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FORD KUGA

MÁR 8 399 000 FT-TÓL

LENYŰGÖZŐ MEGJELENÉS. BÁMULATOS HATÉKONYSÁG.
AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.

WWW.FORDSZABO.HU

2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 9.,
TEL.: +36 23 524 028

*Az ajánlat Ford Kuga Titanium, 5ajtós, 1.5l EcoBoost 150LE EUR6 2WD M6 modellre vonatkozik, kizárólag Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén, a készlet erejéig, illetve visszavonásig
érvényes. A Ford Credit finanszírozási szolgáltatását a Ford magyarországi hivatalos márkafinanszírozója, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. A Ford márkakereskedései, mint közvetítők a Merkantil
Bank Zrt. finanszírozó képviseletében járnak el. A kép illusztráció! A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon
bizalommal Ford értékesítő kollégáinkhoz márkakereskedésünkben! Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 6,6-10 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 149-228 g/km. További információ a Ford
márkakereskedésünkben vagy a fordszabo.hu weboldalon.
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Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete több hónapos szünet után
ismét ülésezett. Ismert: a kényszerű pauzát a koronavírus-járvány miatt a
kormányzat által elrendelt korlátozások okozták. Az átmeneti időszakban a
vonatkozó törvények a települések polgármestereit ruházták föl a döntéshozatalra, a képviselő-testületi jogkörök gyakorlására (lásd: Diósdhéjban,
2020. április).
A június 25-én tartott ülés bevezetőjeként Spéth Géza polgármester, dr.
Varga Dániel alpolgármester és Bogó László képviselő megköszönte mindazon emberek és szervezetek munkáját, akik és amelyek részt vettek a veszélyhelyzet okozta problémák enyhítésében a városban.
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A polgármester tájékoztatta a testületet az említett időszak alatti döntésekről, intézkedésekről, az önkormányzat részéről a rászorulóknak nyújtott segítségről, valamint Diósd pénzügyi helyzetéről (lásd: Diósdhéjban,
2020. május). Ennek eredőjeként 2020-ban Diósd civil szervezeteinek önkormányzati támogatása elmarad, illetve egyedi elbírálás alá eső programokra igényelhető forrás. A város legnagyobb kulturális rendezvénysorozatára, a Szent Gellért Hétre az önkormányzat előteremti az anyagi
fedezetet.
A képviselők tárgyaltak a Diósdi Torna Clubbal kötött bérleti szerződés
meghosszabbításáról. Amennyiben a szerződéshosszabbítás elmarad,
az egyesület felnőtt- és utánpótlás sportolói nem indulhatnak a korosztályos bajnokságban, sporttevékenységüket a DTC keretében be kell fejezniük. Ennek figyelembevételével a képviselő-testület 2020. december
31-ig meghosszabbította a bérleti szerződést. Döntés született arról is,
hogy a képviselő-testület 2020-ban nem kíván Diósd Díszpolgára címet
adományozni.
K. F.

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: Pusztay Sándor
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Új kattintás
Megújul az online kommunikáció Diósdon

Elkészült a város új honlapja, mely a
legújabb webergonómiai trendeknek
megfelelő elrendezést kapott, szem
előtt tartva a könnyű és felhasználóbarát működést. A cél az volt, hogy
mindenki, számítógépes ismerettől
függetlenül, könnyen tájékozódjon a
felületen és a legegyszerűbb útvonalon keresztül megtalálja, amit keres. A főoldalról minden menüpont
áttekinthető, minden aloldal elérhető.
A hat főmenü csempékbe lett elosztva, ezeket lenyitva átlátható módon jelenítik meg a menüszerkezetet. Sokan
böngésznek manapság mobilról vagy
tabletről. Ennek megfelelően elkészült
a könnyen kezelhető mobilos és tabletes verziója is az oldalnak.
A főbb információk – a polgármesteri
hivatal központi telefonszáma és e-mail
címe – mindig látható a fejlécben. A telefonszámra kattintva a telefonunk egyből hívja a hivatal központi számát, az
e-mail címre kattintva pedig megnyílik a
levelezőnk, már beillesztve a címzettet.
A címre kattintva az útvonaltervezőbe

illesztve azonnal láthatjuk az optimális
útvonalat a hivatalhoz. A főoldalon lévő
központi elérhetőségeken kívül az Elérhetőségek menüpontban valamenynyi iroda telefonszáma és e-mail címe
megtalálható.
Helyet kaptak az önkormányzati
(Egészségház, Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Zöldfa Bölcsőde)
és nem önkormányzati fenntartású
(Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Érdi Családsegítőés Gyermekjóléti Szolgálat) intézmények is.
A Rendeletek menüpontban találhatóak a helyi rendeletek, melyek között
a fejlécben látható nagyító ikonnál keresni is lehet mobilon és asztali gépen
egyaránt. A mindenkori képviselő-testületi anyagok felkerülnek a Testületi
határozatok menüpontba.
Külön kiemelt ablakban kapott helyet a naptár, ahol az eseményekre
kattintva megtekinthető annak plakátja, meghívója.

Az új online kommunikációs stratégia egyik pillére az aktív és gyors
kétirányú információcsere a lakosok
és a hivatal között. Ennek okán a polgármester hivatalos facebook-oldalán
lesz olvasható minden, a várost érintő esemény, ezért célszerű követni
(lájkolni) a facebook.com/spethgeza
oldalt. A polgármester facebook-oldalára lehet üzenetet küldeni, kérdést
feltenni. További információkat osztunk meg Nagy Gábor bizottsági tag,
külső kommunikációs referens facebook-oldalán, ahova szintén lehet
üzenni a lakosságot és a várost érintő
kérdésekben. Elérhetősége: facebook.
com/nagygabordiosd.
Az önkormányzati képviselők névvel,
fotóval, elérhetőséggel és illetékes
utcalistával együtt megtalálhatóak az
új weboldalon, így minden diósdi lakos
fel tudja venni saját képviselőjével a
kapcsolatot.
A megújult diosd.hu oldal folyamatos fejlesztés alatt áll, a mindennapi
használat során felmerülő indokolt
módosítások segíteni fogják a weblap
működését.
Diósdi Polgármesteri Hivatal
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Reggeli munka
Dr. Aradszki András országgyűlési
képviselő július 1-jén másodszor fogadta munkareggelin a választókerület polgármestereit, köztük Spéth
Gézát, Diósd első emberét is.

A megbeszélésen szóba került a
pandémiás veszélyhelyzet kezelése,
az önkormányzatok által fizetendő
szolidarítási hozzájárulás, a zajcsökkentés (ezzel kapcsolatban már korábban tett reménykeltő lépéseket),
az érdi útépítés kérdése (az állam
akkor tudja adni a megígért pénzt,
ha az önkormányzat benyújtja a várt
terveket), valamint helyi problémák,
amelyek megoldása konkrét képviselői közbenjárást, segítséget vagy
támogatást igényel.
A honatya külön megköszönte a
munkáját azoknak a polgármestereknek és önkormányzatoknak, akik
és amelyek sokat tettek a veszélyhelyzet idején, és hozzájárultak a
kormány védekezést segítő erőfeszítéseihez.
Eőry Zsolt

Burkolatjavítás
Kijavításra került a Völgy utcában
lévő több alattomos és autógyilkos
útburkolati hiba, kátyú, süllyedés. Diósdon az útjavítási munkák nem állnak meg, az önkormányzat folytatja!
Spéth Géza polgármester felhívja
az autósok figyelmét az egyes útszakaszokra vonatkozó sebességhatárok betartására. A baleset-megelőzés mellett gondoljanak arra is a közlekedők, hogy az utcák mentén lévő
házakban élő családok zajszennyezése annál nagyobb, minél „dinamikusabban” hajtunk el házuk előtt.
DH

