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KÉSZLETRŐL AZONNAL

ÉVI 2,5%-OS FIX KAMATTAL
NHP FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN
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biztosítást kötni, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. A konstrukció során a minimális ﬁnanszírozott összeg 3 millió forint, míg a választható futamidő minimum 36
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Termelői gyümölcsvásár Sóskúton!

• Kajszibarack
• Őszibarack
• Meggy
• Szilva
Befőzni vagy frissen, nagyobb mennyiségben is!
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
Sóskút Fruct Kft.
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu

Híradás-technikai
2049 Diósd, Tó utca 73.

szerviz

TV, rádió, hifikészülékek, DVD, videó stb.,
valamint kis háztartási gépek javítása.
Földi Tamás híradásipari technikus.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9–17 óráig
Tel.: 06 23/382-869, mobil: +36 20 /242-3489
e-mail: tfoldi@t-online.hu

Villanyszerelés,
biztonságtechnika
Javítás, felújítás, új kivitelezés, tanácsadás,
35 éves szakmai tapasztalattal.
Elektronikus és mechanikus betörésvédelmi
rendszerek készítése, beszerelése.

Németh Ferenc
villanyszerelő, erősáramú technikus,
biztonságtechnikai szaktanácsadó

06-30/944-1264
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Március közepétől még nagyobb teher és felelősség van a vállukon. Egyik napról a másikra kellett egy új csapásra átállniuk, munkájukban és ennek vonzataként magánéletükben is. Covid-19 nevű tanuló nem volt az osztálykönyvben,
meg a katalógusban, mégis „ő” volt az, aki az utóbbi hónapokban befolyásolta
a tanítás menetét, aki átmenetileg zárójelbe tette az iskolai közösség összetartó
erejét, és GPS-ként viselkedve az online irányába terelte a bölcsiseket, ovisokat,
alsósokat, felsősöket, középiskolásokat, egyetemistákat.
De helytálltak akkor is, mikor az (iskolai) élet a feje tetejére fordult, és találékonynak, kreatívnak, empatikusnak kellett lenniük – még inkább, mint
békeidőben. Tudjuk: az oktatás, a nevelés akkor sem könnyű feladat.
Miként tudom átadni, elmagyarázni, érdekessé tenni, számonkérni mindazt,
amit a tanórán kellene? Meg kell oldanom! A virtuális tér talán e tekintetben
kicsit idegen, de tudom, segíteni képes. Vágjunk bele, közösen, gyerekek!
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Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes gondolatai a pedagógusok
munkájáról:
„A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szülők hozzák. Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy felnöveszti a palántát. Megmunkálja a földet körülötte. Ösztönzi, hogy gyökerei táplálékot kapjanak. Félretolja,
lenyesi a környezetéből mindazt, ami meggátolná, hogy a növekedéshez elengedhetetlenül szükséges fény elérjen hozzá. Olykor meg, ha erős a szél, a
felnövekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékba ne roppanjon. S egy idő után
elveszi mellőle a karót - s ettől kezdve aggódva figyeli, most már távolabbról:
vajon olyanná nőtt-e fel, amilyennek szerették volna. A hajtásból más felnőni
nem fog, csak az, amit a szülők ültettek. De hogy majd önállóan is megkapaszkodjék, hogy egyenes törzzsel álljon, hogy megnyugtató, életet sugárzó
legyen: felelős érte, aki ösztönöz, aki kertészkedik, aki a csenevésznek látszó
hajtásra esetleg tápsót is tesz. Igen nagy a felelőssége az iskolának.”
Június első vasárnapja a pedagógusnap. Köszönjük, és hálásak vagyunk,
hogy a lassan magunk mögött hagyott, gyerekek, szülők, nagyszülők számára sem könnyű időszakban társul szegődtetek gyerekeink, unokáink gyarapodására, nem veszítettétek hivatásotokba vetett hiteteket! Jövőre veletek ugyanitt, azaz inkább már az osztálytermekben!
Király Ferenc
felelős szerkesztő

Diósdhéjban közéleti magazin. Megjelenik minden hónap 20-án. Lapzárta: minden hónap elsején. • Felelős szerkesztő: Király Ferenc
f.kiraly@t-online.hu • Kiadja Diósd Város Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó Kft. Felelős kiadó: Pusztay Sándor ügyvezető
igazgató. • Tervezőszerkesztő: Odler Péter • Hirdetésfelvétel: Máté István, tel.: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Önormányzati
összekötő: Balogh Attila • Nyomdai munkák: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft., felelős vezető: Tolonics Gergely ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával
rövidítse. Címlapfotó: Dr. Varga Dániel
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Összeszorítva,
de a határokon átívelve
Trianonra emlékezett Diósd
Néhány hete még úgy gondoltuk,
hogy a becstelen trianoni diktátum
százéves évfordulójáról nem tudunk
annak rendje és módja szerint megemlékezni, legfeljebb a virtuális tér
ad erre lehetőséget. Az élet azonban
felülírta a várakozást: országszerte –
miként Diósdon is – összegyűltek az
emberek, mert a mérhetetlen igazságtalanság évszázados fájdalma
láthatóan mégiscsak az utókor emberének szemében villan, nem pedig a
képernyők közvetítette online-ban.
„Magyar az, akinek fáj Trianon” –
emlékezzünk Illyés Gyula szavaira!
Diósd csatlakozott a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége kezdeményezéséhez, így június 4-én, délután
fél ötkor a városban is – ahogyan
Kárpát-medence-szerte – felzúgtak
a harangok, emlékeztetve egy olyan

A megemlékezés szónoka dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő volt. Spéth Géza polgármester
köszönetét fejezte ki a részt vevő diósdiaknak

Magyarként megmaradni
Magyarország az első világháborút
a vesztes hatalmak sorában zárta le.
A győztes antanthatalmak geopolitikai szándéka a soknemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia és ezen belül
a történelmi Magyar Királyság felszámolása és felosztása volt. Az utódállamokból pedig egy olyan politikai,
katonai szövetséget létrehozni,
amelyik kelet felől semlegesíthetné az egykori központi hatalmak
revizionista törekvéseit. Az antant
stratégiájának szerves részét képezte ugyanakkor a történelmi
Magyarország területén élő nemzetiségek önállóságra és elszakadásra törekvő mozgalmainak
támogatása.
Az elmondottak szellemében
ezelőtt száz évvel, 1920. június
4-én, Trianonban írták alá azt a

békediktátumot, amelynek előírásai
révén a történeti Magyarország elvesztette területének és lakosságának
több mint kétharmadát. Erdélynek a
Romániához csatolt területén mintegy
1,6 millió magyar nemzetiségű állampolgár maradt.

A megszálló román csapatok már
1918 decemberében hatalmukba vették Erdély nagy részét. A román hatalom nem várva meg a békeszerződés
aláírását a kezdetektől átvette a közigazgatás vezetését is.
A magyarok tízezreit késztette a
kivándorlásra, az anyaországban
való megtelepedésre. A trianoni
diktátum aláírása végképp meggyőzte az erdélyi magyarságot,
hogy ezer év után kisebbségi sorba került, és ha meg akar maradni, akkor szervezkednie, dolgoznia
kell. 1921-ben Kós Károly, a nevezetes Kiáltó szóban munkára, cselekvésre szólította fel a szülőföldjén maradt magyarságot.
A két világháború közti időszakot erőteljes románosítási törekvések jellemezték. Éppen ezért az
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százéves traumára, melyre a szétszakított magyarság a mai napig nem talált gyógyírt. Közleményükben többek
között ez áll:
„Zúgjanak a harangok, hogy emlékezzünk, imára kulcsoljuk kezünket és
előre tekintsünk. Mert soha nem feledve, mindig emlékezve leszünk csak
képesek saját magyar közösségünk-

ben a megújulásra, a Kárpát-medencei jövőnk közös tervezésére, ahogy
a keresztény ember gyászmunkája is
nyugvópontra jut a feltámadás hitében. Az igazságtalanság, a magunkra
hagyatottság, a reménytelenség csak
akkor uralkodhat tovább rajtunk, ha
nélkülözzük hitünk alappilléreit, a Teremtőbe vetett bizalmat, a megbocsá-

tás képességét, az ima erejét. Pedig
ezekkel a szekularizált Európa számára is példát tudunk mutatni.”
A templom előtti téren Sirák Péter (képünkön), a Szent Anna Szeretetotthon igazgatója idézte a magyar
püspöki kar imáját hazánkért, amelyben más mellett ez áll: „Ellenségeink
lettek úrrá felettünk, országunkat fel-

erdélyi magyar elit a kultúra megszervezése és támogatása révén akarta
a nemzetiségi öntudat megtartását
és erősítését. Ennek a gondolatnak a
jegyében jött létre Marosvécsen, báró
Kemény János anyagi támogatásával
a Marosvécsi Helikon néven ismert
írótársulás, amelynek elsődleges célja a magyarságtudat fenntartása, de
a transzszilvanizmus jegyében, az
együtt élő nemzetiségek kultúrájának
tisztelete is.

