csilla
Porubszki Zoltán

Diósjen
Diósjen
Diósjen
Diósjen

kültagok:

Boros Szilárdné
Szabó Béla
Vasasné M. Judit

Diósjen , Börzsönyi út 47.
Diósjen , Ady E. u. 2.
Diósjen , Szabadság út 25.

, Zrínyi u. 7.
, Szabadság út 25.
, Kossuth L. út 1/1.
, Béke u. 11/2.

Az ünnepélyes alakuló ülés kötetlen beszélgetéssel zárult.
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Az ’56-os forradalom fénye
napjainkban
„Nem elég a jóra vágyni
A jót akarni kell
Nem elég akarni,
De tenni, tenni kell.”
Az elmúlt ötven év alatt többféle meghatározás, politikai megítélés hangzott el az 1956-os forradalomról. Immár falunkban is megélhetjük, hogy
emlékm vet avathatunk és méltóképpen ünnepelhetünk. A reménykedés
ünnepe ez, hogy a békés mindennapokban megvalósulhat mindaz, amiért
ezrek áldozták életüket a pesti utcákon, és a kádári megtorlás id szakában. Jó lenne most is ragaszkodni ’56 egyik legszebb hagyományához:
ahhoz, hogy nem rekesztett ki egyetlen tisztességes nézetet, egyetlen
csoportot, réteget sem. Hiszen különböz ek vagyunk sok mindenben,
mégis egy cél vezet bennünket az Európai Unió határain belül is megmaradni magyarnak. Elégedetlenségre lehet okunk, de gy lölködésre éppúgy nem, mint kétségbeesésre. Súlyos gazdasági, erkölcsi és társadalmi
gondjaink okkal nyomasztanak minden sz kebb és tágabb családjáért
felel sen gondolkozó magyar embert, de mindegyikünknek megvan a
lehet sége arra, hogy részt vállaljon a közös gondolkodásban, cselekvésben.
Az ünnep tisztaságától reméljük, hogy növeli er nket, hogy megújul
hitevesztett magyar nemzetünk. Sír-rí az elsárgult levél és lehull a fáról,
mely követi a megszokott rendet, de tavaszra újra kihajt. Az ’56-os dics
forradalmat le tudta verni a hazug politikával támogatott zsarnok nagyhatalom, de az emberek szívéb l nem lehetett kiirtani a szabadságvágyat.
Akarni és tenni kellett a szabadság kivívásáért. Ha lassú kimúlással is, de
megsz nt a kommunista fenevad, darabokra szakadt a gy zhetetlennek
hitt szovjet birodalom és csatlós államai.
Most 50 év távlatából hajtsunk térdet és fejet honfitársaink sírjai és
emlékei felett, akik életüket áldozták, börtönökben sínyl dtek, vagy
megaláztatásban, félrevonultságban kellett élniük.
1956 fénye világoljon nekünk mai nemzedéknek, hogy a kibontott
nemzeti zászló vezeti az együvé tartozó magyarságot.
Diósjen polgárai el tt is legyen példakép ’56 dics forradalma.
VsMy

A kisebbségi önkormányzat 2006. október 14-én
tartotta alakuló ülését

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulójának
közös ünneplésére hívunk mindenkit!
Ezen ünnepi alkalomból kerül felavatásra
az ’56-os emlékm ,
Fricz János és Dovák B. József alkotása.
Ünnepi beszédet mond
Tóth János polgármester.
Legyen ez a nap községünk minden
szabadságszeret lakója számára a közös
ünneplés és tiszteletadás napja.
Legyünk ott minél többen
a Református templom el tti téren!