Képviselői
sajtótájékoztató
Aradszki András országgyűlési képviselő az elmúlt hónapban két alkalommal is tartott sajtótájékoztatót,
amelyeken többek között érintette
Magyarországnak a Covid–19 járvány
elleni sikeres védekezését, annak gazdasági hatásait, illetve a kormány intézkedéseit a negatív tényezők ellensúlyozására. Szóba került a magánszemélyeket érintő hitelmoratórium és
a munkahelyvédelmi akcióterv. A több
mint kétszeres túljelentkezés miatt a
kormány a duplájára, 100 milliárd forintra emelte az eredetileg országosan
meghirdetett 50 milliárd forintos keretösszeget a vállalkozások technológiai
megújítását segítő két program pályázatán.
A honatya elmondta, hogy június
18-án hatályát vesztette a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény,
azonban a kormány továbbra is szükségesnek tartja több, a járvány alatt
meghozott rendelkezés fenntartását,
továbbá néhány átmeneti intézkedés
bevezetését. A parlament elfogadta a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt.
Aradszki András jelezte, hogy 170
ezer egészségügyi dolgozó kapja meg
bruttó 500 ezer forintos juttatását a
koronavírus-járvány idején tanúsított
helytállásáért.
Ötvenmilliárd forintból épülhetnek
köznevelési intézmények és iskolai
sportlétesítmények Magyarországon
a következő években. Az alacsony
kamatozású és hosszú lejáratú hitelből iskolák, sportcsarnokok, tornatermek, valamint uszodák épülhetnek és
újulhatnak meg. A fejlesztések közel
tízezer fiatal oktatását és sportolását
támogatják.
A korábbi 70 százalékról a bruttó fizetés 100 százalékára emelkedik jövő
év július 1-jétől a csecsemőgondozási
díj (csed) összege. Ez azt jelenti, hogy
a gyermek megszületését követő hat

hónapban jobb anyagi körülmények
közé kerül a család, mint azt megelőzően. Ugyanis a csed után csak személyi jövedelemadót kell fizetni, nyugdíjjárulékot és társadalombiztosítási
járulékot nem.
Az országgyűlési képviselő számot
adott arról, hogy a kormány döntése értelmében júliustól 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére.
Az ágazati szakmai pótlékra minden
pedagógus munkakörben foglalkoztatott jogosult. 2013 óta átlagosan
50 százalékkal nőtt a pedagógusok
bére, és 2010-hez képest 355 milliárd
forinttal költenek többet erre, ami hozzájárult a pedagógusok munkaerő-piaci helyzetének, szakmai és társadalmi megbecsültségének javulásához.
A vírushelyzet pénzügyi kezelésében részt vállalt önkormányzatok számára jó hír, hogy 2021-ben támogatásuk növekedni fog: a települések 857
milliárd forintot kapnak, amely összeg
118 milliárddal haladja meg a 2020. évi
volument.
Diósd vonatkozásában Aradszki András elmondta, hogy sikerült a Belügyminisztériumtól 16 millió forintot szerezni
egy nem önkormányzati hiba miatt elvesztett összeg pótlására.
KáeF
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Felhívás „Tele iskolatáska” támogatásra
Minden évben jelentős tételt jelent a
gyermekes családok költségvetésében az iskolakezdés. A terhek csökkentését szem előtt tartva Diósd Város Önkormányzata a 10/2019. (III.29.)
számú rendelete alapján enyhíteni
kívánja a nagycsaládosok és a szociálisan rászorult családok gyermekeinek iskoláztatási költségeit,
ezért 150 fő erejéig hozzájárul
a tanszerek beszerzéséhez.
Jelentkezési feltételek
» Diósdi lakóhely,
» 6-18 éves korú gyermek,
» a kérelmező családjában az 1 főre számított rendszeres havi

nettó jövedelem a nyugdíjminimum
háromszorosát (85 500) nem haladhatja meg.

hivatalban, iskolában, óvodában, honlapról letölthető – 2020. június 1. és
július 31. között lehet benyújtani.

Előnyben részesül

A jelentkezés
benyújtásának módja

»

Gyermekét egyedül nevelő szülő,
» három, vagy több
gyermeket nevelő szülő.
Jelentkezés módja,
határideje
A támogatásra jelentkezéseket az erre
a célra rendszeresített nyomtatványon
– beszerezhető a

» Postai úton: Diósdi Polgármesteri
Hivatal, 2049 Diósd, Szent István tér 1.
» Elektronikus úton: de.vescovi.monika@diosd.hu
» Személyesen a hivatal bejárata
melletti postaládába helyezve.
A jelentkezéssel kapcsolatos felvilágosítást De Vescovi Mónika nyújt, a
+36 23 545-553-as telefonszámon; a
jelentkezési lap letölthető a diosd.hu
oldalról.
A támogatás összege:
Gyermekenként 10 000 Ft.

Városszépítési
pályázat

Amit a parlagfű elleni
védekezésről tudni kell

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete ebben az évben
is pályázatot ír ki a Virágos Diósdért díjra.
A rövid bemutatkozást (amely
tartalmazza a pályázó nevét, címét, telefonszámát, valamint a
nevezett kategóriát pl.: előkert,
udvar, utcaszakasz, balkon) és a
fényképfelvételeket
tartalmazó
pályázatokat 2020. július 31-ig
kell eljuttatni Diósd Város Önkormányzata részére személyesen
vagy postai úton a 2049 Diósd,
Szent István tér 1. címre vagy
elektronikusan az onkormanyzat@diosd.hu e-mailre.
DiHé

„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.” (Nébih – Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal)
2013 óta fogadja a bejelentéseket a
Nébih által üzemeltetett Parlagfű Bejelentő Rendszer (https://pbr.nebih.gov.
hu) amelyen bárki jelezheti az általa
észlelt parlagfüves területet. Amennyiben a bejelentő igényt tart rá, az általa
megadott elérhetőségén (e-mail-en,
sms-ben) a bejelentésével kapcsolatban tájékoztatást is kap. A helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre vagy
bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi. A parlagfű elleni védekezés
elmulasztásakor belterületen az önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű
védekezést, amelynek elvégzésével az
általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg. A helyszíni ellenőrzés során a

fel
jegyző jegyzőkönyvet vesz fel.
A parlagfű felületi borítottságot
és a kultúrnövény tőszámát a hatályos
Korm. rendelet 2. számú mellékletben
foglaltak alapján kell megállapítani.
Kultúrnövény esetén a parlagfű felületi
borítottságot négyzetméterenként kell
számítani. A parlagfű elleni védekezést
elrendelő határozatban a jogszabály
szerinti töréspontokkal, valamint a helyrajzi számmal meg kell határozni azt a
területet, amelyre a védekezés kiterjed.
A kötelezettség teljesítésének helyszíni
ellenőrzéséről a földhasználó előzetes
értesítése mellőzhető. A parlagfű elleni
közérdekű védekezést elrendelő határozatot hirdetmény útján is lehet közölni. A munka elvégzése során a hatóság,
valamint a védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei
között az érintett területre beléphet, ott
a szükséges feladatot elvégezheti. Erre
való jogosultságát kérésre köteles igazolni.
Dr. Simon Mária
jegyző
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A vírus még mindig köztünk van!
A rendelőkben továbbra is
időpontot kell egyeztetni
Világunkat, mindennapjainkat a COVID-19 járvány elképesztő gyorsasággal változtatta meg. Az egészségügyi ellátás a társadalmi kérdések fókuszpontjába került. Az áprilisi
Diósdhéjban írt cikkem címe az volt,
hogy A vírus már köztünk van, a
mostaninak az: A vírus még mindig
köztünk van! Naponta halljuk a híradásokból, hogy a körülöttünk lévő országokban ismét emelkedik a megbetegedések száma.
Ma már tudjuk, Magyarország eredményesen harcolt a fertőzés ellen, és
az időben bevezetett rendelkezések
gátat szabtak a terjedésnek, és lazítani lehetett a szigorú rendszabályokon.
A vírus azonban még mindig köztünk
van, ezért nem dőlhetünk hátra, a küzdelmet folytatni kell.
Diósdon a járvány aktív szakában
bevezetett korlátozások alatt fertőzés
elenyésző számban fordult
elő. A karanténba kényszerültek a szabályokat betartották. Az önkormányzat és
a civil szervezetek is segítették az otthonukba kényszerült embereket. Mindenki
gyorsan alkalmazkodott a
megváltozott helyzethez, az
Egészségházban minimálisra csökkentettük az orvos-beteg
találkozásokat.
A páciensek megszokták a
telefon és az online eszközök
használatát, és csak indokolt
esetben igényelték a személyes találkozást. A sikerhez
természetesen kellett a három éve bevezetett elektronikus receptfelírási rendszer
tökéletes működése, azonban mindez csak a pácienseink megfelelő hozzáállásával
valósulhatott meg. Mindezt jól bizonyítják statisztikai adatok is: a négy praxis