A második világháborút lezáró párizsi békeszerződés újból szentesítette
Erdély hovatartozását. A Romániában
berendezkedő kommunista rendszer
eleinte kedvezett a magyar kisebbség
politikai, kulturális szervezkedésének.
Utóbb, főként a Nicolae Ceaușescu
által jelzett időszakban, a román kormány homogenizációs politikájával az
erdélyi magyarság megsemmisítésére törekedett. Az 1989-es változások
reménnyel töltötték el az erdélyi magyarságot. Autonómiatörekvései viszont sorban meghiúsultak a többségi
nemzet ellenállása révén. Az erdélyi
magyarság életében jelentős változásokat hozott az Európai Unióba való
belépés, hiszen a határok átjárhatósága új távlatokat biztosított az anyanemzettel való kapcsolatban.
A 2010 óta fennálló nemzeti kormány politikája lehetővé tette a határokon átívelő nemzetegyesítést.

A magyar kormány támogatásával
nemcsak a történelmi és egyházi
műemlékeink újulnak meg, hanem
az anyagi beruházások is – óvodák,
bölcsődék építése, a gazdasági vállalkozások alapítványi támogatása – a
szülőföldön való megmaradást segítik
elő. Az anyaországi és erdélyi települések – esetünkben Diósd vonatkozásában – közti kapcsolatok az egymás
életét, szellemi és anyagi kultúrájának
értékeit mélyítik el.
2020. június 4-én, mi, erdélyi magyarok is mélyen átérezzük az egész
nemzet fájdalmát, veszteségét.
Meggyőződésünk, hogy az elmélyülő kapcsolataink a magyarként való
megmaradásunkat segítik elő. Erdély
kultúrája, szellemi értékei az egész
magyar nemzet közös kincse!
Ördög Ferenc
Marosvécs polgármestere
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Az iskola is elhelyezte a megemlékezés koszorúját
darabolták, alkotmányunkat szétrombolták, minket porig aláztak, minden
szabadságunktól megfosztottak, és
ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.”
Sirákné Kemény Kinga (5. oldali képünkön), a Diósdi Női Kar karnagya
Hamvas Béla intelmeit elevenítette
föl: „Sem Mohács, sem Trianon nem
történhetett volna meg a mi gyengeségünk, tudatlanságunk és gyávaságunk nélkül, és ha nem tanulunk belőle, bekövetkezhet a harmadik végső
tragédia is.”
A megemlékezés szónoka dr. Aradszki András országgyűlési képviselő
volt, akinek beszédéből idézünk:
„A magyar történelem egyik leggyászosabb napjának, Muhival és
Moháccsal felérő tragédiájának századik évfordulóján gyűltünk most
össze emlékezni, ünnepelni és imádkozni. […] A nagy háború elvesztésével az Osztrák–Magyar Monarchia,
amely életünk állami keretét adta,
megsemmisült. Megszűnt a társadalmi béke, és polgárháborús állapotok emésztették a magyarok életerejét. A kegyelemdöfést a kommunista
puccs adta meg. Volt itt mindenféle

kísérlet: alkotmányos királyság, népköztársaság és kommunista tanácsköztársaság is. A trianoni diktátummal lehasították rólunk az ország területének kétharmadát és az ország
népességének 63 százalékát, így
minden harmadik magyar a határon
túlra került. Az ítélet nyilvánvalóan
halálos ítélet volt. […] A radikális baloldal a felvilágosodásból és az internacionalizmusból kiindulva teljességgel
mellőzte a hagyományokban és nemzetben gondolkodás ezeréves gyakorlatát. A porosz és francia példáktól megittasodott liberális politikusok
mellett megerősödtek a szabadkőműves páholyok, és egy új kozmopolita, azaz világpolgár-mozgalom
révén gyökereitől kívánták megfosztani a Szent István-i Magyarországot. Létezik a nemzeti, konzervatív és
kereszténydemokrata oldal, amely a
magyar érdekek mentén a szuverenitás védelmében politizál és vezeti
Magyarországot. Békére, megértésre törekedve a Kárpát-medencében
együtt élő népekkel, a magyar nemzet és Közép-Kelet-Európa újraegyesítésében érdekelt. Bizonyos abban,
hogy kontinensünk akkor lesz élhe-
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tően sikeres, ha a
nemzetek, nemzetállamok közössége alkotja. Nil novi
sub Sole – Tisztelt
Honfitársaim, nincs
új a nap alatt. Ma, ha
megnézzük a magyar
politikai élet erőtereit,
szintén két fő irányzatot
látunk. És létezik a radikális bal és liberális oldal, amely azonos elveket
valló külföldi szövetségeseivel igyekszik szétzúzni
Európa hagyományos társadalmi berendezkedését,
az öreg kontinens népeinek
identitástudatát, a hagyományos modelleket a nemzet, a haza, a család és az
egyház vonatkozásában. Tudjuk, kik képviselik ma ezeket
az erőket hazánkban. Azokról
beszélek, akik tíz évvel ezelőtt a
nemzeti összetartozásról szóló
törvényjavaslatra nemmel vagy
tartózkodással szavaztak a parlamentben. Akikről a »második
Trianon«, azaz 2004. december 5-e
jut minden magyar eszébe, amikor
az akkori kormány miniszterelnöke
uszított az elszakított magyarság
ellen. […] Apponyival szólva határainkat száz esztendővel ezelőtt valóban
»összeszorították«. […] Az azonban
tény, hogy kilencven évvel később a
nemzeti összetartozás törvényével
és a visszahonosítás lehetővé tételével fokozatosan megtörtént a magyar
nemzet határokon átívelő újraegyesítése. Az elmúlt tíz évben több mint
1,1 millió magyar nemzettársunk vált
ismét honfitársunkká. […] Kellő alázattal és önkritikával, de emelt fővel,
büszkén küzdjünk meg magunkért az
élet és a történelem jelen és jövendő
viharaiban. Mert Széchenyi óta hiszszük, tudjuk és valljuk, hogy »nem
volt, de lesz Magyarország!«”
Diriczi Zoltán felolvasta Marosvécs
polgármesterének a levelét (keretes
írásunkban), majd koszorúzás zárta a
programot. Spéth Géza, Diósd polgármestere köszönetét fejezte ki a résztvevőknek, közreműködőknek.
Király Ferenc
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Vírusos költségvetés
A szűkös források ellenére hamarosan
indulnak az útkarbantartások
Diósd Város Önkormányzatának képviselő-testülete ez év februári 6-án
megtartott ülésén elfogadta a település 2020. évi költségvetését, amelynek
konszolidált főösszege 1.669.551.760
forint volt. A rendelet megszületését
követően Spéth Géza, Diósd polgármestere így értékelt a vele február
17-én készült, a Diósdhéjban márciusi
számában megjelent interjúban:
„ A város 2020. évi költségvetésének
elkészítésekor nagyon kis mozgásterünk volt. A tervezést behatárolták
az előző években aláírt szerződések,
amelyek áthúzódó kötelezettségvállalásként jelennek meg az idei költségvetés kiadási oldalán, és amelyekre
a 2020. évi bevételek terhére fedezetet (előirányzatot) kellett biztosítani. Ugyanakkor az önkormányzat
2020. évi költségvetésében az állami
támogatásból származó bevételek
előirányzata jelentősen elmarad az
előző évitől.”
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről alkotott rendeletet az elmúlt
hónapokban többször kellett módosítani. Ennek oka, hogy a pénzmaradvány felhasználásának előirányzatait
az államháztartási törvény szerint
az első negyedév során szükséges
a költségvetésen átvezetni, és ezt az
első negyedévi záráskor a kincstár
felé jelenteni kell. A zárás határideje
2020. április 20-a volt. A zárszámadási adatok alapján a 2019. évi költségvetésből 283 millió Ft maradvány
került átvezetésre a 2020. évi költségvetésbe. A maradvány jelentős része
azonban kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, amely a megfelelő kiadásnemekre került átvezetésre.
A szabad pénzmaradvány összege 22
milliót forint, azonban ez az összeg
sem fedezte az állam által elvont gépjárműadó összegét, így az általános
tartalék kereten jelenleg 14 millió Ft áll
rendelkezésre.

