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Fornax
Plusz
Tűz- és munkavédelem A-tól Z-ig
info@fornaxplusz.hu
+36-70-941-80-56
www.fornaxplusz.hu
- Tűz- és munkavédelmi szabályzat készítése
- Tűzvédelmi és munkavédelmi helyszíni szemlék
- Tűz- és munkavédelmi oktatás
- Minőségi- és kémiai kockázatértékelés
- Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzgátló ajtók
ellenőrzése és karbantartása
- Tűzoltó készülékek forgalmazása
- Elektromos felülvizsgálatok
- Jogi tanácsadás, hatóságok elő cégképviselet

Felhívás!
Diósd Város Önkormányzata a kialakult
járvány elhárításával kapcsolatban, a
védekezés pénzügyi fedezetének biztosítása
érdekében a településen működő vállalkozások,
szervezetek és a lakosság bevonását kéri.
Lehetőségeik szerint – a Veszélyhelyzeti alap
számlaszámán keresztül – segítsenek a veszély
elhárításában, adományaikkal járuljanak
hozzá a védekezés eszközeinek további
zökkenőmentes biztosításához.
Ezúton is tisztelettel köszönjük
felajánlásaikat!

A Veszélyhelyzeti alap
számlaszáma:
10403136-00032518-00000003
Spéth Géza
polgármester

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés
Diósdi cégek részére kedvező árakon,
ingyenes felméréssel!

s + terv
Csatornabeköté
hétvégén is!

MOGYORÓSI

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679

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

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

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283

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

Németh Ferenc
villanyszerelő, erősáramú technikus,
biztonságtechnikai szaktanácsadó

06-30/944-1264
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Egy évszázaddal ezelőtt minden magyart letaglózott a döntés: a nagyhatalmak elvették a Kárpátok koszorújában ezer év alatt minden szempontból egybeforrt Szent István-i Magyarország kétharmadát, ezzel a magyar
nemzetiségű lakosság egyharmadát, és velünk ellenséges népeknek adták.
Példátlan döntés! Párizsban húzott ostoba és önkényes határvonalak nemcsak egy országot és egy ezeréves államot, hanem embermilliók életét is
tönkretették.
Miért? Bizonyára sok okot találunk a korábbi magyar belpolitikában is,
főként a nemzetiségi kérdés 1867 utáni kezelését. A kisebbségek elégedetlensége azonban emberibb úton is megoldható lett volna. A háttérben valójában más érdekek álltak: a nagyhatalmak hegemóniájának megőrzése,
a francia és brit európai uralom megtartása, Kelet-Európa megosztása – ennek
érdekében az ígéretesen fejlődő és ezzel
fenyegetővé vált Magyar Királyság (a korábbi európai nagyhatalom) feldarabolása:
IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás Európáját a Nyugat nem kívánta vissza. Ott el
akarták taposni a fejlődő Magyarországot
– helyette azonban meggyújtották a következő világháború kanócát.
Eltelt száz év, és alig változott valami.
Ismét fejlődik Magyarország, és ismét
a Nyugat próbálja támadni, rombolni;
ugyanazok a liberális, keresztényellenes
erők, amelyek Szent István országát, a
mindenkori konkurenciát akarták tönkretenni, sokféle támogatással, sokakkal érdekszövetségben. Száz éve kapóra jött a vesztes háború és a bolsevikok előretörése is, most pedig a globalista emberjogi, gazdasági, „zöld” és
egyéb törekvések képviselik az „indokot” Magyarország megtörésére.
Az elmúlt évszázad tanulsága: mégis élünk. És nemcsak élünk, hanem – a
XX. század csapásai ellenére – új életre keltünk. Ez a ma már ismét független,
szabad, demokratikus Magyarország ismét magára talált, visszaszerezte öntudatát és büszkeségét. Egyenes gerinccel állunk az igazságtalan támadások
elébe, mint a Hargita fenyvesei. Ismerjük történelmünket, tudjuk, hogy kire,
mire lehetünk büszkék. Elutasítjuk az értelmetlen és embertelen devianciákat, és magyar családokkal tervezzük a XXI. századi jövőt: Isten akaratából,
egészségesen és magyarul, mint ezer esztendőn át, sőt előtte is. Ennyit akarunk, ennyit kérünk, ennyit tervezünk. De ebből nem engedünk.
Fáj Trianon, de megyünk tovább. Fájt Muhi, Mohács, Világos és a kádári orvtámadás is 1956-ban – de megyünk tovább, mert erősek vagyunk,
és van bennünk bőven – a Nyugaton már jórészt kioltott – élni akarásból.
Szent István jóvoltából van mennyei patrónánk is, aki – sokak törekvése
ellenére – továbbra sem hagyja elveszni ezt a nemzetet.
dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő

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: Csetnek Béla
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Folytatjuk a védekezést!
Kedves Diósdiak! A Pest
Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya
tájékoztatása alapján a
lapzárta
időpontjában
kilenc diósdi lakos került kötelező járványügyi
megfigyelés alá, (külföldről hazatért vagy kontaktszemély. Ezek a számok folyamatosan változnak, mivel a korábban karanténba
kerültek megfigyelési határideje lejár,
illetve a külföldről hazatérők karanténba kerülnek. Összességében azonban
elmondható, hogy településünkön eddig mindösszesen négy koronavírussal fertőzött személy volt, akik közül
hárman már meggyógyultak.
Mint ismert, május 4-től Budapest
és Pest megye kivételével szigorú
óvintézkedések mellett feloldásra került a kijárási korlátozás. Diósdon a
korábbi szabályok maradnak érvényben, azokon a kormány nem változtatott. Ezért kérek mindenkit, hogy
fokozottan tartsa be a járványügyi
intézkedéseket! Hiszem, hogy a szabályok betartásával hamarosan a mi
településünkön is feloldásra kerülhet a
kijárási korlátozás.
Kérem, hogy amennyiben módjukban áll, a városban lévő üzletekben és
zárt terekben viseljenek maszkot, vagy
sállal fedjék el arcukat! Továbbra is
biztosítjuk a mosható, vasalható textil-

maszkokat. Az igényléseket várjuk az onkormányzat@diosd.hu email
címen vagy a 23/381783-as telefonszámon,
munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8-15.00 óra,
pénteken 8-12 óra között.
Önkormányzatunk továbbra is mindent megtesz a vírus terjedésének
megelőzése érdekében.
Ismételten, több alkalommal fertőtlenítettük a város főbb csomópontjait:
posta, bevásárlóhelyek, buszmegállók,
egészségház, városközpont, és sor került a játszóterek fertőtlenítésére és a
homokozókban lévő homok fertőtlenítésére is. Elindultak a tavaszi karbantartási munkálatok: a zöld területek kaszálása, utcanévtáblák felújítása és pótlása,
a közterületek megtisztítása. Az elmúlt
években elhanyagolt közterületek rendbetétele sok időt, energiát és pénzt fog
felemészteni. Lépésről lépésre tudunk
haladni. Mindenkitől türelmet és megértést kérek! Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy a kertjük előtti közterület
karbantartásával segítsék munkánkat.
Együtt könnyebben és gyorsabban
széppé varázsolhatjuk Diósdot!
Az önkormányzati fenntartású intézményekben folyamatosan biztosított
a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő kiscsoportos gyermekfelügyelet
azon gyermekek számára, akinek ezt
a szülők kérik. Az ellátotti gyereklétszámot közvetlenül jelentjük az Emberi
Erőforrások Minisztériumának. Az említett létszám a Zöldfa Bölcsődében
négy-hat fő naponta, a Dió Óvodában
14-20 fő közötti. A kisgyermekek a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak
szerint maximum ötfős csoportokban
kerülnek elhelyezésre. Áprilisban két
mosogatógépet szereztünk be az óvoda Ifjúság úti és Gárdonyi Géza utcai
épületébe. Így mindhárom épületben
van mosogatógép.
A BMSK Zrt. (Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a szerk.) tájékoztatott,

hogy kiválasztásra került az a tervezőiroda, amely elkészíti a nyolcosztályos
iskolabővítés tanulmány- és építészeti
terveit. Az iskola, az Érdi Tankerületi
Központ és a polgármesteri hivatal folyamatosan teljesíti az adatszolgáltatást a tervezőiroda kérése szerint.
Május 8-án aláírtam az Érdi Tankerületi Központtal a vagyonkezelői
szerződést, amely mintegy két éve
húzódó folyamat volt. Így megnyílt a
lehetőség arra, hogy az önkormányzat
által kifizetett mintegy 30 millió forint
közüzemi díjat tovább tudjuk számlázni a Tankerületnek.
Május 9-én ismételten kinyitott a kistermelői piac a Gárdonyi Géza utcában,
a korábbi alkalomhoz hasonlóan fokozott figyelmet fordítva a járványügyi
korlátozások betartására.
Miként az mindenki előtt ismert, a
koronavírus elleni védekezés pénzügyi
forrásainak kiegészítése okán a kormány több gazdálkodó szervezettől,
így az önkormányzatoktól is pénzt vont
el: a befolyó gépjárműadót teljes egészében elveszítik a települések. E mellett a helyi vállalkozások által fizetendő
iparűzési adó mértékének a csökkenése is várható, hiszen a cégek egy része
a vészhelyzet miatt leállt vagy korlátozta működését, következésképpen
adóerejük jelentősen megcsappant.
A helyzet likviditási problémákat vethet
fel, s ez arra készteti az önkormányzatot Diósdon, hogy szinte napról napra
újratervezze a város költségvetését.
Pénzügyi helyzetünkről, a megoldandó
feladatok esetleges átütemezéséről a
Diósdhéjban júniusi számában adok
számot polgárainknak.
Spéth Géza
polgármester

