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Renault MEGANE First
limitált széria
0% THM-mel

Gazdag felszereltséggel
már 4 399 000 Ft-tól
Renault Crédit 0% THM - Az ajánlat a 2016.09.01. után megkötött vevői szerződésekre érvényes, visszavonásig vagy a készlet erejéig. A Renault Crédit finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú
konstrukció, THM 0%, minimum önerő 35%, maximális futamidő 48 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Az ajánlat nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukcióban is elérhető céges ügyfelek számára, mely 48 hónap esetén a bruttó vételárra
vetített minimum 10%-os kiemelt utolsó törlesztő részletet tartalmaz. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Renault márkakereskedőjét. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit
Leasing Hungary Zrt. nyújtja. Mégane vegyes fogyasztás: l/100 km: 5,3-6,4; CO 2 -kibocsátás g/km: 119-144 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO 2 -kibocsátás a mindenkor hatályos
szabályok által előírt mérések eredményei. A képen látható autó illusztráció.

renault.hu

DEALER NEVE KFT.
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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

Virágos Diósdért Díjak

Madárbarát Óvoda címet
nyert a Dió Ovi

Városunk óvodájának „A” épületéhez tartozó, Ifjúság u. 4. szám alatti óvodaudvar és kert elnyerte
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban MME ) megtisztelő Madárbarát
Óvoda címét.

Diósd Városért Díjak

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
szeptember 1-jén megtartott ülésén az alábbi határozatot
hozta a Diósd Városért Díj odaítéléséről:
• odaadó háziorvosi munkájáért, a lakosság egészségének
javításáért végzett szakmai munkájáért Dr. Nagy István
Szabolcs részére Diósd Városért Díjat adományoz;
• a városi rendezvények, programok kivitelezésében mutatott lelkes és lelkiismeretes munkájáért Léber Zoltán
részére Diósd Városért Díjat adományoz;
• kiemelkedő karnagyi munkájáért, Diósd kulturális hírnevének öregbítésért Szabó Katalin részére Diósd Városért Díjat adományoz;
• kiváló szakmai munkájáért, emberséges magatartásáért
Denkingerné Balázs Gabriella részére Diósd Városért Díjat adományoz.
A díjak átadására minden évben a Szent Gellért napok ünnepségsorozatának keretei között került sor.
A díjazottakat a Diósdhéjban következő számaiban
megszólaltatjuk.

DISPUTA

Tisztelettel meghívjuk Önöket egy kötetlen beszélgetésre október 3-án, hétfőn 18 órától a Kék Géza Közösségi Házba.
Téma: aktuális témákról tájékoztatás és beszélgetés.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bogó László polgármester
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A diósdi tagóvodák udvarain már hosszú évek óta találhatunk madáretetőket, melyek segítségével az óvodapedagógus
kolléganők a gyerekekkel együtt gondoskodnak a téli madáretetésről.
Az MME által létrehozott Madárbarát Kert Program célja,
hogy a lakosságot minél szélesebb körben megszólítsa a madárvédelmen keresztül a természetvédelem érdekében. A program
két fővédnöke hazánk népszerű kertésze, Bálint Gazda, valamint legismertebb madarászunk, Schmidt Egon.
A programban való részvétel túlmutat a madarak etetésén,
minden évszakra ajánlásokkal látja el a résztvevőket. Az óvodai nevelőmunka során
kiemelt jelentősége van
a környező világ megismerésének, ez áthatja az
óvodai élet mindennapjait. Az óvodáskorú kisgyermekek különösen
nyitottak az őket körülvevő világra, rendkívüli
érzékenységgel reagálnak annak történéseire.
Erre a fogékonyságra
építve kezdtük meg a
programban való részvételt a Napraforgó
csoport ovisaival, és
Szilágyiné Kiss Éva óvodapedagógussal. A lehetőség bárki számára nyitott, és könnyen elérhető, hiszen pályázhatnak a címre
magánemberek, munkahelyek, intézmények, lakóközösségek,
de összefogással akár parkok is. A regisztrációt követően az
egyesület részletes tájékoztatóval segíti a megvalósítást. Szükséges egyszerű madárvédelmi berendezések elhelyezése, például etető, itató, mesterséges odú biztosítása, a kert növényzetének madárvédelmi szempontból való figyelembe vétele, esetleg
alakítása, telepítése. A legalább egy éven át tartó madárvédelmi
munkáról, megfigyelésekről készült dokumentáció elkészültét
követően kaphatja meg a pályázó a címet. Május folyamán az
MME egyik biológus oktató munkatársa három alkalommal is
ellátogatott az óvodánkba, ahol mind a hét csoport részt vett az
úgynevezett Madarász Ovi egyik interaktív, játékos előadásán.
Bízom abban, hogy a gyermeki lelkesedés és környezetünkért
való tenni akarás sokunkban ott rejtőzik.
Bővebb információ: www.mme.hu, valamint van kifejezetten gyerek honlapjuk is: www.csipogo.hu
Zelenák Tímea végzős óvodapedagógus hallgató