Az önkormányzat költségvetését
nagymértékben átalakította a koronavírus-járvány megjelenése, tekintettel arra, hogy az önkormányzatoknál kormányzati döntések alapján
jelentős forráselvonás történt, a védekezés költségeihez történő hozzájárulás címén. Kevesebb pénz, szűkülő lehetőségek elsősorban a karbantartások, fejlesztések területén
éreztetik hatásukat. Az embereket
– szinte minden településen, így Diósdon is – elsők között az foglalkoztatja, hogy milyen utakon tudnak közlekedni, azok állapota miként változik,
pontosabban javul. A polgármester
erről ezt mondta:
„A szűkös anyagi lehetőségek mellett elkezdtük egyes nagyon rossz állapotban lévő diósdi utak karbantartását. A karbantartással tervezett utak
között szerepelnek aszfaltos, illetve
murvás utak is, mégpedig kétharmad,
egyharmad arányban. Összesen mint-

egy tizenegy millió forintot sikerült
előirányzatként biztosítani az útkarbantartásokra.
A kormányzati rendelkezéseknek
eleget téve az önkormányzatnak a
gépkocsiadókból származó bevételt,
(Diósd estében a tervezett éves 35
millió forintot) folyamatosan tovább
kell utalni az államkincstárnak, és az
év hátralévő részében még az önkormányzat számláján megjelenő ilyen
jellegű pénzeknek ugyancsak ez a
sorsuk.”
A helyi iparűzési adó (IPA) befizetésével összefüggésben ugyancsak
kormányzati intézkedés következményeként kedvezményeket kaptak a
vállalkozások. Spéth Géza szerint:
„A kedvezményeken felül az IPA
befizetés határideje október 30-a lett,
tehát csak ekkor juthatunk hozzá az
említett kedvezménnyel csökkentett
pénzünkhöz. Ha minden arra jogosult
cég kér és kap mentességet, akkor Diósd vonatkozásában ez annyit jelenthet, hogy a város számláján a gépkocsiadóból és a helyi iparűzési adóból
együttesen be nem folyó összeg miatt
mintegy kétszáz millió forinttal kevesebb jelenik meg, ennyi mínusszal,
azaz bevételi kieséssel kell számolnunk.
A bevételek elvonása, illetve elmaradása nagymértékben megnehezíti
az önkormányzat likviditási helyzetét.
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait eleve szűkös anyagi
lehetőségek között fogadta el a képviselő-testület. A bevételkiesések az önkormányzat kiadásainak átgondolását és a
likvid hitel igénybevételét is szükségessé tehetik. A költségvetés adta lehetőségek között is célunk a városüzemeltetési
feladatok ellátása. A közterületek csinosítását már elkezdtük, és az utakkal
kapcsolatos említett munkák is indulnak hamarosan.”
Király Ferenc
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Képviselői segítség a járvány idején
A koronavírus-járvány kiváltotta veszélyhelyzet elrendelése, vagyis március közepe óta dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő mindent
megragadott, hogy a lehetőségeket
kiaknázva és kapcsolatait kamatoztatva segítséget nyújtson azoknak az
egészségügyi, szociális, oktatási és
egyházi intézményeknek, amelyeknek
folyamatosan szükségük van védőeszközökre hivatásuk gyakorlása folyamán. Az általa szerzett anyagi tá-

mogatás összege – saját felajánlásán
túl – meghaladta a 4,5 millió forintot.
Segítő tevékenységét Diósdon az
önkormányzattal együttműködve (köszönet ezért Spéth Géza polgármester úrnak és csapatának), Érden pedig
sok esetben az önkormányzat helyett
tette meg, amiért ott igen sokan fejezték ki hálájukat (háziorvosok, védőnők, gyermekorvosok, iskolák, szociális otthonok stb.).
A segítség gyakorlati megvalósítá-

sában Érden a Fidelitas, az Összefogás Egyesület, a KDNP és a KÉSZ volt
képviselő úr segítségére, sok esetben
akkor is, amikor élelmiszer- és gyógyszercsomagok kiszállításáról volt szó.
Diósdon Aradszki képviselő úrnak
egy nagylelkű felajánlás eredményeképpen – és a Pro Civitate egyesület
közreműködésével – az Egészségház
részére sikerült szereznie 500 doboz
Béres cseppet, amit a város orvosai
osztottak szét az immunrendszerük
erősítésére szoruló idősek között.
A nyilvános istentiszteletek újraindulása előtt pedig mind a katolikus, mind
a református hívek részére kézfertőtlenítőket adott át Ft. Maklári István
plébános úrnak és Nt. Pogrányi Károly
lelkész úrnak.
Eőry Zsolt
képviselői személyi titkár
Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő lapzártánkat
követő sajtótájékoztatójáról a
júliusi Diósdhéjban számolunk
be – A szerk.

Kórusban, online | A Diósdi Gellért Kórus
egymástól távol is összetart
Az egész világ, így a mi kis világunk is
az önvédelem és a bezárkózás idejét
éli – reményeink szerint már nem sokáig. A Diósdi Gellért Kórus életében
is nagy változást okozott az egymástól való elzártság, a karantén okozta
kényszerű távolságtartás. Szinte lehetetlen feladat úgy énekelni közösen,
kórusban, hogy nem találkozunk, mindenki otthon van. A fizikai távolságot
megpróbáltuk a technika segítségével
legyőzni, és Szamosi Dóri kórustársunk segítségével kialakítottunk egy
internetes platformot, ahol egyszerre
tudunk – akár mindannyian – jelen
lenni. A néhány hetes szünet után kiváló lehetőség volt számunkra, hogy ha
virtuálisan is, újra lássuk egymást, és
megbeszéljük a hirtelen jött bezártság
első tapasztalatait. A találkozás örömére egy közös énekléssel próbálkoz-

tunk, azonban a virtuális tér apró
csúszásai és akadásai miatt ez
sajnos kudarcba fulladt. Hogyan
tudjuk folytatni a próbáinkat, ha
így nem megy? Rövid ötletelés
után sikerült kialakítanunk az új
online próbamenetet. Stiblo Anna
karvezetőnk kitartó munkája és a
mikrofonok, fejhallgatók, laptopok
és okostelefonok segítségével folytatni
tudjuk a dalok tanulását. Természetesen semmi nem tudja pótolni azt, hogy
együtt énekeljünk, halljuk magunk körül a társaink hangját.
A kórusélet lényegében arról szól,
hogy szeretünk közösen énekelni. Kicsit több erőfeszítést igényel a mostani munkánk, nehéz otthon egyedül
böngészni a kottákat, hallgatni a szólamanyagokat és készülni az új típusú
próbáinkra, de úgy érezzük, hogy ezért

