HÉJBAN

diósd
DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA
xxvI. ÉVFOLYAM • 8. SZÁM • 2016. AUGUSZTUS

Augusztus 20.
Államalpításunk ünnepe

Megnyitottunk!
Rendkívüli nyitási kedvezményekkel,
személyre szabott ajánlatokkal, korszerű
ügyféltérrel és színvonalas kiszolgálással várunk
a diósdi UPC Shopban.

Látogass el hozzánk!
2049 Diósd, Baross u. 4. – a Lottózóval egy épületben
Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek: 10.00-17.30; szombat: 08.00-13.00 óráig.
Telefon: 06 70/947-9793, 06 70/314-9793

Á llásl e h e t ő ség !

A Díjbeszedő Holding Zrt. Fővárosi Leolvasási Osztálya
Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres az alábbi településeken, illetve ezek vonzáskörzetében található elektromos
fogyasztásmérők leolvasására: Diósd

Leendő munkatárs fő feladatai:

– a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott
ütemezés szerinti leolvasása, a fogyasztási adatok rögzítése, fotók készítése, ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése a fogyasztókkal.

Elvárások:

– minimum 8 általános iskolai végzettség, fizikai alkalmasság,
terhelhetőség, jó kommunikációs képesség, precíz munkavégzés, ügyfélközpontúság, jó szervező és problémamegoldó képesség, saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi, Android okostelefon használatának alapszintű ismerete (munkaeszköz).

Amit kínálunk:

részmunkaidőben is végezhető, hosszú távú munkalehetőség.
alapfizetés+teljesítményarányos prémium (8 órás munkaviszony esetén megszerezhető bruttó jövedelem akár: 250-300
ezer forint, gépkocsi költségtérítés.

Jelentkezés:

Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát küldje a
macsai-nora@dbrt.hu e-mail címre.
További információ a 061 481-9773 telefonszámon kérhető.

Irodaház
és
Ipari csarnok

Kiadó

Budapest határában, Diósdon
az M0-ás közelében lévő ipari
övezetben
• 1100 m2 ipari csarnok és
• 450 m2 irodaház
• 3000 m2 bekerített telken
július 1-től hosszú távra kiadó!
Telephely címe:
2049 Diósd Ipar utca 10.

Érdeklödni:
Kovács László 0620/958-01-79,
0620/483-70-07
email: lacko77@t-online.hu

Szent István király ünnepén
Szabadság, béke, igazság: magyarok országa

fundamentumteremtő elhatározásból, hogy Géza beengedte az országba Pilgrim passaui püspök követeit. E bajor papok egyike keresztelte meg fiát, Vajkot is, aki így a passaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta.
Az ifjú István vallásos nevelésének elmélyítése már a Prágából érkező Adalbert püspök feladata volt, aki – miután megbérmálta – gyakorlati és elméleti szempontból is nagy hatással volt rá. Később ő
közvetítette (995-ben) az István és Gizella között létrejött házasságot. Bizonyára Adalbert tevékenységének is köszönhető, hogy amikor a fiatal trónörökös apja halálakor, 997-ben átvette a hatalmat, a
keresztény szellem és a vallásos világnézet már visszavonhatatlanul
megszilárdult benne.
Ellenfeleinek (Koppány, Ajtony) legyőzésével megteremtette annak
a lehetőségét, hogy az ősök által előkészített társadalmi alapokon elkezdje annak a felépítménynek a megvalósítását, amely még napjainkban is áll; mi a hazánknak nevezzük, mások pedig úgy mondják:
Magyarország.
István államépítői munkásságának, államférfiúi nagyságának köszönhetően a megszilárduló új rendben az 1000. év karácsonyán,
a szimbólumokra a mi korunknál jóval érzékenyebb világban, jelképiségén túl, a hatalmi helyzetet is meghatározó eseményre került
sor. Mindaz, amit a síkságokon, a nomád életforma mellett megindult gondolati és hitvilági átalakulás felvezetett, s egy keleti íjfeszítő
nép Kárpát-medencébe való hazaérkezése megérlelt, István királlyá
koronázásában nyerte el formai és tartalmi betetőzését. Az István
király által alkotmányában, szerkezetében, kiterjedésében és történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország a keresztény világ előretolt bástyája lett, s hosszú századokon keresztül védte is azt
mindenféle ellenséggel szemben.
Egyházszervezői tevékenységét nagymértékben segítette az a pápától kapott apostoli kiváltság, amelynek alapján püspökségeket
alapíthatott, egyházi főméltóságokat nevezhetett ki. De a keresztény
magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban templomot építtetett. Eltökélt, lelke mélyéből fakadó őszinte vallásosságát
jól példázza, hogy uralkodásának minden esztendejében hivatalát a
templomban egy szentmise idejéig letette, azt jelezve ezzel, hogy azt
csak kölcsön kapta, s hogy királyi hatalmát népe javára Istennek áldozza.
Mindezek jegyében Szent István alkotásáról elmondhatjuk: nem
egyszerűen államformát hozott létre, hanem olyan alapra helyezte a
nemzet életét, amelyet csorbíthatnak ugyan, de el nem pusztíthatnak
a történelmi viharok. A keresztény erkölcs, a szabadság, a béke és az
igazság elválaszthatatlanok országunktól.
H.F
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„Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül!
A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a
király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény
erénnyel ékeskedjék. Minden nép a saját törvényei szerint él; add meg
az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen” – mondja szent királyunk fiához szólva az Intelmek egyikében. Oka, s minden erkölcsi és
hitbéli alapja megvolt ahhoz, hogy így, ilyen előremutatóan – és kortársai közül egyedülállóan – fogalmazzon vagy fogalmaztasson.
A magyarságnak a keresztény hitvilággal és értékrendszerrel történő
szoros összefonódása, noha sok tekintetben elvitathatatlanul István
király nevéhez köthető, nem hirtelen jött, nem minden előzmény
nélkül történt.
A keresztény magyar királyságot Istvánnak volt mire alapoznia.
Ahogy a korabeli magyarság sem gyökértelen, néhány évtizedes
nemzetként élt a Kárpát-medencében: az avar, a hun népekkel rokonságban lévő magyar törzsek (és ilyen módon törzsszövetségek)
művelt, kiérlelt tudású, harcos, bátor, öntudatos népességet alkottak. Ennek köszönhetően az István előtti évszázadban, a fejedelmek
korában e magyar törzsszövetség katonai ellenőrzése alatt tartotta
egész Nyugat-Európát. S épp István király maradandó alkotásának
tisztasága érdekében érdemes e helyütt is leszögezni: nem kifejezetten kalandozó-zsákmányszerző célú hadjáratokkal „sarcolták”
a kontinens korabeli népeit, hiszen az akkori magyarok semmivel
sem voltak szegényebbek, nem szenvedtek jobban szükséget, mint a
germánok, frankok vagy itáliaiak.
Annak a társadalmi fejlődésnek pedig, amelyen a magyar nép eközben átment, nyilvánvalóan voltak politikai kísérőjelenségei is. Azokban a századokban a politika, pontosabban a politikai ideológia az
egyház és a vallás nyelvén szólt az emberekhez. Ennek egyik sajátos
kifejeződése, hogy nem a barbár, nem a nomád, hanem a feudális,
európai, keresztény társadalom gyűjtőfogalmaként az „Európa” és a
„Christianitas” (keresztény) kifejezéseket használták, gyakran egymás szinonimájaként. Az is valószínűsíthető, hogy a magyarság a
kereszténységgel mint vallással még a Kárpát-medencébe érkezése
előtt megismerkedett. S ez nem is lehetett véletlenül, hiszen azt a társadalmi, gazdasági, életformabeli átalakulást, amelyet népünk azokban az időkben átélt, s amely végső soron lehetővé tette a többségi
akarattal támogatott, kevéssé erőszakos beilleszkedését az európai,
feudális államalakulatok sorába, már leginkább ez a hit, a keresztény
tanítás mint értékrendszer vezette és tükrözte.
Ezt a megalapozottságot erősítette tovább – nyilvánvalóan szükségszerű, okos megfontolásból – István apjának, Gézának tevékenysége
is. Még akkor is, ha Gézánál a kereszténység gondolata eleinte talán
inkább politikai, fejedelmi (királyi?) és dinasztikus célokat szolgált,
mintsem hitbéli eltökéltséget. Mindez semmit nem von le abból a

