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Szent Gellért Hét
Diósdi Búcsú
2020. szeptember 11–13.
Helyszín: Városközpont
Szeptember 11., péntek
17:00
18.00
18.20
19.00
21.00

Harmonikamuzsika
Ünnepélyes megnyitó
Virágos Diósdért díjak átadása
Boroshordó csapra verése
Szomori Fiúk – koncert
Taksonyi Verebek – koncert

Szeptember 12., szombat
15.00–17.00 Német Nemzetiségi

QNRUP£Q\]DWPĳVRUD
17.00 Bóbita együttes
18.30 Factory Street zenekar – koncert
21.00 Nagyferó és a Beatrice
zenekar – koncert

Szeptember 13., vasárnap
15.00
16.00
16.45
17.30
20:00

Iskolások, zeneiskolások
fellépése
Dió Óvoda
Csiribiri zenekar
PlayGround zenekar – koncert
,VPHUēV$UFRN̰NRQFHUW

A programváltozás jogát fenntartjuk! A rendezvény csak abban az esetben kerül
megtartásra, amennyiben a kormány által esetlegesen hozott további
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Ismert: az önkormányzati választást követően a település megválasztott polgármestere a képviselő-testület elé terjeszti
az előtte álló időszak – jelen esetben
2019–2024 – általa összeállított gazdasági – korábbi nevén – ciklusprogramját.
A veszélyhelyzet okán testületi ülések
több hónapon át nem voltak, így a programról szóló vita, illetve annak elfogadása értelemszerűen időben kitolódott.
Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete, a veszélyhelyzet feloldását követően 2020. július 9-én, rendkívüli ülés keretében tárgyalta az említett
dokumentumot. Spéth Géza polgármester a tervezett, végrehajtásra váró
gazdasági programot kilenc téma köré csoportosította. Ezek: gazdálkodás,
adópolitika, intézményhálózat bővítése, településrendezés-településfejlesztés, környezetvédelem-köztisztaság, közbiztonság, kommunikáció, együttműködés, turizmus-hagyomány-gasztronómia fejlesztése.
A testületi vita során felmerültek módosító javaslatok. A gazdálkodás témakörében „a bevételi források számbavételénél törekedni kell az önkormányzatnak a helyi bevételi forrásainak a növelésére. Gazdaságélénkítő,
munkahelyteremtő és önkormányzati bevételt növelő hatása van minden új
vállalkozásnak, mely településünkön letelepszik. Továbbra is a környezetbarát vállalkozásokat preferáljuk.”
A turizmus-hagyomány-gasztronómia fejlesztése című fejezetnél figyelembe kell venni „azt a lehetőséget, hogy településünk a Diósd »mikrotérség« turisztikai-idegenforgalmi központjává válhat, vonzó tájjellegű hagyományteremtő fesztiválok megteremtésével, többfunkciós turisztikai- sport
fejlesztésekkel, a jelenlegi adottságok jobb kihasználásával, növelésével.
Ehhez szükséges a szolgáltatások (termálfürdő, sport és relaxációs létesítmények fejlesztése, pincesor, kerékpárút építése stb.), alternatív szabadidős
létesítmények létrehozása, a környezetének fejlesztése, illetve a természeti
adottságok vonzóvá tétele.
A MEGALIT fürdő tervei alapján a lehetőségek figyelembevételével, módosításával, a város fejlesztésének és bevételi forrásainak a hosszú távú megteremtése révén egy koncepció kidolgozása szükséges. Ehhez kapcsolódóan
a turisztikai pályázatok kihasználásával, a tervezés és a megvalósítás – befektetők keresése – lehetőségeinek a megteremtése lehetséges/ szükséges.”
A képviselő-testület Bogó László képviselő fenti módosító javaslatát elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester bízza meg Bogó Lászlót folyamatos beszámolási kötelezettség mellett, a MEGALIT fürdőprojekt
menedzselésével. Így történt.
Végül a képviselők egyhangúlag elfogadták a polgármester 2019-2024
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját.
A program teljes terjedelemben a diósd.hu oldalon olvasható.
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 • Önkormányzati
összekötő: Szabó Renáta Anett • 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: www.beatrice.hu
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Tegyünk együtt a közterületeink
tisztaságáért és rendezettségéért
Nyilvánvaló, hogy minden ember tiszta, karbantartott környezetben szereti
élni mindennapjait, alapvető igénye
van arra, hogy szűkebb és tágabb lakókörnyezete megfeleljen az említetteknek. Mindezért természetesen tenni is kell, ha azt karjuk, hogy portánk jó
benyomást keltsen saját magunkban,
illetve másokban. Aki családi házban
lakik, tudja: a környezettudatos magatartás nem csak a kerítésen belüli
világra érvényes.
Az elmúlt időszakban számos ingatlannal kapcsolatban tapasztaltuk,
hogy annak tulajdonosa nem vagy
nem megfelelően tartja karban a háza,
telke előtti területet, beleértve a járdát, zöldterületet és az ingatlan előtt
húzódó vízelvezető árokszakaszt.
A karbantartási kötelezettségnek jogszabályi háttere van, amely rögzíti:
az említett területek tulajdonosait,
használóit terheli azok tisztántartási
kötelezettsége. Kérek minden, diósdi
ingatlannal rendelkező lakótársunkat,
hogy jogkövető megatartást tanúsítva
önként fordítson gondot saját szűkebb
környezete tisztaságára, rendezettségére. 2020-ban önkormányzatunk

folyamatos ellenőrzéseket végez a
település ingatlanjaival kapcsolatban,
és amennyiben azt tapasztaljuk, hogy
annak tulajdonosa nem tesz eleget a
jogszabályban lefektetett előírásoknak, kénytelenek leszünk jogi úton érvényt szerezni az előírt kötelezettség
érvényre juttatásának. A mulasztás
pénzbírsággal is járhat.
Szeretném hangsúlyozni: nem a
büntetés az önkormányzat célja.
Sokkal inkább egy tiszta, rendezett,
szép településkép elérése, mindanynyiunk örömére. Ezért tehát ismételten kérem a tisztelt lakosság azon körét, akik „találva érzik magukat”, hogy
rendezzék ingatlanuk környezetét.
Meggyőződésem, hogy ezt követően
jobban érzik majd magukat otthonaikban, mindannyiunk otthonában,
Diósdon. Amennyiben elhanyagolt
területeket fedeznek fel, kérjük, jelezzék az onkormanyzat@diosd.hu
email címre.
A jogszabályi háttér megismerése
céljából, kérem, olvassák el keretes
írásunkat!
Spéth Géza
polgármester