majd kárpótol az az időszak, amikor
majd újra együtt lehetünk, és a most tanult dalokat végre közösen tudjuk készre csiszolgatni. Készülünk a szokásos
intenzív nyári táborunkra is, talán az is
egy újragondolt formában fog lezajlani.
Reméljük, hogy az őszi időszakban lesz
lehetőségünk arra, hogy a közönség
előtt is bemutassuk, mire jutottunk, és
ismét egy jó hangulatú hangversennyel
örvendeztessük meg barátainkat és
minden kedves érdeklődőt.
Pálné Ónodi Judit
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Szent Iván havában megroppan a búza töve
Többnyire májusban, de időnként június elején ünnepeljük pünkösdöt. Neve
a görög pentékoszté, ötvenedik szóból
ered, mely arra utal, hogy húsvét után
ötven nappal következik. A régmúltból
fakadó termékenységet köszöntő nap,
a II. századtól kezdve a Szentlélek eljövetelét, majd a keresztény egyház
megalapítását ünnepeljük ezen a napon.
Az ünnepi játékok közül a legkorábbi adatok egy verseny keretében
választott rövid ideig uralkodó pünkösdi királyról beszélnek. Lóverseny,
vad bika hajszolása, bothúzás és más
ügyességi játékok voltak a királyválasztás versenyei. A XVIII. századtól
ismert egy másik szokás is, amikor a
falu leányai és legényei közül királyt és
királynét választottak, és virágokkal
feldíszítve körbejártak a falut.
A napjainkban legismertebb szokás
a pünkösdi királynőjárás szokása, a
pünkösdölés. A kislányok közül a nagyobbak kiválasztottak egyet, feldíszítették virágokkal, feje fölé kendőből „sátrat” tartottak, és házról házra
jártak köszönteni. Magasra emelték a
lányok a kicsi királynőt, azzal a felkiáltással, hogy „ekkora legyen a kendtek
kendere!” A köszöntésért ajándék járt
a gazdától. A pünkösd szokásos étele
a rántott csirke, a pásztoroknál pedig
a báránypaprikás, majd valamilyen
sárga sütemény, hogy sárga legyen a
kender is.
Ez a hónap már javában a gazdasági munkák ideje, ezért lényegesen
kevesebb az ünnep és a jeles nap,
mint a téli, kora tavaszi hónapokban.

Nyaranta a határban dolgozónak az
asszonyok vagy a gyerekek vitték az
ebédet. Így ír erről Végh Antal Száz
szatmári parasztétel című könyvében. „Fényes mázú cserépszilkében
volt a leves. Az tartotta legtovább az
étel melegét. Arra tányért tettek, rá a
második ételt, arra megint borítottak
egy tányért fedélnek. Aztán a kenyér
felvágva, kendőben a tányéron, meg
ha volt, sült tészta. Utána így mindenestől kasornyába kötötték. Hányan
nem tudják ma már, hogy mi az a kasornya? Kenderzsinegből kötött háló;
a kanalat, meg a villát nem marokra
fogva vittük, hanem otthon anyám belefűzte a kasornya szemeibe, nehogy
kiessen, nehogy elveszítsük! Kést nem
kellett vinni, mindenkinek volt bicskája.” Az aratók a vizet korsóban vitték a
mezőre, félig beásták a földbe, hogy
hidegen maradjon. A földeken végzett
nehéz munka közben néhány jeles
nap tette változatosabbá az életet.
Június 8. Medárd. Időjós nap, amikor érdemes az eget kémlelni. Ha esik

Kertgondozás – Fűnyírás – Kaszálás
Sövényvágás – Gyomirtózás – Fakivágás
Veszélyes fák kivágása alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283

az eső, a hagyomány szerint negyven
napig esni fog.
Június 11. Barnabás. Szénakaszáló
nap, gyógyfüveket is érdemes ezen a
napon gyűjteni.
Június 13. Antal. Páduai Szent Antal
a szembetegek oltalmazója, ezért ősi
módon gyújtottak gyógyító erejű tüzet, a „Szent Antal-tüzet”.
Június 24. Virágos Szent János vagy
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe.
Az év legrövidebb éjszakája. Mivel a
magyarokat „tűzimádóknak” tartották,
ezért a keresztény egyház ezt a pogány
szokást összekapcsolta Keresztelő
Szent János ünnepével. A tűzgyújtást
Szent Iván tüzének nevezték, a János
szlávos névváltozatát használva. Ilyenkor a fiatalok átugrálták a tüzet, amihez
sokféle hiedelem fűződött, és végtelen
hosszú dalokat énekeltek.
Június 29. Péter, Pál. Ezen a napon
„megroppan a búza töve”, kezdődhet
az aratás. A halászok ünnepe is, mert
Szent Péter a védőszentjük.
Rásó Ica

KÖVIRÓZSA
VIRÁGKUCKÓ
Diósd, Sashegyi út 4.
mobil: +36 30 856 1509
nyitva: H–P. 8–18,
Szo.: 8–13.
LAPUNK
HIRDETÉSFELVEVŐ HELYE
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Új oldalunkról ismerjük meg
egymást: újrakezdés
Még mindig foglalkoztat minket a világjárvány, annak társadalmi hatása
környezetünkre. Várakozás és bizonytalanság van mindenkiben. Milyen
mentálhigiénés következményei vannak hosszú távon? Mikor lesz vége?
Meddig kell óvatosnak lenni és a közösségi távolságtartást figyelembe
venni? Milyen módon változunk mi
egyének?
Különböző érzelmi reakciókat élünk
meg: zavarodottság, védtelenség, a
jövőkép hiánya. Azonban a félelem és
rossz hangulat helyébe léphet a megküzdési vágy, a bajbajutottak megsegítésének igénye. Hisszük, hogy minden visszatér a megszokott mederbe.
Nyitottak vagyunk az újrakezdésre
és tapasztalati tanulásra, óvatossággal fűszerezve. Él bennünk a remény:
nem lesz folytatás, egy újabb járványhullám. A társadalom nagy része újult
erővel lassan visszatér, folytatja min-

dennapos küzdelmét. Bízzunk a felépülésben, nem elfelejtve, hogy sokan
veszteségeket éltek meg.
Össztársadalmi szinten mindenkit
érintett a járvány, de vannak, akik nagyobb terheket cipelnek: a veszteséget
megélők, a betegséget túlélők, a karantént elviselők, a kórházi dolgozók,
valamint a sérülékeny társadalmi csoportok. Van, aki kiszolgáltatottnak érzi
magát, állandó félelemben él, hogy a
„vírus” áldozata lesz, megbetegszik.
Van, aki elvesztette munkáját, anya-

gi gondokkal küzd. Akinél felbomlik a
napirend, érzelmi zavarokkal küzd, az
belesüppedhet a tehetetlenségbe is.
A karanténba került személy ingerlékeny, depresszióra és elkerülő viselkedésre hajlamos, kapcsolati hálója beszűkült, és mire ebből kiszabadul, úgy
érzi, már nehezen tud újra kapcsolódni. A betegség mint testi fenyegetettség és az azt követő fáradtság, lelki
trauma sokáig nyomasztja az egyént.
A minap hallottam a következő véleményt: „Mi magyarok soha semmiből
nem tanulunk.” Itt az ideje, hogy ezt
megcáfoljuk. Pozitív felszólítás is volt:
„Mindenki figyeljen oda, érezze a felelősséget!” Az otthon dolgozó többet
van a családdal, és ez öröm forrása.
Van, aki lendületet adó, családmegtartó erőként fogja fel a járvány okozta
tapasztalatot, „végre együtt a család”,
„közösen ülünk le ebédelni”, „van kihez
szólni otthon”, „a férjemmel mindent