Hétköznapok és ünnepek
Amikor számba vesszük a következő két
hónap feladatait és eseményeit, egyre sűrűbbek a bejegyzések a naptárban. Nézzük, milyen programok várnak ránk! (Az
újság megjelenésének napjaiban már túl
leszünk több fontos eseményen.)
A kisiskola diákjainak elhelyezését a
nagy iskola udvarán 6 db konténer tanteremmel oldottuk meg, ezek felállítása
augusztus 22-23-án fejeződik be.
Az új alsós iskolába január elején
költözhetnek át a gyerekek. Ennek az
építése is folyamatosan zajlik. Aki arra
jár, láthatja a volt irodaház megújulását.
E mellett a kisiskola átépítése is jó ütemben halad, az épület óvodának ad majd
helyet. A két beruházás munkáit rendszeresen ellenőrizzük, és a hetenkénti
koordinációs egyeztetés is biztosítja a
városvezetés, a műszaki ellenőr, a tervező és az építők közötti együttműködést, a
zökkenőmentes kivitelezési folyamatot.
Augusztus 20-a, az államalapítás
városi megünneplésére 19-én kerül sor.
A program részeként a Marosvécsről
érkező delegációval megünnepeljük az
erdélyi településsel 10 éve fennálló testvérvárosi kapcsolatunkat.
A Summerfestről 4 ország együttese
lép fel nálunk augusztus 18-án.
A nagy iskola melletti telket tavasszal
megvettük, ennek nagyobb részén játékteret alakítunk ki a diákok számára, de itt
kap majd helyet a tanári parkoló is (több
mint 70 tanár tanít az iskolában).
A nyári időszakban sem pihentünk
a pályázatok beadása, a közbeszerzési eljárások lefolytatása terén sem.
Beadott pályázataink:
- geotermikus fűtés megvalósítására;
- energia-megtakarítási pályázat (a
nagy iskola szigetelésére, a régi ablakok
cseréjére és a napelemrendszer kialakítására, ez utóbbival kiválthatjuk az elektro-

mos áram felhasználásának egy részét);
- szabadtéri felnőtt fitness parkok létesítésére;
- a szeptemberi Mobilitási hét futó
programjára.
A norvég pályázatban is előrelépés
történt, ennél Törökbálint az irányító.
Az előkészítési szakasz után most a projekt megvalósítása indul el. Nekünk egy
ortofotó alapú térinformatikai rendszert
készítenek el, ezt a lakosság is használni
tudja majd.
A B program keretében az elmaradt
csatornabekötések közbeszerzési pályáztatása lezárult, a kivitelezés elkezdődött.
Ehhez kapcsolódik a csapadékvíz-elvezetés kialakítása is, mely szintén a közbeszerzési eljárás lefolytatása után indulhat
meg.
A Hivatal a kéthetes közigazgatási
szünet után augusztusban már dolgozik.
Két új közterület-felügyelő kezdte meg
munkáját augusztus elsejével, az adócsoportnál is teljes a létszám – 5 fő. A jegyzői irodába és a településüzemeltetéshez
hirdettünk meg állásokat.

Hamarosan
szeptembert
írunk,
ez
a
hónap
szintén
programokban
gazdagnak
ígérkezik.
Szeptember 8-9-10-én a Diósdi Búcsú három napos programsorozatára
hívunk mindenkit. Érdekes újdonságnak
ígérkezik a Retro kiállítás, valamint
a Hagyományőrző Egyesület Védett
virágok című kiállítása is, mindkettőt a
Közösségi Házban tekinthetik meg.
Ezt követően a Műszaki Egyetem Épülettervezői Tanszéke hallgatóinak munkáját mutatjuk be. A 4. éves hallgatók fél
éven át foglalkoztak településünkkel. A
Diósdot érintő fejlesztési elképzeléseiket
2 héten át tartó kiállításon ismerhetjük
meg. Ezt szeptember 13-a és 25-e között
tekintheti meg az érdeklődő közönség,
s szavazhat arról, mely ötletek azok,
amelyek megvalósítását szívesen látná
városunkban.
A Kulturális hét nyitánya mindig a kitüntetések – Díszpolgár, Diósdért, Sport
díjak - átadása, erre szeptember 19-én
kerül sor.
A kulturális héten a diósdi civil szervezetek fognak fellépni, a részletes programot megtalálják az újságban, illetve a
weboldalon.
A barlangfürdő üzleti tervének elkészítése is halad, szeptember végén kerül
a testület elé. A tervezéshez kapcsolódóan a barlang részletes felmérése befejeződött.
Kedves olvasóink a fent írtakból láthatják, a hétköznapok komoly munkával teltek a nyári időszakban is.
Szerencsére az augusztusi, szeptemberi
napokban ezeket a hétköznapokat vidám
ünnepnapokkal tarkíthatjuk majd. De
mindannyian tudjuk, ünnepek nincsenek dolgos hétköznapok nélkül.

BME Építész hallgatói tervek

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán folyó
képzés egyik fontos állomása 4. éven a komplex tervezés tárgy.
A tantárgy nevében is kifejeződik a tervező építész feladata: a
különböző résztudományokat, társadalmi, szociális és művészeti helyzeteket integrálni képes összegző építészeti látásmód elsajátítása és alkalmazása. Nagy hangsúlyt kap az életközeli helyzetek megtapasztalása. A kiadott feladatok mindig olyan valós
helyszínekhez kötődnek, amelyek vagy megoldandó problémái,
vagy feltáratlan lehetőségei egy városnak, városi közösségnek.
A várossal való együttműködés során a hallgatók megismerik
a kiválasztott helyszín szűkebb és tágabb környezetét, a múltat
és annak tanulságait, a város elképzeléseit, jövőképét, az egyes

helyszínekre
javasolt lehetséges tervezési
programokat.
A tervezési folyamat során
azonban a cél
nem egy konkrét építészeti
program adott
helyre
való
megtervezése.
A javasolt funkcionális programok nyitottak, szabadon
formálhatóak,
indokolt esetben át is léphetik a valós igényeket, szabályozási
kereteket. Ez a könnyedség, szabadság azonban nem öncélú,
lényeges dolgokra irányíthatja a figyelmünket: a helyben rejlő
feltáratlan lehetőségek nagyobb összefüggéseire, kihasználatlan potenciáljára.
A Középülettervezési Tanszék reméli, hogy a tanszék alkotói közösségében a Diósdra készült, most bemutatásra kerülő
hallgatói tervek könnyedségükkel, esetlegességeikkel együtt is
figyelemre méltóak: egyszerre adnak bepillantást egy egyetemi
alkotóműhely munkájába, és egyszerre adhatnak inspiráló
gondolatokat a jövőképét formálni akaró helyi közösségnek.
Fejérdy Péter DLA építész, tantárgyfelelős
BME, Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék
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Nyári táborok

Az önkormányzat napközis tábora
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A tavalyi tapasztalatok alapján az idén is megszerveztük a diósdi általános iskolások számára a nyári napközis tábort azzal
a céllal, hogy segítsünk a szülőknek a gyerekek nyári foglalkoztatásának, felügyeletének
megoldásában. Július 4-étől
augusztus 5-éig, öt hetet
vállaltunk, amit a tankerület
vezetőjével és az iskola
igazgatójával egyeztettünk.
Az első héten az iskola tanárai, a második és harmadik héten egyetemisták, a
negyedik és ötödik héten a
Skid síiskola munkatársai
végezték a munkát.
Bár óriási a kínálat nyári táborokból, sokszínű a paletta a
tematikát és a költségeket illetően is, az önkormányzat tábora
mégis rendkívül népszerű volt. Köszönhető ez a kedvező árnak
és a gyermekbarát, helyben megvalósítható programoknak,
melyek nagyrészt az önkormányzat anyagi támogatásával, illetve önkéntes felajánlások segítségével valósultak meg.
A Junior naponta háromszor biztosított jó minőségű és változatos ételt, de mi is kiegészítettük az étrendet egy kis meglepetéssel. Hetente egyszer palacsintáztak a gyerekek, köszönet érte Párkányi Zolinak,
Nagy Viktóriának, Portik
Editnek és Ungvári Mónikának. A nyalánkságon
kívül naponta friss idénygyümölcsöt is kaptak a
táborozók, ezt Tomcsányi
Pálnak köszönjük. A sportprogramokat a Kurszán
Íjász Egyesület bemutatói,
és Pudner Balázs fekete öves
karatemester foglalkozásai
színesítették.
Köszönjük mindazoknak a
segítségét, akik a tervezéstől

a megvalósításig
részt vettek ebben
a munkában, nem
utolsó
sorban
azoknak, akik lehetővé tették, hogy
minden
reggel
rend és tisztaság
fogadja az iskolába
érkezőket.
A visszajelzések
alapján a gyerekek jól érezték magukat, és a szülők nyugodtan
hagyták a táborban őket. Amennyiben igény lesz rá, a lehetőségek és a feltételek megengedik, jövőre ismét együtt táborozunk.
Szücs Anna

Hittantábor

Önkormányzati tábor
a SKID síiskolában

A diósdi önkormányzat idén is szervezett napközis tábort az iskolásoknak. A 4. és 5. héten, július végén és
augusztus elején a SKID síiskola biztosította a helyszínt
és a programokat. A két hét - a síiskolától megszokottan - jó hangulatban, változatos tevékenységekkel telt.
A gyerekek - többnyire a sípálya területén - sportos, kreatív
foglalkozásokkal töltötték az időt, a rövid szabad programokra birtokba vehették a pázsiton álló
futball- és röplabdapályát, a játszóteret, az aktív
programok között
pedig a napvitorlák árnyéka és a
párakapu nyújtott
hűsítő perceket. A
kiszámíthatatlan
időjárás sem szegte
kedvünket. Hol a
felhőszakadás, hol
a kánikula adta körülményekhez kellett alkalmazkodnunk, de
mindig találtunk szórakoztató elfoglaltságot a gyerekeknek.
A téli síház most hűs menedékként szolgált, itt a gyerekeket
folyamatosan hidratáltuk, és a levezető perceket színezéssel,
rajzolással, kirakókkal,
építőkockázással
tölthették.Mindkét
héten
szerveztünk diósdi túrát:
ellátogattunk a kőbányába és Diósd legmagasabb
pontjára
is.
Játékos
versenyeket is rendeztünk, melyek résztvevőit
palacsintázással,
fagyizással jutalmaztuk.
Kihívást jelentett a különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek (6-tól 12 évesig)
együtt foglalkoztatása, de a rátermett táborvezető és a felkészült segítők mindig a helyzet magaslatán álltak.
A tábor során egyetlen nehézséggel szembesültünk: délután
a gyermekeikért érkező szülőknek igazán nem volt kön�nyű dolguk, amikor csemetéiket szerették volna hazavinni...
A táborokról a Skid Facebook oldalán találhatók életképek.
Reméljük, jövőre ismét találkozunk!