4

Az 1/1986. (II. 21.) a köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló ÉVM-EüM
együttes rendelet 6. §-a az
alábbiak szerint rendelkezik:
Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása
„6. § (1) Ha a jogszabály eltérően
nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok
és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Diósd Város Önkormányzata
18 /2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről az
alábbiak szerint rendelkezik:
„10. §(4) Az ingatlan tulajdonosa
(kezelője, használója) – beleértve az
ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is –, aki
a) az ingatlan előtti járda, továbbá a
járda és a kocsiút közötti kiépített
vagy kiépítetlen terület – ideértve a felszíni vízelvezető árkokat
és átereszeket is – gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről nem gondoskodik, illetőleg
b) a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat az ingatlannal határos zöldsávról nem
távolítja el, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti, és
vele szemben az e rendelet 5. §
(1) bekezdésében meghatározott
szankció alkalmazható.”

5
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Hivatali „randevú”
Amennyiben városunk polgárai személyesen, ügyfélként szeretnének találkozni Spéth Géza polgármesterrel,
illetve dr. Simon Mária jegyzővel, erre
előzetes telefonon történő egyeztetés
után van lehetőségük. Állandó időpontban meghatározott fogadóórája
nincs a két tisztségviselőnek.
Polgármester
Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés
alapján, kérjük, az időpontfoglaláshoz
hívja a 06-20-414-1255-ös telefonszámot!
Jegyző
Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés
alapján, kérjük, az időpontfoglaláshoz

hívja a 06-23-545-550-es telefonszámot!
Meghatározott napon, de időpontfoglalás mellett:
Aljegyző
Előzetes bejelentkezés alapján fogadóóra minden héten hétfőn 15:0018:00 között. Időpontfoglaláshoz,
kérjük, hívja a 06-23-545-550-ös telefonszámot!
Főépítész
Előzetes bejelentkezés alapján fogadóóra minden héten hétfőn 13:00–
18:00 között. Időpontfoglaláshoz, kérjük, írjon e-mailt a foepitesz@diosd.hu
címre!

Ahol átveheti
a Diósdhéjbant
Többen jelezték szerkesztőségünknek, illetve
a polgármesteri hivatalnak, hogy nem kapták
meg a megújult Diósdhéjban egyes számait.
A város lélekszáma, így az ingatlanok száma
is gyarapszik, a lap kinyomtatott példányszáma pedig ez idő szerint állandó. Ennek okán
előfordul, hogy néhány postaládában nem
landol az újság. Örvendetes, egyben megtisztelő, hogy a megújult lap iránti érdeklődés
fokozott, ellenben sajnálatos a tény, miszerint
nyomtatott verziója nem minden lakos számára elérhető.
Megoldásként két út járható: kérjük, fáradjon be a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára, ahol átveheti az újságot, és/vagy
olvassa elektronikusan, hiszen mint írtuk,
minden egyes lapszám fönn van a vadonatúj
diosd.hu oldalon, az alábbi link alatt:
https://diosd.hu/magazines
Megértésüket köszönjük!
Király Ferenc
felelős szerkesztő

A Diósdi Polgármesteri Hivatal –
2049 Diósd, Szent István tér 1. – ügyfélszolgálata az alábbi időpontokban
várja a polgárokat:
• hétfő – 13.00–17.00 óráig
• szerda – 08.00–12.00; illetve
12.30-16.00 óráig
• péntek – 08.00–11.00 óráig
Központi telefonszám:
06-23-545-550
e-mail: ugyfelszolgalat@diosd.hu
DiHé

Olvassa elektronikusan (is)!
Miként júliusi számunkban hírt adtunk róla, elkészült és üzemel Diósd új honlapja. A felületen megtalálható számos információ között
természetesen lapunk, a Diósdhéjban egyes számai is elérhetőek.
A feltöltés a 2020. évi áprilisi számmal kezdődött, és minden hónap
20-án kerül föl az aktuális, új szám. A weboldalon történő megjelenés
egybeesik az újság terjesztésének kezdőnapjával.
A Diósdhéjban linkje: https://diosd.hu/magazines
Jó böngészést, nyomtatásban és elektronikusan!
KáeF
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Pihenés és felkészülés
A Diósdi Gellért Kórus tagjai végre június közepén úgy találták, hogy elérkezett az ideje a különleges üzemmódról
a személyes találkozásra váltani. Nagy
nehézséget jelentett az interneten keresztüli próbák során történő daltanulás, hiszen a kóruséneklés kifejezetten
az a műfaj, ahol a személyes jelenlét
és az egymásra való figyelés, összehangolódás nélkülözhetetlen.
A február óta első, de az első félévi
utolsó igazi kóruspróbán mindenki
nagy lelkesedéssel üdvözölte a társait,

természetesen a járvány miatti szükséges óvatossággal. Igazán élmény
volt, hogy újra együtt énekelhettünk.
Az különösen jó érzéssel töltött el
bennünket, hogy a nehézkesen megszerzett online tudásunkról kiderült,
hogy „élesben” is működik, együtt is
megszólalnak a szólamok. Ez azt jelenti számunkra, hogy nem volt hiábavaló az elmúlt három hónapi munkánk,
érdemes volt küszködni a tanulással.
Most ugyan nyári szünet van, de
gondolataink már az őszi idény felé

járnak. A fizikai és lelki töltődés heteit idén is egy intenzív táborban töltött
hétvégével szeretnénk zárni. Természetesen ez idén sem történik a hagyományos módon, a közös utazásról
és szállásról le kell mondanunk, ezért
Diósdon maradunk. Minden időt kihasználunk majd a hosszú hétvége
alatt szólampróbákra, hangképzésre és új dalok tanulására. Még nem
tudjuk, mit hoz a szeptember és az év
további része, de készülünk rá, hogy
a Szent Gellért-heti programok során
mi is egy szép hangversennyel lepjük
meg közönségünket.
Továbbra is várunk egyesületünkbe
zenét kedvelő és énekelni szerető új
tagokat bármely korosztályból. Próbáinkat keddenként tartjuk 18.30-tól
21.00-ig.
Honlap: www.gellertkorus.hu; érdeklődni a 06 70 3839 887 telefonszámon lehet.
Együtt énekelni jó, kikapcsol és feltölt!
Szép nyarat kívánunk minden kedves olvasónak!
Pálné Onódi Judit