Életkép a járvány idején
A Szent Anna Szeretetotthonban hál`
Isten minden a legnagyobb rendben!
Otthonunk az ötvennégy fős létszámával a viszonylag kis intézmények
közé tartozik, azonban a járvány miatt
nekünk is sok megelőző védőintézkedést kellett foganatosítani. Ezek többsége nagy lelki teherrel jár a gondozottak számára.
Már három hónapja tilos a látogatás
az otthonban, amit különösen nehezen viselnek lakóink. Van, akit hetente
többször is látogatott a családja, és
akad olyan lakónk, aki épp a járvány előtt költözött be; azóta nem
láthatja sem a gyerekeit, sem az
unokáit. A beköltözés utáni első
hónapok a legnehezebbek a gondozottaknak: hiszen elszakadnak
az eddigi életüktől, a lakásuktól, barátoktól, szomszédoktól. A kijárási

korlátozás is nehezen tolerálható azon
gondozottaknak, akik még tudnak, és
szívesen kijárnának a városba.
Március eleje óta természetesen
semmilyen csoportos, közös foglalkozást nem szervezünk a megszokott
módon. Mindkét nagy épületünkben
van folyosói hangosítás, és ezen keresztül tartják meg a foglalkoztató- és
mentálhigiénés nővérek a foglalkozásokat: imaórákat, ülő- és agytornát,
érdekes hírek elmondását, közös szü-

letés-, névnapi és anyák napi ünnepséget, zenehallgatást stb. A megbeszélt
időben mindenki kinyitja az ajtaját vagy
kiül a szobája elé, és aktívan részt vesz
ezeken az alkalmakon. Így kevesebb
a személyes együttlét, viszont „praktikus” a járvány ellen. Gondozottjaink
körében nagyon népszerűek a kvízjátékok. Ezekről most se mondtunk le, a
foglalkoztató nővérünk, Subosits Katica továbbra is készít ilyeneket.
Számos lakónk rendszeres résztvevő a fenntartó egyház plébánosának, István atyának a miséin,
előadásain. Most mindez elmarad, még a húsvétot és a pünkösdöt sem volt módja az időseknek
ilyen módon megünnepelni.
Az otthon főnővére, Sebestyén Gabriella több megelőző
higiénés, egészségügyi előírást
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megbeszélünk, van időnk egymásra”, „a lányommal újra bizalmas kapcsolatban vagyok”. Ragadjuk meg az
együttlét kínálta lehetőséget, és tervezzük meg a jövőnket! Lehetőségünk
van a pozitív átállásra.
Kiemelkedő társadalmi szolidaritást
tapasztaltunk a civil, az önsegítő, kölcsönösen segítséget nyújtó közösségek és a szociális munka, egészségügy területén. Nagyon sokan felajánlották támogatásukat, ki-ki a maga
lehetőségei szerint. Építsük újrakezdésünket a támaszt nyújtók kínálatára,
a lelki-mentális egészség, életvitelünk
visszarendeződése és a közösségi
kapcsolódás érdekében.
Új erőforrások kerültek felszínre: a
pszichiátriai és addiktológiai ellátások
egy része átállt online szolgáltatásra.
A lelki segítséget nyújtók társadalmi
munkában készen állnak életvezetési tanácsadásra és kríziskezelésre a
távsegítés szintjén. A segítőkészség
újabb arcát mutatta meg.
Szabó Gyöngyvér
egészségfejlesztő mentálhigiénikus,
kommunikációs készségfejlesztő
gyonszab@gmail.com;
+36 30 630 70 23

hozott: kötelező a maszkok viselése a dolgozóknak, bevezette a napi
kétszeri lázmérést, tilos a lakóknak
egymáshoz bejárni. Gyakori kézmosást kér mindenkitől. Az étkezéseket
két részre bontatta félórás különbséggel, így egymástól három-négy
méter távolságban vannak az idősek az ebédlőben, ahova a védelmet
fokozandó vásároltunk egy nagy
teljesítményű levegőtisztító berendezést. Az udvarra természetesen
kijárnak lakóink, ott is ügyelve a távolságtartásra. Szóval igyekszünk.
A legfontosabb segítséget István
atyától várom és kapom: kértem,
imái révén segítsen átvészelnünk
a mostani hadiállapotot. Kérjük,
amennyiben lehetőségük van, mások is mondjanak néhány fohászt
a most különösen veszélyeztetett
intézményért.
Sirák Péter
intézményvezető

Hogyan éljük meg?
Felemásak az érzéseink
ezzel a nem mindennapi
világgal kapcsolatban.
Azt mondják, fókuszáljunk a jó oldalára, de hogyan, ha csökkentették
a fizetésünket, nehezen
birkózunk meg a tananyaggal, és a házasságunk is recseg-ropog a
túlterheltségtől. Hullámzó kedélyállapottal viseljük, hol fent, hol lent, kiki vérmérséklete szerint.
„Amikor megtudtam,
hogy bezárják az iskolákat a karantén miatt, elfogott az aggodalom. Hogyan fogom munka mellett
megoldani a gyerekek oktatását és
a háztartás ellátását együtt? Lassan hozzászoktunk az új élethez, s
elgondolkodtam azon a sok fölösleges elfoglaltságon, amit rám erőltet
a világ. Persze nyomasztó volt, hogy
az életünk hirtelen gyökerestül megváltozott, de így több idő jutott a szűk
családra, volt időm álmodozni. Az álmom szerint vidéken is sok munkahely van, az emberek nem kényszerülnek Budapestre költözni. A biciklisek a Tisza-gáton bicikliznek és nem
a főváros szmogos utcáin. Több idő
jut a barátokra, Istenre, magamra.
Tiszták Diósd utcái: nem csak a tisztes ebtulajok szedik fel a piszkot, és
az iskolában sem csak a koronavírus
idején van szappan a mosdókban.
Sokszor kellett figyelmeztetnem magam a jó kedélyre, de sikerült! A gyerekeket tanítottam, a munkahelyem
visszavár. Hálával tartozom az Úrnak, újra és újra.” Petra (44)
„Annyira nem vártam a karantén
végét. Két hónapig nyugalomban élhettem meg a tavaszt, együtt a család, és nem öten öt irányban. Örültem, hogy éled minden körülöttem,
mert véget ért egy nehéz időszak.
De szomorú is vagyok, mert vége a
lassú, meghitt családi együttlétnek
is. (Anna, 17)
„Szerintem az emberek továbbra is
karanténban érzik magukat, ahogyan
én is. Nem szeretnek még kimenni

az utcára. Nagyon jó volt a karantén
ideje alatt, hogy később kellett kelni az iskolához, ez maradhatna így.”
(Bálint, 15)
„Érdekes volt felfedezni, hogyan reagálunk a bezártságra. Örülök, hogy
a karantén véget ért, és újra kezd
visszaállni az élet a normál kerékvágásba, de hiányozni fognak a családdal közösen eltöltött étkezések,
a sok játék, a felhőtlen nevetések, s
az ajándékba kapott plusz idő, amit
Istennel tudtam tölteni. Rájöttem,
hogy a türelem tanulható. Jó lenne,
ha a mókuskerék alatt is tudnék majd
annyi odafigyelést adni szüleimnek,
környezetemnek, mint az elmúlt időszakban. És biztos, hogy a kenyér- és
kiflisütések sem maradnak majd el,
ha már ilyen jól belejöttem.” (Bea, 43)
„Nagyon jó, hogy újra láthattam a
nagyszüleimet! Jó volt ennyit együtt
lenni a szüleimmel és a testvéreimmel, de nem szeretnék újra karanténban lenni, mert hiányoztak a barátaim, és nem bírok társaság nélkül
élni.” (Nóri, 12)
„Elfoglalt családfőként jól jött, hogy
több időt töltöttem a feleségemmel, gyerekeimmel. Élveztem, hogy
mindenkire elégséges időt tudtam
fordítani, segíthettem, mert kéznél
voltam, félre is tudtam tenni a munkámat arra az időre. A végre létrejött személyes találkozók másokkal
viszont rádöbbentettek arra, hogy
mennyire hiányoztak a többiek is.”
(Tibor, 48)
Paulus Evangéliumi Közösség
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Fél év egy német iskolában
Egy 16 éves diósdi diáklány, Riedl
Dóra a közelmúltban tért haza Diósd
németországi partnertelepüléséről,
Alsbach–Hähnleinból, ahol fél évet
töltött el az ottani iskolában. Dóri már
korábban, ötödik és hatodik osztályban is lehetőséget kapott – akkori
némettanára, Bilibók Csaba jóvoltából
– a cserediákprogramban való részvételre. Tavaly, kilencedikes diákként,
szülei javaslatára úgy döntött, hogy
hosszabb ideig anyanyelvi környezetben szeretné tanulni a német
nyelvet. Nem is volt kérdés számára, hogy melyik iskolában fejlessze
tovább németnyelv-tudását: Diósd
testvérvárosának iskolájára esett
a választása. A Melibokus Schule-ban szívesen fogadták, és gyorsan találtak számára egy hasonló
korú mentort Amelie Bahner
személyében, aki által
egy nagyon befogadó és szerethető
családot is kapott.
Dóra itthoni tanulmányait erre a