2019. évi áprilisi betegforgalmi adatait
összehasonlítva az idei év hasonló
időszakával látszik, hogy csaknem
ugyanannyi pácienst láttunk el, mint
tavaly, a kivétel, hogy 85 százalékuk
ez évben „telemedicinális” ellátásban
részesült.
2019. április – 2970 ellátott páciens,
2020. április – 2330 ellátott páciens.
Az úgynevezett „telemdecina” alkalmazás tehát jól vizsgázott!
A betegeink többsége megszokta
és megszerette az elektronikusan történő receptfelírást, a telefonos vagy
elektronikus levélben történő konzultáció lehetőségét; ezt szeretnénk
megtartani a jövőben is, az előjegyzett időpontra történő betegellátás
gyakorlatával együtt. Hisszük, hogy ez
az érdeke az itt lakók többségének és
az ellátó orvosoknak is. A kulturált betegellátást, az aktuálisan a rendelőben

tartózkodó páciensre való figyelést, a
meghallgatását és vizsgálatát csak ez
teszi lehetővé! A változás valójában az
ellátást korábban is a feltétlenül szükségesnél gyakrabban igénybe vevő
betegek számára nehezen elfogadható, esetükben kérjük a megértést a
többség érdekében.
Továbbra sem lehet időpont-előjegyzés nélkül bejutni sem a háziorvosi,
sem a szakrendelőkbe! Az új eljárásrend, hogy előzetesen telefonos konzultáció és az elmondottak alapján a
háziorvos dönt a személyes vizsgálat szükségességéről, az időpontra
történő előjegyzésről. Annyi a változás, hogy négynél több beteget is fogadhatunk most már egy órában, ha
szükséges. Nagyon fontos lenne még,
hogy a rendszeresen szedett gyógyszereket mindenki időben ellenőrizze,
és ne akkor jelentkezzenek, mikor már
a készletek elfogytak. Természetesen az akut, sürgősségi,
életveszélyes esetek mindig
kivételt képeznek! A lényeg
tehát továbbra is: telefonálás,
előjegyzés, maszk és kézfertőtlenítés!
Köszönjük a felénk áradó
megbecsülést és szeretetet,
melyet pácienseinktől kaptunk
az elmúlt nehéz hónapokban.
Köszönjük a két gyógyszertár türelmét és lelkiismeretes
munkáját, a polgármesteri
hivatalnak, az önkormányzatnak, a cégeknek az Egészségháznak nyújtott sok-sok segítségét!
dr. Varga Dániel
háziorvos
(Spéth Géza polgármester Facebook-üzenetben köszönte
meg Diósd egészségügyi dolgozóinak munkáját a Semmelweis-napon – A szerk.)
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Merre menjünk megyénkben?
A nyár közepén járunk. A koronavírus okozta veszélyhelyzet
véget ért, az iskolák kapui zárva, a gyerekek örömére az online
térben való tanulást követően kitört a várva várt vakáció – a
szülők mosolya, ismerve az előzményeket, nem minden esetben
őszinte, ezt lássuk be – és a családok a nyaraláson túl vagy
annak előtte szívesen kimozdulnak, kirándulnak a lakhelyüktől
nem túl távoli nevezetességek, kirándulóhelyek, természeti
szépségek felkeresése végett.
A Budai-hegység, a Pilis–Visegrádi-hegység, a Naszály és a
Gödöllői-dombság csodálatos Pest megyei kirándulóhelyeket rejt,
ahol akár több nap is eltölthető. Kiválasztottunk öt, Diósdról is
könnyen elérhető helyszínt – egy vízi, három gyalogos és egy
gyalogos/kerékpáros Pest megyei kirándulóhelyet – ötletet adva
a családdal eltöltött egy- vagy akár többnapos programhoz.
(A szerk.)

Holdvirág-árok, Pomáz
A Holdvilág-árok a Pilis-hegység igen
vadregényes, két kilométeres patakmedre, ahol hidakon és falépcsőkön
vezet az út az ismeretlenbe. Azonban
esős időszakban érdemes előre tájékozódni a járhatóságról, mivel a patakmeder ilyenkor megtelhet vízzel.

Evezés a Római-parton
Bár a budapesti Római-partot itt-ott
alaposan „helybenhagyták”, megmaradt még néhány, békeidőket idéző
csónakház. Némelyikükben kajakot,
kenut lehet bérelni. Célszerű északi
irányba elindulni, és először az Egyfás-szigetnél megállni. Egy környéken
élő művész szerint ez fa szerepel a
régi papír tízforintoson. Itt megfelelő
körültekintés mellett lehet fürödni a
Dunában. Az evezéstől, fürdéstől megéhezve irány a Lupa-sziget, meg Sanyi
bácsi büféje. A sziget különös, múltbéli
hangulata élményt ad a turistának.

Pisztrángos túra,
Visegrádi-hegység

Csergezán Pál-kilátó, Nagy-Kopasz
Sokak kedvenc magaslata, a Nagy-Kopasz a Budai-hegység legmagasabb
pontja 559 méterrel, amit mintegy 20 méterrel megfejel a Csergezán-kilátó.
Nagykovácsiból egy gyerekek számára is könnyen teljesíthető túrával érhető el
a kilátó. De ki volt Csergezán Pál? Fent, a kilátónál válaszra lel az oda felkapaszkodó kiránduló.
Kitűnő ötlet volt, amikor kijelölték az
erdőgazdasági utakat a hegyi bringások számára is. A bölcs döntés egyik
eredménye a szentendrei Skanzentől
induló Pisztrángos túra. Egy irányba
mintegy 24 kilométer összesen 620
méter szintkülönbséggel, bámulatos
tájon. Visegrádra leérve, a túra nevéhez méltón, ne felejtsünk elfogyasztani egy pisztrángot, hogy visszafelé is
bírjuk a távot.
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Gyadai tanösvény
A Vác fölött magasodó Naszály-hegy
északi oldalán található a Gyadai tanösvényt. A Katalin-pusztai kirándulóközpont a hat kilométeres tanösvény
kiindulópontja. Az ösvény függőhidakkal, mocsáron átvezető pallókkal
kanyarog. Tizenhárom állomáson halad át a turista, amelyeken a Lósi-patak völgyének élővilágával ismerkedhet. Ha nem elég a gyaloglásból és
van még tartalék (erő), érdemes bevállalni a Naszály csúcsát és a kilátóból megcsodálni a panorámát.