Fröccsparti a placcon
A Diósdiak Diósdért elnevezésű civil
szervezet fröccsözésre, falatozásra
és beszélgetésre invitálta a városlakókat, felnőtteket, gyerekeket egyaránt. A Gárdonyi Géza utcai placc adta
a helyszínt mindehhez. A program

ugyan időben elkezdődött, de az időjárás valamelyest közbeszólt: Diósdon
ezen a szombat délutánon jó nagy zivatar kerekedett, s ez némileg bátortalanná tette az egyébként tettre készeket is. A fellegek elvonultával azonban

egyre többen gyülekeztek, hogy egy
jó hangulatú, vidám hétvégi délutánt
töltsenek együtt családjukkal, barátaikkal, szomszédjaikkal. Sikerült!
fotók: #diósdilelkifröccs
(facebook)
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Szeret, nem szeret…
De hát tudod, hogy szeretlek!
filmnézés, társasozás, bármi lehet, a
lényeg, hogy közben tényleg együtt
legyünk, úgy testben, mint lélekben.
Ajándékozás
Nem az ajándék értéke a lényeg, hanem a gesztus. Talán hihetetlen, de
nem mindenki szeret gyakran ajándékot kapni. Ezzel nincs is semmi baj,
csak azzal, ha pusztán ezzel fejezik ki
irányába a szeretetet, s mással nem.
Ekkor nem fogja szeretve érezni magát, esetleg azt hiszi, csak kompenzálunk az ajándékokkal. Az is gond lehet, hogy ő nem fog a másiknak „csak
úgy” ajándékot venni, s ezt a másik a
szeretet hiányaként értékelheti.
Hiszen mindent
megteszek érted! Mindig azt főzök,
amit szeretsz! Gyönyörű ajándékokat
veszek neked! Múltkor is elmentem
veled sétálni! Tegnap is megdicsértem a ruhádat! De hát minden nap
megölellek!
Érezzük-e, hogy szeretnek bennünket, és érzi-e a párunk, a gyerekünk,
a szülőnk, a barátunk, hogy szeretjük? Nem mindig. Mitől függ ez? Attól,
hogy az általa értett szeretetnyelven
beszélünk, vagy a sajátunkon. Hajlamosak vagyunk azzal kimutatni a
szeretetünket, ami nekünk is jólesne.
Ajándékokkal, gondoskodással, odafigyeléssel, öleléssel, dicséretekkel, közös programokkal. A másik azonban
csak akkor érzi szeretve magát, ha az
ő szeretetnyelvén beszélünk.
Gary Chapman amerikai pszichológus, család- és párterapeuta hoszszú munkássága során arra a felismerésre jutott, hogy a szeretetközlés
ötféle módon történhet. Az emberek
természetük és neveltetésük eredményeképpen más-más hatásoktól érzik
szeretve magukat, és önkéntelenül
is ezzel igyekeznek kedveskedni az
általuk szeretett embereknek. Ismerjük meg ezt az öt szeretetnyelvet, és

Gondoskodás, szívességek
igyekezzünk ráhangolódni szeretteink nyelvére, hogy szeretetüzeneteink
tényleg célba érjenek.
Érintés
Ölelés, puszi, simogatás, gyerekeknél
ölbevonás, játékos birkózás. Közismert
tény, hogy a csecsemőknek különösen
nagy szükségük van testi kontaktusra.
De vigyázat, felnőtt és gyerek is van,
aki nem puszilkodós. Ettől még szerethet, de nem így fejezi ki. Keressük más
jelét a szeretetüknek.
Elismerő szavak
Dicséret, bátorítás (nem hízelgés!), ki
ne örülne ennek? Van, akit inkább zavarba hoz, aki tudja, hogy mire képes,
és nincs szüksége külső megerősítésre. Neki ez nem a szeretetnyelve,
ne erőltessük.
Minőségi idő
Beszélgetés, ami közben nem nyomogatjuk a telefont, vagy nézzük fél
szemmel a tévét, hanem teljes figyelmünket a másiknak szenteljük. Séta,

Az ágyba hozott reggeli kávé feltűnően a szeretet jele, de ki gondolná,
hogy egy átvállalt mosogatás is az.
Ha a kimerült feleségnek semmit sem
segít a férje a házimunkában, érzelmileg is eltávolodhatnak egymástól, ha
a feleség ezt szeretetlenségnek veszi.
Ugyanakkor vannak, akik nemhogy
nem várják el, de nem is veszik szívesen a segítséget.
Ha elgondolkodunk, hamar rájövünk, mi a szeretetnyelvünk. Csak
egy-két elejtett megjegyzés, néhány
szösszenet és szeretteink nyelvét is
könnyen felismerhetjük. Teszt segítségével még pontosabban megállapítható, kinek mi(k) a szeretetnyelve(i),
az interneten vannak tesztek egyedülállók, párkapcsolatban élők, gyerekek
és kamaszok számára is, például a
szeretetnyelv.hu oldalán. Érdemes
elolvasni Gary Chapman 5 szeretetnyelv című könyvét is, ahol bővebb
magyarázat és számos példa garantálja, hogy még jobban megértsük ezt
a fontos, kapcsolatainkra nagy hatást
gyakorló elméletet.
Balassa Zsuzsa
coach, Paulus E.K.
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Az „Élj a mának!” életérzés
„Carpe diem!” – ezt fogalmazza meg Horatius
az Ódák könyve I: 11-ben,
azaz mértékkel élvezzük
az élet örömeit, mert a
gyönyörök
habzsolása
múlékony. Az Élj a mának! életelvnek lehet más
értelmezése is, ragadj
meg minden pillanatot,
„Holnappal ne törődj…”
(Berzsenyi Dániel, Horác). Melyik lehet/lenne
a megoldás a bizonytalan jelenben? Elengedni
a múltat, és nem építeni
a jövőre? Nem törődni a
holnappal? A tudatosan élni azt jelenti számomra, hogy tanulsz a múltból,
fokozatosan építkezel és felkészülsz
a jövőre. Vajon az is benne van-e a
habzsold a gyönyört életérzésben,
hogy félünk a jövőtől és szorongást
élünk meg? Ezért szeretnénk minden
pillanatban boldogok lenni, vágyunk a
biztonságra, a feszültségmentes napokra.
Az emberek lelkére rányomja bélyegét a társadalom egészének hangulata, hatnak az egyénre a világban zajló
folyamatok. A tartósan zavaró jelenségek befolyásolják az egyén tudatát.
A mi lelki-mentális elvárásaink is kihatnak a mindenkori környezetünkre,
az eseményekre. A hétköznapokban
tapasztalt negatív viszonyulásokra
feszülten reagálunk, például frusztrációt érzünk a pénztáros kioktató
és ellenséges magatartása, a hivatali
alkalmazott lekezelő és arrogáns modora esetén. Magyarázatot erre is, mint
mindenre, azonnal kapunk: alulfizetett,