Dóra és német osztálytársai

félévre felfüggesztették, azzal a feltétellel, hogy év végén osztályozó vizsgát kell tennie.
– 2019. október 26-ától 2020. április 4-éig tanultál a németországi
iskolában. Mi volt a legnehezebb az
első időszakban?
– Őszintén? Minden. Az első
két-három hét borzasztó
nehezen ment, még annak ellenére is, hogy
már több mint
tíz éve tanulom a németet. A rengeteg új szó, a
gyors beszéd
okozta a legtöbb
problémát, habár
nagy segítség

volt, ha kértem, akkor elismételték
lassabban és érthetőbben a mondatot. Furcsa volt az idegen környezet,
és nem volt egyszerű a tananyag
megértése az órákon.
– Mi tetszett az ottani oktatásban a
legjobban ?
– Nem tudok egy dolgot kiemelni,
mert az egész rendszer teljesen más,
mint az itthoni. Sokkal nyugodtabb
a légkör, a diákok megadják a kellő
tiszteletet a tanárnak, az okostábla
nagyon sokat hozzátesz az oktatáshoz, és ezáltal színesebbek is az órák.
Nagyon komolyan veszik a telefon tilalmát az iskolában, így maximálisan
oda tudtunk figyelni az órákon. Illetve
személyes kedvencem volt, hogy nem
45, hanem 90 perces órák voltak, 20
perces szünetekkel.
– Miben más a Melibokus iskola,
mint az itthoni iskola?
– Formai és tartalmi különbségek
egyaránt vannak. Egyrészt a Melibokus iskola egy igen modern épület, a kornak megfelelő technikai felsze-
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reltséggel. Úgy tapasztaltam, hogy
a diákok és az egész iskolaközösség
elfogadóbb, mint nálunk; nagyon barátságos a légkör, és rengeteg érdekes iskolai program van, ami nálunk,
Magyarországon nem annyira jellemző.
– Milyen volt a kapcsolatod a tanárokkal és a diákokkal?
– Szerintem nagyon jó, mind az
iskolatársaimmal, mind a tanárokkal.
Nagyon sokat segítettek a beilleszkedésben és a tanulásban is. Voltak
tanárok, akik külön nekem elmagyarázták a feladatot. Nagyon tetszett az
is, hogy igyekeztek bevonni az órai
munkába, és engem is felszólítottak,
ha jelentkeztem, ha olvasni kellett,
vagy ha csapatmunkáról volt szó. És
ami egészen pozitív volt számomra:
ha valamit rosszul mondtam vagy
nem ejtettem ki jól, akkor nem kezdtek el piszkálni, hogy milyen béna vagyok, hanem kijavítottak, és nagyon
jót nevettünk rajta az adott tanárral
együtt, ezáltal az órák is jó hangulatban teltek.
– Hogyan tudnád összefoglalni a
Melibokus iskolában eltöltött idő tapasztalatait?
– A közösség nagyon befogadó és
nyitott, ha egy új emberről van szó.
A tanárok figyelnek a diákokra, a diákok pedig tisztelik tanáraikat. Ezenkívül mind a tanárok, mind a diákok nagyon közvetlenek és segítőkészek, ez
megkönnyítette a beilleszkedésemet
és a nyelv tanulását.
– Ajánlanád itthoni diáktársaidnak
az anyanyelvi környezetben való tanulást?
– Ha egy kicsit bonyolult is volt az
előkészület, ennek ellenére biztatnék
mindenkit a külföldön való tanulásra,
mert az ottani környezet és tapasztalat kárpótolja a kezdeti nehézségeket.
Számomra fantasztikus élmény volt,
rengeteg tapasztalatot és nagyon sok
barátot szereztem, velük a mai napig
tartom a kapcsolatot, és szívesen várnak vissza. Az ott töltött idő alatt tapasztaltak alapján viszont adnék egy
tanácsot is: aki belevág a külföldön
való tanulásba, minimum egy évre
menjen ki.
Diósdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Újra kinyithattunk!
Május 25-én hosszas és aggodalommal teli várakozást követően ismét kinyithattuk intézményünk kapuját a hozzánk járó kisgyermekes
családok számára. A szülők nagy
örömmel fogadták a nyitás hírét, az
első hetet követően többségük már
újra igénybe vette az ellátást.
Az ügyeleti rendszerhez képest
enyhébb, ám a veszélyhelyzetet
megelőzőekhez képest szigorúbb
egészségügyi szabályok alkalmazásával tudtuk csak fogadni bölcsődéseinket. A fertőtlenítőszeres lábtörlő,
a kézfertőtlenítő, szülők számára a
maszk ugyanakkor hamar megszokott kellékké váltak bölcsődénkben.
A szülők fegyelmezettek, segítőkészek; közös érdek, mindannyiunk
védelme vezérel mindenkit.

A behozott tárgyaknál a mértéktartást a felnőttek és a gyerekek is megértően fogadták, igaz, azért utóbbiak
esetében előfordult, hogy a kisgyermeknevelők leleményességére a
szokásosnál is nagyobb szükség
volt. Az ügyeleti rendszer megszüntetésével valamelyest megkönnyebbültünk. Bár tudjuk, még nem lélegezhetünk fel egészen, érezhető a
bölcsőde falai között az érzés: talán
átvészeltük a nehezét.
Az épület részleges tisztasági festése és a szokottnál is körültekintőbb
nagytakarítás után folyamatosan

fertőtlenítünk, és közben tervezzük az életünket tovább. Időközben
ugyanis megtörtént a jelentkezés
az ősztől induló új nevelési évünkre.
A beíratott gyermekek száma elmaradt a tavalyi évtől, éreztetve ezzel,
hogy sok még az aggodalom és a
bizonytalanság a kisgyermekes szülők között is. A jó hírt az jelenti ezzel
kapcsolatban számunkra, hogy így
a jelentkező családok csak kb. egynegyedének nem tudtunk férőhelyet
biztosítani.
A mostani és leendő családjaink
számára az eddig minden évben
május végén megtartott családi nyílt
délutánunkra most még nem kerülhetett sor, de tervezzük és reméljük,
hogy augusztus elején gond nélkül

megszervezhetjük, a
szülői értekezlettel együtt. Addig is
folyamatosan dolgozunk, a gyorsan
változó külső körülmények és szabályok miatt még sokszor napról napra
tervezve ugyan, de örömmel. A szokásos nyári zárás nélkül várjuk minden munkanap az egész évben megszokott rendben bölcsődéseinket.
Bízom abban, hogy hozzá tudunk
járulni a nehéz napokat megélt családok gondtalanabb mindennapjaihoz a nyár folyamán is.
dr. Kósi Brigitta
intézményvezető