Kihívások után és előtt a Társaskör
Ez az év jelentős kihívásokat tartogatott a Diósdi Társaskör számára.
A márciusban kezdődött járványügyi
vészhelyzet próbára tette a szervezet találékonyságát, hogy meg tudjon
kapaszkodni, újdonságot tudjon mutatni, és jórészt a saját erejéből olyan
programokat szervezzen, ami a jelenlegi szűkösebb körülményekhez igazodik – minőségromlás nélkül.
Elsősorban azokat a módszereket
találtuk meg, amik a kommunikációs csatornákon segítették eljuttatni üzeneteinket: a virtuális tér adta
előnyöket használtuk ki. Felújítottuk
és frissítettük a 2014-ben elkezdett
Diósdi séta sorozatunkat, melynek
még hiányzó részeinek feldolgozása
rövidesen befejeződik. A virtuális sétát a gyakorlatban is teljesítjük, elő-

reláthatólag augusztus végén, szeptember elején.
Terveinket a megváltozott körülmények ellenére sem szeretnénk feladni,
így saját erőből, a lehetőségekhez alkalmazkodva alakítjuk programjainkat.
Eddig is sok meghívottunk szerepelt
méltányos díjért vagy akár ingyen is,
hiszen akik Diósdon felléptek, a kultúra
elhivatott követei voltak. Amennyiben
lehetséges, szeptember végén Debrecenbe tervezzük hagyományos kirándulásunkat, a Munkácsy-év kapcsán.
A Déri Múzeumban a nagy magyar
festőművész Krisztus-trilógiáját tekintenénk meg, és természetesen a szép
alföldi város nevezetességeit is számba
vennénk.
Újra hívjuk a Hazajárókat, akik régi
ismerőseink, dr. Kubessek Jánost, a

Földrajzi Múzeum igazgatóját kérjük
fel, hogy az országos Trianon 100 rendezvénysorozat részeként tartson előadást. Érdekes programnak ígérkezik dr.
Jeszenszky Sándor fizikatörténeti előadása, melyet a professzor úr ingyenes
tart majd novemberben. Az évet zenei
programmal, Beethoven-esttel tervezzük zárni, hiszen 2020 a nemzetközi
Beethoven-év: a komponálás géniusza
250 évvel ezelőtt született; kései zeneszerető utódainak kötelessége a megemlékezés.
Szigorú biztonsági előírások mellett
folytatjuk a Diósdi Szent Anna Otthonban havonta egy alkalommal megrendezett orgonamuzsika sorozatunkat,
várhatóan már augusztusban, amire a
belépés díjtalan.
Diósd Város Önkormányzatának
támogatásával az utóbbi húsz évben
sok szép és emlékezetes előadást
tudtunk szervezni a diósdiaknak és
városunk környékén lakó honfitársainknak, akik a kultúraszerető Diósd
hírét vitték az elmúlt években. Bízunk
benne, ha a nehéz időszakot túléljük,
ezt a segítséget ismét megkaphatjuk.
Reméljük, a Diósdi Társaskör kártyaklubja a kikapcsolódni és játszani
vágyó honfitársaink örömére szeptembertől hétfőnként ismét látogathatóvá válik.
Mindenkinek kellemes nyaralást, pihenést és szép nyarat kívánunk!
Benkő Judit
a Diósdi Társaskör Elnöke
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Akik soha nem adják fel
Ezeket a sorokat februárban szerettem volna megírni; február 15. a gyermekrák elleni küzdelem világnapja, de
valamiért úgy alakult, hogy nem tettem. Talán azért, mert túl személyes,
nem szeretnék tolakodni, nem tudom.
Aztán egy barátom biztatására mégiscsak klaviatúra elé ültem.
Fred Barnard brit karikatúrista mondta egykor: „Egy kép többet ér ezer szónál.” Ez jutott eszembe, amikor megláttam Angus Olsen ausztrál grafikus és
érintett apuka rajzát a gyermekrákról.
(Képünkön: I draw childhood cancer)
Ezeknek a gyerekeknek nincsenek nagy
álmaik, nem szeretnének szuper biciklit
vagy egy új iPhone-t, ők csak vakációzni szeretnének, mint a többi kis lurkó, ők
csak meg szeretnének gyógyulni!
A világon évente 300 ezer gyermeket
diagnosztizálnak rákkal. Megdöbbentő,
de míg a Covid–19 elleni vakcina fejlesztését haladéktalanul megkezdték a
szakemberek, addig gyermekrák elleni
gyógyszert mindössze négyet fejlesztettek ki a világon az elmúlt húsz esztendőben!
Magyarországon évente 250-300
kisgyermeket diagnosztizálnak rákkal,
és bár a kezelés évekig is eltarthat, háromból kettő Kis Harcos meggyógyul.
A kezelés lehet műtét, sugár- vagy kemoterápia, illetve ezek kombinációja.
A hagyományos, említett gyógymódok

mellett már számos kiegészítő terápia is
elérhető. Fontos, hogy akármilyen kiegészítő terápia, vagy akár csak táplálékkiegészítő kerül szóba, azt minden esetben
meg kell beszélni a kezelőorvossal!
El is érkeztünk a gyermekrák alapítványok munkájához. Talán az egyik
legfontosabb, hogy amikor a család
belecseppen a gyermekrák világába,
rémült és elesett. Találniuk kell egy
kapaszkodót. Mi, a Bátor Kicsi Lélek
Alapítvány, talán tudunk segíteni. Elmondjuk, hogy nincsenek egyedül,
hogy meg lehet tanulni ezt az új életet.
Az erkölcsi támogatás mellett természetesen anyagi támaszt is nyújtunk.
Az első években még csak néhány
százezer, 2018-ban már közel 13 millió,
tavaly pedig több mint 15 millió forint
értékében tudtuk ezt megtenni. Segítünk a számlák kifizetésében, ha kell,
steril szobát alakítunk ki, vagy nyara-

lást szervezünk. Volt, hogy egy klinika
felújításában működtünk közre, vagy
egy nagy értékű műszert vásároltunk,
máskor a nővéreket ajándékoztuk meg
munkaruhával. Persze a támogatóink
nélkül semmire sem mennénk. Végtelenül hálásak vagyunk, hogy adományaikkal segítik jobbá tenni a világot!
Néhány hónappal ezelőtt egy Kis
Harcosnak segítettünk összegyűjteni 30 millió forintot, hogy esélyt kapjon
az életre. Ebben a gyűjtésben sok-sok
diósdi is részt vett. Lili azóta már nincs
velünk, a Jóistennek szüksége volt kis
angyalkájára. Aki végigkísérte a Kis
Harcos történetét, az belepillanthatott
a gyermekrák világába, ahol nemcsak
vékony, kopasz kisgyerekek vannak,
rémült anyukák és megtört apukák, hanem Hősök, igaziak! Ebben a világban
szeretet van és összetartozás, önzetlenség és kitartás, bátorság és odaadás. Egy dolog nincs: feladás.
Nem mi választottuk, ő választott
minket, mi pedig csak tesszük a dolgunkat, Liliért, Balázskáért, Bogikáért,
az összes Kis Harcosért. Isten áldása,
hogy ezt meg tudjuk tenni!
Balogh Attila
a Bátor Kicsi Lélek Alapítvány
egyik alapítója
forrás: who.int; Országos
Gyermektumor Regiszter;
Johns Hopkins University

Változó hangulatok – Vége a veszélyhelyzetnek?
Naponta feltesszük a kérdést: valóban
kifelé megyünk a koronavírus-járványból? Érthető-e a mindenhol tapasztalt
felszabadultság érzése? A médiából
özönlő hírek, képek és információk
még mindig ellentmondásosak. Elfáradtunk érzelmileg, türelmetlenek és
ingerlékenyek vagyunk. Teherként éljük meg a betegségtől való félelmet, a
vírusfertőzésekről és az elhunytakról
szóló híreket. Felszínre tör belőlünk
a feszültség, a félelem, hogy betegek
leszünk, lehetünk. Az óvatosság még

bennünk él: a láthatatlan vírus még
uralja napjainkat.
De vannak új, biztató élethelyzetek
és jelek, örömmel fogadjuk a veszélyhelyzet enyhítéséről szóló információkat. A legjobb, ha hangulatunkat a
belső nyugalom uralja, egy kiegyensúlyozott lélekjelenlét irányít minket
a sokszor agresszív külső hatások
leküzdésére. Komoly várakozással tekintünk a jövőbe: „vajon jó-e az irány,
mikor folytathatjuk megszokott életvitelünket?”