2006 október 23-án
11 órakor
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Gazdag nyár fiatalokkal
A nyár a táborozások ideje. Mindannyian némi nosztalgiával gondolunk saját nyári táborozásaink szép
emlékeire, meger söd és új, életre
szóló barátságokra, utazási vagy
éppen fürd helyen szerzett élményekre. Nem vitás szükség van
rájuk. Korábban a hatalom propaganda eszközként használta az
úttör , épít táborokat, hogy a
fiatalok számára a lehet leghamarabb kezdje el agymosását. Ma
igen széles választékból, talán
jóval nehezebb a szül számára a
döntés: hová küldhetem gyermekemet bátorsággal. Vajon kikkel
találkozik, mir l szól majd, lesz e
pozitív hatása gyermekemre.
A nyár a diósjen i gyermekek
számára is sokféle táborozási leheséget rejtett. Magam a református egyház által szervezett táborokon vettem részt, amelyek természetesen nemcsak a reformátusok
számára voltak nyitottak. Mindig
különleges élmény látni gyermekarcokon a lelkesedést, örömet, a
sok szervezési munkának, lebonyolításnak ez az igazi fizetsége.
Az els ilyen tábor az ún. napközis táborunk volt az egészen
fiatal korosztály számára. Ennek a
református parókia adott otthont.
Napközis, hiszen nem bentlakásos
rendszer (reggelt l kés délutánig
voltunk együtt), mégis örömmel
jöttek, kitartóan a gyermekek,
minden nap várva az új élményeket. A reggeli áhítatok (üzenetek a
Bibliából), a tanult új énekek, az
aranymondások (egy-egy bibliai
igevers), a délutáni el adások képezték a hét gerincét, és közben
rengeteget játszottunk, foglalkoztattuk a gyermekeket, akik rendkívül hálás alanynak bizonyultak. A
bibliában található hegyek, és hozzájuk kapcsolódó történeteken
keresztül gondolkodtunk együtt,
beszélgettünk velük az életünk
nagy kérdéseir l. Kicsit bepillanthattunk a teremtett világegyetem
szépségeibe, hogy mögötte megláthassuk a szeret teremt t, aki éle-

tét adta váltságul értünk. Láthattuk,
hogy Isten sohasem hazudik, és
mindaz, amit mondott beteljesült,
igazzá lett. Milyen fontos hogy
földi sátorházunkat ilyenre építsük,
hiszen manapság újságok hasábjain, televízió híreib l hazugságfolyamok áradnak felénk, szinte következmények nélkül, és így válnak észrevétlenül a jöv nemzedék
számára kifordult, torz morális
példává. A záró alkalmainkon a
gyermekek kitör
lelkesedése,
egysége, az énekek arról árulkodtak, hogy érdemes mindent odaadni
Jézusnak, hiszen alapvet en egyikünknek sem az álságos világ gazsága a vonzó, hanem mindannyian
vágyunk a lelki tisztaságra. A közel
negyven gyermek remélhet leg
nemcsak egyszer nyári élményekkel gazdagodott. A finom ételek
el teremtésén számos anyuka,
nagymama dolgozott csendben,
áldozatkészen, kitartóan és sok
család támogatott bennünket, hogy
mindez ingyenesen állhasson el .
Ezúton is köszönet, hála nekik.
A nyár újabb állomását jelentette
az ifjak számára szervezett tábor
Szentendre Pap-szigeten. Fiatalok, mert nem els sorban az életkoruk függvényében húztunk határt a
részvételükre, hanem sokkal inkább gondolkodásuk jelentette f
érvet. Így indultunk sok segítséggel
a szép környezet Duna szigetre,
hogy együtt keressünk igazi életutat keresztyén ifjak számára. Szép
id járás (no néhány rendkívül intenzív nyári zápor tarkította), sportolási lehet ségek, medence, finom, b séges ellátás, vajon mi kell
még ahhoz, hogy egy ilyen fiatal
csapat jól érezze magát? Lelki
tartalommal megtölteni ezeket a
kereteket, és jól kihasználni az
id t. Utólag könny azt mondani,
hogy ez sikerült. A témánk Isten
Igéje volt, amely megítél, megtisztít, felemel, új életre hív mindenkit.
Elmondja, hogy mi az életünk alap
problémája, és hogyan lehet megoldást, örök életet találni. Így sza-

badulhatunk fel arra, hogy ne minden gondolatunk magunk körül
forogjon, észrevegyünk másokat,
hogy betöltsük életünkkel azt,
amiért igazán itt vagyunk e Földön: szeressük Istent és embert.
Hogy valójában kihez jut el Isten
örök érvény üzenete, azt nem a
mi dolgunk vizsgálni. Mégis apró
dolgokban már ott együtt is megtapasztalhattuk mindennek hatását a
sok színes programon (Skanzen,
Jöv Háza, Csodák Palotája stb.),
mintha végre egymás életéért is
kicsit nagyobb felel sséget érezve
távozhattunk volna. A táborhoz
szükséges anyagi támogatásokon
túl (gyülekezeti tagok, családok,
önkormányzat, egyház), sok lelki
támogatást is kaptunk, amiért köszönet mindenkinek.
Mindezek után augusztusban
újabb lehet ség kínálkozott, hiszen
a már sok éves múltra visszatekinOrszágos Ifjúsági Csendes
Hétnek is református gyülekezetünk ad otthont. A közel száz f s
fiatalság az ország minden részér l
érkezik ilyenkor - különféle nívós
el adókkal - de a község fiataljai is
bátran részt vehetnek a teljes héten,
vagy annak alkalmain. Rendkívül
jó visszhangja van ennek a hétnek
is országszerte, és egyre többen
szeretnének eljönni Diósjen re,
ami dicséri els sorban a szervez k
állhatatos munkáját, a segít ket,
támogatókat.