Diósdhéjban | 2020/6

ÜZENŐFÜZET

14

A viszontlátás öröme
A kormányrendelet alapján óvodánk
május 25-én megnyitotta kapuit, újból fogadja a gyermekeket! Ugyanúgy,
mint a zárás, a nyitás is rengeteg teendőt hozott: újra fertőtlenítés, Menza
felület megnyitása, dolgozók beosztása az előre nem kiszámítható folytatás kivitelezésére.
A találkozások sokszor szívet melengetőek voltak! Aki azt a tanácsot
kiadta, hogy lehetőleg ne legyen fizikai
kontaktus az óvodákban, az még nem
járt ott. Két hónapnyi távollét rengeteg
érzelmet feltornyozott!
Az igénylések száma megnőtt, jelenleg kb. 25-40%-os a visszatérők
száma (épületenként változó). A szülők egy részének fontos volt az újbóli
munkába állás, hiszen nehéz anyagi
időszak áll sok család mögött, illetve a szabadságok is nagyon fogytak.
Sokan azonban azt választották, hogy
otthon tartják gyermekeiket, féltés
vagy megoldott élethelyzet miatt (el-

vesztett munkahely, otthon lévő édesanya). Mindenki szabadon, felelősségteljesen dönthet, hiszen nemcsak
a vonatkozó rendelet alapján választható a gyermek további otthon tartása, hanem a mi intézményünk sem
támaszt most szigorú óvodába járási
szabályokat.
Az újra aktív óvodásaink szülei bejöhetnek az épületbe, de kérjük, minél
hamarabb távozzanak. A bejáratoknál
részükre kézfertőtlenítők állnak rendelkezésre; 65 év feletti hozzátartozó nem látogathatja az intézményt.
A dolgozók külön figyelnek a fokozott
higiéniai szabályok betartására: felület, padlózat fertőtlenítése, alkoholos
oldattal sűrűn érintett felületek lefújása, szellőztetés, ágyak távolabb helyezése. A hagyományos ballagások idén
elmaradnak, de a szülők kreativitása
és akarata néha csodákat tesz!
Sok köszönetet kaptunk a szülőktől,
hogy a nehéz időszakban hetente kap-

Szakipar beltéren

tak játékos feladatokat, foglalkoztatási
ötleteket a gyerekkel való tartalmas időtöltésre; tudtak e-mailben kommunikálni az óvónőkkel és a gyógypedagógusokkal, logopédusokkal, akik a külön fejlesztésre szoruló gyermekeknek egyéni
feladatokat is küldtek. Ösztönözték a
gyerekeket a kollégák levelei, nagy kedvvel csinálták meg a feladatokat!
Örömmel fogadták a szülők az
óvodában történt változásokat is, hiszen a rengeteg maszk varrása után
a kültéri játékokat javították, lefestették, kerítést, belső tereket festettek
(csoportszoba, aula, öltöző), virágokat, bokrokat ültettek, füvet vetettek,
új játszórészt alakítottak ki az udvaron a dolgozók az ügyelet biztosítása
mellett. Tartalmasan töltött nehéz két
hónap áll mögöttünk, és a sok negatív hatás ellenére kihasználtuk az időt
az óvoda környezetének jobbítására,
szépítésére.
Sánta Gáborné

Szakipar kültéren
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Természet | Búzaföldek gyönyörű virágai
Június a nyár első
hónapja. Kizöldülnek a
fák, csodálatos virágok
virítanak, és vidáman
dalolnak a madarak. Ez
a hónap a gabonaérés
ideje is. A búzamezőn
gyönyörű látvány a
virágzó búzavirág és
a jól ismert pipacs.
A pipacs szépsége Szinyei Merse Pált is megihlette Pipacsos mező
című festményében. Valamikor piroslott a határ a
sok pipacstól, leginkább a szántókon érezte jól magát, ma
inkább az útszéleken és az árokpartokon találkozhatunk
vele. A virág a mákfélék családjába tartozik, nagy lángvörös szirmai vannak, de néha lehetnek rózsaszínűek, mályvalilák vagy fehérek is. Komoly múltra tekint vissza, hiszen
már a fáraók korában az egyiptomiak pipaccsal díszítették
fel halottaikat. A népi gyógyászat is hasznosította keser-

nyés ízű szirmait. Nyugtató szirupot főztek belőle, melyet köhögésre vagy
gyermekek álmatlansága
ellen használtak. Egy virághoroszkóp szerint a „pipacs
j
jellemű”
ember finom lelkű,
t
terhelhető,
szélsőséges és
s
szenvedélyes
egyéniség.
A gyönyörű kék búzavirág
a szántóföldeken élő mezei
n
növény.
Története egészen
a görög és a római korig
ny
nyúlik
vissza. A romantikus
lo
lovagkornak
köszönhető,
ho a szántóföldről beköltöhogy
zött a
díszkertekbe is. Korábbi neve
kékvirág, még Petőfi is így emlegeti műveiben. A népdalokban is gyakran megjelenik ez a kedves kis virág a szerelem
jelképeként.
„Búzavirág, búzakalász árnyába,
Rágondol a régi első párjára.”
R. I.

Recept | Könnyű nyári harcsa zöldségkörettel
Hozzávalók négy főre:
» 0,5 liter zöldség alaplé,
» 80 dekagramm afrikai harcsa,
» 3 darab babérlevél,
» 2 darab citrom,
» 3 gerezd fokhagyma,
» só, bors,
» a körethez 25 dekagramm ízlés szerinti
zöldség.
Elkészítés:
A harcsát fűszerezzük és kb. egy órát állni
hagyjuk. Közben az alaplét babérlevéllel, fokhagymával felforraljuk, majd a szeletelt harcsát kb. 15 percre beletesszük párolni. A zöldségeket sós vízben roppanósra főzzük.
Tálalásnál a zöldségeket megforgatjuk olvasztott vajban, a halat citromgerezddel kínáljuk.
A receptet a diósdi Fenyves étterem
séfje, Pankovics Jenő készítette.
Jó étvágyat!
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Rejtvény | Időformula
A Kornétás Kiadó által megjelentetett Máté Imre: Időformula (A fizika kozmikus világa) című kötetben a szerző kifejti:
„Világunk lényegi megjelenése nem egyetlen ember alkotása, és …” A mondat folytatását megkaphatják a kijelölt
sorok megfejtésével.
A megfejtéseket 2020. július 10-ig beérkezően küldjék
meg szerkesztőségünknek. E-mail: titkarsag@kornetas.hu
Levélcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D (Diósdhéjban)

A helyes megfejtést beküldők között egy ajándék könyvet
sorsolunk ki.
Az előző számunkban (2020/5) megjelent feladvány
helyes megfejtése a következő volt: „A földön pedig az a
remény éltet, hogy újra repülhetsz.” A helyes megfejtést
beküldők közül Vég Zsuzsanna (Diósd) olvasónknak kedvezett a szerencse. Nyereményét postán küldjük. Gratulálunk
nyertesünknek!
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Nézd élőben!
Május 28-tól visszatérhettek a nézők a szabadtéri sportrendezvényekre. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet
szerint a „szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett”, amennyiben a rendezvény szervezője
biztosítja a járvány miatti óvintézkedéseket. A nézők csak
minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, közvetlenül egymás mögött nem ülhetnek, és köztük legalább 1,5 méter
védőtávolságot kell biztosítani.
Szabadtéri rendezvénynek minősül az olyan program,
amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik, vagy amely során a nézőket az időjárás miatt sátorral védik (például cirkuszsátor),
illetve azok is, amelyek a rendezvény céljából épített fallal
körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben
zajlanak (például stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi).
forrás: MTI

Fuss tovább!

Lapunk ez évi áprilisi számában cikket közöltünk a Diósdi
Földön Futók elnevezésű civil szervezet vezetőjével, aki a
futást elkezdeni kívánóknak adott tanácsokat, miként vágjanak bele a sportágba, kezdjék róni a kilométereket. Mellékeltünk egy edzéstervet, amely öt kilométeres táv teljesítésére készít föl, mintegy hathetes időtávban. Az említett idő
eltelt, így továbbléphetnek a legkitartóbbak, és megcélozhatják a tíz kilométer lefutását.
DH.

Minőségi fogsor Diósdon
Díjmentes fogtechnikai szaktanácsadás,
állapotfelmérés akár az Ön otthonában is!