Nagyon várjuk már a teljesen más –
össztársadalmi szinten érzékelhető –
nyugodt lelkiállapotot. Tanultunk és tapasztaltunk a ránk zúduló járvány hatásaiból, és ha jön egy újabb hullám, már
nincs bennünk félelem, mert tudjuk, hogyan kell védekeznünk. A tehetetlenség,
kiszolgáltatottság érzése helyett erősek
vagyunk. Úgy gondoljuk, most már fel
tudjuk venni a küzdelmet a láthatatlannal, amely rátelepedett életünkre.
Mi lehet a jó értelemben vett hozadéka a világjárvány történéseinek? Meg-
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„Ím végezete vagyon a munkának, kepében az élet…”
A július nem bővelkedik ünnepekben,
mert a legfontosabb mezőgazdasági munka, az aratás időszaka június
29-én, Péter-Pál napján kezdődött,
és július elején fejeződött be. A XIX.
század közepéig sarlóval arattak, és
az asszonyok szerszáma volt. A férfiak a kévéket kötözték és gyűjtötték
össze. Az 1860-as években azonban
változás következett be, mivel a kasza kezdte kiszorítani a sarlót. Így a
férfiak vették át a gabona levágásának feladatát. Az aratás a birtokon élő
jobbágyok kötelessége volt, de gyakran napszámosokat is felfogadtak.
Az aratókat a bandagazda vezette.
A hagyomány tisztelete nemzedékről
nemzedékre adta tovább az aratáshoz
kapcsolódó szokásokat.
Mikor az aratás végére jártak, egy
marék gabonát vágatlanul a tábla végén hagytak, hogy jövőre is jó legyen
a termés. A lányok gabonaszárakból
és kalászokból aratókoszorút fontak,
melyet virágokkal és szalagokkal díszítettek. Sokszor akkora volt, hogy
két rúdon kellett cipelni, a kisebbeket
pedig boton vitték. Formája változó
volt: koszorú, korona, csigaház, zsák,
házikó vagy sátor. A munka végén az
aratókoszorút cipelve elindult a menet az úr vagy a tiszttartó portája felé,
ahol az udvaron fogadták őket, és a
bandagazda elmondta a mondókáját: „Ím végezete vagyon a munkának,
kepében az élet. Isten gondján ember

munkája becsülettel rendbe jött. Hát
most már a felséges Teremtő adjon
mindnyájunknak pihentető nyugodalmat.” (Dunántúl) A koszorút átadták a
ház asszonyának, és a gazdával borral koccintottak. Ezután terített asztal
várta az aratókat, vacsora után pedig
hajnalig ropták a táncot.
Július 2. Sarlós Boldogasszony.
Asszonyoknak dologtiltó nap. Ekkor tartották az aratási vásárokat.
Július 5. Sarolta. Ha esik, rossz
lesz a dió- és a mogyorótermés.
Július 13. Margit. „Mérges Margitnak” is nevezik, ha esőt, zivatart
hoz. Ha jó idő van, akkor ettől a
naptól lehet a szabadban fürdeni.

Július 20. Illés. Ősi kígyó- és medveünnep, a pásztoroknak dologtiltó nap. Gonoszjáró napnak is tartják, és sokszor zivatart, jégesőt
hoz.
Július 21. Dániel. Ha Illés nem hozott esőt, akkor Dánieltől várhatjuk.
Július 22. Mária-Magdolna. Szépségvarázsló és zivatarhozó nap.
Július 25. Jakab. Édesedni kezd a
szőlő. Ha derűs ez a nap, jó időre
számíthatunk.
Július 26. Anna. E napon szakad
meg a virágos kender töve.

erősödtünk, tapasztalatokat szereztünk
egy új helyzet kezelése során, fejlődött
személyiségünk, önismeretünk és megszerzett képességeink megkönnyítik a
felmerült feladatok megoldását. Bízzunk abban, hogy erősödött életigenlésünk. A nehézségek megtanítottak
minket arra, hogy akadályok közepette
is legyen tartásunk, méltóságunk. Mosolyogjunk, és legyünk bizakodóak.
Van remény arra, hogy új perspektívából nézzük a történéseket, és észrevesszük egymás értékeit. Ráeszmélünk, hogy jobban értékeljük meglévő
kapcsolatainkat, beszélgetéseket kezdeményezünk ismerőseinkkel, baráta-

inkkal. Új közösségi kultúrát alakítunk,
amelyhez egyénileg is hozzájárulunk
minden tevékenységünkkel. Mindig
jólesik, ha ránk figyelnek, fontos a jó
szó és az egymás felé megfogalmazott szép gondolat, „simogatás”. Megmozgatjuk lelki energiáinkat, hogy
egyre aktívabbak és derűsebbek legyünk. Szívósság és kitartás léphet
a félelem, a stresszforrások helyébe.
Alapszükségletünk a biztonság igénye: gondoljuk végig, adott esetben
ki segíthet, hova fordulhatunk, milyen
intézményt keressünk meg, ha – esetleg – visszatérő hullámként a járvány
újra feldúlja mindennapjainkat.

Sérülékeny perceket még megélhetünk, de oldódik a helyzet, úgy érezzük,
hogy környezetünk kiszámíthatóbb. Új
szemlélettel és új célokkal felvértezve
készüljünk elő és vágjunk neki a holnapnak. Törekedjünk tudatosságra,
szabályozzuk életünket, és döntsünk
az egészséges életforma mellett.
Őrizzük meg testi-lelki egészségünk,
bízzunk ellenálló képességünk gazdag
eszköztárában!
Szabó Gyöngyvér
egészségfejlesztő mentálhigiénikus, kommunikációs készségfejlesztő
gyonszab@gmail.com
+36 30 630 70 23

Rásó Ica
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Fókuszban az európai közigazgatási programok
Diósd néhány évvel
ezelőtt már részt vett
egy több országot
érintő nemzetközi európai uniós projektben. Az elmúlt évtől
ismét tagja az önkormányzat egy hasonló
programnak.
A TICTAC
(Time
for
International
Cooperation: Active
Cities - Itt az ideje a
nemzetközi együttműködésnek: aktív
városok) egy transznacionális projekt,
amelynek célja, hogy
tudatosítsa az ismereteket az európai
programokkal és a kapcsolódó eszközökkel kapcsolatosan az önkormányzatokban, regionális közigazgatásban
és más állami intézményekben dolgozók körében. Ezen túl felkelti az emberek érdeklődését a helyi közösséggel
kapcsolatos problémák megoldására.
A projekt olyan pénzügyi eszközökre
– támogatási lehetőségekre – összpontosít, amelyek alkalmasak lehetnek az önkormányzatok, regionális
közigazgatások és más állami intézmények számára. A TICTAC projektet
az Erasmus+ Program finanszírozza,
ami egy oktatást, képzést, ifjúságot és
sportot támogató európai uniós program. Ennek egyik célkitűzése az innováció, az együttműködés és a reform
támogatása.
A projekt keretében elkészül egy útmutató, egy bárki által felhasználható
innovatív informális alapfokú oktatási
program, amely releváns információkat ad az európai pályázati támogatási lehetőségekről.