Vígh Mihály és neje
55. házassági évfordulójukat
ünnepelték.
Gratulálnak: Családjuk

kiégett, mindennapos problémákkal
küzd. Mennyivel kellemesebb érzés
vásárolni, ügyet intézni, amikor kedves,
figyelmes a cég/intézmény munkatársa, és ha megajándékoz a mosolyával.
A negatív visszacsatolások megterhelik az emberek lelkivilágát, érzelmi
állapotát. Ne hagyjuk uralkodni a rossz
életkedvet! Változtassunk rajta!
Pár évvel ezelőtt az „Élj merészebben, élj hangosabban, élj a pillanatnak” reklámszlogen nagy botrányt
okozott, elsősorban azért, mert sokan
úgy érezték, hogy bagatellizálja a világban zajló konfliktusokat, eseményeket és a napi szintű problémákat.
Érdemes ennél tovább gondolni dolgainkat. Tegyünk a jó életszemléletért,
hogy újra legyen energiánk, lendületünk. Legyen mindig célkitűzésünk, és
akarjunk másként élni!
Szokatlannak és újszerűnek érezzük a jelenlegi helyzetet, kevés ismerettel, hiszen a fenyegetettség, a
kiszámíthatatlanság eltér az eddig

megélt félelmeinktől:
kollektív
veszélyeztetettséget,
értékzavart, információs
káoszt élünk meg.
Miközben kapaszkodunk a pillanatba, nem szabad
e
elfelejtenünk
a jöv
vőnk
tervezését.
C
Csak
így tudunk
p
pozitív
irányú változ
zást
kicsikarni mag
gunkból.
A fiatal generáció
(é mások) számá(és
ra is kérdés: meddig
tart a járvány, mikor tér vissza az élet
a régi kerékvágásba? A változó helyzet
esély lehet a kihívások kezelésére. Átgondolhatják tapasztalataik hozadékát, a megélt egyéni és kollektív élményeket. Tanulhatják az élet ismeretét,
a felelősséget, a ma örömei mellett a
jövő alkotásának lépéseit.
Helyezzük előtérbe a pozitív értékelvárásokat, fogjunk össze a közös
célok érdekében! Az egészség értéke
megnőtt, a krízisek leküzdése egyben
lehetőség a fejlődésre. Teremtsünk
magunkban egyensúlyt, és ez jelentkezhet össztársadalmi szinten is. Alakítsunk ki egy optimistább hozzáállást
és világnézetet a passzivitás, érdektelenség helyett. Tűzzük zászlónkra a
Légy derűs jelszót!
Szabó Gyöngyvér
egészségfejlesztő mentálhigiénikus, kommunikációs készségfejlesztő
gyonszab@gmail.com;
+36 30 630 70 23

Köszönet mindazoknak, akik
szeretett férjemet, Juhász Istvánt
utolsó útjára elkísérték
és részvétüket nyilvánították.
A gyászoló család
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Kutya meleg augusztus
Augusztus időjárására általában a
nagy nyári forróság, a kánikula jellemző. A kánikula szó latin eredetű, és
magyarul kutyácskát jelent. Az ókori
Rómából származik az elnevezés, mivel ebben az időszakban a Nagy kutya
csillagkép látható az égen. A kutya
meleg Magdolnától (július 22.)
egészen Bertalanig (augusztus
24.) tart.
Ebben a hónapban két jelentősebb ünnep van: augusztus
15. Nagyboldogasszony napja,
valamint augusztus 20., Szent István napja.

Augusztus 15. Mária
vagy Nagyboldogaszszony napja. Mária néven a pogány magyarok
egy természetistennőt
ünnepeltek. A kereszténység felvétele után
Magyarország védőszentje Szűz Mária lett,
és a két ünnep, mint sok
más keresztény ünnepünk

esetében is, összekapcsolódott. Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevitelére emlékezünk, szeptember
8-án pedig kisasszony napja, vagyis
Szűz Mária születésnapja van. A „kétasszonyköze”, azaz a két Boldogaszszony-ünnep közötti idő varázserejű
időszak, többek közt ekkor kell szedni
a gyógyfüveket.
Augusztus 16. Rókus. Szent
Rókus a dél-franciaországi
Montpellier-ben
született 1340
és 1350 között, és az

itáliai Vogherában halt meg 1379.
augusztus 16-án. Születésekor mellén piros, kereszt alakú jel volt, ebből
édesanyja – aki különösen mély vallásos nevelésben részesítette – különleges sorsot jósolt neki. A csodatévő
ferences rendi szerzetest a pestisből
gyógyulók védőszentjeként tisztelik, mivel az itáliai pestisjárvány idején ápolta a betegeket, és érintésével
számtalan embert meggyógyított.
Ünnepe a halála évfordulóján, augusztus 16-án van.
Augusztus 20. István. Szent István
magyar király ünnepe, de egyben az új
búzából sütött kenyér ünnepe is. István király a magyar történelem egyik
legfontosabb személyisége, akit
a kereszténység felvételéért és az államalapításért
tisztelünk,
amelyekkel
népünk
fennmaradását
biztosította. A nép szemében nem kisebb jelentőségű
ugyanezen a napon az új kenyér ünnepe. A kenyér az életet
jelentette. A kenyérkereső, mindennapi kenyér, kenyeremre tör kifejezések jól mutatják jelentőségét.
A kenyérsütés az egyik legnehezebb fizikai munka volt, amit mindenütt az asszonyok végeztek. A sütéshez dagasztóteknőre, szakítókosarakra és csak erre a célra használt
kendőkre volt szükség. A kenyér készítéséhez szükséges vásznakat az
ifjú feleség vitte a házhoz. Este kellett
hozzákészülődni a munkához, és
hajnalban kellett sütni a kenyeret.
Számtalan hiedelem, babona
fűződött a kenyérhez és annak elkészítéséhez. A sütésnek
megvoltak a tiltott és ajánlatos
napjai, és ha valaki nem vette
ezeket komolyan, hát megjárhatta, mert a tűz lángja
kicsapott a kemencéből,
vagy a kenyér bele véres lett.
Augusztus
24.
Bertalan. Sok helyen
őszkezdő nap volt, takarítottak és szellőztettek a házakban.
Rásó Ica
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Léva vára
Városunk egyik testvér
települése szlovákiai Érsekkéty
(Ket), amelyről 1295-ből
maradt fenn írásos emlék,
mint az esztergomi érsekség
birtoka. Amennyiben valaki
a környéken jár, érdemes a
tőle alig harminc kilométerre
található Lévát felkeresni,
amely gazdag történelmi
múlttal rendelkezik.
A Nyitrai kerületben található települést – amely ma járási székhely
–, 1347-ben említik először a Lőrinc
személynév, szláv változataként Leua
néven. A város központjában álló vár –
Levicky hrad – a XIII. században, a Garam (Hron) mocsárvidék felett épült,
hogy védje a bányavárosok felé vezető
utat. 1270-ben II. Ottokár cseh király
eredménytelenül ostromolta. Később
Csák Máté elfoglalta, 1321-ben újra a
királyé. Balassa Menyhért 1544 tavaszán a védők tűzerejének segítségével
megvédte a török támadással szemben. Hitszegése okán később kegyvesztett lett és Erdélybe menekült, a
várat I. Ferdinánd hadai foglalták el.
1560-ban az egri hős, Dobó István
kapta meg az erődítményt, aki 1571ben várkastélyt építtetett a vár mellett,
ez ma is áll.