Kérem, kövesse (lájkolja)
FB oldalam (Spéth Géza
polgármester) a 👍 gombra
kattintva, így minden fontos
- a vírussal és városunkkal
kapcsolatos - információt
azonnal látni fog!
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Szemét ügy
Diósd sem kivétel azon települések
sorában, ahol a város különböző helyein illegális szemétlerakással szembesülnek az ott élők. Helybéli vagy a
környékről érkező lelketlen emberek
úgy gondolják, hogy építési törmeléket, veszélyes hulladékot vagy kommunális szemetet bárhol és bármikor
„elhagyhatnak”, annak következménye
nem lesz. Való igaz: nehéz tetten érni
a szemét-kommandó tagjait, mert körültekintőek, mikor megszabadulnak
terhüktől: nehogy valaki meglássa
őket.
Diósd felveszi a kesztyűt az együttélés alapvető szabályaira fittyet
hányókkal szemben. Nagy Gábortól
a Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságának külsős tagjától azt az információt
kapta szerkesztőségünk, hogy Spéth
Gézával, Diósd polgármesterével felvették a kapcsolatot Nogula Tamás
rendőr alezredessel, az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjével a renitensek
megbüntetése érdekében. Diósd Vá-

ros
Önkormányzata létrehozott egy
e-mail címet –
szemetelok@di-yre
osd.hu – amelyre
árnak
bejelentéseket várnak
ól illetve
Diósd polgáraitól,
bárkitől, aki illegális szemétlerakást
észlel. Az e-mailnek tartalmaznia kell
az illegális szemétlerakás helyét, idejét, valamint az elkövetést alátámasztó fotókat. Kérés, hogy a csatolt fotón
jól beazonosítható legyen a jármű
rendszáma és a cselekedet: ahogy leteszi a szemetet a személy. A bejelentést az önkormányzat minden esetben automatikusan továbbítja az érdi
rendőrkapitányságnak. Az érdi rendőrség a kapott adatok, bizonyítékok
alapján minden esetben eljárást indít,
megkeresi a szemetelőt és bírságol.
A maximális büntetési tétele a szabálysértésnek 225 ezer forint. A rendőrség minden esetben bírságolja az
elkövetőt, figyelmeztetés nincs.

Fontos, hogy
minden lakossági bejelentés
t
tartalmazza
a
fe adatokat, és
fenti
csa
csatolt
bizonyítékokat, mert csak ezek
ismeretébe tud eljárást
ismeretében
indítani és bírságolni a rendőrség.
Nem elég egy autó fotója, amelyik
épp a helyszínen áll. Látszania kell,
hogy abból szemetet tesznek le, és
természetesen a rendszámnak. Manapság szinte mindenki rendelkezik
fényképek készítésére is alkalmas
mobiltelefonnal, amely mindig kéznél
van.
Természetesen a közterület-felügyelők fokozottan ellenőrzik az illegális szemétlerakó helyeket, ennek ellenére, illetve e mellett a városvezetés
várja a lakosság segítségét is.
Tegyünk együtt a környezetszenynyezés és az azt elkövetők ellen!
Király Ferenc

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.
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.
Előnyben részesül
• gyermekét egyedül nevelő szülő,
•
három vagy több
gyermeket nevelő szülő.
Jelentkezés módja, határideje
A támogatásra jelentkezéseket az
erre a célra rendszeresített nyomtatványon – beszerezhető a hivatalban, iskolában, óvodában, honlapról
letölthető – 2020. június 1. és július
31. között lehet benyújtani.

A jelentkezés benyújtásának
módja
• 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 06 23 545-553-as telefonszámon.

A támogatás összege:
Gyermekenként 10 000 Ft.
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Pályázati felhívás
1. A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye: Diósd Város Önkormányzata, 2049 Diósd, Szent István tér 1.
2. A pályázat célja, jellege: önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat
3. Diósd Város Önkormányzata értékesítésre hirdeti az
alábbi ingatlanjait:
Helyrajzi szám

Területnagyság (m2)

bruttó forgalmi érték (Ft)

1380/17
1380/45
1380/90

964 m2
964 m2
765 m2

29.500.000,28.000.000,25.000.000,-

Helyrajzi szám
3046/3

Területnagyság (m2)
819

bruttó forgalmi érték (Ft)
17.900.000,-

A vételár a 27 %-os Áfa-t tartalmazza.

4. Az ingatlanok hasznosítási lehetőségei: A 1380/17;
1380/45; 1380/90 ingatlanok a helyi építési szabályzat
előírásai szerint Lke-13 építési övezetbe, a 3046/3 ingatlan az Lke-11 építési övezetbe tartoznak.
5. A pályázat meghirdetése: A pályázatot a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, illetve az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
6. Fizetési feltételek: A vételár 50%-át a szerződéskötést
követően 30 napon belül, a fennmaradó további 50%-át a
szerződéskötést követően 60 napon belül kell megfizetni.
7. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és pontos
időpontja: Az ajánlatot zárt borítékban, papír alapon három példányban közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy más helyen történő leadás, illetve postai küldemény elirányítása
miatti következmények ajánlattevőt terhelik.
Az ajánlatok külső csomagolásán szerepeljen a „Vételi
ajánlat a Diósd, Árpád-házi lakóparki ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázatra” szöveg.
Ajánlattételi határidő: Az ajánlatokat legkésőbb 2020.
május 31. napjáig kell benyújtani.
8. Az ajánlatok felbontása: A bontás nyilvános, időpontja, helyszíne: 2020. június 4. 15.00 óra, Diósdi Polgármesteri Hivatal.
9. Ajánlati kötöttség: Pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kötve van, kivéve, ha a
kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.
10. Az ajánlatok elbírálási szempontja: a legmagasabb
megajánlott vételár.
11. Eredményhirdetés: Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket.
12. Az ajánlat tartalmi elemei:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát:
a) az ajánlattevő nevéről, székhelyéről (lakóhelyéről), telefonszámáról, e-mail címéről,
b) a 90 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, melynek
kezdő napja az ajánlattételi határidő lejártának napja,

c) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról, az
általa vállalt kötelezettségekről, és a vételár összegéről,
a fizetés módjáról.
13. A pályázat menete: A pályázat során a közzétett felhívás alapján az Ajánlattevők írásban benyújtják ajánlataikat. Amennyiben egy ingatlanra több ajánlat érkezik,
úgy az ajánlatok bontását követően az érvényes ajánlatot
tevő személyek jogosultak a vételi ajánlat módosítására.
A módosított ajánlatot is zárt iratként kell benyújtani.
14. A pályázatok értékelése: A pályázatra benyújtott ajánlatokat a Képviselő-testület bírálja el. Az ajánlatok értékelésében résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség
terheli. Az ajánlat értékelésében résztvevők az e minőségükben tudomásukra jutó információkat kizárólag a pályázat értékelésének céljára használhatják fel.
15. További információ: A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban fogadunk az onkormanyzat@diosd.hu címen.
Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes
ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilvánítja.
Az ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték ajánlattételi határidőig történő megfizetése átutalással Ajánlatkérő 10402142- 49555654- 48551169
számú számlaszámára.
Az ajánlati biztosíték összege ingatlanonként 100 000 Ft.
Az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása
vagy az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén a pályázatok elbírálása után – az alábbi kivételektől eltekintve – vissza kell fizetni. Nem jár vissza a biztosíték, ha
az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.
Ha az ajánlattevő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevőnek a beadás napjához képest 30 napnál nem
régebbi cégkivonatát, vagy ha azzal még nem rendelkezhet,
cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, a cégbírósági
lajstromszámmal, illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okiratot, továbbá aláírásra jogosult képviselőjének
aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói
engedély hiteles másolatát, természetes személy esetén a
természetes személy személyi adatait.
A Nv. tv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a
helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő
eredménytelen letelte.
Spéth Géza polgármester
A felhívás teljes szövege a diosd.hu oldalon a Pályázatok
fül alatt olvasható.
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Újratervezés

Pünkösd az egyház ünnepe. Egy „belső kör” öröme. Ráadásul az egyház a
mai korban sokak szerint szubkultúra,
nincs valós hatással az ember életére,
nincs meghatározó jelentősége. Valóban így lenne?
Ma sokunk élete felfordult és teljességgel megváltozott, a kisgyerekétől az idős emberig, a szegénytől a
gazdagig, a betegtől az egészségesig,
a hívőtől a nem hívőig. Amikor enynyire radikálisan eltűnik a sallang és
a fölösleg az életünkből, mert a leglényegesebbre vagyunk kénytelenek
szorítkozni, végső kérdések is elérnek
minket: élet és halál, jó és rossz, Isten
léte vagy nem léte – az élet alapvető
rendjét kutatjuk.
„Ellenben erőt kaptok” – hangzott
Jézus szava a tanítványokhoz, pünkösdre utalva. A Szentlélek, Jézus és
az Atya Lelke a tanítványoknak erőt
hoz. Előtte a tanítványok arról érdeklődnek a Mesternél, hogy mikor lesz
már végre „nyugalom” az életükben.
Mikor lesz már mindennek vége, mikor
jön a „királyság Izraelnek” – amikor
végre hátra dőlhetnek, mert minden
„rendben” lesz. A válasz, most röviden:
még nem. „Ellenben erőt kaptok”. És
a tanítványok erőt kapnak arra, hogy
„tanúskodjanak” – hogy dolgozzanak
azért a rendért és nyugalomért. Nem
arra, hogy a dolgokat csak úgy elviseljék, túléljenek, valahogy kibírják, amíg
végre az Ő Uruk nyugalmat hoz. Ha-