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 1-jén megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta a
Virágos Diósdért Díj 2016. évi odaítéléséről:
A Virágos Diósdért Díjat az alábbi
személyeknek adományozza
• Lakótelepi kategóriában utca:
I. helyezett Csizmadia Tiborné
• Balkon és terasz kategóriában
I. helyezett Somogyi Ferencné
• Utca kategória
I. helyezett Vígh Mihályné
• Előkert kategória
I. helyezett Onódi Antalné
• Díszkert kategóriában
I. helyezett Kiss Lászlóné
II. helyezett Orosz Imréné
• Haszonkert kategóriában
Sántha Mihályné
Az I. helyezett kategóriánként 5000
forintos vásárlási utalványban, a II. helyezett 3000 forintos vásárlási utalványban részesül.
A díjak átadására szeptember 9-én, pénteken a Diósdi Szent Gellért búcsú megnyitója után került sor. Gratulálunk a résztvevőknek
és a nyerteseknek!

A közösségért végzett munka értéke
– avagy a közöttünk járó mindennapi hősök
Amikor ez az írás megjelenik, már ismert lesz azoknak a neve, akik
idén a diósdiak javaslatára, az Önkormányzat Képviselő-testületének minősített szavazata alapján elnyerték a Díszpolgári címet, illetve Diósdért Díjjal vagy Sportdíjjal tüntettük ki őket.
E cikk keretei között nem a kitüntetettek munkáját szeretném méltatni, ezt megtesszük majd a kitüntetések átadásakor. Inkább a díjak
odaítélését megelőző, éveken át tartó, a közösség érdekében végzett
önzetlen munkára szeretném irányítani az olvasók figyelmét.
Szerencsés helyzetben vagyunk itt, Diósdon, mert nagyon sok civil szervezet tevékenykedik városunkban. Csendben és szorgalmasan szervezik hétről hétre programjaikat, bekapcsolódnak az önkormányzati programokba, esetleg ők szervezik azokat.
Húsznál több aktív civil szervezet tevékenykedik Diósdon, munkájuk az emberek
érdeklődési körének nagy részét lefedik, így,
aki egy kisebb közösséghez szeretne tartozni,
hobbijának, vagy érdeklődésének megfelelő
tevékenységet keres, biztosan talál közöttük
magának megfelelőt. Vegyük sorba őket!

Kulturális és hobbi egyesületek

A Társaskör komolyzenei és irodalmi
programokat szervez, de kártyaklubot is működtet, valamint kiállításokat is rendez.
A Susato Régizene Egyesület a XVIII.
század zenéjét ismerteti meg közönségével, a
Fricska Zenekar pedig a magyar népzene
művelője.
A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület Diósd sváb hagyományainak, értékeinek ápolója, a Diósdi Hagyományőrző Egyesület pedig változatos
programjaival, hagyományápolásával tűnik ki.
A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar a legrégebben működő kórusunk, magas művészi színvonalat garantáló koncertjeiken egyházi
és világi műveket egyaránt megszólaltatnak.
A Diósdi Női Kar lelkes egyesületi tagokkal képviselteti magát,
széles repertoárral rendelkezik, több külföldi kórussal tart kapcsolatot, a Fidélió Kamarakórus pedig a zene szeretetét sugárzó vegyeskar.
A Nyugdíjas Klubban beszélgethetnek az idősebb korosztály
képviselői, a szabadidejüket hasznosan, kellemes társaságban tölthetik el a tagok.
A Kurszán Íjász Egyesület neve magáért beszél, a Ciróka
Egyesületről pedig érdemes tudni, hogy az óvodás korosztálynak
szervez sok játékos programot.
A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület a Kárpát-medence magyar néptánckincsét őrzi és ismerteti meg közönségével mind Diósdon, mind külföldi fellépései alkalmával.

Alapítványok

A Magyarok Öröksége Alapítvány célja a néptánc hagyományainak ápolása az iskoláskorúak körében.
Az Együtt Diósdért Alapítvány a gyermeknap, a bolhapiac és
különböző rendezvények szervezője, támogatója.
A Diósdi Óvodásokért Alapítvány segíti az óvodák működését, eszközbeszerzését, támogatja az óvodás korosztályt érintő programokat.