Reményeink szerint jöv re is
lesz lehet ségünk együtt lenni, és
gazdagodni minden tekintetben. Év
közben lehet ség van a „kicsik”
számára vasárnaponként (a hétközi
hittanórákon túl) az Istentiszteletek
el tt és közben Viski Móni, Patkós
Adél és Vasasné Mártaszéki Judit
vezetésével vasárnapi iskolás foglalkozásokon való részvételre, míg
az ifjú korosztály számára szombat
este hat órától látogathatók alkalmaink. Mindezekre szeretettel
várunk mindenkit, hiszen az igazi
meggazdagodás mindig belül a
szívünkben történik meg.
Lengyel László
Október és november az szi
gyümölcsfa és díszfa telepítés
ideje. Falunkban a kert és sz tulajdonosok mindig igyekeztek
sokféle gyümölcsöt termelni mivel a klíma, a környezet megfelel erre. A Gazdaboltba október
végén érkeznek a gyümölcsfa oltványok, köztük régi nosztalgiafajták is, valamint díszfák, amelyek a kert, vagy a ház el tt mutatják szépségüket.
„Ültess fát!
Hogyha mást nem, lombot ád
Árnyékában megpihensz
Kis madárka száll reája,
Ingyen hallgatod szavát.
Ültess fát!”
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CivilDió – Fiatalok Diósjen ért Egyesület
A CivilDió – Fiatalok
Diósjen ért Egyesületet 18
diósjen i fiatal hozta létre 2006
május 19-én többek között azzal a
céllal, hogy felélessze a helyi hagyományokat, kultúrált szórakozást biztosítson, munkájával segítse a falu el re menetelét a helyes –
fejl déshez vezet – úton.
Igyekszünk továbbá feléleszteni
azokat az elhalt kezdeményezéseket, amelyek az elmúlt években
indultak útjukra, de különböz
okok miatt nem, vagy kevésbé
érték el céljukat.
Megpróbáljuk felvállalni azokat
a tevékenységeket, amelynek révén
helyi összefogás alakulhat ki a
társadalmi élet bármely szerepl i
között, s ez az összefogás Diósjen
és a falu lakóinak el nyére válhat a
jöv ben, hiszen a mindennapi életben is számtalan példa található
arra, hogy tenni valamilyen cél
érdekében csak együtt lehet.
Törekszünk arra, hogy a falu
lakóival, a helyi civil szervezetekkel, vállalkozókkal, a helyi önkormányzattal együttm ködve végezhessük munkánkat. Szeretnénk
ugyanakkor közvetít ként fellépni
a falu lakói és a falu vezetése között, hogy a felmerül problémák
mihamarabb megoldódjanak.
Az alapszabályunk megfogalmazásával és elfogadásával sikerült
elérni azt, hogy az Egyesület közhasznúvá vált, hiszen olyan tevékenységeket vállaltunk magunkra,
amelyek elvégzésével többet tehetünk Diósjen ért és a lakosaiért.
Az Egyesület elnöksége az alábbi tagokból áll: Valkó Kornél elnökhelyettes, Wisinger Tamás
gazdasági vezet , Szabó Béla a
felügyel bizottság elnöke és Vasas Mihály elnök. Mindannyian
iskolát végzett diplomás (illetve
államvizsga el tt álló) emberek. A
további tagok névsora az Egyesület
honlapján (www.civildio.fw.hu)
olvasható.
A CivilDió Egyesület nonprofit,
azaz sem az elnökségi tagok, sem
más tagok nem kapnak juttatást,
hozzájárulást munkájukért. Továbbá a szervezet minden bevételét a
további rendezvények megszervezésére, a felvállalt közhasznú tevékenységek elvégzésére fordítja.
Els rendezvényünk az idei labdarúgó világbajnokság fontosabb
meccseinek vetítése volt a CBA
parkolójában felállított sátorban.
Ezt követte a CivilDió Vándorkupa megrendezése a diósjen i
focipályán. Ez utóbbi eseményr l a
Nógrád Megyei Hírlap is tudósított. Ennek a focitornának a megszervezése nem kis feladat volt
számunkra, de szerencsére össze-