Köszöntöttük
az édesanyákat

nem Jézus feltámadásáról – és annak erejéről és erejében szóljanak és
tegyenek.
Ők pedig kilépnek az emberekhez –
a Szentlélek érkezése kifújja őket a biztonságosból és szólnak és cselekszenek arról a Krisztusról, és az Ő erejében, aki kisgyereket és időst, szegényt
és gazdagot, beteget és egészségeset,
hívőt és nem hívőt megszólított az Atya
szeretetével. Olykor kimozdított egy látszat rendből, hogy újra rendeződjön az
életük, immáron isteni rendben. Gyógyultan – testileg és lelkileg. Szabadon
– önmaguktól, másoktól, kísértésektől,
félelmeiktől és bűneiktől. Egy Istenközpontú életre, ahol a meghatározó
mozgatóerő az emberben: a kezdeményező szeretet Isten és a másik ember
felé. Egy olyan életrend, ahol a Lélek
uralkodik. Ezt képviselték az apostolok
pünkösd után.
Felfordult életünk csak egy ideig
lesz ilyen. Küzd az újrarendeződés irányába. Kialakulnak újra a sarokpontok,
a viszonyítási alapok, és felépül rá életünk menete. Most azonban elgondolkodhatunk „alapjainkon”.
Pünkösd az egyház ünnepe. De
nem önmagát ünnepli. „Hanem azt
az Istent, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” (János 3,16.)
Pogrányi Károly
református lelkész

Az anyák megünneplésének története
az ókori Görögországba nyúlik vissza.
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az istenek anyjának,
és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat
is felköszöntötték. Angliában, az 1600as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a
húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották
az édesanyák ünnepét. A családjuktól
messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek,
és a napot édesanyjukkal tölthessék.
A látogatás előtt külön erre a napra
ajándékként elkészítették az anyák
süteményét.
Magyarországon a legelső anyák
napi ünnepséget 1925. március 8-án
a MÁV gépgyár foglalkoztatójában
munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
vezetői karolták fel, és megtették az
előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
(forrás: erdekesvilag.hu)

Dsida Jenő:
Édesanyám keze
(1924, részlet)
A legáldottabb kéz a földön,
A te két kezed jó Anyám
Rettentő semmi szélin álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm
S a fényes földre helyezett...
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!
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Elzártan, de közösségben – CD-n a Diósdi Női Kar
Kórusunk életét is jelentősen befolyásolta a világban, hazánkban kialakult
helyzet. Bár a mindennapjaink gyökerestül változtak meg, igyekszünk az
eddig elért eredményeinket fenntartani. Követjük korábbi terveinket, ezért
a megváltozott élethelyzetünkben is
szorgalmasan gyakorolunk egyénileg,
ami a közös próbák nélkül is segít a
közösségünk megtartásában, sőt erősítésében is.
Hosszú megelőző munka eredményeképpen a karantén megkezdése
előtti héten sikeresen befejeztük a
CD-felvételünket, aminek most az utómunkálatai zajlanak. Nagy öröm, hogy
legalább ez nem maradt el! Mert jónéhány koncertünk – így a nagyszabású
Kodály Találkozó, amit idén már ötödik
alkalommal rendeztünk, a szintén hagyományosan megrendezett faültetés
és a hozzá kapcsolódó hangverseny
(Szőnyi Erzsébet zeneszerző tiszteletére) – ha nem is elmaradt, de bizonytalan időre elnapolódott. Ezeken kívül
három koncerttel készülünk most, az
egyik egy CD-bemutató hangverseny
lesz, amelyen az említett felvett anyagot szeretnénk megmutatni közönsé-

günknek. A másik kettő tematikáját
nem áruljuk el, remélhetőleg a Diósdhéjban is hirdetni tudjuk, amint tisztázódott az időpontja.
Már a karantén-életünkben, április
11-én, a Diósdi Társaskör remek kezdeményezésére kórusunk is részt vett
a diósdi iskola költészet napi megemlékezésén. Balassi Bálint versét Jacob Regnart zenéjében tolmácsoltuk
a diákságnak, természetesen ezt is
egy videó formájában, ami aztán az
iskola honlapjára is felkerült a többi
szavalattal együtt.
Ahogy sokan elmondják mostanában, itt van az ideje a rendrakásnak,
szortírozásnak is. Mivel ezt a kórustagok a kórussal kapcsolatos emlékek, fényképek, kották, újságcikkek
rendezgetésével is végzik, már elfeledettnek hitt emlékek bukkannak
elő, egy-egy fénykép vagy történet
formájában, amit aztán napokig részletezünk, megbeszélünk, hozzátéve
újabb és újabb emlékeket. A kották
rendszerezésében is külön feladatot
kaptak a kórustagok, ami az említett
koncertekkel kapcsolatban is fontos
lépésnek bizonyult.

Az egyéni gyakorlásokon, a rendszeres kapcsolattartáson felül egy
nagyszabású projekthez is csatlakoztunk. Idén a zárt helyzetre való tekintettel a Kórusok Éjszakája rendezvény is online készíti el, illetve tartja
meg ezt a kóruséneklési ünnepnapot.
A legnagyobb kihívást most nekünk
nem a szakmai nehézségek okozzák,
hanem a technikai megoldás, hiszen
minden kórustagnak egyesével, és
egyedül kell elkészítenie a szólama
dallamának felvételét, amit aztán egybefésülve küldünk el a szervezőknek.
Ráadásul nem könnyűek a szólamok
sem, szóval ezért is megküzdünk; azt
gondolom, hogy ez is erősíti a kórusunk összetartását.
Továbbra is várjuk énekelni szerető
hölgyek, lányok jelentkezését. Kedvcsinálóként szeretettel ajánlom a honlapunkat, ahol fényképek, videók is láthatóak rólunk. (www.noikar.hu)
Megköszönjük, ha bármilyen módon támogatni tudnak minket – most
aktuálisan az szja 1%-ával. Adószámunk: 18701672-1-13
Sirákné Kemény Kinga
karnagy

„Szólamtávolság”; Lettországan még véletlen, manapság szabály
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Közelebb egymáshoz a világjárvány idején
A koronavírus-világjárvány megjelenése új helyzetet teremtett: krízisállapot veszteségekkel, sok feszültséggel.
Komoly életviteli és lelki terhek jellemzik mindennapjainkat, kiszámíthatatlansággal és érzelmi konfliktusokkal.
Védtelennek, kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, szorongunk az egészségünk miatt.
A járvány a higiéniai szabályok fokozott betartását, a közösségi távolságtartást, a személyes kapcsolattartás
leszűkítését javasolja a problémakockázat csökkentése érdekében. Az elszigeteltség, az otthon maradás, a napirend megváltozása, a pörgés, pezsgés
hiánya káros hatásokat is rejt magában.
Különösen azok számára, akik hajlamosak a melankóliára, a szétesésre
a megváltozott életmód miatt. A magányosoknak még nehezebb, hiszen a
bizonytalanságot könnyebben átvészeljük, ha van mellettünk valaki. Beszélgető
partnereim mondták: „Bizonytalan, elkeseredett voltam, de jó, hogy felhívott!”
„Mióta nem járok be az intézménybe,
kezdek depressziós lenni.” „Ha bekapcsolom a készüléket, folyton tévét nézek.” „Több időm van, mégis kifolyik a
kezemből minden, a gyerekeimet is nehezen bírom rá az idő-ütemezésre.”
Milyen megoldásokat találunk a
„szabadság” nyújtotta otthon maradás

során? Mit tehetünk önmagunkért és
családunkért, másokért? Felnőtt módon tervezzük a napi időbeosztásunk,
egészségtudatos az életmódunk. Fontos a hit, a belső mentális-lelki erőnk,
a rendezett életforma. A gondolkodásunkkal üzenni tudunk az immunrendszerünknek, hogy jó az erőnlétünk,
megfelelünk mind a fizikai, mind a lelki
kihívásoknak, megküzdünk a járvány
hatásaival. Olvassunk, szerezzünk új
ismereteket. Akinek van kertje, az kertészkedjen, lényeges az otthoni sport,
a lazítás, a magunk által kialakított otthoni munkarend. Rendezzük, rendszerezzük környezetünk tárgyait, vágjunk
bele vágyott alkotó, kreatív tevékenységünkbe. Mértékkel figyeljük a negatív
híreket. Merjünk segítséget kérni, akár
szakembertől is, keressük azt, aki szívesen meghallgat, értő figyelemmel
követ minket.
A kijárási korlátozás időszakában
az embertársainkkal való szoros kap-

csolat helyett a virtuális kapcsolati
háló élhet elsősorban, az email, sms,
skype, a videochat, a telefonbeszélgetés. Pozitív hatással bír, ha a sokszor
hanyagolt személyes kommunikáció
helyett most tudatosan használjuk a
technológia nyújtotta kommunikációs
csatornákat.
A járvány által kiváltott pszichés
hatások megnyirbálják fizikai és lelki
erőnlétünket. Lendületet adó a hogyan tovább kérdés megoldása. Nemzetközi tanulmányok javaslatokat említenek a fizikai és mentális egészség
megőrzése érdekében: egészséges és
tápláló étrend; az alkoholfogyasztás, a
dohányzás és édes italok korlátozása;
naponta fizikai aktivitás, torna, séta,
futás – biztonságos távolságot tartva
egymástól. Otthonra vállalt irodai vagy
más munkavégzés esetén, ne üljünk
túl hosszú ideig egy helyben, tartsunk
harminc percenként szünetet.
Mi várható? Lényeges változások
lesznek világunkban, az egészséghez
való viszonyulásunkban, gondolkodásunkban. Eljött a lehetőség, hogy újraépíthessük önmagunkat és megváltozott környezetünket.
Szabó Gyöngyvér
egészségfejlesztő mentálhigiénikus,
kommunikációs készségfejlesztő
gyonszab@gmail.com