A katolikus hittanosok kétféle lehetőség közül választhattak
idén is. Június végén napközis táborban Szent Márton életével ismerkedtünk, hiszen idén ünnepeljük születésének 1700.
évfordulóját. Elkészítették a gyerekek a lapbookot, ami a tanultakon kívül társasjátékokat is tartalmazott. Kézműveskedtünk,
voltunk lovagolni Sóskúton, játékok, akadályverseny, számháború (korhűen római számokkal) színesítette a programot.

Júliusban Ópusztaszerre mentünk egy hétre. Vittünk magukkal kerékpárokat, így a programokra és ebédelni azzal
mentünk. Voltunk természetesen a Nemzeti Parkban, ahol a
kiállítások megtekintésén kívül íjászkodtunk, megnéztünk egy
lovasbemutatót, és részt vettünk egy 1926 beli tanórán. A Csillagösvény Labirintusban egész napot el tudtunk kóvályogni, sőt
még este is visszamentünk, hogy éjszaka is kitaláljunk belőle.
Kiépített pályán és erdőben is számháborúztunk, métáztunk,
pingpongbajnokság volt. Hagyományos programjaink sem maradtak el (őrangyalozás, kézműveskedés, vetélkedők, tábortűz).
Köszönjük Bogó László polgármester és az Önkormányzat
támogatását!
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2016. július 23án ismét népes
íjászsereg lepte el
a diósdi kőbánya
területét. Céljuk
az volt, hogy egy
beteg kisgyermeknek
segítsenek,
hiszen a júliusi
versenyt Csontos
Keve gyógykezelésének támogatására hirdettük meg.
Keve a születését megelőző pillanatokban oxigénhiányos állapotba került, emiatt a mai napig mind mozgásában, mind
mentálisan visszamaradott, halmozottan sérült kisfiú. Keve
édesanyja, Csontos Horváth Diána szerint a kisfiúnak egy intenzív (és igen költséges) gyógytornára lenne szüksége ahhoz,
hogy önállóan, vagy legalább járókerettel tudjon közlekedni.
Az íjászverseny résztvevői által befizetett nevezési díjakból 401
ezer forint gyűlt össze, ez az összeg körülbelül elég lesz arra,
hogy Keve megkaphassa az intenzív fejlesztést.
A verseny helyszínén ismét jelen volt a MagyarChilis Sáska
Gyula és a Kiss Húsműhely. Csodálatos termékpalettájukat kínálták eladásra, majd a bevételük 10%-át, és Sáska Gyula moruga paprikáinak becsületkasszáját ajánlották fel Keve részére.
Ezen kívül - ahogyan legutóbb is - Balogh Krisztián, a MESE
versenyek állandó szakácsa az eladott palacsinták becsületkas�szájában összegyűlt pénzt adományozta a gyermeknek. Hármójuk eladásaiból további 72 ezer forinttal gyarapodott az
adomány összege, így Keve családja összesen 473 ezer forinttal
térhetett haza.
Továbbra is köszönjük a Diósdi Önkormányzatnak a nagylelkű felajánlást a Kőbánya körüli kiserdő használatára, beleértve az Önkormányzat munkatársainak munkáját, akik a helyszín biztosítását vállalták. Köszönjük a diósdi Kurszán csapat
minden segítségét, azt, hogy részvételükkel könnyebben tudtuk megépíteni a pályát. Kiemelt köszönet illeti az ELEVEN-t,
azon belül is Nagy Gábort, hogy vesszőfogóikat a jótékonysági
versenyre való tekintettel ellenérték nélkül adták kölcsön, valamint azt, hogy a - sok esetben teljesen új - vesszőfogókkal
emelhettük a versenypálya minőségét.
Köszönjük, hogy a tombolára rengeteg felajánlás érkezett,
kisebb-nagyobb ajándékok, köztük egészen értékes tárgyak is
(festmények Muzsika-Tóth Lászlótól és Emődi Zsoltné Böbétől, valamint az ő kislányától, Mesitől; egy ifjúsági tradicionális
íj Jancsó Gyula műhelyéből; egy bőr tegez Jámbor Tibortól; egy
ezüst medál Rabotka György ötvös mestertől; egy bőr alkarvédő
Tóth-Kurucz Gabriellától; egy íjász ing Pádár Edittől; fűszerkeverék-csomagok Demeter Viktortól; valamint apró ékszerek
Szécsi Emőkétől, Kövesdi Hajnalkától, a Dombóvári Bizsutól,
Korény Jankától, Vadnai Edinától, Kun Gábortól és egy finom

Meseíjászok

Sacher-torta a gyerekeknek Horváth
Jenőtől). Ezek kisorsolásával gazdagítani tudtuk a
programot, s látva
a boldog nyerteseket, egy igazán
kerek napot zárhattunk.
A MESE csapata jóleső érzéssel
tekint vissza második versenyére.
Pusztán azzal, hogy
a versenyzők eljönnek egy versenyre,
jól érzik magukat,
egy kis élet jobbá
tételét is segítik.
Céljaink között továbbra is az egyre
színvonalasabb versenyek megrendezése szerepel, ahol az igazi
tét nem csupán a dobogós helyezés, hanem magában az, hogy
az ember részt vegyen a versenyen. Ezért is jutalmazunk meg
minden indulót névre szóló emléklappal, és a helyezetteket
egyedi érmekkel.
Köszönet illet minden íjászt, csendes támogatót, MESE-tagot
azért, hogy a II. MESE Jótékonysági Íjászverseny ismét valódi
baráti összefogásról tanúskodott. A résztvevők minden bizon�nyal sok-sok év múltán is emlékezni fognak arra a pillanatra,
amikor az igazi győztes, Keve aranyéremmel a nyakában vastapsot kapott kitartó és példamutató küzdelmeiért, életszeretetéért.
Soós László, a MESE elnöke

Kárpátalján
jártunk

Tavasszal meghívást kaptunk Nagygejőcről, testvértelepülésünk polgármesterétől, Szűcs Pálmától. A meghívás a diósdi
diákoknak szólt, nyári táborozásra várják őket július 25-étől
31-éig.

A sokféle tábor sorában ez mindenképpen különlegesnek számított, hiszen az úti célok között ez a vidék az elmúlt időszakban nem
szerepelt.
Nem részletezem a bonyodalmakat, a lényeg, hogy nagy volt az
izgalom itthon is, vendéglátóinknál is. A csapat végül összeállt, 9
diák és három felnőtt indult útnak július 25-én reggel. Valamen�nyien először utaztunk Kárpátaljára, tele voltunk várakozással és kíváncsisággal. Már a határ átlépése is rendkívüli volt, olyan, amilyet a
híradásokban látni. Hosszan kígyózó kocsisorok, rengeteg kamion,
türelmes és türelmetlen várakozók. Vendéglátóink figyelmességének és a konzul úr segítségének köszönhetően mi viszonylag gyorsan átjutottunk a vizsgálatokon, és kezdetét vehette a táborozás.
A kinti gazdasági nehézségek ellenére vendéglátóink mindent
megtettek, hogy jól érezzük magunkat. A polgármester asszony, a
nagygejőci és kisgejőci iskolák igazgatói mellett naponta más segítő
tanárok voltak a kísérőink, szervezték a kézműves- és sportprogramokat, a kirándulásokat. Esténként Kisgejőcön a Credo Művészeti Fesztiválon vehettünk részt, és a Kárpát-medence különböző
tájairól származó néptáncokat tanulhattunk. Egész napos városismereti sétát tettünk Ungváron, de a porviharral érkező felhőszakadás is különleges élmény volt.
Vendéglátóink az utolsó napra fantasztikus programot terveztek. Munkács vára és a Vereckei-hágó megismerése volt a
cél. A honfoglalástól napjainkig élhettük újra a történelmünket
ezeken a helyszíneken.
A gyerekeknek és a felnőtteknek bizonyára mást jelentettek
ezek a helyszínek, de még a legkisebbeknek is felejthetetlen élményt jelentettek az épített és a természeti környezetnek ezek
a gyöngyszemei.
Minden, amit ez alatt az egy hét alatt átéltünk, láttunk, tapasztaltunk, rendkívüli volt. Köszönjük!
Szücs Anna
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Schirilla György

a „nemzet rozmárja” Diósdon is hirdeti az
egészséges életmódot
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Felhívás
kirándulásra

A Diósdi Társaskör 2016. október
1-jére (szombat) kirándulást hirdet, melyre szeretettel várja a tagokat és minden érdeklődőt.
A program a következőket tartalmazza (helyszínek, látnivalók):
Zsámbék - román kori gótikus
romtemplom, Török-kút.
Esztergom - rövid séta a dzsámi
érintésével, a nemrég felújított
Vármúzeum megtekintése (közepes hosszúságú útvonal), Bazilika
– bejárása egyénileg, de az altemplomot csoportosan ismerjük meg,
megemlékezés Mindszenty Józsefről. Séta a téren, Meloccó Miklós Szent István megkoronázása
c. szobra, Babits Emlékmúzeum
- tekintettel a Babits-emlékévre
(halálának 75. évfordulója).
Párkány – Sobieski-emlékmű,
séta a főtéren, szabad program.
Indulás reggel: 6.30-kor a Szent
István térről
Érkezés: kb. 19.30
Költségek: tagoknak 2500, külsősöknek 3000 Ft (Szükség lesz euróra is Párkányban!)
A program Diósd Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.
Az utasbiztosítást mindenki
maga intézi!
A túravezető Bazsóné Meggyes
Klára
Jelentkezni lehet: Janurik Zsuzsa társasköri klubvezetőnél
hétfőnként a Kék Géza Közösségi
házban 18-21 óráig a Társasköri
Kártyaklubban.
Telefon:20/551-2909
A Társaskör elnöksége

2016. szeptember 12-én kerül sor Schirilla György nagyszabású óvodai futására. A diósdi találkozó az országos rendezvénysorozat fontos állomása. A sportember futva érkezik a diósdi óvodákba, ahol közösségi egészségtalálkozót tart.
A programban jóga-torna, picike futás és játékos sport szerepel. Éljen a sport, az egészség, a jókedv. Éljen Diósd!
„Már egészen fiatal koromban megismerkedtem a futással. Természetesen apám
jóvoltából. Kisebb-nagyobb megszakításokkal egész életemben futottam. Amikor elhanyagoltam magam, elsüllyedtem, amikor
gyakoroltam, fölemelkedtem. Mert a futás
erőt, önbizalmat, kitartást ad az élethez!
Igaz, ez minden sportról elmondható. A lényeg, hogy rendszeresen mozogjunk! Amikor úgy érzem, belefáradok mindenbe, ráveszem
magam, és fölfutok a hegyre. Ez után ismét életképesnek érzem magam!” (Shcirilla György)
Bogó László polgármester örömmel fogadta Schirilla György országos akciójának hírét,
és megtiszteltetésnek vette, hogy Diósdot választotta következő állomásként az egészséges
életmód támogatásához.