Partnerek

Az útmutató az alábbi konkrét témakörökkel kapcsolatos információkat foglalja össze:
» az EU finanszírozási lehetőségeinek áttekintése;
» az uniós támogatások jelentősége
a városok és a regionális közigazgatás számára;
» útmutató a tárgyalt lehetőségek
hatékony felhasználásához;
» sikeres projektek legjobb gyakorlatainak (Best Practices) katalógusa.
A TICTAC projektben hat partnerszervezet vesz részt:
» Evropska rozvojova agentura,
s.r.o. (Cseh Köztársaság) – vezető partner;
» Fin Project (Olaszország);
» Oneco Consulting SL (Spanyolország);
» Macdac Engineering Consultancy
Bureau LTD – MECB (Málta);
» Municipality of Alba Iulia (Románia);
» Diósd Város Önkormányzata (Magyarország).

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

MOGYORÓSI

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679

A 2019.
szeptember 1. és 2020. februPrágában
ár 29. közötti időszakban valósult meg a TICTAC projekt első félévi
munkája, aminek során
a hat projektpartner
képviselői személyesen
találkoztak Prágában
(2019. november 29.).
A periódus zárásaként
minden partner elkészít
tette
a Partneri Reportot
(
(PR1).
A partneri szerv
vezetekben
három-hár
rom
személy dolgozik
a projektmenedzseri és
s
szakmai
feladatok ellátásán. Az egyes szakmai
feladatok kivitelezése témafelelősök
irányításával folyik.
A TICTAC egyik fő „terméke” egy
gyakorlati útmutató lesz, ami bemutatja az európai pályázati támogatási
lehetőségeket. Ezt több munkafázisban készítik el a projektpartnerek: első
lépésként az igények felmérése történt
meg. Diósd is elvégezte ezt a feladatot
ötven közalkalmazott bevonásával: tíz
személyes interjú készült, és további
negyven személlyel kérdőíves felmérésre került sor. A válaszok elemzése
azt mutatja, hogy jelenleg mérsékeltek az ismeretek ebben a témakörben,
a város és intézményei elsősorban a
testvérvárosi és néhány iskolai projektben voltak sikeresek. Az elemzés azt igazolja, hogy a nemzetközi
együttműködési projektek iránt van
érdeklődés, és ezek jól kiegészítenék
a településfejlesztésben már ismert
és elismert uniós támogatású operatív programok eredményeit.
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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Véget ért egy fejezet
– nyitjuk a következőt
Tapasztalatcsere

Eljött a vakáció ideje az Eötvösben!
A jól megérdemelt pihenést kezdhetik meg az iskola tanulói a nyári szünetben közvetlenül a digitális oktatás
után. Nagyszerű eredményekkel büszkélkedhetünk a tanév végén: a 880 tanulónk közül 305 vihetett haza kitűnő
és 152 jeles bizonyítványt. A veszélyhelyzet enyhülésével a nevelőtestület
már „élőben” tarthatta meg az osztályozó- és tanévzáró értekezleteket.
A szülőkkel, osztályfőnökökkel közösen összefogva a ballagást egyszerűsített változatban ugyan, de az
iskola hagyományainak megfelelő
ceremóniával megtartottuk. A tanév lezárása után még úgy tűnt, hogy
nem tudunk közös bizonyítványosztást szervezni. Pár nappal később
azonban a korlátozásokat feloldották,
így osztálykeretben vehették át a bizonyítványt a gyerekek. Sokan szerveztek osztálytalálkozót, közös játékokat
is, ahol személyesen találkozhattak
a gyerekek, szülők, pedagógusok a
hosszú zárlat után. Tanáraink, tanítóink ugyan bizonyítványt nem kaptak
róla, de a távoktatás keretében sokat

tanultak, és ezt a tudást a jövőben is
hasznosítani fogják.
A tanulmányi, művészeti és sportversenyeken is kimagaslóan szerepeltek tanítványaink, bár a második
félévben sok verseny elmaradt a járványhelyzet miatt. Nagyon színes,
változatos iskolai életet szerveztünk,
amíg csak lehetett.
Szeptembertől öt osztályban 133
elsős fogja megkezdeni a tanulást.
Nagyon népszerű a német nemzetiségi oktatás, összesen hatvankilencen jelentkeztek rá, így az előre
kijelölt két osztályba be sem férnek. A tanulólétszámunk rekordot
dönt, 920 fő körül lesz. Bejutottunk az iskolaépítési programba,
reméljük, az új szárny elkészültével mihamarabb megoldódnak teremgondjaink.
Összességében nagyon izgalmas, eredményes és tanulságos tanévet zártunk; köszönet a nevelőtestületnek, a
szülőknek és a diákoknak!
Kőhidi Tamás
Bizonyítványosztás a 2.c-ben
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Óvónő: kincs, ami nincs

Az évek óta hallott jövőkép egyre inkább beigazolódik, valós problémává
vált: az óvodapedagógusi állás nem
népszerű. A „régi idők” óvó nénijei
nyugdíjba vonulnak, utánpótlás nincs.
Nagyon nincs, és ezt az idei főiskolai,
egyetemi jelentkezés is mutatja, mert
a választott szakok közül a legutolsók
között van az óvodapedagógus.
A főiskola hároméves, komoly felvételi, alkalmassági vizsga előzi meg.
Évente vizsgák, majd szigorlat, gyakorlat, államvizsga. Aztán elhelyezkedés,
ahol a pályakezdő bére megegyezik a
garantált bérminimummal. Majd egy év
múlva minősítésre jelentkezik az óvónő,
mert kell, és sok-sok beadandót készít
a munka mellett. Kijönnek szakértők
megnézni, hogy megfelelően végzi-e a

munkáját. Ennek a folyamatnak az időtartama egy-másfél idegőrlő év, miközben még mindig a garantált bérminimumért dolgozik a szakember. Ez lehet a
második vízválasztó szakasz, amikor a
lelkes pályakezdő inkább elmegy más
területre dolgozni, akár elbukva az elmúlt iskolai éveket.
Akik a pályán vannak, azért teszik,
mert hivatásnak érzik, szeretik a munkájukat. Akit beszippant az óvoda légköre, és érzi annak hívó erejét, marad.
Szeret a gyerekekkel foglalkozni, szeret gondoskodni, szereti látni az elmék
kinyílását és abban örömmel részt
vesz, egyszerűen szeret szeretni.
A körülmények, a követelmények
állandóan változnak, mint minden területen, melyet követni kell. Oktatási
Hivatal, EMMI, fenntartó, szülők és gyerekek. A mindennapokat nehezíti a magas gyermeklétszám és az egyre több
problémával küzdő gyermek jelenléte.
A problémával küzdő gyermek tünetei
vagy genetikusak, vagy közvetlen környezete hatására alakulnak ki, orvosolni
csak szülői együttműködéssel lehet. Itt