Májusi kalendárium
Május 1. Ősi tavaszünnep, amikor is a rómaiak ünnepelték
Maiát, a hónap névadóját, a termékenység istennőjét és a
természet virágba borulását. Ezen a napon a középkorban is
vidám majálisokat tartottak a természetben. A középkori Magyarországon már a XV. században zöld lombokkal díszítették
a házakat. A májusi zöld ágat, a májusfát a székelyek jakabfának, jakabágnak, hajnalfának is hívták, másutt májfának nevezték. Mint a székely neve is jelzi, ezzel a szokással a tavasz
öröme mellett Fülöp és Jakab apostolok vértanúságára is
emlékeztek. A házak zöld lombokkal díszítését később fölváltotta a májusfa állítása. Sok helyen az előző estén a legények
az erdőből loptak fát, és állították fel azt kedvesük udvarában;
papírcsíkokkal, szalagokkal, üveg borokkal díszítették.
1889 óta a munkások nemzetközi ünnepe lett, 1890 óta
Magyarországon is felvonulásokkal, majálisokkal ünnepeljük ezt a napot.
Május 4. Flórián. Szent Flórián a III. században a római
hadsereg katonája volt. Az erődben, ahol katonáskodott,

tűzvész ütött ki, amelyet ő fékezett
meg, ezért nagy tisztelet övezte. Mivel kereszténynek vallotta magát, a
keresztényüldözések idején kivégezték, ezért a katolikus
egyház később szentté avatta. Flórián a tűzoltók, a kéményseprők, a kovácsok és a serfőzők védőszentje lett.
Május 12., 13., 14. Pongrác, Szervác, Bonifác. A három
fagyosszent napjai. Az idő sokszor lehűl, éjszaka fagy is lehet. Tűzgyújtással, füstöléssel védekeznek a fagyok ellen.
Május 16. János. Nepomuki vagy népiesen „neszepuszi”
János a vízen járók, a hajósok, a halászok és a vízimolnárok
patrónusa.
Május 25. Orbán. Orbán a vincellérek, a kádárok, a kocsmárosok védőszentje. A szőlőhegyeken szobrot állítottak neki.
Ha jó időt hoz, szobrát felvirágozzák, ha pedig rosszat, akkor
besározzák. Sok helyen az utolsó fagyosszentnek tartják. Ha
„kiseprűzik” Orbánt, nem lesz már hideg, és beköszönt a nyár.
Rásó Ica
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Aktívak a diósdi németek
Immár négy hónap telt el a
2020-as esztendőből. Röviden
összefoglaljuk a Diósdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
háza táján az első negyedévben
történteket.
A törvényi kötelezettségnek megfelelően februári testületi ülésünk napirendjén
szerepelt a 2018. évi feladat alapú és
2019. évi működési támogatások elszámolásáról szóló beszámoló, valamint az
önkormányzatunk idei költségvetése.
Valamennyi dokumentumot megtárgyaltuk és elfogadtuk – igaz, a költségvetést a koronavírus-járvány elmúltával
újra elő kell vennünk, és el kell végeznünk a szükséges módosításokat.
Elkészült a Diósd Város Önkormányzata és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (DNNÖ) közötti együttműködési megállapodás.
A dokumentum részletesen meghatározza a két választott testület közötti együttműködési szabályokat és
eljárási rendet, a munkamegosztást
és a felelősség rendszerét, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának rendjét és az ehhez kapcsolódó szabályokat, a közösségi helyiségek használatát.

Úgyszintén elfogadtuk az Északmagyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület (ÉMNÖSZ)
és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodását.
Megújítottuk a diósdi Német Hagyományőrző Egyesülettel korábban kötött együttműködési megállapodást.
Egyeztettünk a Diósdi Fúvószenekarral: ez évben is fellépnek önkormányzatunk rendezvényein; az ehhez
szükséges anyagi fedezetet biztosítjuk.
A Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola német nemzetiségi
első osztályai számára fellépő ruhákat varratunk: 29 szoknyát és kötényt,
valamint 33 mellényt adunk majd át az
iskola tanulóinak.
A március 15-i megemlékezés a járvány miatt elmaradt, de képviselő-testületünk tagjai azért elhelyezték az
emlékezés koszorúját ’48-as hőseink
emlékművénél (képünkön).
Jövőre ismét népszámlálás lesz hazánkban a nemzetiségek tagjainak
számbavételével. Elsőrendű feladatunknak tartjuk, hogy rossz emlékeinket
leküzdve minél többen vállaljuk nemze-

tiségünket. Erre kötelez minket múltunk
és az őseink iránt érzett tisztelet is. E cél
elérése érdekében megkerestük a diósdi
Német Hagyományőrző Egyesület elnökét, Bicskei Györgyöt, és kezdeményeztük a két szervezet közötti egyeztetést a
leghatékonyabb együttműködésről.
Örömmel jelenthetjük, hogy elindult
önkormányzatunk honlapja, melyet a
www.diosdisvabok.hu címen érhetnek
el azok, akik érdeklődnek a diósdi németség múltja, jelene és jövője iránt.
Úgyszintén jelen vagyunk a Facebookon is (Diósdi Svábok).
Diósdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete

Aktive Schwaben in Diósd
Schon mehr als vier Monate
sind von diesem Jahr vergangen. An dieser Stelle möchten
wir die diesjährigen Aktivitäten
der Diósder Deutschen Natioalitätenselbstverwaltung kurz
zusammen fassen.

Den gesetzlich verankerten Verpflichtungen gemäß standen im Februar
wichtige Punkte auf der Tagesordung
der Körperschaft: Der Rechenschaftsbericht über die aufgabenbezogenen

Förderungen vom Jahr 2018 und die
diesjährige Budgetplanung der Deutschen Selbstverwaltung.
Die Dokumente sind erörtert und
angenommen wurden – wobei die
Jahreskostenplanung nach dem Abklang der Coronavirus-Epidemie neu
besprochen und nach Bedarf modifiziert werden muss.
Der Kooperationsvertrag zwischen
der Selbstverwaltung der Stadt
Diósd und der Diósder Deutschen
Nationalitätenselbstverwaltung wurde erstellt.

Das Dokument bestimmt für beide
gewählte Körperschaften bis in die
Einzelheiten die Regeln und das Vorgehensweise der Zusammenarbeit,
regelt die Arbeitsteilung, das System
der Verbindlichkeiten, die Wirtschaftsordnung der Deutschen Selbstverwaltung und die damit zusammenhängenden Regelungen, sowie die Nutzung der gemeinschaftlichen Räumlichkeiten.
Der Kooperationsvertrag zwischen
demVerband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn (ÉM-
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NÖSZ) und der Diósder Deutschen
Nationalitätenselbstverwaltung wurde
ebenfalls angenommen.
Mit dem Diósder Deutschen Traditionspflege Verein haben wir den schon
früher abgeschlossenen Kooperationsvertrag neu bekräftigt.
Mit dem Diósder Blasorchester sind
wir einig geworden, dass es an Programmen der deutschen Selbstverwaltung auch in diesem Jahr auftritt,
die anfallenden Kosten werden von
unserer Körperschaft erstattet.
Für die Schüler der ersten Schulklassen der Diósder Deutschen Nationalitätengrundschule „Eötvös József” werden wir Trachten für die
Auftritte nähen lassen: wir übergeben
den Schulkindern 29 Röckchen und
Schürzen bzw. 33 Westen.
Die Gedenkfeier am 15. März wurde
wegen der Vorbeugungsmaßnahmen
puncto Coronavirus leider gestrichen,
aber die Repräsentanten der deutschen Selbstverwaltung haben die
Ehre erteilt und einen Kranz am Denkmal der Helden des Freiheitskampfes
1848 niedergelegt.
2021 findet in Ungarn eine Volkszählung auch bezüglich der Zugehörigkeit an die deutsche Nationalität
statt. Es ist eine grundliegende Aufgabe für uns, unsere schmerzhaften
Erinnerungen zu bekämpfen und uns
in großer Zahl unserer Nationalität zu
bekennen. Dazu verpflichten uns die
Verbundenheit an die Vergangenheit
und Achtung unserer Ahnen. In diesem Zusammenhang unterhielten wir
mit dem Vorsitzenden des Diósder
Deutschen Traditionspflege Vereins,
Herrn György Bicskei Verhandlungen
um in dieser Angelegenheit so weit
wie möglich effektiv mit einander zusammen zu wirken.
Eine feudevolle Nachricht: vor kurzem wurde die eigene web-Seite der
deutschen Selbstverwaltung unter dem Titel: www.diosdisvabok.hu
(’Diósder Schwaben’) eingerichtet.
Facebook (’Diósdi Svábok’) ist eine
weitere Plattform zum Recherchieren
nach Vergangeheit, Gegenwart und
Zukunft des Deutschtums in Diósd.
Vertreterkörperschaft der Diósder
Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung

Civilek a költészetért
A diósdi társaskörben immár tizenkét
éves hagyomány, hogy a költészet
napjáról, József Attila születésnapjáról, diósdi civil szervezetek tagjaival,
Diósd vállalkozó kedvű képviselőivel
és lakosaival együtt – az országban
egyedülálló módon – emlékezünk
meg. A jeles napon a versmondók
kedvenc verseiket, meséiket mondják
el az Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskolában.
Idén ennek a szép hagyománynak
a folytatása nem kis fejtörést okozott
a szervezőknek, a koronavírussal járó
intézkedések nyomán a személyes
kapcsolatot mellőzni kellett. A digitális oktatás bevezetése adta az ötletet:
használjuk ki a virtuális térben rejlő lehetőségeket.
Az előző évekhez hasonlóan szerettük volna, ha a versmondók kedvenc
verseikkel jelentkeznek, de felhívtuk a
figyelmet néhány jelentős évfordulóra is: a közelmúltban hunyt el Csukás
István, Fekete István idén lenne száz-,
Szabó Lőrinc pedig százhúsz éves.
A módszer a helyzethez illően különleges volt, hiszen a versmondók vállalva a még nagyobb nyilvánosságot, videókon küldték el a verseket, meséket
a gyerekeknek. A kiváló produkcióknak
így még sokkal több nézője lett (1100
megtekintője volt eddig a programnak
a YouTubeon), mintha személyesen az
osztályban mondtak volna verset a jelentkezők, hiszen egy-egy felvételt több
osztálynak is továbbítani tudott Kőhidi

Tamás tanár úr. A pedagógusok is nagy
szeretettel és lelkesedéssel fogadták a
videókat, a 3.a osztályosok pedig rajzokat is készítettek a költeményekhez
(képünkön az egyik alkotás). Sajnos a
szerzői jogok miatt a felvételek nem
lehetnek nyilvánosak, de az iskola, valamint a Diósdi Társaskör Egyesület címére küldött kérésre szívesen elküldjük
a hozzáféréshez szükséges linkeket.
Nagy köszönet illeti a versmondókat, akik között fiatal, lelkes tanár
nénik, édesanyák is voltak. Nagy örömünkre az idén nemcsak versek, de
mesék és egy megzenésített Balassi
Bálint-dal is szerepelt a Diósdi Női Kar
előadásában. A gyerekeknek üzent
Bodza Klára, a híres népdalénekes-tanár is egyik szép felvételével.
„Óriási köszönet a Diósdi Társaskör
Egyesületnek, az idén is gondoltak a
gyerekekre versekkel, dalokkal a költészet napja alkalmából. […] Kőhidi Tamásnak köszönjük a videók rendezését,
feltöltését” […] – írta Leszák Ferenc igazgató úr az iskola Facebook-oldalán.
Örülünk, hogy sikerült örömet okozni a gyerekeknek, köszönjük az iskola
igazgatójának és tanárainak, hogy remek segítséget nyújtó partnerek voltak, ennek a nem mindennapi feladatnak a sikeres megvalósításában!
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
(Vörösmarty Mihály Gondolatok a
könyvtárban)
Benkő Judit
Diósdi Társaskör Egyesület elnöke
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Szerinted?
Megkérdeztünk néhány gyereket és felnőttet gyülekezetünk tagjai közül, mit gondolnak a rendkívüli, koronavírussal kapcsolatos helyzetről.
Levi (8) : Ebben az egészben jó az, hogy így van időm
itthon sokat legózni. Igazából
nem izgulok a vírus miatt, csakk
mondjuk azért, hogy elkapom..
De ránk nem veszélyes – aztt
mondják. Ez segít azért, hogyy
higgyek Istenben.
Emma (11 ): Nekem tetszikk
bb
az otthoni tanulás: hamarabb
n.
végzek sokkal, mint a suliban.
Több időm marad pihenni és
át,
gyakorolni (furulyát, zongorát,
retrombitát) meg arra, amit szererátek. Ha lehetne találkozni a baráne.
taimmal is, úgy még jobb lenne.
am
A vírus miatt én nem aggódtam
annyira. Betartom nagyjábóll a
héz
szabályokat, így nagyon nehéz
lenne elkapnom. Tudom, hogyy Isten vigyáz ránk, és úgy is az lesz,
amit ő akar.
bban
Johanna (13): Engem jobban
megviselt az, hogy itthon kell maradni, mint, hogy vírus van. Én nagyon
szeretek társaságban lenni. A suliban
se a tanulást élvezem legjobban, hanem azt, hogy ott vannak az osztálytársaim, barátaim.
Éva (48): Hívőként ez az időszak
áldásokkal teli, nyugalmas, lehetőséget ad az elmélyülésre önmagunkban. Hálás vagyok az ajándék időért,
amit a családommal tölthetek, hogy
a technikai vívmányok következtében
azokkal is kapcsolatban lehetek, akik
távol vannak, hogy lehetőségem van
időt tölteni hívő testvéreimmel. Nem
vagyunk egyedül, Isten most is figyel
ránk, velünk van, miként mi is számíthatunk egymásra. Akinek pedig segítségre van szüksége, az is számíthat
gyülekezetünkre akár tagja a közösségünknek, akár nem.
Móni (47): Négy gyermek anyukájaként az online tanulás széles spektrumát tapasztalhattam meg (egyetem,

kö é i k l általános
ált lá
iiskok
középiskola,
la és óvoda). Érdekes megélni, hogy
mindaz, ami ellen eddig küzdöttem,
most a legnagyobb segítséget nyújtja: a gyerekek magabiztosan járnak az
online világban. Büszke vagyok rájuk,
hogy az elzártságot, karantént nagyon
jól viselik. Én kevésbé élném meg jól,
ha nem ismerném Istent, aki békességet ad, szeret, és nem tudnám, hogy
okkal történik minden. Igyekszem
minden lehetőséget kihasználni, hogy
segíthessek otthonban élő idős embereknek.
Gábor (60): Egészségügyi szempontból kiemelten veszélyeztetett
vagyok, a korom miatt is. Mégis azok
közé tartozom, akik áldottak ebben
a nehéz időszakban, mert az eddigi
életem munkával telt és most bezárva olyan dolgokra tudok időt fordítani, amikre eddig nem nagyon jutott
idő. Megbecsülöm az órákat, amiket
a feleségemmel közösen tölthetek.

Sokkal több idő jut Istenre
l i nincs
i
h á és
é hálás
hálá vafigyelni,
rohanás,
gyok azoknak, akik minden erejükkel
helytállnak odakint, és az embereken
segítenek. Remélem, hogy a járványnak nemcsak pusztító, hanem embert és közösséget formáló hatása is
lesz.
Ildi (50): Nagyon szívemen vannak
azok az idős emberek, akiket elzártak
a világtól a biztonságuk érdekében.
Vajon a magány is van annyira pusztító, mint a koronavírus? Felhívást
tettem közzé tanítványaim, barátaim
között, hogy írjanak az idősotthonban
karanténban lévő embertársaiknak;
akár küldjenek gyerekrajzokat. Kitörő
öröm fogadta a küldeményeket.
Köszönjük mindenkinek, aki személyi jövedelemadója egyházi 1%-ának
felajánlásával részt vállalt a közösség
működésében. Kérjük, 2020-ban is
rendelkezzenek javunkra, technikai
számunk: 1555.
Paulus Evangéliumi Közösség
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Otthon, egyedül – Kiskorúak figyelmébe
Az iskola kapui hetekkel ezelőtt bezártak, a tanulást otthon folytatjátok online felületeken tanáraitok segítségével. Amennyiben egyedül vagy otthon,
az alábbiakra figyelj:
– Ne nyiss ajtót idegeneknek! A bejárati ajtót mindig zárd be! Ha van,
használd a biztonsági láncot is!
Ha valaki kaputelefonon keresztül kéri, hogy engedd be, de nem
ismered, ne nyisd ki neki a kaput!
– Szüleiddel tartsd a kapcsolatot
telefonon! Hívd fel őket rendszeresen, ahogy erről korábban megegyeztetek. Te is legyél mindig
elérhető szüleid számára, hiszen
aggódhatnak érted.
– Barátaidat csak akkor engedd be
a lakásba, ha a szüleiddel megbeszélted, és ők megengedték.
– Ismeretlen hívószám esetén ne
vedd fel a telefont!
– Telefonon, internetes felületen ne
mondd el senkinek, hogy egyedül
vagy otthon.
– Ha internetezel, figyelj arra, hogy
senkinek ne add meg a lakcíme-

Magányomban...
det, személyes adataidat (nevedet, születési adataidat, telefonszámodat, hova jársz iskolába
stb.). Ha a közösségi oldalakon
ismeretlen személy ír üzenetet,
vagy találkozóra hív, minden esetben mondj nemet!
– Ha bármi rendkívüli történik, azonnal telefonálj szüleidnek!
– Veszélyhelyzet esetén hívható
egységes segélyhívó szám: 112