Bocskai serege 1605-ben felégette a várost, de a várat bevenni nem
tudta, Bethlen Gábor hadai később
bevették. 1663-ban kapitánya átadta az ostromló töröknek. 1664-ben
De Souches tábornok visszafoglalja,
majd felmenti egy újabb török támadás alól. 1682-ben megszakításokkal
rövid ideig Thököly Imre lovasai szállják meg. 1696-ban a mezővárosban
pusztító hatalmas tűzvész Léva végvárában is károkat okozott. 1702-ben
Habsburg Lipót császár parancsára
felrobbantják, de védhető állapotban
marad. A Rákóczi-szabadságharc
idején, 1703 őszén Ocskay László lovasaival rövid ostrom után megszáll-

ta, aki a városban tartotta menyegzőjét Tisza Ilonával. Schlick császári
generális hétezerkettőszáz zsoldossal
és tizenkét ágyúval meglepte a Lévánál táborozó felkelőket, s a kurucok
csak később tudták ismét visszaszerezni. 1705-ben, a városban tanácskozott a felkelés legfontosabb testülete,
az Udvari Tanács. 1708 októberében
Heister császári tábornagy a bányavárosokat akarta elfoglalni. A kuruc
felkelők meghátráltak, felgyújtották
Léva várát, amely többé nem játszott
katonai szerepet, ám romos épületeit
továbbra is lakták.
A vár legendái közé tartozik, hogy
Zách Felicián 1330. április 30-án, egy
ebéd során kivont karddal támadt a
királyi család ellen. Megsebezte Károly király karját és levágta a királyné
négy ujját. Az országos törvényszékké átalakult országgyűlés, a merénylő
családjának harmadiziglen történő kiirtásáról határozott. Zách Felicián lefejezett Sebe lányának síró lelke, a mai
napig visszatér a falak közé és keresi
elveszett gyermekeit.
Az 1970-es években erődítéseit feltárták és restaurálták. Az egykori alsó
várból átalakított Dobó palotában a
Barsi Múzeum (Tekovské múzeum)
állandó és időszaki kiállításait lehet
megtekinteni. Igen népszerűek az
évente megrendezésre kerülő várjátékok.
Pusztay Sándor
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Házhoz mentünk!
Az Érdi Rendőrkapitányság egyenruhásai az országos, rendőrségi Házhoz megyünk! elnevezésű program
keretén belül a 14–25 éves kor közötti
fiatalokat szólították meg. A kétnapos
kitelepülést 2020. július 22–23. között
rendezték meg. Az egyenruhásokon
kívül a programban részt vettek az
érdi polgárőrök, több szociális munkatárs, illetve pedagógus, melynek keretén belül egy budapesti bűnmegelőzési labirintusban kereshették az utat
a fiatalok, az úgynevezett bűncselekmények útvesztőjében.
A lakásnak berendezett szabadulószoba általánosságban mutatja be,
hogy mit tehetünk a vagyonvédelemért: biztonsági ajtó és rács szerelése
az ablakokra, a postaláda ürítése, az
ajtók, ablakok zárása akkor is, ha csak
rövid időre megyünk el otthonról, a jó
szomszédi kapcsolat fontossága, valamint az idős rokonok látogatása.

A fiatalokat érintő barátválasztást
és bulizást egy másfél órás játék története dolgozta fel, melyet a szakértőkkel és a rendőrség munkatársaival
beszélhettek át a résztvevők.

A rendezvény második napján a
rend őrei Törökbálinton folytatták
előadásaikat. Senki ne váljon bűncselekmény áldozatává!
ÉRK

Termelői gyümölcsvásár
Sóskúton!

• Őszibarack
• Szilva
Befőzni vagy frissen, nagyobb mennyiségben is!
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

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

MOGYORÓSI

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679
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 cirkóniumhidak.
A munkánkra garanciát vállalunk!

Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
Sóskút Fruct Kft.
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu
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Ahány nyelvet beszélsz, annyi
embert érsz!
Hogyan indult Diósdon az
óvodai és iskolai németnyelvoktatás? A településen
Nagyné Ulrich Edit
(képünkön), ma már
nyugalmazott pedagógus,
németnyelv-tanár volt a
tanítás egyik úttörője.