Sípálya tanévnyitó

2016. szeptember 17-én, szombaton
16.00 és 19.00 óra között a nyári szünet
után újra nyit a SKID síiskola Diósdon,
a focipálya mellett a Pacsirta utcában! A
megnyitón lehetőség lesz a sípálya kipróbálására (regisztrációhoz kötött), beiratkozásra, emellett játékos feladatokban,
csapatjátékokban vehetnek részt az
érdeklődő gyerekek. A megnyitó
programja ingyenes.
A síiskolába 3 éves kortól várjuk a
gyermekeket heti rendszerességgel tartott foglalkozásokra vagy magánórákra.
Beiratkozásra 2016. szeptember 12-től
lesz lehetőség. Részletek a www.skid.hu
honlapon!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt és barátait
a Diósd vadvirágai című fotókiállításunkra
2016. szeptember 9 -14-ig a Kék
Géza Közösségi Házban
naponta 14 és 17 óra között.
A kiállítást megnyitja Bogó László
polgármester.
Rendezvényünk Diósd Város és a
Kék Géza Közösségi Háztámogatásával jön létre.
Diósdi Hagyományőrző Klub

Egy jubileumi találkozóról

Megtartották a X. országos, és a VII. nemzetközi
találkozójukat az anyaországi és a határon túli
diós nevű települések. Az idei találkozóra Diósjenőn került sor, amely egyúttal a XVIII. Jenő-napi
rendezvény is volt.
A találkozó örvendetesen kibővült, már 11 település vett rajta
részt: Diósförgepatony, Diósjenő, Diósd, Gyenesdiás, Dióskál, Diósviszló, Zentagunaras, Bihardiószeg, Diósad, Macsola,
Diószén. A rendező település vezetősége az eső és szél miatt
egyik napról a másikra átszervezte a szabadtéri helyszínt az iskolába. A rendezvényen megjelent
több Nógrád megyei és országos
híresség is, Orbán
Viktor miniszterelnök pedig levélben köszöntötte a
Kárpát-medence
különböző tájairól
érkező résztvevőket. Az ökomenikus istentiszteletet
Böjte Csaba atya, a helybéli római katolikus plébános és a református lelkész celebrálta. A beszédekben elhangzott, hogy ezeknek az összejöveteleknek célja kapcsolataink ápolása, erősítése.
Különböző tájak, különböző határok választanak el bennünket,
mégis egyek vagyunk – magyarok!
Ebéd után felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér
László, az Országgyűlés elnöke üdvözlő szavait, majd (szokás
szerint) a polgármesterek üdvözölték a megjelenteket.
A
köszöntők
után kezdetét vette
a kulturális program.
A fellépő csoportok között szere-

pelt a Diósdi Hagyományőrző Klub Rozmaring Népdalköre, a
diósdi Naprózsafa Együttes néptánccsoportja, és új színfoltként
bemutatkozott a Diósdi Napsugár Tornacsoport. A késő estig
tartó bemutatók alatt egy külön teremben a diós sütemények
elbírálása folyt. A gyerekeket fajátékok, kézműves programok
kötötték le.
A késő estébe nyúló műsorszámok közepette köszöntések
is elhangzottak, illetve a versenyek eredményét is kihirdették.
Örömmel hallottuk, hogy a diós sütemények versenyében a diósdi Lajos Imréné rumos-diós kockájával II. helyezést ért el.
Tóth János polgármester köszöntötte a Diósjenőn 50 éve
házasságot kötött párokat, a Diósjenő Díszpolgára és Diósjenő
Szolgálatáért kitüntető cím új tulajdonosait, és átadta a Virágos
Diósjenőért díjakat.
Közben az idő gyorsan repült, s már sötét este volt, amikor
autóbuszaink hazaindultak.
Már csak egy futó köszönésre jutott idő:
Jövő júliusban Diósdon találkozunk!
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V. Diósdi Őszibarack- kiállítás
A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ez év július 30-án
rendezte meg az őszibarack-kiállítást.
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A Kék Géza Közösségi
Házban
már előző nap
megkezdődtek az
előkészületek. A
baracktermesztéssel kapcsolatos
régi
fényképek,
oklevelek, egyéb
hivatalos
iratok
a falakra kerültek. Az eszközök
is „időrendi sorrendben” felsorakoztak: metszőolló, permetező, kapa; kosarak a termés
begyűjtéséhez; talicska, kerékpár a
szállításhoz; sablonok a barack osztályozásához; faládák, Jancsi-papírok a
csomagoláshoz. A „napi munkához” egy
füles kosárban kenyér, szalonna, hagyma, egy üveg bor.
A kiállítás napján frissen szedett őszibarack érkezett. Az elmaradhatatlan dekorációs kellékek – harsogó zöld őszibarackfa ágak, ezüstös rozmaring – szemet
gyönyörködtető módon hangsúlyozták
ki a barackok hamvas, üde színeit.
A kiállítást Paszternák Lászlóné,
a Diósdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg.
Ünnepi
beszédében megemlékezett az őszibarack-termesztéssel
foglalkozó elődökről, majd beszélt

a kiállított korhű
tárgyakról.
A nap méltó
befejezéseként
este hattól kilencig a törökbálinti
Grossturwaller
Musikanten
fúvószenekar fújta,
húzta, énekelte a
talpalávalót.
A Német Hagyományőrző Egyesület
szervezésében az alábbi versenyek eredményhirdetésére került sor:
- „A legfinomabb barackos süti” kategóriában Igaz Gyuláné („Igaz-i” barack)
és Szalai Mária (joghurtos túrótorta)
között megosztott első helyezést javasolt a férfiakból álló háromtagú zsűri;
- „A Diósdon termett legnagyobb
őszibarack” kategóriát Tonka Anna barackja nyerte (31,5 dkg), második Litz
Jenő lett (28 dkg); Papp Jenő „4 : 1” barackja együttesen volt 27 dkg.
Valamennyi látogatót baracklekváros kiflivel kínáltuk meg. A versenyzők
szomját meggyszörp oltotta.
A gyermekeknek játékos vetélkedőket
szervezet a NHE-D lelkes kis csapata:
- rajzversenyt, melynek témája egy
őszibarackokkal telerakott kosár volt,
- „Hamvas barack” szépségversenyt,
- játékos ügyességi
vetélkedőt
négy állomással,
ahol a baracktermesztéssel kapcsolatos feladatok vártak a kisebbekre.
Valamennyi
nyertes jutalmat
kapott, ráadásként
a versenyző gyermekek egy hatal-

mas tortát is elfogyaszthattak.
A fesztivál sikerét adományaikkal, hozzájárulásukkal többen is
elősegítették. Ezúton is köszönetet
mondunk nekik:
Tomcsányi
Pál (őszibarack), Erzsike Cukrászda
Diósd (Osváth-torta), Vida Sándor
(nyereménytárgyak), Somogyi József, Sípos Sándor/Díszes-kert (kellékek a játékokhoz), Tátrai Barkácsbolt
(nyereménytárgyak), Mihalek Gyula

(meggyszörp), Bernád Éva, Virág Mihályné (kiegészítők a kiállításhoz) és
Lakatos Adrienn (Levendula kozmetika
- arcfestés), Kővári Krisztina (Kövirózsa – virág), Varga Béláné pedig különféle felajánlásokat adott a rajz- és a
szépségverseny nyerteseinek.
Jövőre is szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Német Hagyományőrző Egyesület – Diósd
I.H.M.