(pl. tűzeset, rosszullét, baleset
stb.) Amikor a hívásfogadó felveszi a telefont, a következőket kell
elmondanod:
Mi történt; mikor történt; hol történt;
kivel történt; hogyan történt.
A hívásfogadó esetleges további
kérdéseire próbálj meg nyugodtan,
érthetően válaszolni.
Forrás: police.hu

Megrendülve őrizzük emléketeket
Lelki beteg a Diósdi Hagyományőrző
Klub tagsága: rövid idő alatt két kedves, szeretett tagunkat veszítettük
el. Haláluk kis közösségünk részére
megdöbbentő, a helyük űrt hagy a lelkünkben.
Ezt éreztük először Balla Lászlóné
Margitka elvesztése kapcsán, amikor
március 17-én halálhíréről
értesültünk. Margitka
agja,
a klub alapító tagja,
tív
jó barát és aktív
résztvevője voltt
csapatunknak.
Hosszú betegsége, elgyengült fizikai ereje miatt
az utóbbi hónapokban már
nem tudott résztt
vévenni rendezvé-

nyeinken, összejöveteleinken. Hiányzott a mosolya, humora, kedvessége.
A tavasz a mi kis közösségünk számára újabb rossz hírt hozott. A járvány
miatt fegyelmezetten visszavonuló
tagságunkat újabb megdöbbenés
érte. Szeretett klubvezetőnk, Inzsel
Ottóné Pannika április 7- én eltávozott
e földi életbő
életből. Nagy szorongással, aggódással követtük végig váratlan,
súlyos betegségét,
súly
fé
féltve
őt, bíztunk
o
orvosaiban
és
Panni gyógyulni
akarásában, a
gyógyulásában,
de hiába. Klubunkért frissen,
temperamentu
tumosan,
nagy
amb
ambícióval
mindent

megtett, sok vidámságot hozott közénk. Jó ötleteivel, szervezőkészségével, kedvességével örömmel fogta
össze csapatunkat, ahol segítőkre is
talált. Vezetését hosszú távra gondoltuk, de a sors közbeszólt. Külön
köszönjük férjének, családjának a türelmét és azt az időt, amit Pannika nekünk adott. Panni szívesen vett részt
a helybeli közösségek által szervezett
programokon is.
A mostani helyzetben annyit tehettünk, hogy egyeztetett időpontban,
saját otthonainkban, lélekben együtt
voltunk a tisztelt és szeretett halottainkkal, és egy-egy szál gyertyát gyújtottunk lelki üdvösségükért, megrendülve véve örök búcsút tőlük.
Családjuknak őszinte részvétünket
fejezzük ki; pihenésük legyen békés,
emlékük áldott!
Dósdi Hagyományőrző Klub tagjai
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Mélyvízben
is a felszínen

Minden érintett előtt ismert: március 16-tól az Eötvösben is áttértünk a
rendkívüli tanítási rendre. Péntek délután még úgy indultunk haza, hogy
hétfőn találkozunk a gyerekekkel, de
estére kihirdették az online oktatásra való áttérést. Még a hétvégén felmértük az ügyeletre való igényt, de
a szolgáltatással nem kívántak élni:
minden család meg tudta oldani a
gyerekek felügyeletét. Az új rendszer
első napjaiban közösen készültünk a
hirtelen jött feladatra, és bele is ugrottunk azonnal a mélyvízbe.
Rengeteg ötlet, javaslat és segítség
érkezett. Előnyös volt, hogy sokunk
már rendelkezett tapasztalattal. A világháló ilyen értelmű használatát már
megszoktuk, csak eddig a gyerekekkel
közösen alkalmaztuk az osztályteremben, a rendes tanítási keretek között. A digitális oktatásra történő áttéréstől viszont legfőképp az internetre
lettünk utalva. Kipróbáltuk a tanítványainkkal a legkülönbözőbb technikákat, online órákat, és néhányunk
a „youtuberkedésbe” is belefogott.
Az ország minden részéről kerültek fel
a jobbnál jobb oktatóanyagok a videómegosztóra és más online oldalakra.
Révükön jól ki tudjuk egészíteni a saját
pedagógiai anyagainkat.
Tapasztalatom szerint a gyerekek gyorsan alkalmazkodtak az új
helyzethez, ugyanakkor sokan írták,
mondták, hogy szívesen jönnének
már az iskolába. A szülőknek nagyon
sokat köszönhetünk, mert a számos
egyéb teher mellett a gyerekek felügyelete teljes egészében, míg a tanulásban történő segítése részben rájuk maradt. Hálásan köszönjük nekik
az együttműködést, a mindennapos
kapcsolattartást és a sok segítséget!
Kőhidi Tamás
igazgatóhelyettes
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Távszeretetben
A járvány miatt március közepén hozott intézkedés mindenki életét felforgatta: új helyzethez kellett alkalmazkodniuk a szülőknek, és nekünk,
bölcsődei kisgyermeknevelőknek is.
A gyerekekről nem is beszélve!
A csoportszoba asztalán félbehagyott papírnyuszi és a szoba sarkában árván elgurult labda mutatta,
hogy itt még percekkel, napokkal
előtte zsongás volt, élet folyt. Hirtelen
minden csöndes lett, magányos, árva.
Ez most nem olyan, mint a nyári zárás,
ahol a szülők elutazhatnak pihenni a
gyermekeikkel. Otthon vannak, dolgoznak, és emellett a kisgyermekeket
is le kell kötniük valahogyan. Habár
a bölcsőde nem oktatási intézmény,
azért a mindennapokban itt is komoly
tanulási folyamat zajlik. A gyermekeknek itt nyílik ki először a világ, itt tanulnak bele a szociális kapcsolatokba,
a mindennapi feladatokba, az életbe.
Ügyesedik az ujjacskájuk, dallamokat
ismernek meg és énekelnek vissza,
egyre szebben esznek, vagy ellesik a
nagyoktól a pelenka nélküli élet rejtelmeit. Mindez most egyik napról a másikra hirtelen megakadt. Nálunk, az
intézményben. De az ő kis életük azért
folyik tovább, és amiben csak lehet, mi
is próbálunk segíteni a szülőknek.
Az új helyzet új megoldásokat kívánt. A bölcsődében számos eszköz
áll a kisgyermeknevelő rendelkezésére,
hogy lekösse az apróságok figyelmét.
De át kellett gondolnunk, mi minden
lehet egy átlagosan felszerelt háztartásban. A kézműveskedésekhez,
festéshez olyan eszközöket válogat-

tunk, melyek jó eséllyel megtalálhatók
otthon is. Parafadugó, műanyag villa,
reklámújság lett többek között az eszköz, melyekkel segítettük a szülőket,
és ötleteket adtunk nekik, mi mindent
készíthetnek el a gyerekekkel. Az énekeket is át kellett gondolnunk. Melyek
azok a dalocskák, amiket még a szülők
is ismerhetnek, együtt énekelhetnek
csemetéikkel. Végső esetben voltak
dalok, melyeket mi magunk énekeltünk
videóra nekik. Jött a húsvét, az anyák
napja, így próbáltunk mindent a témának megfelelően válogatni.
De sajnos mindez nem pótolhatta
a legfontosabbat: a személyes találkozást. Nem láttuk őket, nem beszéltünk velük. Icike-picikét nekünk is a
gyermekeink; hiányoznak! Elmaradtak szülinapok, nem hallottuk az első
szavakat, nem szurkolhattunk, ahogy
először wc-be pisilnek, nem ölelhettük meg őket. Hirtelen maradtak el,
bizonytalan, hogy mennyi időre. Vajon
a hároméveseinket látjuk-e még, elbúcsúzhatunk-e, vagy már az oviból
integetnek vissza legközelebb?
Számtalan kérdés, bizonytalan válaszok. Néha beszélünk a szülőkkel,
küldözgetjük az ötleteket, de alapvetően csak várunk. Várunk, hogy újra
nyithassunk, hogy újra megölelhessük kis apróságainkat, hogy élettel
teljenek meg az üres falak, és gyerekzsivaj verje fel a környék csöndjét.
Addig viszont marad az ügyelet, ahol
néhány kisgyermek visz színt a csendes mindennapokba, és mosolyt csal
az arcunkra.
Krisztián Melinda
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Várjuk a kicsiket!
– beiratkoztak az ovisok
Mint minden évben, idén is eljött az
óvodaköteles gyerekek beiratkozásának ideje. Aztán az élet ezt is átírta.
A járvány ideje alatt rendelet határozta meg, hogy milyen formában és
időtartamban lehet országszerte az
óvodákba beíratni a gyermekeket. Ezt
megelőzte az Oktatási Hivatal által kiadott óvodaköteles diósdi gyermekek
listája, így tudtuk, kiket várunk.
Április elejétől folyamatosan érkeztek a szülők által kitöltött adatlapok.
Elküldésére azért is kértem a szülőket,
mert az adatlap bővebb információk
átadására adott módot, és lehetőség
volt a szülőknek jelezni egyéb kérésüket – ha volt ilyen.
Április 21-e volt az időpont, amikor
a körzettel rendelkező óvodák rögzítették az adatokat, így mi is, hiszen a
Diósdi Dió Óvoda felvételi körzete Diósd közigazgatási területe. Az összes
olyan diósdi óvodaköteles gyermek
adatait rögzítettük az informatikai felületen, akiről addig nem érkezett jelzés, hogy másik óvodát választottak.
A jelzett időpontig 168 gyermek
iratkozott be; 108 óvodaköteles és 60
nem óvodaköteles gyermek kérelmét
küldték el a szülők. (A 2020–2021-es
nevelési évben nem óvodaköteles az
a gyermek, aki 2017. augusztus 31.
után született. Ők csak a szándékukat
jelezhették, hogy szeretnének férőhelyet kapni.)
Komoly feladat ennyi gyereket felelősségteljesen beosztani, lehetőleg
a kérésnek megfelelő tagóvodában,
telephelyen. Ez a Kocsis utcai tagóvodánk esetében komoly nehézséget okozott: 93-an jelezték igényüket,
azonban csak 47 férőhelyünk volt.
Többen tavaly óta vártak (zömében
2016-os őszi-téli születésű gyerekek,
akik inkább kivárták a következő évet,
hogy bejuthassanak), volt sok olyan
beiratkozó, aki Kocsis utcai óvodásunk testvére, és 2017-ben született
(sajnos 2018-as testvér már szóba
se jöhetett abban az épületben), te-