– 2007-ben keresett meg Kovács
bbségi ÖnChristin, a Német Kisebbségi
zal, hogy
kormányzat vezetője azzal,
már régóta tervezik a diósdi
óvodában német nyelvű fogsak
lalkozások elkezdését, csak
as
nem találnak erre alkalmas
óvodapedagógust – idézii
a múltat a tanárnő. Mivel én az általános iskolában német nyelvi
tanítóként dolgoztam,
igent mondtam a felkérésre. A programot
sokan
támogatták,
többek között Zoltánné
Varga Ildikó, akkori iskolaigazgató és Spéth Géza
b
polgármester is. Később
éPaszternák Vera, a nétője
met önkormányzat vezetője
je az
volt a legfőbb ösztönzője
lásnak.
óvodai német nyelvtanulásnak.
etőségnek,
A szülők örültek a lehetőségnek,
portban 10így minden évben két csoportban
zakkörön.
12 gyermek vett részt a szakkörön.
– Milyen módszerrel, tematika
alapján foglalkozott az óvodásokkal,
majd az iskolásokkal?
– Természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően mondókák,
dalok, versek, kisebb jelenetek segítségével igyekeztem megismertetni a német nyelv alapjait, fejleszteni
a szókincset. Kellemes meglepetés
volt, hogy a gyerekek, ahogy mondani
szoktuk, „mint a szivacs” szívták fel az
idegen szavakat, fordulatokat. Megismerték a színek, számok, gyümölcsök
és állatok nevét, valamint köszönni,

bemutatkozni biztosan megtanultak
egy év alatt.
A folyamatos lehetőség pozitívan
hatott arra is, hogy egyre többen választották az iskolában a németet első
idegen nyelvként az angol helyett. Addig gyakran valóságos kampányt kellett folytatnunk a német nyelv mellett,
mert a szülők többsége természete-

sen az angolt favorizálta. Lassacskán
ez a trend megfordul, és az óvodai
szakkörös gyerekek közül sokan az általános iskolában folytatják tovább a
német nyelv tanulását. Nagy mérföldkő volt az is, hogy nem sokkal később,
főleg szülői kezdeményezésre az általános iskola hivatalosan elindította
az első német nemzetiségi osztályát.
Az első évfolyamot még volt szerencsém tanítani, jó érzésekkel gondolok
rájuk. Természetesen a Német Nem-

zetiségi Önkormányzat rendszeres,
jelentős eszmei és anyagi támogatása is nagyon fontos eleme ennek a
kedvező folyamatnak. Ahogy a szülők
akkoriban megfogalmazták, Budaörs,
Törökbálint, Budakeszi mellett Diósd
is megérdemli, hogy legyen német
nemzetiségi osztálya, hiszen hasonló
hagyományaink vannak.
– A gyerekek
gyere
a községi rendezvényeken is felléptek német nyelvű
verses-zenés összeállításokkal.
– A Tavaszköszöntőn
Tava
rendszeresen bem
bemutattuk a „tudásunkat”.
Minde
Mindenki
megtapasztalta,
hogy a heti egy németóra is
me
mennyi
mindenre elegendő,
m
mennyi
mindent meg tudn tanulni játékosan az
nak
a fogékony kis ovisok.
arra
A németországi
testvérvárosunknak adott
műsorban is „szerepeltünk”, de volt bemutatónk a Goethe Intézet
munkatársai számára is.
Tíz éve még meg kelle győzni a szülőket a
lett
né
német
nyelv hasznosságár
gáról,
fontosságáról, ma
már ez egyre elfogadottabb
elis
és elismertebb.
Valószínűleg
sokaknak van tapasztalata a
munkaerőp
munkaerőpiac
ez irányú igényéről.
Jó érzéssel ttölt el, hogy eredményesen népszerű
népszerűsítettem a németet és
sokan eljutnak a nyelvvizsgáig.
– Mit tanácsol az idegen nyelvet
tanuló fiataloknak?
– Érdemes jó korán elkezdeni. Kezdetben segít a rím, a ritmus, később
jöhet a tudatosság. Kitartás és szorgalom szükséges, de a nyelv szeretete
segít, és ezt a pozitív motivációt lehet
óvodáskorban megszerezni. Azután
jöhet az angol és a többi idegen nyelv,
mindenkinek az igénye és az „Ahány
nyelvet beszélsz, annyi embert érsz!”
elv szerint.
DNNÖ
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A Diósdi Bölcsődésekért Alapítvány
2019. évi szöveges beszámolója
Januárban részt vettünk a diósdi civil szervezeteket bemutató börzén.
Az alapítványt szórólapokkal, játékos
kifestőkkel népszerűsítettük. Áprilisban jelen voltunk az önkormányzat
által megrendezésre kerülő Tavaszköszöntő és Pincemustra programon.
Itt kézműves foglalkozással vártuk a
gyerekeket. A gyermekekkel együtt
ragasztottunk papírvirágokat, színeztünk stb., a szülők pedig sok finom süteménnyel is készültek, ill. a vállalkozó
kedvű családok bográcsban főzték a
finom ebédet. Így egy jó hangulatú, vidám délutánt töltöttünk el. Az összegyűjtött adományokat alapítványunknak ajánlották fel.

Májusban anyák napi fényképeket
készítettünk.
Augusztusban az eddig kapott adományokból két darab, kifejezetten a
bölcsődés gyerekeinknek készített faházat vettünk az udvarra.
Novemberben az önkormányzat által megrendezésre került Márton-napi
mulatságon voltunk jelen, ahol a megszokott módon kézműves foglalko-

AUTÓHIGIÉNIA
AUTÓKOZMETIKA
MEGNYITOTTUNK
A DIÓSDI INTERSPAR PARKOLÓBAN!
Környezetbarát gőztisztításos
technológiát használunk.

Szolgáltatásaink:
Külső-belső tisztítás, ápolás, vaxolás, polírozás,
kárpittisztítás, bőrtisztítás-ápolás, fényszórófelújítás, ózonos autó klíma/fűtésrendszer
+ belső tér higiéniai tisztítás, dohányfüst hatékony
megszüntetése...

Bejelentkezés: 06 20/371 6633
Web: www.autohigienia.hu

zással vártuk a gyerekeket, a szülők
pedig ismételten finom süteményekkel készültek, valamint adományokat
is kaptunk.
Decemberben került sor a 2018. évi
személyi jövedelemadók felajánlott
1 %-ból befolyt összeg felhasználására. A teljes összeget játékok vásárlására fordítottuk a bölcsődés gyermekek számára, melyet karácsonyra át is
adtunk.
Ebben az évben a bölcsődébe járó
gyerekek szülei és más magánszemélyek támogatása jelentette a bevételeinket.
Juhászné Horváth Zita
kurátor

ÓZON + BIOSAFE
HATÓANYAG KEZELÉS
6 hónap öntisztuló beltér!
• autóklíma/fűtésrendszer és belső tér
higiéniai tisztítás
• lakások, helyiségek, irodák tartós ózonos
tisztítása
Baktérium, vírus, gomba, penész,
erős szagok, allergének megszüntetése
hatékonyan, környezetkímélő módon.