gy lt egy lelkes csapat, amely
rendbe tudta hozni az addig elhanyagolt pályát (és öltöz t) annyira,
hogy a megjelent 14 csapat részvételével rendben lefolyhasson a
rendezvény. Részt vev csapatok
érkeztek Balassagyarmatról, Nógrádról, Rétságról, Kemencér l,
Bánkról, voltak játékosok Budapestr l, Tatabányáról és Kazincbarcikáról is. Ezt a focitornát szeretnénk megrendezni ezentúl minden évben.
A mostani DióFesztivál is meg-

mozgatta tagjaink lelkes részét, és
heteket töltöttünk azzal, hogy létrejöhessen a rendezvény. Ennek a
fesztiválnak a megrendezésével is
hagyományt szeretnék teremteni,
hogy Diósjen nek legyenek olyan
rendezvényei, amelyekre id vel
más településekr l is nagy számban érkezhetnek érdekl k. Fontos, hogy falunkat minél szélesebb
körben népszer sítsük, kedvelt
célállomássá alakítsuk és túllépjünk azon a szerepen, mely szerint
a Börzsönybe érkez turisták csak
átutazzanak falunkon.
Több civil szervezettel és alapítvánnyal vettük fel a kapcsolatot
egyrészt hogy tanulhassunk t lük,
másrészt, hogy kapcsolatokat teremtsünk, hogy a kés bbiekben
esetlegesen közös rendezvényeket

szervezhessünk, közös programokat indíthassunk, illetve hogy öszszefogjuk a Börzsöny környéki
településeket. Ennek egyik példája
a Zöld út program lehet, melyr l
kés bb számolunk be.
A rendezvények szervezésében
és lebonyolításában kezd k vagyunk, ez talán sok helyen meg is
mutatkozott. De az eddigi kezdeményezéseinkkel az volt a célunk,
hogy a fiataloknak és az érdekl knek hasznos, kulturált környezetben eltölthet szórakozást biztosítsunk.
Az eddigi m ködésünkhöz sok
segítséget kaptunk a helyi egyházaktól, a rendezvényeinkhez hozzájárultak helyi vállalkozók és
lakosok is a lelkes fiatalok mellett.
Ezt ezúton is köszönjük mindenki-

nek!
További rendezvényeket is tervbe vettünk, melyek els sorban
kulturális célúak. A további m ködéshez, a további rendezvények
megszervezéséhez nekünk is támogatásra van szükségünk. Mivel a
CivilDió Egyesület közhasznú
szervezet, ezért az Egyesület számára adott adományok az adományozók adóját csökkentik. Az
egyesületünk pénzorgalmi jelz s z á m a ( ba n k sz á m l a s zá m a ) :
63800104-10006784. Reméljük,
hogy kezdeményezéseinket, programjainkat, rendezvényeinket szívesen fogadják. Egyúttal kérjük,
hogy ha ötlete, észrevétele van,
keressen fel bennünket, és ossza
meg velünk azokat.
És hogy miért CivilDió:
Civil, mert pártoktól és egyéb
szervezetekt l független, civil
egyesület.
Dió, mert a kemény, páncélos
héját nehéz feltörni, de ez a héj
egy igen értékes bels t rejt. Ennek a bels nek mégis akkora
ereje van, hogy át tudja törni azt
a páncélt és egy hatalmas, er s fa
kerekedik ki bel le. És dió, mert
Diósjen .
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DióFesztivál - 2006
A CivilDió – Fiatalok Diósjen ért
Egyesület megalakulása óta a harmadik és egyben eddig legnagyobb
rendezvénye volt a 2006. október
14-én megrendezett DióFesztivál.
A fesztivál ötlete abból adódott,
hogy szerettünk volna egy olyan
rendezvényt, ahol a falu minden
lakosát, korhatár nélkül meg lehet
mozdítani. Az esemény nevének
választása azt hiszem egyértelm .
Dió – benne van településünk nevében, és október a dió érésének
ideje.
Az egész napos rendezvény
helyszínéül az általános iskola
szolgált. A folyosót és a különböz
foglalkozásoknak helyet adó tantermeket az évszaknak megfelel en fel is díszítettük szalmabábukkal, tökökkel, sz levelekkel és
természetesen dióval. A foglalkozások és egyes programok középpontjában a dió állt.
A polgármester úr megnyitója
után az általános iskolások drámatagozatának el adásában láthattuk
a Rátóti csikótojás cím mesét és
egy kisebb el adást. Két teremben
egész napos hagyomány rz és
kézm ves foglalkozások várták az
érdekl
ket. Az egyik teremben
gyöngyf zésre, rongy-baba készítésre, gyertya készítésre volt leheség, és dióból különböz figurákat készíthettek, ragasztó, papír,
fonal és papír felhasználásával.
Ebben a teremben f ként kisebb
gyerekek voltak, akiknek munkáját
helyi óvón k, alsó tagozatos tanítón k és önkéntes fiatal lányok
segítették. A hagyomány rz terembe látogatóknak lehet ségük
volt kipróbálni a fafaragást Fritz
János segítségével. Nála este 6
óráig szünet nélkül készítették a
faragásokat. Ebben a teremben
készíthettek kukorica csuhéból
babát, virágot és egyéb ötletes
dolgokat. A b rdíszm iránt is
nagy volt az érdekl dés. Itt is volt
lehet ség belekóstolni a mesterség
apróbb fortélyaiba, lehetett készíte-