s”
hát értelemszerűen az a „bázis”
ni
elsődleges cél. Mellette figyelni
nti
kell arra is, hogy lehetőség szerinti
a.
optimális legyen a nemek aránya.
A sajátos nevelési igényű gyere-kek beosztása ugyancsak figyel-met kíván.
Az Ifjúság utcai tagóvodánk és a
Gárdonyi Géza utcai székhelyünkk
52-52 gyermeket fogad a következő nevelési évben. 15-en szerettek volna a következő nevelési
évre beiratkozni, egy felmentést
kért, egy időközben lemondott a
férőhelyéről (még nem óvodaköteles a gyermek, így megtehette). A várólista kérését idén
már elutasítottam, mert nagyon
nehézkes egy év után is figyelemmel kísérni a tavaly beíratott
lh
gyermekek sorsát. Aki a jövő évi elhelyezést kérte, annak kérését elutasítottuk, jövőre várjuk az újbóli beiratkozást!
Diósd város az óvodáztatási kötelezettségének eleget tesz, nemcsak
a 108 óvodaköteles, hanem további
35 nem óvodaköteles gyermeknek is
biztosít ellátást, melyre több környező
településen nem adnak lehetőséget.
Sok telefont kapunk, hogy befogadjuk-e, a nem diósdi kicsiket, mert ott
a nem óvodaköteles gyerekeket elutasítják. Várakozólistán van nyolc, 2018ban született kisgyermek, akinek eddig
még nem adtunk biztos választ a felvételre, hiszen nem ismert a további, a
településre beköltözők száma.
Számos kérdést kaptam a három
óvodával kapcsolatban, amit tisztázni szeretnék. Diósdon nincs három
óvoda, a Diósdi Dió Óvoda egy óvoda
három épületben. Mindhárom épület
ügyviteli helye a Gárdonyi Géza utcai
óvodában van, itt található az óvodavezető és a titkárság. Minden jogviszonnyal és étkezéssel kapcsolatos
ügyet itt lehet intézni. Innen irányítjuk
a három tagóvodát, melyet a helyi
vezetők segítenek óvodapedagógusi
munkájuk mellett. Mindhárom épület-

b található
t lálh tó vezető
tő
ben
vagy óvodavezető-helyettes, vagy tagóvoda-vezető, vagy mindkettő, akikhez
bizalommal lehet fordulni A nevelőtestület minden nevelési évben öt nevelőtestületi értekezletet tart, amelyen
döntünk szakmai kérdésekben. Helyi
Pedagógiai Program alapján dolgozunk, azonos irányelvek alapján. Jómagam mindhárom épületet jól ismerem, hiszen mindháromban dolgoztam
az elmúlt tizenhét év alatt; az Ifjúság
úton még óvodás is voltam. Mindhárom épületnek megvannak az előnyei,
hátrányai.
Bízom abban, hogy a szülők elfogadják a lehetőségek nyújtotta elhelyezést, illetve csoportbeosztást gyermekük számára, és bíznak óvodapedagógusaink szeretetében, tudásában az épület színétől, nagyságától,
méretétől függetlenül!
Tervezzük, hogy találkozunk a leendő ovisok szüleivel, kis csoportokban,
szabadban vagy tágasabb térben május végén, illetve június elején. Emiatt
óvodapedagógusaink a közeljövőben
felveszik Önökkel a kapcsolatot!
Sánta Gáborné
óvodavezető
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Természet | Leveles a május, virágos a rét
A magyar népköltészetben
gyakran előfordulnak a virágok. A rozmaring, a majoranna, a rózsa, a csipkefa, a
gyöngyvirág mind a szerelem jelképei. Májusban már
sok virágunk virít a kertekben és a réteken is.
A gyöngyvirág is ebben a
hónapban nyíló, kedves és
illatos virág. Régen szinte
nem volt olyan vidéki kert,
ahol ne illatozott volna,
ugyanakkor hegyvidéki erdőkben, hegyi réteken is
gyakori volt, de az alföldi töl-gyesekben szinte összefüggő szőnyeget alkotott. A gyöngyvirág Európa nagy részén ismert. Alacsony termetű, virágai kicsik, bókoló harang alakúak, fehérek vagy enyhén
rózsásak és nagyon finom illatúak. Termései élénkpiros
bogyók, melyek erősen mérgező hatásúak. Ezt a szerény
virágot mindenki ismeri, szereti, különösen csodálatos illatáért dicséri. Viszont kevesen tudják, hogy a legrégibb népi
gyógyszerek közé tartozik. A régi időkben a fájó végtagok

Recept | Szilvás gombóc
Hozzávalók
cca. 20 db elkészítéséhez:
1 kilogramm burgonya, 40 dekagramm liszt,
10 darab nagyobb szilva, 15 dekagramm
zsemlemorzsa, só, porcukor, fahéj.
Elkészítése:
A burgonyát megfőzzük, majd áttörjük. Ha
langyos, akkor összedolgozzuk a liszttel és
csipet sóval. Ha ragadna a kézhez, adjunk
még lisztet! A szilvákat megfelezzük, és ízlés
szerint porcukorral, fahéjjal ízesítjük.
A tésztát félujjnyi vastagra nyújtjuk, és 8x8
cm-es kockákat vágunk. Belerakjuk a szilvát
és gombócot formálunk. Forrásban lévő bő
vízben kifőzzük. Ha feljöttek a víz tetejére,
még kb. 2-3 percig főzzük. Pirított zsemlemorzsába forgatjuk, fahéjas porcukorral tálaljuk.
Jó étvágyat!
A receptet a diósdi
Fenyves étterem séfje,
Pankovics Jenő készítette

bedörzsölésére használták, manapság pedig
megbecsült gyógynöv
vény
a szívbetegségek
gyógyítása terén.
Amennyire
szeretj és szépnek tartjuk a
jük
m
májusi
gyöngyvirágot,
a
annyira
nem ismerjük,
é nem örülünk neki, miés
k gyönyörűen rendben
kor
ta
tartott
füvünkben megje
jelenik
a kerek repkény,
va
vagyis
egy „gaz”. Pedig
ig
igazságtalanok
vagyunk
ez a kellemes, fűszeres
ezzel
illatú vadvirággal szemben. A kerek repkény mindössze 5-20
cm magas, mindenféle zöld területen előfordul. Ez a vadvirág illóolajat, sok vitamint és egészséges keserűanyagokat
tartalmaz, ezért hosszú időn keresztül gyógynövényként és
fűszerként használták. A régi fűvesemberek úgy gondolták,
hogy aki a kerek repkény első három levelét tavasszal leszedi
és megeszi, az egész éven át egészséges marad.
R.I.
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Rejtvény | Űrsztárok és űrsztorik
A Kornétás Kiadó által megjelentetett Schuminszky Nándor: Űrsztárok és űrsztorik című könyvében egy űrhajós
mondás olvasható. „A világűrben a Földre való visszatérés reményével élsz…” a mondat folytatását megkaphatják
a kijelölt sorok megfejtésével.
A megfejtéseket 2020. június 8-ig beérkezően küldjék
meg szerkesztőségünknek.
E-mail: titkarsag@kornetas.hu, levélcím: Kornétás Kiadó
Kft. „Diósdhéjban”1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D.

A helyes megfejtést beküldők között egy ajándékkönyvet
sorsolunk ki.
Az előző számunkban (2020/4) megjelent feladvány helyes megfejtése a következő volt: …vasár és ünnepnap a főlobogóval együtt kellett viselni…” A megfejtést beküldők
közül Bálint Ferenc (Diósd) olvasónknak kedvezett a szerencse. Nyereményét postán küldjük el. Gratulálunk nyertesünknek!
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Dzsúdósaink a rendkívüli
időszakban sem pihennek
Dzsúdókoreográfia 1.

Húzva, nyomva, erősödve
Március közepe óta tart a rendkívüli időszak, mely nehéz helyzetbe hozta a magyar sportot, ez alól
judo szakosztályunk sem kivétel.
A rendszeres csoportos edzéseinket szüneteltetnünk kell; a tréning
nagyon hiányzik sportolóinknak fizikai és mentális szempontból egyaránt. Azonban igyekszünk a legtöbbet kihozni a helyzetből. Felnőttt
ú
versenyzőink és utánpótlás korú
sportolóink sem pihennek. Lénye-ó
gében előre hoztuk a nyári alapozó
időszakot, melyet egyénileg oldanakk
őmeg tagjaink. Természetesen edzőink folyamatosan küldik számukra az
et
edzésterveket, és online segítséget
mnyújtanak, videókat és egyéb szemtiléltető anyagokat készítenek. A motiáváció fenntartása érdekében kihíváersokat hirdettünk meg, melyben a vertt.
senyszellem is előtérbe kerülhetett.
én
A Magyar Judo Szövetség Karantén

fia 2.