Bővebb infó: www.ozonos-tisztitas.hu
Tel.: 06 30/288 5916
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Várunk titeket!
Kedves régi és új Óvodásaink! Bár óvodánk egész nyáron nyitva tartott, de
nem mindenki élt ezzel e lehetőséggel,
így joggal írom, hogy sok szeretettel
várunk titeket, „régi” és „új” óvodásaink! Régi óvodásaink egy része nyáron
is velünk volt, de többjüket már március óta nem láttuk, és már nagyon hiányzik nekünk a személyes találkozás
velük. Bízunk abban, hogy nem lesz új
rendkívüli helyzet, és normál működésben élhetjük mindennapjainkat!
Leendő óvodásaink szülei idén online jelentkeztek, így személyes találkozásra nem volt mód. A rendkívüli szünet múltával az óvónők
felvették a kapcsolatot a csoportjukba beosztott gyermekek
szüleivel és kislétszámú, tájékoztató szülői értekezletet tartottak részükre. Azon a délutánon a találkozás mellett többek
között a jelek kiválasztását és
az első óvodalátogatás napját
is megbeszélték.
Óvodánk pedagógiai programja alapján – a gyermek ér-

dekében – szülővel történő befogadásra adunk lehetőséget az új környezet könnyebb elfogadásának céljából.
A közös ismerkedés a fokozatos leválást teszi lehetővé. Pár napig együtt lehet gyermekével a szülő az óvodában,
majd egyre inkább háttérbe vonul, és
átadja a kicsit szakembereinknek.
A bent töltött napokra a szülők esetében is kérünk váltócipőt a terembe
lépéshez. A befogadás gyorsaságát a
gyermek alkalmazkodása, elfogadása
határozza meg. Az óvodapedagógusok apró jelekből látják ezt, és jelzik a

szülőknek. Gyakori élethelyzet, amikor a gyermek már leválna, de a szülőt érinti nehezen az elválás pillanata.
Különösen ilyenkor nehéz a szülőnek
határozottnak lenni, de bízzanak bennünk!
Az új gyermekeket szüleivel várjuk
a befogadás első napján az óvodával ismerkedés után a Gárdonyi Géza
utcai irodában. Mivel online volt a beiratkozás, és interneten nem kértünk
okmányokat, így aznap adatokat kell
egyeztetnünk: személyi igazolvány,
taj-kártya, lakcímkártya. Szintén az
irodában tudják intézni az étkezéssel kapcsolatos ügyeket. Utóbbi a Menza felületen keresztül működik, kód
alapján (aznap megkapják az
irodában), szülői rendelésre.
A szülő folyamatos rendelése
és lemondása teszi lehetővé a
gyermek intézményben történő étkezését.
Sánta Gáborné
óvodavezető

Együtt a gyermekekért
Idén is beköszöntött a forró nyár, aminek egyrészt örülünk, hiszen a bezártság után jól esik minél több időt a szabadban tölteni, másrészt nehezen viseljük ezt a nagy meleget, nemcsak mi,
felnőttek, hanem a gyermekek is. Ennek

a problémának a megoldásán ügyködtünk az elmúlt hónapokban, összefogva
– nyugodtan mondhatjuk – a város lakóival. Még ebben a nehéz, bizonytalan
helyzetben is sikerült megmutatni, hogy
képesek vagyunk félretenni megélhe-

tésünkkel kapcsolatos félelmeinket, és
a gyerekek érdekeit előtérbe helyezve
összefogni. Ennek az áldozatos munkának az eredményeként összegyűlt az
anyagi támogatás, amiből a csoportszobák ablakaira és erkélyajtóira szúnyoghálós redőnyök kerülhetnek, komfortosabbá téve a gyermekek nálunk
töltött hétköznapjait.
Köszönjük a bölcsődébe járó kisgyerekek szüleinek, a diósdi családoknak, Rátz Tamás képviselő úrnak,
a Diósdiak A Városért Egyesületnek,
a Házszakik Kft.-nek – Juhász Olivér, a Lifetech Hungary Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-nek és az Új-Ház
Centrum Budapest Zrt.-nek a támogatását, akik és amelyek áldoztak
gyermekeinkre.
A bölcsőde dolgozói
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Természet – Virágok virága és a napra forgó katáng
A magyarság legkedveltebb virága a
fenséges rózsa, mely ezer éven át
elkísért minket a Kárpát-medencében, bár nem ősmagyar növény. Már a rómaiak is kedvelték,
udvaraikat díszítette ez a szemet
gyönyörködtető és illatával elbódító csodaszép virág. Hozzánk a
kereszténységgel érkezett. Annyira
része volt a keresztény kultúrának, hogy a
korai leírások a mennyországot rózsakertnek írták le. A kolostorok kertjeiben elsősorban gyógyító hatása
miatt nevelték. Emésztőrendszeri problémákra javallották a rózsaszirmok, bimbók vagy levelek főzeteit.
A gyógyhatás
mellett
kiváltságos helye volt a keresztény vallási
kultúrában is. A középkori versekben már
a virágok virágaként jelent meg, ahol a vörös rózsa a színét Jézus és a mártírok vérétől
kapta.

gy
Amennyire megcsodálunk egy
gyönyörű rózsaszálat, oly-annyira általában észre sem
vesszük az utak szélén az
erős, hasznos, és ha szeretettel nézzük, még szépnek
is mondható vadvirágot, a
mezei katángot. A két virág
egyetlen közös pontja, hogyy
dmindkettőt jól ismerték és kedatánvelték a rómaiak. A mezei katánnak vagy
got más néven katángkórónak
cikóriának is nevezik. Virágai kora reggel nyílnak, és júliustól egészen novemberig virágzik. Már ősidők óta gyógynövény, vastag, répaszerű gyökerét és virágzó hajtásait gyűjtötték. A népi gyógyászat étvágyjavítónak, vizelethajtónak,
gyulladáscsökkentőnek alkalmazta. Répaszerű gyökerét
pörkölve kávépótlónak használták. Ez volt a cikóriakávé.
Friss hajtásait pedig salátának is fogyasztották. A francia
konyha ma is kedveli. Ovidius római költő szerint a katáng
napra néző növény. „Arccal mindig a napra forog, s szolgálja szerelmét.”
R.I.