V. Pfirsich- Ausstellung in Orasch

Die von der Deutschen Selbstverwaltung
Orasch organisierte Pfirsich-Ausstellung
hat dieses Jahr am 30. Juli stattgefunden.
Die
Vorbereitungen
im
Gemeinschaftshaus haben schon am vorigen Tag begonnen: alte Fotos, Urkunden
und Dokumente wurden an die Wände
genagelt und die verschiedenen Utensilien in chronologischer Reihenfolge
ausgestellt: Gartenschere, Zersträuber,
Hacke, Körbe für die Einsammlung der
Pfirsiche, Schubkarren und Fahrrad für
die Lieferung, Schablonen für die Sortierung, Holzkisten und „Hansi-Papiere”
für die Verpackung, und - nicht zuletzt
– Brot, Speck, Zwiebel, und eine Flasche
Wein in einem Henkelkorb.
Am Tag der Ausstellung wurden die
frisch gepflückten Pfirsiche ein geliefert.
Die unerlässlichen Dekorationselemente, wie „schrillend” grüne Pfirsichbaum-

und silberglänzende Rosmarinzweige betonten
wunderbar die frischen
Farben der duftigen
Pfirsiche.
Die Veranstaltung wurde von Lászlóné Paszternák, Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung
Orasch eröffnet. In ihrer
Eröffnungsrede hat sie an
die Vorfahren erinnert,
die den Pfirsichbau in
Orasch eingeführt haben
und anschließend die ausgestellten zeitgetreuen Gegenstände dem
Publikum anschließend beschrieb sie.
Und schließlich, bis 9 Uhr Abends hat
die Blaskapelle Großturwaller Musikanten für richtig gute Laune gesorgt.
Die Deutsche Deutscher Traditionspflege Verein hat die folgenden Preise erteilt:
-In der Kategorie „Der leckerste Pfirsichkuchen” hat die dreiköpfige Männerjury den ersten Preis Gyuláné Igaz /
Igaz-i Pfirsich/ und Mária Szalai /Joghurt-Käsekuchen/ zugeteilt.
-In der Kategorie „Der größte Pfirsich in Orasch war die absolute Siegerin Anna Tonka /315 Gramm/, gefolgt
von Jenő Litz /280 Gramm/. Jenő Papp’s
„4:1” Pfirsich wog gesamt 270 Gramm.
Alle Besucher konnten die mit Pfirsich-oder Aprikosenkonfitüre belegten
Kipferin und der Weichselsaft kosten.
Für die Kinder wurden spielerische
Wettbewerbe organisiert:
-Zeichnungswettbewerb, dessen Thema ein Korb voller Pfirsiche war
-Schönheitswettbewerb „Duftender
Pfirsich”,
-Geschicktlichkeitsspiel mit 4 Stationen im Themenkreis Pfirsichbau.

Jeder Gewinner hat einen Siegespreis bekommen, und alle Kinder, die
am Wettbewerb teilgenommen haben, durften
gemeinsam eine riesige
Torte verspeisen.
Wir bedanken uns
herzlichst bei allen, die
mit ihren Spenden und
ihrer Mitwirkung dem
Erfolg der Veranstaltung
beigetragen haben:
Pál Tomcsányi /Pfirsiche/, Konditorei Erzsike,
Diósd /Osváth-Torte/, Sándor Vida /
Spielzeug-Gewinngegetstände/, József
Somogyi, Sándor Sípos/Díszeskert /
Spielzubehöre/ Tátrai Barkácsbolt /
Gewinngegenstände/, Gyula Mihalek /
Weichselsirup/, Éva Bernád, Mihályné
Virág /Beiträge zur Ausstellung/, Adrienn Lakatos - Kosmetikstudio Levendula
- /Gesichtsbemalung/, Krisztina Kővári
– Kövirózsa – Blumen, und Béláné Varga
/Geschenke für die Gewinner der Zeichnung- und Schönheitswettbewerbe/.
Wir treffen uns nächstes Jahr wieder!
Alle Interessenten sind herzlichst willkommen!
Deutsche Selbstverwaltung Orasch
Deutsche Deutscher Traditionspflege
Verein Orasch
M.M.
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Augusztusi
ünnepek

A mélyen vallásos Buda környéki németség nyári
ünnepei közül kiemelkedett Nagyboldogasszony ünnepe, amikor Szűz
Mária mennybevételét ünnepli a katolikus egyház. Ez
a németek számára
– akik évente több
alkalommal is utaztak az ausztriai Mariazellbe, illetve más belföldi Mária-kegyhelyekre – kiemelkedő Szűz Mária-kultuszuk ápolását is jelentette. Az ünnep napján, augusztus 15-én sok hívő mezei virágot
vitt a templomba, hogy megszenteltesse, aztán a házában őrizte, hogy védelmet nyújtson zivatar ellen. Ehhez a naphoz hozzátartozott az ünnepi szentmise, melynek alkalmával zsúfolásig megteltek a templomok. A hagyomány szerint inkább ez
a nap volt kiemelkedő jelentőségű,
mint az augusztus
20-ai Szent István-ünnep, hiszen
augusztus 15-én
megemlékeztek
arról, hogy Szent
István király a halála előtt a Szűzanyának ajánlotta fel hazánkat. Augusztus 20-án a németek egy
része részt vett a budapesti Szent Jobb-körmeneten, a korszak
legkiemelkedőbb eseménye azonban kétségkívül az 1938 májusában megrendezett budapesti Eucharisztikus Világkongres�szus volt, amelyen számos küldöttség vett részt, így a Mária-lányok helyi csoportjai is. Ez az esemény az államalapításra való
méltó megemlékezés volt, és a nemzetközi figyelem középpontjába állította Magyarországot (az ünnepségsorozaton részt
vett Eugenio Pacelli, a későbbi XII. Pius pápa).
Augusztus folyamán zarándokoltak a hívők a fővároshoz
tartozó Máriaremetére pihenőt tartva Budakeszin. Egész nap
imádkoztak, megcsodálták azt a fát,
amelynél állítólag
a Szűzanya megjelent. A hozzátartozóknak búcsúfiát
vásároltak, majd
féderes
kocsival
tették meg visszafelé az utat.

Retro bolhapiac
Időpont: 2016

szeptember 4-én,
szombaton 8-12 óra között

Helyszín: Eötvös József Német
Nemzetiségi Általános Iskola
(Diósd, Gárdonyi Géza u. 14.)
Asztaldíjat továbbra sem
kérünk, viszont asztalt vagy
pokrócot (amire kipakolnak)
mindenki hozzon magával.
További információ:
Farkas Ottóné Gizi
0620/463-04-54
A piac az Együtt Diósdért
Alapítvány szervezésében
valósul meg.

ANYAKÖNYVI HÍREK
július

Múltidéző

Újszülöttek:

Szikora Levente
Orosz Vince
Csővári Anna
Csővári Bence
Rostás Zafira Boglárka
Süveges Blanka
Juhász Elinor
Jókai Zámor
Tóth Boglárka Lenke
Bartha Kristóf
Juhász Hanga Emma
Goda Szófia Zója
Anselmo Zorka Méda
Noszlopy Hanna Róza
Strumperger Levente
Szonda Lilla Szonja

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!

Névadó ünnepsége volt:

Csányi Flóra

Házasságot kötöttek:

Halmi Krisztina és Vasas Tibor
Horváth Krisztina és Vass Endre
Szijjártó Zsuzsanna és Strumperger István
Németh Viktória és Bibity Zsolt
Gratulálunk a házzasságkötéshez
és hosszú, boldog házaséveket kívánunk!

Elhunytak:

Gyánó Antal József
Kovács Sándorné
Molnár Sándor
Nagy Imre
Nagy László
Őszinte részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak!

Szeptembertől sportolj
velünk!

A DDSE Judo Szakosztálya nyílt napokat és felvételt hirdet
egész szeptemberben. Ismét elkezdődik egy tanév, így újra
megnyílnak kapuink az újonnan jelentkező sportolni vágyó fiatalok előtt.
Ha kedvet érzel egy kis mozgáshoz, sportolnál hobbiból, vagy
akár versenyszerűen, ha bajnok akarsz lenni, nálunk, egy jó
csapatban megtalálod a helyed!
Amit kínálunk: szakedzői és testnevelő tanári diplomával
rendelkező edzők, jó körülmények, versenyzési és övvizsga lehetőségek, programok, táborok, sportfelszerelések.
További információ: www.judoklub.hu, 06-70-2042607

Jogi problémája, kérdése van? Segítségre,
megbízható tanácsra lenne szüksége?

Főként az alábbi jogi területeken és
kérdésekben tudunk segítségére lenni:

325681

Jöjjön el hozzánk személyes jogi tanácsadásra, előzetes
egyeztetés alapján ügyvédi irodánkba.
-

• Cégjogi, vállalkozással kapcsolatos kérdések
• Civil szervezetekkel kapcsolatos kérdések
• Ingatlanokkal kapcsolatos kérdések
(adásvétel, egyéb jogügylet)
• Örökléssel kapcsolatos kérdések
• Peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos kérdések
• Munkajogi kérdések
Bízunk benne, hogy hamarosan a segítségére lehetünk!

Dr. Tóth Ügyvédi Iroda

2049 Diósd,Pelikán u.25. • 36-70/2266197
bionaturagaleria.hu

Diósd, Homokbánya u. 2.
(autókereskedés mellett)

Telefon: 0630/591-90-83

Nyitvatartás: H-P: 10:00-18:00
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Biobolt
Szo.: 9:00-12:00
• bio • reform • paleo
• gluténmentes
• diabetikus élelmiszerek
• gyógynövények
• étrend-kiegészítők
• paleo jégkrém, joghurt – Hideg Nyalat NOMILK

Az anyatejes táplálás világnapja
Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha
• neme • faji hovatartozása • bőrszíne • nemzetisége • nemzetiséghez való tartozása • fogyatékossága • életkora • egészségi állapota
• vallási- vagy világnézeti meggyőződése • politikai vagy más
véleménye • anyanyelve • családi
állapota • anyasága vagy apasága
• szexuális irányultsága • nemi
identitása • vagyoni helyzete •
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos
megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság
feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
0630/960-26-57
eva.drszatmari@gmail.com
Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (Tel:
+36 1/485-6957)
2016.08.01. hétfő 11:30-15:30
2016.08.08. hétfő 11:30-15:30
2016.08.15. hétfő 11:30-15:30
Üllő Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2225 Üllő, Templom tér 3. (Tel:
+36/29 320 021
2016.08.22. hétfő 11:30-15:30
Százhalombatta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2440 Százhalombatta, Szent István
tér 3. (Tel: +36 23/542 116)
2016.08.29. hétfő 11:30-15:30
Egyenlő bánásmód–
mindenkit megillet!