Dzsúdókoreográ

Orsz
Országos
Bajnokságán is részt vesznek sportolóink, amiben hétről hétre
külö
különböző
feladatokban mérhetik
öss erejüket. Ezen az erőpróbán
össze
Jüt
Jüttner
Janka a serdülő lányok közöt első helyen végzett.
zött
A
Arra
készülünk, hogy a szokásos
ny
nyári
táborainkat már meg tudjuk
ta
tartani,
de várjuk az erről szóló rende
delkezéseket.
Szakosztályunk nincs könnyű
he
helyzetben,
hiszen nem számolhatu tagdíjbevételekkel és sajnos a
tunk
tá
támogatások
sem érkeznek. Enn ellenére vannak, akik önkéntes
nek
a
alapon
támogatják munkánkat a
t
tagdíjak
utalásával, melyet köszönünk! Bízunk benne, hogy hamarosan újult erővel vághatunk bele
a munkába, és közösségünk újra
együtt dolgozhat. Mindenkinek jó
egészséget kívánunk!
Csetnek Béla
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Lomtalanítási szünet
Az ÉTH Nonprofit Kft. a koronavírus-járványra való tekintettel az
ügyfelek és munkatársai egészségének megóvása érdekében a házhoz menő lomtalanítás és házhoz
menő ágdarálás szolgáltatásait
határozatlan ideig szünetelteti.
Érden a Sas utcai hulladékudvar is
zárva.
A koronavírus-járvány miatt
kialakult helyzetre való tekintettel 2020. március 16. napjától az
Érden, Budaörsön, Nagytarcsán
és Tökölön működő ügyfélszolgálatok felfüggesztik a személyes
ügyfélfogadást. Minden nemű
ügyintézést telefonon lehetséges,
a 06 23 522-600-as telefonszámon,
illetve elektronikusan: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu e-mail címen lehet lebonyolítani. Ugyancsak a koronavírus-járvány miatt
az ÉTH felfüggeszti a szelektív
üveggyűjtő edények kiosztását.
A felfüggesztés további intézkedésig hatályos.

Online is szerezhető
nyelvvizsga
Máshogy kézbesít
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a 84/2020.(IV.3.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Posta könyvelt levélküldemények, hivatalos iratok és csomagok esetén különleges, érintésmentes kézbesítést vezetett be, amely visszavonásig érvényes. A legfontosabb tudnivalók:
• Az ajánlott levélküldeményeket személyes átvétel helyett, aláírás felvétele nélkül levélszekrénybe kézbesítik.
• A tértivevényes levelek, az értékbiztosított levélküldemények,
a hivatalos iratok és csomagküldemények kézbesítésekor a kézbesítő megfelelő távolságból egyezteti és rögzíti az átvételhez
szükséges kötelező adatokat, azonban aláírást nem kér. A küldeményt az ügyféllel közösen meghatározott helyre teszi.
• Hatósági házi karantén esetén a levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a karantén ideje alatt a címen nem
kézbesítik, hanem postahelyen megőrzik. A küldemények kézbesítését a karantén lejáratát követően kísérli meg a posta; ebben az esetben sem kérnek aláírást.
• A dokumentummenedzsment szolgáltatás esetén is az érintésmentes átvételre vonatkozó szabályok érvényesek, így amenynyiben a címzett veszi át a csomagot, akkor a kézbesítő a feladónak vissza küldendő dokumentumra az átvevő nevét és a
„POSTA” jelzést írja.
További részletek és információk a posta honlapján:
www.posta.hu

Veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online is
szervezhetnek nyelvvizsgát a vonatkozó kormányrendelet alapján.
Az elektronikus vizsga lehetősége
az egészségügyi kockázatok növelése nélkül segíti, hogy a tanulók
többletpontokhoz juthassanak a
felvételi eljárásban. A számítógépes
nyelvvizsgák lebonyolítására érvényes engedéllyel rendelkező vizsgaközpontok – az országos veszélyhelyzet idejére – kérelmezhetik az
Oktatási Hivatalnál (OH), hogy akkreditációjukat kiegészítsék online
vizsgáztatással, és így a koronavírus-járvány idején is biztosított legyen a nyelvvizsgázás lehetősége.
A vonatkozó rendelet értelmében
akár az írásbeli, akár a szóbeli résznyelvvizsga teljesítése – amennyiben az ebben a tanévben történik –
a pontszámításnál komplexnek számít, így az online vizsgázók az idei
felsőoktatási felvételi eljárás során
jogosulttá válnak a többletpontra.
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Ha sürgős
Lánglovagok kerestetnek
Az Érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény a 2020. április 30án megjelent vonatkozó miniszteri
utasítás értelmében elsődlegesen
sürgős (azaz életveszély vagy tartós egészségkárosodás elhárítását
szolgáló) orvosi ellátásokat végez.
A nem sürgős ellátásokra kizárólag a szakorvossal rendelési időben
történt telefonos konzultáció alapján kapott előzetes időpont foglalása után kerülhet sor. A változások a
rendelőintézet honlapján is követhetők. (www.erdirendelo.hu)

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a mellékelt felhívással ajánl tűzoltóképzést, illetve állást a 18. életévüket betöltött érdeklődők számára. A tűzoltó
szakképzés öt hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150 ezer forint
támogatást, egészségbiztosítási járulékfizetést, ruházatot, szállást
és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítanak a képzésben részt vevőknek. A képzést követően bruttó 250 ezer–270ezer
forintos illetményt biztosít a szervezet.
Bővebb tájékoztatást kérni a +36-1 469-4105-ös, a +36 23-524-570
telefonszámon vagy a Pest.Human@katved.gov.hu, illetve az erd.
human@katved.gov.hu e-mail címen lehet.

Jelentkezz a testületbe!
Értékes Pest megye
A Pest megyei Értékeink – Barangolások a Börzsönytől a Tápió mentéig című új kiadvány képzeletbeli
utazásra hívja a tisztelt olvasót
Pest megyébe.
„Utunk során számos tájat, várost
és települést érintünk a Börzsöny
csúcsaitól az Alföld síkjáig, a Zsámbéki-medencétől a Gödöllői-dombságig, a Dunakanyartól a Tápió mentéig. Ismert és kevésbé ismert nevezetességeket láthatunk, történelmi
személyiségekkel és helyszínekkel
találkozhatunk, nem utolsósorban
pedig rengeteg érdekességgel gyarapíthatjuk tudásunkat, ismereteinket. Pest megyei utazásunk ugyanis
értékekben igen gazdag lesz – hiszen kulturális örökségünk megyei
értéktárban található elemeit látogatjuk meg, keressük fel e virtuális
kirándulás alkalmával.” – olvasható
a legújabb kiadvány előszavában.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középiskola
1–3. évfolyamán tanuló, roma származású fiatalok tanulmányainak
eredményes befejezéséhez, illetve
a rendőri pálya választásához.
Fontosabb pályázati feltételek:
– év végi átlageredmény legalább
3,00;
– magyar állampolgárság, magyarországi lakóhely;
– egészségügyi, fizikai, pszichikai
alkalmasság;

Bűnben
Brutális kettős gyilkosság történt
április 22-én Diósdon. A rendőrség
közleménye szerint egy 18 éves,
diósdi fiú hívta őket azzal, hogy
két emberrel végzett. Az áldozatok apa és fia volt; ők fogadták
be a fiút, aki nagyon rossz körül-

Egy hitel felvétele mindig alapos döntést igényel!
Engedje meg, hogy időt és energiát takarítsak
meg Önnek és plusz kamattámogatást intézzek
díjmentesen az összes kereskedelmi banknál.
• Babaváró kölcsön
• CSOK, CSOK-hitel
• minősített fogyasztóbarát lakáshitelek
új és használt ingatlan vásárláshoz,
• szabad felhasználású hitelek
• személyi kölcsönök

Tűri Ibolya Ildikó 06 20 465 3882

– büntetlen előélet;
– jelentkezés a rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára.
Jelentkezési határidő: 2020. június 30.
A pályázatot elnyerők a következő támogatásban részesülnek:
kollégiumi és menzaköltség; ruhaköltség; tanszersegély; tanulmányi
eredménytől függő havi ösztöndíj.
További pályázati feltételekről tájékoztatás, részletek és információ:
Szőke Zsuzsanna r.a. +36 1 443 5114 /
30-526-os mellék; www.police.hu

mények között nőtt fel, eldobták
a szülei, majd gyermekotthonba
került. A rendőrségi közlemény
szerint a férfi hajnalban, fél kettő körül hívta őket azzal, hogy
„baltával végeztem az ismerőseimmel”. A gyanúsítottat elfogták,
több emberen elkövetett emberölés miatt indítottak ellene eljárást.

KÖVIRÓZSA
VIRÁGKUCKÓ
Diósd, Sashegyi út 4.
mobil: +36 30 856 1509
nyitva: H–P. 8–18,
Szo.: 8–13.
LAPUNK
HIRDETÉSFELVEVŐ HELYE