ni karköt t, nyakláncot és már
korábban készült tárgyakat is lehetett vásárolni. A hagyomány rz k
között volt Cseke Attila, aki népi
hangszereket hozott bemutatni,
amiket meg is szólaltatott és aki
akarta, maga is kipróbálhatta.
Délután egy órakor indult a szüreti felvonulás a K szirt Néptáncegyüttes szervezésében. A felvonulók között volt több lovaskocsi,
amiken népviseletbe öltözött lányok, asszonyok, férfiak énekeltek
népdalokat, nótákat. A lovaskocsik
mellett többen, szintén népviseletbe öltözve lóháton vettek részt a
felvonuláson, amivel szinte az
egész falut bejárták. A menetet
Csabuda Péter kísérte hangszeren.
A fesztiválon szerveztünk játékos vetélked t családok részére,
ahol elméleti kérdésekre kellett

válaszolni több témakörben, majd
ügyességi verseny következett. Itt
volt diótör verseny, diót kellett
célba gurítani, és diótorta szeletet
kellett minél gyorsabban megenni
papírtálcáról úgy, hogy kézzel nem
lehetett megfogni és egyéb ev eszközt sem lehetett használni. A vetélked n részt vettek családok,
baráti társaságok, és láthatóan min-

denki nagyon jól szórakozott.
A vetélked t követ en, mikor a
felvonulók is visszaértek, hagyomány rz pillanatok következtek.
Néptáncosok rövid táncházat tar-

tottak a gyerekeknek az részvételükkel. Körjátékot, kapus játékot
játszottak, megtanulhattak néhány
egyszer lépést. ket kecskedudán
kísérte Cseke Attila. Ezt követ en
felléptek váci, n tincsi néptáncosok és a diósjen i K szirt Néptáncegyüttes. A hagyomány rzés után
musical parádé következett. Olyan
ismert musicalekb l énekeltek
részleteket, mint az István a király,
Óz a nagy varázsló. De volt közöttük nem musicalb l is dal, mint
például a Reszket a hold a tó vizén.
Nagy sikere volt a Nagy DiósSüti
versenynek is. 26 sütemény, torta
érkezett a versenyre, melyet öt f s
zs ri bírált el. A döntés nehéz volt,
mert az összes sütemény nagyon
finom és mutatós, ötletes volt.
Végül az els egy fél diót megformázó torta lett, amit Lengyelné
Zsoldos Em ke készített. A süteményekb l a bírálat után lehetett
vásárolni is. A készít iket dicséri,
hogy rövid id alatt elfogyott az
összes sütemény.