Ingyenes jogi tanácsadás
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Az Önkormányzat a Polgármesteri
Hivatalban ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosít keddenként 16 és
17 óra közötti időpontban a jogi
problémáikhoz tanácsot kérő diósdi
lakosok számára. Előzetes telefonos
bejelentkezés szükséges. További
információ és időpontkérés:

dr. Tóth Beáta ügyvéd
+36 70 226 6197

A konzultáció, illetve a jogsegélyt
kérők irataiba való betekintés nem
minősül jogi képviseletre, további
asszisztenciára vagy bármely más
szolgáltatásra irányuló ajánlattételnek az eljáró ügyvéd részéről.

„Az anyákban van valami, ami alatta marad
és ami fölébe is emelkedik a józan észnek.
Az anyáknak ösztöne van.
A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne.
Az vezérli tetteit…”
Victor Hugo
Augusztus 1-jén volt az anyatejes táplálás
világnapja. Magyarországon – a WHO
(Egészségügyi Világszervezet) ajánlására
- 1991 óta ünnepeljük ily módon a szoptatást, az anyatejes táplálást.
Évezredes gyakorlat, hogy az anyák
szoptatják saját csecsemőjüket. Ezt a táplálási módot jól megalkotta a természet,
mert minden szempontból optimális
a csecsemő számára. Nem véletlen az,
hogy napjainkban még fokozottabb szerepet és hangsúlyt kap az anyatejes táplálás. Egyre inkább felértékelődik a szoptatás jelentősége, mint a korai kötődés, az
anya-gyermek kapcsolat egyik forrása.
Minden évben újabb kutatások erősítik
meg, hogy milyen fontos testi-lelki hatása van az anyatejes táplálásnak.
Szerencsére kezdenek eltűnni a szoptatással kapcsolatos tévhitek: a gyenge tej, híg tej „fogalma”, „anyukám sem
tudott szoptatni, én sem fogok tudni”.
Fontos leszögezni, hogy ezek mindmind hiedelmek. Minden édesanya biológiailag képes szoptatni, de mivel a sikeres szoptatást sok tényező összessége
adja, így lehetnek olyan esetek, amikor
mégsem sikerül maradéktalanul az anyatejes táplálás. Ebben az esetben kiegészítő táplálásra lehet szükség.
Az anyatej összetétele alkalmazkodik
a csecsemő igényeihez, vagyis mindenből pontosan olyan mennyiség található
benne, amely a fejlődő szervezet számára

optimális. Így egy jól szopó csecsemőnek 6 hónapos koráig egyéb folyadékra,
táplálékra nincs szüksége. A szoptatásra
vonatkozó, jelenleg érvényes módszertani ajánlás - a WHO-val egyetértésben
- szintén a 6 hónapos korig tartó, kizárólagos szoptatást javasolja. Illetve a szoptatás további folytatását, amennyiben lehetőség van rá, a gyermek 2 éves koráig.
Az optimális táplálékon túl a szoptatásnak számos további előnye van. Az
anyatej rengeteg fontos immunanyagot
tartalmaz, amely nélkülözhetetlen a csecsemő fejlődéséhez. Továbbá a szoptatás,
a szopási folyamat előnyösen befolyásolja az állkapocs fejlődését, és ez által a fogsor szabályos kialakulását.
Mindezek mellett a szoptató édesanya
is előnyöket élvez, hiszen a hosszú ideig
tartó szoptatás csökkenti a csontritkulás,
az emlő- és petefészek-daganatok kockázatát.
A szoptatás továbbá nagyban segíti a
korai kötődés kialakulását, biztosítja a
rendszeres, intim interakciót az anya és
a gyermek között, nyugtató, ellazító és
fájdalomcsillapító hatású a csecsemőre.
A szoptatás olyan természetes folyamat,
mely az együtt töltött idő által érzelmi
kölcsönhatást hoz létre az anyuka és babája közt.
A mai világban nagyon fontos megemlíteni azt a tényt, hogy az anyatej megújuló élelmiszer. Hiszen nem igényel
csomagolást, melegítést, nem szennyezi
a környezetet, vagyis rendkívül környezetbarát és gazdaságos táplálási mód.
Ezért a szoptatás védelme, népszerűsítése és támogatása olyan cél, amellyel a
társadalom minden tagja nyer.
Kiss Katalin védőnő

Programok

Diósd Város Önkormányzata, a Kék
Géza Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint a diósdi civil szervezetek
augusztusi és szeptemberi programjai

Legyen nyáron
is egészséges
gyermeked bőre
4 bevált tipp a nyári
babaápoláshoz

Babád leégett a napon? Megcsípte a szúnyog? Kiszárította a víz a bőrét? Fejtörést
okoz, hogy mivel kezeld azonnal, hogyan
oldd meg a felmerülő problémákat otthon,
lehetőleg gyógynövényekkel, vegyszerek
nélkül, a legegyszerűbben? Íme, a Herbarting szakértőjének, Szabó-Vida Zsófiának
leghasznosabb tippjei!

Levendula horzsolásokra

A levendula antibakteriális hatása miatt segíti a horzsolások és a zúzódások gyógyulását, továbbá csökkenti a rovarcsípések
okozta fájdalmat. A legegyszerűbben úgy
tudjuk kihasználni a hatását, ha a levendula illóolajat belecsepegtetjük a baba fürdővízébe. Fontos, hogy mindig terápiás minőségű illóolajat használjunk, amely valóban
tartalmazza az értékes komponenseket.

a bőrre, és gézzel stabilizáljuk. Ha a babánk
ezt már nem viseli jól, akkor csak kenjük
át a bőrét egy félbevágott paradicsommal.

Kamilla, a régi segítő

Ki ne ismerné gyerekkorából a kamillát?
Mindenkit nyüstölt az anyukája azzal, hogy
igya meg a kamillateát, és inhaláljon vele.
Igaza volt! Ez a gyógynövény tényleg remek
hatású, és jól használható a babánál, mivel:
- gyulladáscsökkentő hatása miatt megnyugtatja a bőrt, például a pikkelysömör és
az ekcéma gyulladt állapotában;
- csökkenti a napozás miatti leégés, a rovarcsípések és a herpesz tüneteit.
Legegyszerűbben úgy tudjuk alkalmazni,
ha kamillás borogatást rakunk az érintett
bőrfelületre. Először 2 dl forró vízben áztassunk ki lefedve 1 evőkanálnyi kamillát 20
percig, majd a főzetet hűtsük le, és borogatásként használjuk.
További érdekességek és információk a
gyógynövényes babaápolásról:
Szabó-Vida Zsófia
HerbArting
www.herbarting.hu
Tel.: +3630/689-57-36
Email: herbarting@gmail.com

2016.

szeptember

17. 16.00-19.00

SKID sípálya megnyitó (ingyenes)

2016. szeptember 29-én 18 óra Barokk koncert - Önkormányzat Díszterme

Állandó programok:
Minden

hónap második és negyedik szombatján délelőtt Piac

(Gárdonyi Géza u. kisiskola és óvoda közötti útszakasza)
Hétfőnként 18-21 óráig Társasköri
Kártyaklub a Kék Géza Közösségi Ház kistermében. Ha nem tud, megtanítjuk!

Hétfőnként 16 és 18 óra között
a Nyugdíjas Klub összejövetelt tart a Kék
Géza Közösségi Házban.
Keddenként 9.30 - 12.00-ig Mamakör/játszóház anyukáknak és 0-3 éves
gyerekeiknek (Paulus Közösségi Ház, Hunyadi u. 8-9.) szeptember második felétől.

A sokoldalú körömvirág

Ha szeretsz főzőcskézni, könnyen készíthetsz körömvirágkrémet a babádnak. A körömvirág a benne található flavonoidok, illóolaj, nyálkaanyag, karotinoid és E-vitamin
miatt egyedülállóan jól használható:
• sebgyógyításra, mert hámosító hatása
van,
• rovarcsípésekre és enyhébb napégésre,
illetve
• szoptatós anyukák mellbimbójára, mert
gyulladáscsökkentő hatású is.
Újabban rákellenes kutatások is bizonyították már, hogy külsőleg a bőrrák gyógyításában segíthet.

Szerdánként és csütörtökönként 16 és 20 óra között Sakk-klub
a Kék Géza Közösségi Házban

Minden kedden és csütörtökön
8.30-10.15 Body and Soul a Kék Géza
Közösségi Házban

Minden

szerdán 9-től 11-ig és
és pénteken 9 és 10 órától Idősek

gyógytornája. Érdeklődni: Dr. Batyalikné
Papp-Váry Sára (0620-398-9065) - (Kék
Géza Közösségi Ház)
Érd.: Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára
(0620-398-9065) Kék Géza Közösségi Ház

Paradicsom, a nyugtató

Minden
Társasköri Kártyaklub
hétfőnként 18-21 óráig a Kék Géza
Közösségi Házban, melyre szeretettel várjuk a kártyázni szeretőket. Ha nem tud, megtanítjuk!

hétfőn

10.00-11.30-ig

Gézaműhely a Kék Géza Közösségi Házban, részletek a plakáton.