is sokszor „harcba megy” az óvodapedagógus, aminek a kimenete kétséges,
de lelkiismerete így követeli. Kellemetlen
szituációk tárháza, ami kihat a magánéletére, hiszen nincs óvónő, aki hazaérve le tudja tenni a munkáját.
Mindezek mellett a szakma nem
nyújt csillogást, anyagi fellendülést,
megbecsülést. Igen, sajnos az utóbbi
is kiveszőben van, pedig egykor ennek
is nagy megtartó ereje volt. A pedagógus nem érzi magát másnak, mint
bármely ember, aki dolgozik. Szép
szakmáját önként választotta, amiért
megbecsülést, tisztelet vár a mindennapokban, amit természetesen számos szülőtől, szervezettől megkap.
A fenti problémák miatt országosan
több mint nyolcszáz óvodapedagógust keresnek az állami álláskereső
portálon; Diósd hét óvónőt vár. A tizennyolc csoportból hét csoport egy
óvónővel indul. Az óvodai alapellátást egyre nehezebb megszervezni, a
szakemberek elfogynak, eltűnnek.
Sánta Gáborné
óvodavezető

udvaron az árnyékolók mellett a pancsolónk és a párakapunk ad segítséget. Ezen túl a két vizes „berendezés” jó
szórakozási lehetőséget, nagy élményt
jelent a bölcsiseinknek. Délelőtt és
délután több alkalommal inni adunk a
gyerekeknek. Sajnos a csoportszobák
ablakain még nem sikerült megoldani
az árnyékolást, ezért bent sűrű kéz-, és
arcmosással hűsítjük a kicsiket, illetve
minden udvari bejövetel után egy frissítő zuhanyt kapnak. Az idei évben az
árnyékolásra gyűjtünk, amihez minden
segítséget szívesen fogadunk.
A viharosabb napokon a csoportszobákban kézműves tevékenysé-

geket, mozgásos játékokat végzünk,
illetve vidám nyári mondókákat, énekeket tanulunk. A szünetükből visszatérő gyerekek elmesélik a nyaraláson
történt élményeiket, amihez minden
kisgyerek szívesen csatlakozik, és így
vidáman, nevetgélve zajlanak ezek a
beszélgetések.
Az eseménydús délelőttök után a
kicsik elfogyasztják a finom ebédet,
majd lenge ruhában pihennek ágyaikon. Ébredést követően, az uzsonna
elfogyasztása után, vidáman játszva
várják szüleiket az udvaron.
A Katica csoport
kisgyermeknevelői

Katicák nyara
Nyáron általában a bölcsőde nagyon
csendes, főként júliusban, amikor mindenki „rápihen” a következő nevelési
évre, illetve kipiheni az előzőt. Ez az év
sajnos a vírushelyzet miatt másképp
alakult: a bölcsőde nem zár be, egész
nyáron nyitott kapukkal várja a gyerkőcöket. Sőt, a szabad helyek függvényében elkezdtük a beszoktatást is, így
reméljük, hogy az őszi vírusok előtt –
ha lesz ilyen – páran már otthonosak
lesznek a csoportjukban, és a nevelőjüktől sem idegenkednek majd.
A nyári nagy hőséget nehéz elviselni,
mind a felnőtteknek, mind a gyermekeknek. Ezzel a bölcsődében sem vagyunk másként. Ezért kérjük a szülőket,
hogy otthon vagy érkezéskor kenjék be
a gyermekeiket naptejjel, mert reggeli
után azonnal indulunk ki az udvarra,
ahol, ha szükséges újra bekenjük a kicsik bőrét. Ahhoz, hogy komfortosabban érezzék magukat a gyermekek, az
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Természet – Virágözön az ablakokban, a réteken
A Kárpát-medencében nincs olyan virágos ablak, ahol ne
pompázna a muskátli (képünkön). Ezt a virágot hamisítatlan magyar virágnak tarjuk. Pedig nem az. Mindössze 200
éve jelent meg Magyarországon, az Esterházyak kismartoni kastélyában mint távoli egzotikus virág. Ezután terjedt el
a kertekben és a parasztházak udvarán Európa szinte minden országában.
Afrika déli csücske, Fokföld volt a muskátli őshazája.
A bennszülöttek nem becsülték sokra, de az angol hódí-

tók felfigyeltek különös illatára. A 16. század elején jutott el
előbb Angliába, majd utána szerte Európába. Hazánkban
először muskátának nevezték, majd a svábos muskátli név
honosodott meg.
Júniustól egészen októberig virágözön látható a nedves réteken, kaszálókon, legelőkön. Köztük egy kedves és
hasznos vadvirág virít, a cickafark. Madártollra emlékeztető
levelei megdörzsölve erős, kesernyés illatúak. Kicsi, fehér
virágai esernyőszerű bugákban fejlődnek.
A görög monda szerint Achilles fedezte fel a növény gyógyító erejét, midőn a trójai háborúban megsérült Müssia király
sebének vérzését a cickafark leveleivel állította el. Az 1. században élt görög orvos, Dioszkoridesz híres gyógynövénykönyvében is dicséri vérzéscsillapító és sebgyógyító hatását.
A középkorban is népszerű volt. A kínai orvosok szintén
alkalmazták gyulladások, vérzések, valamint kutya- és
kígyóharapás ellen. Indiában lázcsillapítóként ismerték.
Észak-Amerikába a telepesek vitték be, és az indiánok is
lelkesen használták. Népszerűségét mutatja, hogy koronként és tájanként más-más névvel illették. Nálunk kezdetben egérfarknak hívták. később cicfarkkóró, cickóró, cickafarkfű lett a neve.
R. I.

Recept – Pulyka Sztroganoff-módra
Hozzávalók 4 főre
60 dkg pulykamell csíkozva, 1 db közepes
vöröshagyma finomra vágva, 25 dkg csiperkegomba szeletelve, 8-10 db csemegeuborka
csíkozva, 0,5 l tejszín, 2 ek. paradicsompüré,
1 ek. mustár, só, bors, 1 löttyintésnyi száraz
fehérbor
Elkészítés
Tegyük előmelegített serpenyőbe a pulykamellet, majd kezdjük pirítani. Mikor félig
megpuhult, dobjuk hozzá a vöröshagymát
és pirítsuk tovább; a legvégén tegyük hozzá
a gombát és az uborkát is, ennek már nem
kell sok pirítás. Miután szépen lepirult minden, beletesszük a paradicsompürét és a
mustárt, ezt is átpirítjuk, felöntjük tejszínnel
és a borral. Ízesítjük, majd visszaforraljuk
mártássá.
Krokettal tálalhatjuk.
Jó étvágyat!
Pankovics Jenő,
a diósdi Fenyves étterem séfje
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Rejtvény | Nagy hegyeknek ormán – Erdély peremén
A Kornétás Kiadó által megjelentetett, Dr. Farkas Sándor
„Nagy hegyeknek ormán – Erdély peremén című, sodró
lendületű túrakalauzában olvasható, hogy a szerző szenvedélyes természetjáróként… A mondat folytatását megkaphatják a kijelölt sorok megfejtésével.
A megfejtéseket 2020. augusztus 10-ig beérkezően küldjék meg szerkesztőségünknek.
E-mail: titkarsag@kornetas.hu, levélcím: Diósdhéjban,
1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D.