Az egész napot a DióBál zárta,
ahol volt tombola, Dió-Királyn és
Dió-Király választás is. Meglep
és nagy öröm volt, hogy nagyon
sokan, több mint kétszázan voltak a
bálban, fiatalok és id sebbek egyaránt. Reméljük mindenki jól érezte magát!
Öröm volt számunkra, hogy
egész nap nagy volt az érdekl dés
mind a gyerekek mind a feln ttek,
id sek részér l. Jól es érzés volt,
hogy elismerték és megköszönték
munkánkat, fáradozásunkat és
biztattak, meger sítettek abban,
hogy igenis van igény az ilyen
rendezvényekre, van igény az öszszefogásra! Úgy gondoljuk, elértük
egyik célunkat, sikerült az embereket „megmozdítani”, összefogásra
sarkallni.
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak a segítségét, aki támogatta rendezvényünket, segített
a díszítésben, segített a programok
lebonyolításában, vezette a gyerekek munkáját és azoknak, akik
színvonalas el adásukkal színesítették rendezvényünket, örömet
szereztek a jelenlév knek. Szeretnénk megköszönni a szorgos háziasszonyoknak és mindenkinek, aki
nevezett a Nagy Süti Versenyre!
Nem utolsó sorban köszönet a
rendezvény f szervez inek: Löffler
Renátának és Vasasné Mártaszéki
Juditnak!
A bálból származó bevételeket,
adományaikat és támogatásaikat a
további rendezvényeinkre, és jöv beni terveink megvalósítására fordítjuk.

CivilDió –
Fiatalok Diósjen ért Egyesület

8. oldal

a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Néhány gondolat
Békében élni… békesség a Földön. Évezredek
óta ez a legf bb vágya az emberiségnek, mégis
nem múlt el egy évtized, hogy a világ valamely
táján ne ölték volna egymást az emberek. Környezetünkre értelmezve nincs hét, avagy nap,
hogy keresztyén létünkre békességben élnénk
embertársainkkal.
Vajon a békességb l mi jut el a mi szívünkig? Egy csepp békesség, ami naponta megújítaná, megszépítené az életünket. A békesség
sok-sok kis cseppje meger sítené veszend nek
indult magyar nemzetünket.
A hatalom, a pénz, a birtoklás elkábítja az
embert, uralma zsarnok és kegyetlen. Ekképpen
fejezi ki egy indián bölcsesség: „Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó
folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,
hogy a pénz nem ehet .”
Akár elmúlt történelmünk eseményeire lapozunk vissza, akár kis falunk jelenlegi helyzetét
latolgatjuk az el
évek tükrében, rádöbbenhetünk az igazságra. Zsarnoksággal, hazug ígérgetéssel, az „alattvalók” elnémításával, különböz
hamis életfelfogással és elmélettel nem lehet
hazát, avagy faluközösséget építeni.
’56-os magyar nemzedékünk meglátta azt,
hogy egy sátáni hatalom igájában nem élhet
nemzetünk. Mégha vissza-visszatér is egy id re, mégis pusztulásra van ítélve. A rendszerváltás mutatta meg az utat, de még azóta is sok
tévelygés és útveszt van, ami elkábítja az embereket. Egy-egy csepp zsarnokság, a múlt
rendszerb l átmentett értékrend megmérgezi
környezetünket, sivárrá teszi a közösséget.
Falunk lakossága sokrét vé vált az elmúlt évtizedekben, elveszítettük identitásunkat, a hazaszeretet, az ünnepek megtartása szólam maradt
sok ember számára. Vajon katarzis szükséges
ahhoz, hogy utána összefogással tudjuk építeni
ezeréves falunkat? Rá kell döbbennünk
mindannyiunknak, fiataloknak és id seknek
egyaránt; akkor tudunk megmaradni magyarnak, úgy tudjuk meg rizni seink hagyományát, hitét, ha nem tétovázunk a cselekvésben,
erkölcsi értékeinket megszilárdítjuk.
A világ értékei, szórakozásai, kultúrvilága
behálózza országunkat is, de próbáljuk megrizni saját értékeinket. Érték az, amelyet megteremtettek el deink, és amit mi megvalósítunk
falunk és a jövend nemzedék számára. Ehhez
kell hozzájárulnunk mindannyiunknak, hogy az
a polgármesteri program, testületi elképzelések
megvalósulhassanak, amelyek falunk fejl dését
elindítják. Akkor élhetünk békében itt
Diósjen n, ha mindenki elvégzi azt a feladatot,
amely szebbé teszi környezetünket, vonzóbbá
teszi az idegenforgalmat, lehet séget ad a fiataloknak, békés életet az id seknek. Számtalanszor hallhatjuk idegenekt l, hogy falunk milyen
szép környezetben fekszik, milyen jó természeti
adottságai vannak. Ezeket kell nekünk kihasználni, ehhez kérjük Isten áldását falunk minden
lakójára.
VsMy

tési szezon el tt
a biztonságról
A gázf tést kényelmi és más
szempontok miatt egyre többen alkalmazzák településünkön, ezért szükséges néhány
szót ejteni a biztonságról.