Minden hónap páros szerdáján
16.30 és 19 óra között a Diósdi Hagyományőrző Klub összejövetele a Kék
Géza Közösségi Házban.
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A nyár nagy kedvence, a paradicsom több
problémán is segít egyszerre. Külsőleg remekül kihasználható nyugtató, tisztító hatása. Kössük a baba csípésének helyére, és
fedjük le gézzel. Így kevésbé fog fájni neki,
a csípés is kitisztul, a gyulladás pedig lelohad. Használhatjuk még napégés kezelésére, mivel a benne lévő likopin és E-vitamin
hidratálja és regenerálja a bőrt. A legegyszerűbb megoldás, ha paradicsompakolást
készítünk: fogunk egy paradicsomot, és
aprítógépben pépesítjük. Felkenjük a pépet

Augusztus 18. 20.00 órától SUMMERFEST - Szent István tér
Augusztus 19. Augusztus 20. államalapító Szent István ünnepe - Szent István tér
2016.szeptember 3. Sportnap - Diósdi
Sportközpont
2016. szeptember 3-29-ig Szent Gellért rendezvénysorozat programjai (részletek a plakáton itt az újságban is)
2016. szeptember 4. Retro bolhapiac
- ÁMK tornacsarnok
2016. szeptember 6. 18.00 Vállalkozói
klubest - Kék Géza Közösségi Ház

Nyári kamratöltögetés
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Itt a nyár, a gyümölcsérés ideje,
s ilyenkor a gondos háziasszo-

val vagy kevés alkohollal helyettesítik, de
nagyobb mennyiségű cukorral mesterséges
szer nélkül is sikerrel befőzhetünk. Egyes
nyok megtöltik a kamrát saját
zöldségfélék – mint például az uborka, kákészítésű lekvárokkal, dzsemekposzta – esetében az ún. tejsavas erjesztés
kel, savanyúságokkal. A házilag
a legelterjedtebb: ezzel a módszerrel ké– nagy odafigyeléssel, minőségi szül a télen oly kedvelt vitaminbomba, a
alapanyagokból – készült fisavanyított káposzta, valamint a kellemes
nomságokkal nemcsak a család
ízű sós-vizes uborka. A többi zöldségféle
által kedvelt ízeket menthetjük – cékla, cukkini, karfiol, gyöngyhagyma,
át a téli hónapokra, de a pénzpaprika, patisszon, zöldparadicsom stb. –
általában ecetes lében, a szintén kedvelt letárcánkat is kímélhetjük.
A nyáron, kora ősszel termett gyümölcsök, csó pedig áttört friss paradicsomlében vagy
zöldségek ízeinek, vitaminjainak átmentése magyarosan, egy-két kanálnyi zsiradék
a téli hónapokra nem új keletű: már őseink hozzáadásával tehető el. S az utóbbi évtiis gondoltak arra, hogy a bő termést nyúj- zedekben néhány gyümölcs – közte a sártó nyári hónapok terméseiből valamen�- ga- és görögdinnye, az őszibarack, a szilva
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kikapart belsejével és a cukorral együtt kb.
15 percig – állandóan kevergetve – összeforraljuk. 2 dl-es üvegekbe még forrón beletöltjük, lezárjuk, és az üvegeket 5 percre
fejtetőre állítjuk. Száraz gőzbe (plédekkel
jól betakargatva) rakjuk, és ott hagyjuk kihűlni.

Nagymama sárgabaracklekvárja

Hozzávalók: 3 kg érett kajszibarack, 1,5 kg
kristálycukor. A jól megmosott barackot
meghámozzuk, és félbe vágva kimagozzuk. A gyümölcsöt a cukorral egy edénybe
helyezzük, és egy éjszakán át állni hagyjuk.
Másnap az elegyet kb. 15 percig – folyamatosan kevergetve – összeforraljuk, majd
még forrón üvegekbe töltjük. Szorosan lezárjuk, majd 5 percre az üvegeket a fejükre
állítjuk. Végül száraz gőzben hagyjuk kihűlni.

Szilvalekvár

Hozzávalók: 4 kg szilva, 80 dkg cukor, 0,5
dl 15 százalékos ecet. A kimagozott szilvát
egy nagy zománcos edénybe tesszük, majd
ráöntjük az ecetet és a cukrot. Letakarjuk,
és egy napig állni hagyjuk. Másnap a tűzre tesszük az edényt, és forrástól számítva
nagyon kis lángon főzzük kb. három órán
át. Fontos tudni, hogy megkavarni nem
szabad! Amikor kész, levesszük az edényt
a tűzről, és fakanállal legalább 20 percen át
kevergetjük. Végül az előkészített üvegekbe

Zöld
rovat

töltjük, és szorosan lezárjuk. Az üvegeket 5
percre fejükre állítjuk, majd száraz gőzben
hagyjuk kihűlni.

Őszibarackbefőtt

Hozzávalók: 3 kg félig érett, magvaváló
őszibarack, 2 citrom leve, 1,2 kg kristálycukor, 4 szem szegfűszeg. Az alaposan megmosott őszibarackok héját lehúzzuk (ehhez
egy pillanatra mindegyiket forrásban lévő
vízbe mártjuk), majd félbevágva egy főzőedénybe tesszük, és annyi vizet öntünk rá,
amennyi ellepi. Beleöntjük a citromlevet, és
20 percig ebben a citromos lében áztatjuk.
Szűrőkanállal kiszedjük a gyümölcsöket
a vízből, és üvegekbe rakjuk. A visszamaradt lébe öntjük a cukrot és a szegfűszeget,
majd felforraljuk, miközben leszedjük a
képződött habot. Ha már nem képződik
hab, lehúzzuk a tűzről, és még forrón a barackokkal telt üvegekbe töltjük. Lezárjuk az
üvegeket, és gőzölő edénybe tesszük, majd
kb. 25 percig gyengén forraljuk. Száraz gőzben hagyjuk kihűlni.

Natúr paradicsomlé

Hozzávalók: 1,5 kg érett paradicsom. A jól
megmosott paradicsomokat felaprítjuk,
majd egy edényben 15 percig összefőzzük.
Átpasszírozzuk, majd az így kapott levet
10-15 percig tovább főzzük. Még forrón
üvegekbe töltjük, és szárazgőzben hagyjuk
kihűlni.

Fűszeres ketchup

Hozzávalók: 3 kg zöldpaprika, 3 kg érett
paradicsom, 30 dkg vöröshagyma, 3 gerezd
fokhagyma, 1 kk. őrölt bors, só, 5-5 szem
szegfűbors és szegfűszeg, egy kis darab fahéj, 30 dkg cukor, ízlés szerint só, 2 babérlevél. A hozzávalókat kis darabokra vágjuk,
majd egy edényben a fűszerekkel együtt –
folyamatosan kevergetve – kb. félórán át
főzzük. Utána átpasszírozzuk, majd a kapott pépet kevergetve sűrűsödésig tovább

főzzük. Ha kész, ízlés szerint fűszerezzük,
majd még forrón az előkészített üvegekbe
töltjük, és száraz gőzben kihűtjük.
A száraz és a nedves
gőzölés nyitja
A befőtteket, lekvárokat, dzsemeket száraz és nedves gőzöléssel,
ismertebb néven dunsztolással
szokás csírátlanítani, vagyis tartósítani. A száraz gőzölés lényege,
hogy a forró alapanyaggal – befőttel, lekvárral, dzsemmel – megtöltött üvegeket azonnal papírba
tekerjük, és a plédekkel vastagon
kibélelt kosárba, dobozba tesszük,
jól betakarjuk, és kihűlésig – ami
legalább egy éjszaka – benne hagyjuk. Nedves gőzöléshez egy megfelelő nagyságú lábas, fazék aljára
helyezünk több rétegben összehajtogatott újságpapírt, és erre
állítjuk az üvegeket, nem túl szorosan egymás mellé. Az edénybe
annyi hideg vizet öntünk, hogy az
üvegek kétharmadáig érjen, majd
nem túl erős tűzön forraljuk fel,
majd a forrástól kezdve az előírásnak megfelelő ideig – többnyire
20-25 percig – gyöngyöző forrásban tartjuk. A gőzölési idő leteltével zárjuk le a tűzhelyet, s az üvegeket a vízben hagyjuk kihűlni.

Nincs ideje főzni?
Szívesen segítek!

Elkészítem otthonában
családja kedvenc ételeit!
Heti két-három alkalommal
sütök, fõzök.
Igényesség, megbízhatóság.

Tel: 0630/921-09-85

Közeledik
az ősz
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Lassan véget ér a nyár. Nyakunkon a
szeptember, mindjárt kezdődik az iskola
és vele együtt az őszi szezon is a kertben.
Mivel még mindig nagy melegek vannak, érdemes a növények vízutánpótlását szemmel tartani, és szükség esetén
locsolni. Idén nyáron sok volt a csapadék, lehetett is permetezni a különböző
gombabetegségek ellen. Továbbra is oda
kell figyelni a különböző kórokozókra,
kártevőkre, és permetezni kell, ha szükséges. A tápanyag-utánpótlást azonban
most már vissza kell venni, és az egynyári növényeken kívül már nem kell műtrágyázni semmit, majd csak később. A
gyomok ellen azonban továbbra is tenni
kell, és szükség esetén a zöldséges ágyásokat, illetve a gyümölcsfák alatt kapálni
kell.
Az ősz a legalkalmasabb időpont a
növények pótlására, új zöldterületek kialakítására. Bár még csak nyár vége van,
már most el kell gondolkodni azon, hogy
milyen változtatásokat szeretnénk a
kertben. Szeptember végén már sok friss
áru lesz a kertészetekben, lehet majd válogatni a szebbnél szebb ősszel virágzó
növények közül.
A szabadban tartott szobanövényeket
szeptember elején már érdemes a lakásba
visszavinni. Oda kell figyelni arra, hogy
nincs-e rajtuk valamilyen kártevő, mert
azokat kár a lakásba bevinni, ott kön�nyen megfertőzi a bent lévő növényeket. A kerti tóról a lehulló leveleket le
kell halászni, mert bizony a lombhullás
is elkezdődik. A termő paradicsom legújabb virágait már érdemes eltávolítani,
mert azok az új termések már valószínűleg nem érnek be. Szeptember közepétől
már ki lehet ültetni a különböző tavas�szal virágzó hagymás növények hagymáit, bár erre egészen október végéig lesz
még lehetőség.
Már csak néhány hét van a nyárból.
Bár kora ősszel is nagyon kellemes tud
lenni az idő, csak azt tudom tanácsolni,
hogy használják ki a még hátra lévő néhány hetet, és élvezzék a családdal a kertet. Már csak azért is, mert nemsokára
megint indul a „szezon” a kertben, és lesz
munka bőven.
Rónyai Gábor

Diósd Város
Víziközmű-társulat hírei
Komoly elszámoló, egyeztető munka folyik a Víziközmű-társulat irodájában, melyhez megszülettek
a társulati döntések mind az önrészek rendezésével,
mind a „B” program további ütemezésével és annak fedezetével kapcsolatban – tájékoztat Sohajda Lajos,
a Víziközmű-társulat IB elnöke.