A helyes megfejtést beküldők között egy ajándék könyvet
sorsolunk ki.
Az előző számunkban (2020/6) megjelent feladvány helyes megfejtése a következő volt: „…logikai megértése is
csak közös erőfeszítéssel lehetséges.” A helyes megfejtést beküldők közül Tóthné Blaha Fruzsina (Diósd) olvasónknak kedvezett a szerencse. Nyereményét postán küldjük el. Gratulálunk nyertesünknek!
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Két túra két keréken
Biciklizés közben bizonyára többen eljátszottak már a gondolattal, milyen lenne a legideálisabb út. Természet közeli,
autómentes, jó burkolattal ellátott – mindez álom? Megmutatjuk, hogy nem!
Természet közeli mellékutakat országszerte lehet találni.
Kis falvakat összekötő, kis forgalmú mellékutakhoz sokszor
elég csak kellően messze menni nagy településtől vagy főúttól, és jó eséllyel alacsony forgalmú utat találunk. Sőt, ehhez
még Pest megye határát sem kell feltétlenül elhagyni.
Minden autóstérképen jelölik az úgynevezett gépkocsi-közlekedés elől elzárt útszakaszokat, amelyeket jellemzően egy kitöltőszín-mentes, út szélességű csík mutat, a
lezárás helyét feltüntető kis zárójelszerűségekkel. Ezeken
autóval valóban nem célszerű menni, hiszen általában „barikád” állja utunkat, kerékpárral azonban nincs akadálya a
közlekedésnek. Általában. Érhetnek ugyanis néha meglepetések, megoldhatatlan akadályok elé viszont aligha kerülünk.
A szóban forgó utak leginkább erdei, erdészeti területen
vannak, így nem teljesen forgalommentesek, hiszen mezőgazdasági járművek – amik ráadásul nem csekély méretűek – néha közlekednek rajtuk. Az óvatosság tehát nem árt,
de arra bizton számíthatunk, hogy nem fognak minket kamionok, buszok előzni, ledudálni, és szembejövő autók sem
manővereznek. Az erdei utak szépek, csendesek – és aszfaltozottak. Vékony kerekű, országúti kerékpárokkal sem
kell megriadni használatuktól. Jellemzően dombságokban,
hegységekben találunk ilyeneket, az Alföldön alig van, a Bakonyban, a Vértesben, Börzsönyben, Mátrában annál több.
Két túrajavaslat

Szentendre, skanzen – Visegrád
A Pilis átszelése mindig kerékpárost próbáló feladat, erre
van olyan út, amin forgalom is halad – pilisszentkereszti
vagy pilisszentlászlói –, de olyan is akad, amely erdészeti
útnak minősül. Ilyen vezet fel Dömörkapun át Dobogókőre,

de Visegrádra is visz, jó minőségű aszfalttal. Szerpentin,
hegymászás van, de a táj, a kilátás kárpótol a hozzávetőlegesen 20 kilométeren a Pismány- és az Apát-kúti-patak
völgyeiben. Felkészülésként vagy levezetésként pedig a
szentendrei skanzent, vagy a visegrádi Salamon-tornyot
is megnézhetjük. Azért nem a Fellegvárat javasoljuk, mert
ahhoz a végén újabb hegymászásra van szükség.

Bernecebaráti – Nagyoroszi
A Börzsöny északi részén vezet az a vízválasztón is átkanyargó út, amely 18 kilométer hosszan van lezárva a
forgalom elől, ezzel a leghosszabb ilyen típusú utak közé
tartozik. A Nagy-völgyben, a nem túl fantáziadús nevű
Nagy-völgyi-patak mentén kellemes lejtviszonyokkal vezető szakasz szép is – a Duna–Ipoly Nemzeti Park területét
szeli át –, ráadásul innen megközelíthető a Szondi György
által egykoron védett Drégely vára is (ez az úttól még öt-tíz
perc séta egy 444 méteres ormon).
Vele szinte párhuzamosan fut a Kemence–Diósjenő-szakasz, ami viszont csak hét közben zárt, hétvégén járhatnak
rajta autók.
forrás: travelo.hu

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

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283

Diósdhéjban | 2020/7

Megszűnt az átmeneti
szabályozás
A kormány a veszélyhelyzet idejére megkönnyítette az üzleten
kívüli kereskedelmi tevékenység
és a csomagküldő kereskedelem
végzését, ezeket a tevékenységeket ideiglenesen bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytathatták a napi fogyasztási cikket
vagy éttermi ételt forgalmazók.
A veszélyhelyzet megszűnésével
azonban a tevékenység végzését
ismét be kell jelenteni az illetékes
kereskedelmi hatóságnál.
A veszélyhelyzet megszűnésével
újból be kell jelenteni az üzleten kívüli és a csomagküldő kereskedelmi tevékenység folytatását a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjénél. Ezt azoknak a vállalkozásoknak is meg kell tenniük,
amelyek az elmúlt időszakban, az
átmeneti rendelkezések szerint
fogtak bele a házhozszállításba.
Hatályát vesztette az a veszélyhelyzeti előírás is, amely a taxisok,
taxitársaságok részvételét egyszerűsítette az áruk kiszállításában
azzal, hogy e tevékenységük végzése során mentesítette őket a személyszállításra vonatkozó követelmények alól.
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Nyitni Kék
A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár könyvtár részlege 2020.
június 18-tól rendes nyitvatartási idővel, folyamatosan bővülő kínálattal várja régi és új olvasóit.
A járványhelyzet aktuális állapotától függően:
- maszk viselete kötelező,
- ajánlott a kézfertőtlenítő használata és a két méteres távolság
megtartása,
- egyszerre két olvasó tartózkodhat az épületben,
- helyben használat egyelőre nincs, csak visszahozatal és kölcsönzés, amely maximálisan tíz percben van korlátozva.
Az országos járványügyi helyzethez igazodva ezek a szabályozások idővel változhatnak.
A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Háza 2020. július 1-től újra kinyitott.

Gyerekek a bűnmegelőzésért
Az Érdi Rendőrkapitányság nyilvános, tízhetes bűn- és baleset-megelőzési online játékot hirdetett meg ez év áprilisában, Én is hős vagyok címmel. A fő célkitűzés a részt vevő 3-18 éves gyerekek, fiatalok helyzetfelismerési, elemzési, döntési, felelősségvállalási képességének fejlesztése,
egy kihívásos játékon keresztül. A játék kiállítással egybekötött lezárása
június 25-én volt a kapitányság új épületében. A rendezvényen a játékban szerepet vállaló gyerekeket Latorovszky Gábor rendőr alezredes, a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese és
Csőzik László, Érd polgármestere köszöntötte. Valamennyi résztvevő oklevelet és ajándékot kapott.

Facebookon a zsaruk
Hosszantartó
Elindította hivatalos Facebook-oldalát a rendőrség – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a rendőrség
honlapján.
A közlemény szerint a rendőrség
a közösségi oldalon könnyed stílusban, izgalmas és szórakoztató,
illetve nem mindennapi esetekről
számol be. Mint írták, az oldalon
a rendkívüli eseményekről is hírt
adnak.
A rendőrség arra kéri az olvasókat, hogy az oldalon ne kérjenek
információt folyamatban lévő rendőrségi ügyekről, és segélykérést
se tegyenek ezen a felületen. A magyar rendőrség új Facebook-oldala
a https://www.facebook.com/PoliceHungaryOfficial linken érhető el.
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Automatikusan meghosszabbodnak a veszélyhelyzet ideje alatt,
illetve a veszélyhelyzet végétől számított fél éven belül lejáró
építési engedélyek. Az Országgyűlés június 16-án elfogadta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról
szóló törvényt, amely számos, építési tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív enyhítést rögzít. Az enyhítések célja, hogy a
járványhelyzet ideje alatt lelassult, esetleg abbamaradt beruházások a lehető leggyorsabban, fölösleges adminisztrációs terhek
nélkül folytatódhassanak, illetve újraindulhassanak.
Azok az elvi építési keretengedélyek, valamint végleges építési, telepítési vagy bontási engedélyek, amelyeknek hatálya a veszélyhelyzet kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének
napja közötti időben járt le, külön erre irányuló kérelem nélkül is,
automatikusan meghosszabbodnak a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított egy évvel, azaz 2021. június 18-ig.
Azok az engedélyek, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, az engedély hatályának lejártától számított egy évvel hosszabbodnak meg.
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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

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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