2006. október hó

Kis barátom
Van egy kis barátom...
Tán már nem is oly kicsi.
Vállára nehezednek
sok nehéz nap terhei
Magányában sz nagy terveket,
majd ha nagy lesz, lepipálja a feln tteket.

Szell ztessünk!
A gázkészülék üzemeléséhez, a tökéletes égéshez viszonylag sok leveg kell. Egy
24 kW-os kombi készülék
óránként 45-50 köbméter
friss leveg t kíván. Ha ez a
leveg mennyiség a helyiségbe nem tud bejutni, akkor a kémény sem fog megfelel en m ködni, a készülékben keletkez égéstermék pedig nem tud eltávozni. Ekkor a készülék elkezdi a helyiség leveg jét
fogyasztani, és így az égéstermék vagy annak egy
része a helyiség légterébe jut. Ezután a széndioxidban feldúsult leveg már nem tudja az égést
megfelel en táplálni, megindul a mérgez szénmonoxid és korom képz dése. A korom a h cserél
lamelláira letapadva eltömi azt, és ezáltal lehetetlenné válik, hogy a továbbiakban keletkez égéstermék
a kéményen keresztül eltávozzon. Az égéstermék
zavartalan eltávozásának esélyeit az energiatakarékossági szempontból kívánatos és egyre jobban terjejó h szigetel képesség , fokozott légzárású nyílászárók még tovább rontják.
Amíg az évszázadokon át használt fakeretes nyílászárók légrésein a kályha, vagy kés bb a gázkészülék égéséhez szükséges leveg akadálytalanul beáramolhatott a lakótérbe, addig ezek a korszer nyílászárók olyannyira tömítettek, hogy leveg t szinte alig
engednek át.

Rendszeres felülvizsgálat!
A biztonságos és takarékos gázfelhasználáshoz a
gázkészülékek jó állapota is szükséges, ezért tanácsos a gázkészülékek felülvizsgálatát a f tési szezon
el tt elvégeztetni. A gázfogyasztó berendezések m szaki felülvizsgálatát, karbantartását csak szakember
végezheti

ÉRTESÍTÉS
Közgyógyigazolvánnyal rendelkez
közgyógyellátottak az igazolvány felhasználhatóságáról a
193/2006. (IX. 25.) kormány rendelet alapján
a 2006. július 1. és október 1. között érvényüket veszt
közgyógyellátási igazolványok
2006. november 30-ával bezárólag érvényesek;

Megment üldözöttet,
bénát járni tanít,
és sebet kötöz be,
Lovag , kit sem pénz,
sem gazdagság nem vakít.
Nagy célért, eszméért,
hazáért síkra száll,
s a becsület mellett
naponként teszi le voksát.
Már miniszter, ki
országos gondok közt
egy országot vezet,
Mikor az álomra
hajtott fejet anya
jóságos keze ébreszti fel.

A barátom
Van egy másik barátom,
olyan, akinek arcát nem látom.
Vállamra nehezed terheket
nem kell hordanom nélküle
Terveket, világmegváltót
nem szövök,
amit ígért, és betart
csak az az örök.
Éhez t megelégít,
s szomjas szívet úgy itat,
hogy többé meg nem szomjazik,
s az éhez nek enni ad.
Vakot vezet, világtalan
kap egyszerre fényt és életet,
s ugrándoznak boldogan
mennyei réteken
S ha elalszik nekem
e földi világ,
a boldog örök létben
Mennyei Atyám vár rám.
Ajánljuk figyelmükbe honlapunkat is,
ahol friss hírekkel, információkkal várjuk
Önöket

www.diosjeno.hu

a 2006. október 1-jén még érvényes
közgyógyigazolványok az igazolványon feltüntetett érvényességi id pontot követ második hónap utolsó napjáig, de legfeljebb 2007.
július 1-jéig.
Repiczki Zsuzsanna
jegyz
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