A 100 hónapos LTP-s szerződések futamidejének
közelgő lejárata

A már lejárt 70 hónapos, és a közelgő lejáratú 100 hónapos
futamidejű lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos
egyeztetések, kiértesítések komoly feladatot rónak a munkatársakra. Az eddigi befizetések alapján elkészültek, és júliusban
postázásra is kerültek a társulati tagok számára az idei egyenlegközlők az érdekeltségi hozzájárulások befizetéséről. Szám
szerint 1526 levelet készítettünk el, és azért „csak” ennyit, mert
az önrészüket korábban teljes egészében teljesítő tagjainkkal
már elszámoltunk.
Az egyenlegközlő kiértesítések ingatlanokra lebontva tartalmazzák az összes befizetést 2016. június 30-ig. Felhívtuk tagjaink figyelmét, hogy akinek az egyenlege negatív, azaz elmaradásban van, augusztus 15-ig teljesítse a befizetést. A Taggyűlés
döntése értelmében tájékoztattuk a tagokat, hogy „amennyiben
LTP-s szerződése a befizetések elmaradása miatt megszüntetésre kerül, érdekeltségi hozzájárulása az elmaradt állami támogatásokkal együtt a megszüntetés napján egy összegben esedékessé válik, és pótlólagosan 341.860,- Ft-ot kell befizetnie”.
A 160/1995 (XII.26) kormányrendelet alapján az érdekeltségi
hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melynek behajtásáról Diósd jegyzője gondoskodik.
Az egyenlegközlők kézhezvételét követően ugrásszerűen
megemelkedett az ügyfélforgalom társulatunk irodájában.
Irodánk munkatársai készségesen segítenek minden hozzájuk
fordulónak, legyen az az önrész befizetésének egyeztetésével, a
tulajdonosváltozással, illetve egyéb kéréssel, kérdéssel kapcsolatos megkeresés.

A B” program ütemezéséről és a fedezeti összeg
elosztásáról

A legutóbbi rendkívüli taggyűlésen a „B” programmal kapcsolatban
meghatároztuk azokat az építési szakaszokat – két ütemben, összesen 11 területre lebontva –, amelyeknek mindenképpen meg kell
épülniük, amennyiben van rá fedezet. A fedezeti összeget a fennálló,
múlt év végén meghatározott hitelkeret biztosítja.
Azért bontottuk két ütemre az elvégzendő feladatokat (ezt az előző társulati tájékoztatóban teljes egészében közzé is tettünk), hogy
felállítsuk a fontossági sorrendet. Az első szakasz fedezeti összegének
nagyságrendje az ajánlattevők árajánlataitól függ. Az elsőbbséget élvező munkákat követően a második ütemben felsorolt teendőkre
csak a maradék összeg fordítható.
Jelenleg úgy néz ki, hogy az ajánlatok szerint a rendelkezésre álló
hitelkeret 5/6-át az I. ütemben felsorolt, a csatornahálózathoz kapcsolódó feladatokra kell fordítani, és csak a maradék, azaz a fedezeti
összeg 1/6 része fordítható a csapadékvíz-elvezetésre.
Első ránézésre aránytalannak tűnhet ez a felosztás, de ne feledjük, a cél elsősorban Diósd lehető legtejesebb csatornázottsága volt, ezért az úgynevezett „Befejező programban” elsőbbséget élvez a beruházásból valamilyen oknál fogva kimaradt
csatornaszakaszok megterveztetése, kivitelezése, illetve a házi
átemelők biztosítása. Csak a korábbi kötelezettségként jelentkező tervezői díjak és az átemelőkkel kapcsolatos költségek
kiteszik a fedezeti összeg felét, és ehhez jön még a kivitelezés,
ezért kalkulálunk az I. ütemben a fedezeti összeg 5/6-ával. A
maradék összegből igyekszünk minél többet megvalósítani a II.
ütemből.

Diósd Város Víziközmű-társulat
2049 Diósd, Sashegyi út 3.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 14-18 óráig,
szerda: 9-17 óráig, péntek: 8-12 óráig
Telefon: 06-23-370-360
E-mail: diosdvkt@gmail.com
Honlap: http://www.diosdicsatorna.hu/
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Felelős: Spéth Géza polgármester, Dr. Szabó Ferenc jegyző
Határidő: szerződéskötés 30 napon belül, értesítés azonnal

–
–
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Diósd Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 2014. július 9-én 17 órakor
megtartott Képviselő-testületi ülésének
jegyzőkönyvéből

Álláslehetőség!
Servimat Tárgy:
International
pályázatot
hirdeteseményekről
az alábBeszámoló aKft.
két ülés
közötti fontosabb
bi munkakörök betöltésére:
Képviselő-testület
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
Mechanikai 8műszerész
alábbi határozatot hozta:
Italautomata
töltő
199/2014. (VII. 9.)
diósdi(operátor)
öh. beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről segédmunkás
Betanított
Munkavégzés helye: 2030 Érd Kis-duna utca 5.
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
Jelentkezni
fényképes
önéletrajzzal,
bérigény
megje1. a két ülés – 2014.
május 14. és
július 2. közötti fontosabb
eseményekről
lölésével
az alábbibeszámolót
email címen:
iroda@servimat.hu
szóló polgármesteri
megismerte,
és az alábbi kiegészítéssel,

elfogadta:
– 2014. június 13. XX. Városi Polgármesterek randevújával kapcsolatban, az év polgármestere és az év jegyzője címet adták át,
2. lengyel meghívásra engedélyezi a polgármester kiutazását a Suzuki
Grand Vitara személygépjárművel a Lubaczów-i kulturális fesztiválra júKÖVIRÓZSA VIRÁGKUCKÓ
lius végén.
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Diósd, Sashegyi út 4.
*
mobil:
+36 30
856 1509
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
nyitva: H–P. 8–18 Szo.: 8–13.

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
hirdetésfelvevő helye
alábbi határozatotLapunk
hozta:

(Az ö

ANGOL, NÉMET

nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára,
érettségire felkészítés.
Diplomás tanárnő, hatékony oktatás.
Diákokhoz igény esetén házhoz megyek.

+36-20-392-4492

Fa k i vág á s
•Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása
•koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása
•Igény szerint ágak darálása,
szállítás

Kovács Sándor
0620/485-65-47

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés

s + terv
Csatornabeköté
hétvégén is!

MOGYORÓSI

22 • DIÓSDHÉJBAN

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679

Manikűr-Pedikűr-Gyógypedikűr
Szakképzett kéz- és lábápoló vállal kedvező áron
manikűrt, pedikűrt, gyógypedikűrt, gél-lakkozást
Felár nélkül házhoz megyek
Manikűr: 1200 Ft. Pedikűr: 2000 Ft. Gyógypedikűr: 2500 Ft.
Beta Márta Tel. 06 30/719-42-58 Hétvégén is!

Minőségi fogsor Diósdon

Díjmentes fogtechnikai szaktanácsadás,
állapotfelmérés akár az Ön otthonában is!

Telefon: 0630/98-40-790
Takács Gergely, Diósd
Fogorvosi háttérrel, 20 év tapasztalattal, gyorsan, jó minőségben kivehető
fogsorok, porcelánhidak, legmodernebb cirkónium
hidak. Munkánkra garanciát vállalunk!

K

Kiadó

MAX INGATLAN

• Irodák-raktár
• Igényes kivitelben
• Jó parkolási lehetőséggel

KÖSZÖNJÜK BIZALMUKAT!
A június és július hónapban megkötött
exkluzív szerződésekhez

CÉgÜNK AJáNdÉKA
AZ eNergeTIKAI
TANÚSÍTVáNY!

Diósd, Petőfi Sándor u. 23.
TEL.: 06-30-377-0428
Tóth János

BodZSár ágNeS

06-30-215-9716
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VágNer AdrIeNN

06-20-349-1212
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KÖVIRÓZSA
VIRÁGKUCKÓ

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

Lapunk
hirdetésfelvevő helye

telefon: 06 70 334 2419
2045 Törökbálint, Világos u. 11.
Részletes bemutatkozás és áRak
a tüköR szépsegszalon honlapjan!
fodrász

DIÓSDHÉJBAN • 23

• bio és normál hajfestés
• hajegyenesítés
• sérült, száraz haj kezelése
keratinnal
• ombre melír
• alkalmi konty készítése
• női, férfi
és gyermek hajvágás

www.kiaerdm6.hu

A minőség
önmagáért beszél.

5.599.000 Ft-tól!

Vadonatúj Kia Sportage.
Érdeklődjön személyesen és ajándékkal lepjük meg Önt!
Üzemanyag-fogyasztás vegyes használat esetén: 4,6-7,6 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált):
119-177 g/km. Minden üzemanyag fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK
rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek közötti
összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós
üzemanyag-fogyasztását illetően. A képen látható autók illusztrációk. A részletekről és a garancia
feltételeiről érdeklődjön KIA márkakereskedésünkben. *7 év / 150 000 km garancia érvényes az EU
tagállamokra (+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár). A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Kia Di-Fer M6 Kft. I +36 (70) 4500 338 I 2030 Érd, 6-os főút 23. km.
Az Ön lakhelyéről a legkönnyebben megközelíthető márkakereskedés!