Takács Gergely, Diósd | Telefon: 06 30/98-40-790
Fogorvosi háttérrel, 20 éves tapasztalattal, gyorsan, jó minőségben
kivehető fogsorok, porcelánhidak, legmodernebb cirkónium hidak.
A munkánkra garanciát vállalunk!
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Enyhet adó segítség
Ha nem kötött rá
Az elmúlt napokban többen kaptak levelet az önkormányzattól talajterhelési díj megfizetésére vonatkozó tartalommal. Ennek oka,
hogy az ÉTV Kft. és az ÉTCS Kft. – amely cégek Diósdon a vízés csatornaszolgáltatást biztosítják – nyilvántartásai szerint több
száz olyan ingatlan van a településen, amelynek tulajdonosai fizetnek ugyan vízdíjat, de csatornaszolgáltatást nem vesznek igénybe.
Ahol műszakilag megoldható a kiépített csatornahálózatra való rákötés, ott a csatornaszolgáltatás igénybevétele kötelező. A csatornabekötéssel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai talajterhelési díj fizetésére kötelezettek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján.
Az önadózás jellegéből adódóan a szennyvízkibocsátónak önbevallás útján kell az adatokat az adóhatósággal közölnie. A szolgáltató által közölt adatok csak a fogyasztási helyet és az ingatlan tulajdonosának nevét tartalmazták, így fordulhatott elő, hogy olyan
személyek is kaptak felszólítást, akiknek az ingatlana nem Diósd
közigazgatási területén található, hanem a településünkkel szomszédos utcában. Az ilyen okból felmerült kellemetlenségek miatt az
önkormányzat elnézést kér.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos részletes tájékoztató a diosd.hu
weboldalon elérhető.

A diósdi Zöldfa Bölcsődében tervbe
vették egy árnyékoló rendszer kiépítését annak érdekében, hogy a
kicsik a forró nyári napokban is elviselhető hőmérsékletű termekben
játszhassanak. Jelenleg egy melegebb nyári napon a termek hőmérséklete akár a 35 Celsius-fokot is
eléri. Több, árnyékolástechnikával
foglalkozó diósdi kötődésű szakember véleménye szerint az árnyékoló rendszer teljes költsége bruttó
700 ezer forint körül mozog.
Az intézménynek, illetve a Diósdi
Bölcsődésekért Alapítványnak az
erejét meghaladja az összeg előteremtése, ezért az arra illetékesek
helybéli cégek, vállalkozások, magánszemélyek segítségét várják
az alábbi elérhetőségen:
Kapcsolattartó Balogh Attila: balogh.attila.diosd@gmail.com

Gyász
Megszépült a Szent Gellért-kápolna kertje!
Elhunyt Diósd ikonikus alakja,
Csengerújfalui-Osváth
Jánosné,
miként sokan ismerték: Babi.
Családja 1976-ban nyitotta meg
Diósdon az Erzsike cukrászdát,
amelyet a helyiek és az idelátogatók is csak Osváth cukinak hívnak. A cég szolgáltatásaival családi ünnepeken, baráti találkozókon,
a települési rendezvényeken, a
külföldi delegációk látogatásakor
is találkozhattunk.
A fáradhatatlan üzletasszonyt, a
kiváló szakembert leginkább üzletpolitikája jellemezte: „Mindig arra
törekedtem életem során, hogy vendégeim érezzék a tiszteletet, amelylyel fogadom őket. E tisztelet magában foglalja a tisztességet, udvariasságot és igényességet, a minőségi
vendéglátás melletti elkötelezettségemet, főhajtást a gasztronómia
nagysága előtt. Vendéglátóegységeink ezt tükrözik, s ennek tudatában állhat mindenki munkába, s a
vendégek szolgálatába.”
Odaadó munkáját 2010-ben a település Diósd Községért Díj kitüntető címmel ismerte el.

Köszönjük a Braun Ferencnek
és Gábornak (Braun Gép Kft.),
hogy felajánlásukkal és önkéntes munkájukkal hozzájárultak a Kápolna kert megújulásához. A településközpont
parkja ismét a régi szépségében tündököl, így a védett
műemlék kápolna méltó környezetben látható.
Spéth Géza
polgármester
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Fogad a NAV
Kerékpárosok figyelmébe
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. az Innovációs és Technológiai
Minisztérium megbízásából kutatást végez
a Kerékpáros érintettségű balesetek átfogó elemzése címmel. A kutatás célja, hogy
feltárják a kerékpárosok részvételével történt balesetek mekkora
része az, amely rendőri intézkedés hiányában a személyi sérüléses
baleseti statisztikában nem jelenik meg. A felméréshez kérdőív is
készült, amely anonim módon tölthető ki, és csak néhány percet
vesz igénybe. A KTI munkatársai olyan kerékpárosok segítségét
várják, akik kerékpáros balesetet szenvedtek, de rendőri intézkedést az esemény nem igényelt, vagy az bármilyen okból elmaradt.
Felmérés elérhető a www.kti.hu internetes felületen, azon belül a
Közlekedésbiztonsági Kutató Központ/Kerékpáros balesetek kérdőív menüpontban.

Június 2-tól a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) valamennyi
Pest megyei ügyfélszolgálatán
újra fogadják az ügyfeleket, akiket
arra kér a hivatal, hogy részesítsék előnyben az elektronikus vagy
telefonos ügyintézést, elkerülve
így a sorban állást és a személyes
érintkezést.
A kormányablakokban működő NAV-ablakokban is
újraindul az ügyfélfogadás. A várakozókat továbbra is ütemezetten
fogadják az ügyfélszolgálatok: az
ügyféltérben egyszerre csak anynyi ember tartózkodhat, ahány
ügyfélszolgálati ablak nyitva van.

Pályázati információ
Diósd Város Önkormányzata nyilvános pályázati értékesítés útján
az alábbi ingatlanokat hirdeti meg:
Diósd, 1380/17. hrsz-ú 964 m2 nagyságú összközműves önkormányzati
ingatlan – Értékesítési minimum
ár: bruttó 29.500.000,- Ft
Diósd, 1380/45. hrsz-ú 964 m2 nagyságú összközműves önkormányzati
ingatlan – Értékesítési minimum
ár: bruttó 28.000.000,- Ft
Az ingatlanok a helyi építési szabályzat előírásai szerint Lke-13
építési övezetbe tartoznak.
Az ingatlanok aszfaltozott, összközműves területen helyezkednek
el, Diósd Árpád-házi lakópark elnevezésű településrészén, jellemzően
családi házas környezetben. Az ingatlanra egy lakásos ház építhető.
Az ingatlanok per-, teher- és
igénymentesek, korlátozás nem
érinti azokat.
Diósd, 3046/3. hrsz-ú 819 m2 nagyságú összközműves önkormányzati
ingatlan – Értékesítési minimum
ár: bruttó 17.900.000,- Ft

Az ingatlan a helyi építési szabályzat előírásai szerint Lke-11
építési övezetbe tartozik.
Az ingatlan murvás úton, családi házas környezetben található,
a közművek az utcában rendelkezésre állnak, a telekre egy lakásos
ház építhető.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes, korlátozás nem érinti.
Pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. június 26.
péntek 12.00 óra
Pályázati ajánlatok felbontásának helye, ideje és módja:
Diósdi Polgármesteri Hivatal,
2020. június 30. kedd 10.00 óra.
Az ajánlatok bontása nyilvános,
amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.
A pályázattal kapcsolatban a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál (2049
Diósd, Szent I. tér 1.) dr. Varga Edina (tel: 23/ 545-550, varga.edina@
diosd.hu) ad bővebb felvilágosítást.

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés
s + terv
Csatornabeköté
hétvégén is!

MOGYORÓSI

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679

Pest megyében
is ellenőriznek
Fokozott
ellenőrzést rendelt
el Budapestre és
az ország több
megyéjére
az
országos
rendőrfőkapitány a
nyári hónapokra – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu
oldalon. A fokozott ellenőrzés
június 1-jétől augusztus 31én éjfélig Budapest, valamint
Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér,
Győr-Moson-Sopron,
Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest,
Tolna, Vas és Veszprém megye
közigazgatási területére vonatkozik. A fokozott ellenőrzés
célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő
cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása.

Fuvarozást, költöztetést
vállalok a hét minden napján.
Telefon: +36 30 747 3655
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