Recept – Stefánia vagdalt petrezselymes burgonyával
Hozzávalók négy főre:
1 kg darált sertéshús, 8 db tojás, 2 db zsemle, 2 db közepes
vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 csokor zöldpetrezselyem, só, bors, zsemlemorzsa, a körethez 80 dkg burgonya.
Elkészítés:
5 db tojást megfőzünk, apróra vágjuk a vöröshagymát, kevés olajon megfuttatjuk, majd a végén a szintén fölaprított
fokhagymát és petrezselymet is hozzáadjuk; vigyázzunk,
ne égjen meg.
A zsemléket beáztatjuk, a húshoz adunk 2 db nyers
tojást, majd a kinyomkodott zsemléből, a dinsztelt
hagymából, fűszerekből és a zsemlemorzsából
annyit adunk hozzá, hogy formázható állagú
legyen.
Tepsibe rakjuk a húst, majd hosszában,
henger alakban bele nyomkodjuk a közepébe a főtt tojásokat. Visszasimítjuk a
húst a tojásokra, a tetejét tojással bekenjük. Vizet teszünk alá, fóliázzuk.
180 Celsius-fokos előmelegített sütőben kb. 75 percig sütjük, majd a fóliát levéve
aranybarnára pirítjuk.

A burgonyát megtisztítjuk, kockára vágjuk, megfőzzük,
sózzuk. Egy csokor petrezselymet apróra vágunk, megdinszteljük, majd a leszűrt burgonyát átforgatjuk a petrezselyemben.
Jó étvágyat!
Pankovics Jenő
a diósdi Fenyves Étterem séfje
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Rejtvény | A gyermek
A Kornétás Kiadó gondozásában jelent meg Czanik Csaba:
A gyermek című évszázadokat átívelő, izgalmas témával
foglalkozó, sodró lendületű kötete. Ebben olvasható, hogy „ez
a nagy lélegzetű mű, kilenc értékes, titkos könyv vándorlásáról szól, miközben a történelmi események sodrában
emberéleteket formál…” A mondat folytatását megkaphatják a kijelölt sorok megfejtésével.
A megfejtéseket 2020. szeptember 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 (2020/7) megjelent
feladvány helyes megfejtése a következő volt: „…több ezer
kilométert gyalogolt hazánk és Európa túraösvényein.”
A helyes megfejtést beküldők közül Vida Istvánné (Diósd)
olvasónknak kedvezett a szerencse. Nyereményét postán
küldjük el. Gratulálunk nyertesünknek!
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Elindult az irdala.hu
Segélyprogram az iskolakezdéshez
Európa őshonos nemzeti kisebbségei jelen pillanatban is a megmaradásukért küzdenek. Kormányaik
ugyanis nem támogatják megfelelően fejlődésüket, nem segítik elő
megmaradásukat. A székelyek által
indított kezdeményezés célja, hogy
az EU egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje
kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai,
kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket
körülvevő térségektől. Az uniós támogatások elosztásánál a legtöbb
helyen ugyanis burkoltan háttérbe
szorítják azokat a régiókat, ahol a
kisebbséget jelentő nemzeti lakosság van többségben. Bővebb információ itt: nemzetiregiok.eu

Felderítik, felszámolják
Tisztítsuk meg az Országot!
elnevezéssel projekt indul,
amelynek részeként megkezdődik az illegálisan lerakott hulladék felszámolása. Ebben nyújt
segítséget a már elérhető HulladékRadar mobiltelefonos alkalmazás. A projekt során állami és önkormányzati együttműködéssel kísérletet tesznek
az évtizedek alatt jogellenes
hulladékelhelyezés eredményeként az erdőkben, a nemzeti
parkok területén, a folyók, a
vasúti és közúti létesítmények
mentén, valamint az önkormányzati közterületen fellelhető hulladékok összegyűjtésére.
Nehéz felmérni, hogy mely területen és mekkora mértékben
okoz problémát az illegális hulladék, hiszen rengeteg olyan
lerakó van, amelyről csak a
helyiek tudnak. Többek között
ezért jött létre a HulladékRadar mobiltelefonos alkalmazás,
amelyen bárki bejelentheti,
hogy milyen kategóriájú, becsült nagyságú hulladékkal és
hol találkozott.

Elkezdődött a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű országos segélyprogramja. A szeptember 15-ig tartó öszszefogás célja mintegy tízezer gyermek iskolakezdését segíteni.
Az akciót a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal,
valamint a Karitász honlapján online lehet támogatni, emellett a
központi bankszámlán „iskolakezdés” megnevezéssel is várják az
adományokat – mondta el Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója a segélyakciót elindító sajtótájékoztatón.
Hozzátette, hogy Trianon 100. évfordulója alkalmából száz határon túli első osztályos gyermekhez is eljuttatnak tanszereket és
iskolatáskákat kárpátaljai és vajdasági településekre.

Kötött pályán
A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) irányításával felmérés készül a budapesti agglomerációs településeken élők vasúthasználati szokásairól.
A vizsgálat célja az ingázók közlekedési szokásainak feltérképezése, az
utazási módok (vonat, busz, autó stb.) közötti váltási hajlandóság felmérése, valamint a vasúthasználattal kapcsolatos előnyök és hátrányok
azonosítása. A helyszíni, a HÉV-ek és vonatok fedélzetén osztott kérdőívek mellett online kitöltésre is van lehetőség 2020. augusztus 23-áig.
Az online kérdőív itt érhető el: hetfa.hu/ingazas
Mindenkinek a véleményére számítanak, függetlenül attól, hogy autóval, busszal és/vagy vonattal, esetleg más módon ingázik, annak érdekében, hogy ezek az adatok és információk is segítsenek a következő
évtizedek vasúti fejlesztéseinek alakításában. A fejlesztési központ szeretné elérni, hogy a vasút magas színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani a napi több százezer ingázónak.

Bemutatták Magyarország tortáját
és cukormentes tortáját
Füredi Krisztián tápiószecsői cukrászmester alkotása, a „CURIOSITAS – Kíváncsiság” fantázianevű
torta viselheti idén a kitüntető
címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt a JÓkenyér
cukrászat csapata nyerte a „Szentivánéji Álom” tortával.
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén tizennegyedik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, államalapító Szent
István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. A nyertes tortát évről évre hatalmas érdeklődés kíséri.
Kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült recepteket várt
az Ipartestület, olyan tortákat, melyek az ünneppel, vagy Magyarországgal összefüggésbe hozhatók, és szigorúan csak kiváló
minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak.
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Kertgondozás – Fűnyírás – Kaszálás
Sövényvágás – Gyomirtózás – Fakivágás
Veszélyes fák kivágása alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283

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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Autócentrum Szabó Csoport

H-2030 Érd, Kis-Duna utca 7-9. | Telefon: +36 23 524 028
www.suzukierd.hu | www.autocentrumszabo.hu
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