A Juglans Regia Alapítványt az általános iskolába járó gyermekek szülei hozták létre és működtetik, ők az iskolai programokat,
eszközbeszerzést segítik munkájukkal.

Sport

A Diósdi Torna Club a legrégebben működő sportegyesületünk,
NB III-as focicsapattal és hét korosztálynyi utánpótlással rendelkezik.
A Diósdi Diák Sportegyesület judo és kézilabda szakosztálya az
utánpótlás-korosztállyal foglakozik,
A Diósdi Sasok felnőtt férfi kosárlabda csapata Megye I. osztályban játszik, de van náluk utánpótlás-nevelés is, a Diósdi Kosárlabda Klub pedig a női felnőtt kosárlabdacsapatunk.
A Diósdi Földön Futók nemrégiben alakult egyesület, aktív résztvevői a városi rendezvényeknek. Minden korosztályt, teljes
családokat is várnak programjaikon.
A Paulus Sport Klub Nonprofit Kft.
családi és utánpótlás focicsapatokat tart fenn
és működtet sikeresen.
A Sakk Egylet a közelmúltban alakult,
rendszeres összejöveteleken találkoznak tagjai, alkalmanként nemzetközi nagymesterrel
szimultánt is játszanak.
A sok civil szervezet életét, programjait vezetőik önkéntes munkával szervezik.
Napról napra, évről évre áldoznak szabadidejükből arra, hogy szűkebb közösségükért
tegyenek. Ők azok, akik csendben dolgoznak
azért, hogy a civil szervezetekbe szerveződő
diósdiak és környékbeliek a napi rohanásból
egy kis időre kikapcsolódjanak, a hobbijuknak élve feltöltődjenek, és erőt merítsenek a mindennapok taposómalmának elviseléséhez, a munkában való helytálláshoz.
Sokan el sem gondolkodnak azon, milyen áldozatokat hoznak,
természetesnek veszik, hogy ők értünk dolgoznak, sőt, a közösségi
munkát végezőket még bolondnak is nézik.
Én hétköznapi hősöknek nevezem őket. Ők azok, akik önzetlenül
végzik munkájukat, csendben meghallgatják a kritikát azoktól, akik
talán egy fűszálat sem tettek keresztbe az adott programért, ha pedig
minden rendben ment, jó, ha egy-egy köszönetet kapnak érte.
Becsüljük meg őket, köszönjük meg munkájukat egy-egy mosol�lyal, bátorító pillantással, virággal, elismerő szavakkal!
Én a magam és a testület nevében köszönöm mindazoknak a
munkáját, akik a közösségeinkért dolgoznak, és hétről hétre szervezik civil szervezeteik életét, programját, működését.
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.
szeptember 5-én megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta a Diósdi Sport Díj 2016. évi odaítéléséről:
• kiemelkedő egyéni sportteljesítménye elismeréseként Székely Dániel hosszútávúszónak;
• csapat kategóriában a DDSE Judo Szakosztálya részére Diósdi Sport Díjat adományoz.
A Sport Díj a Diósdi Szent Gellért hét ünnepsége során
került átadásra, a díjazottakkal az újság későbbi számában interjút olvashatnak.

Szent Gellért búcsú

A tavalyi évtől kezdődően időben egymástól elkülönítve rendezzük
meg a Szent Gellért búcsút és a Szent Gellért hetet. Diósd templo-

Kiállítás

Elképzelések a megújuló Diósdról címmel nyílt meg a Kék
Géza Közösségi Házban a BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék végzős hallgatói által készített tervekből
összeállított kiállítás. A tanszék és az önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás alapján az év első felében a
hallgatók megismerkedtek Diósddal, középületeinkkel, a város
igényeivel és a megszerzett ismeretek birtokában készítették el
a kiállított munkákat.
Bogó László polgármester megnyitója után Fejérdy Péter adjunktus köszöntötte a megjelenteket, ismertette a féléves gyakorlat fontosságát, beszélt az építészi munka szépségéről és rejtelmeiről. Ezt követően a hallgatók ismertették és bemutatták a
fontosabb középületekről és a város központjának átépítéséről
kidolgozott ötleteiket.
A kiállítás szeptember 30-áig látogatható naponta 10 és 12,
valamint 14 és 18 óra között. Szeretettel várjuk a településünk
jövője iránt érdeklődő polgárainkat, és azt kérjük, hogy az elkészült munkákra leadott szavazataikkal segítsenek a város arculatának alakításában.

758-as busz

gációit is, akik szintén részt vettek a programokon. Pénteken este 18
órakor került sor a hivatalos megnyitóra, a Virágos Diósdért díjak
átadására, valamint a boroshordó csapra verésére, melyet a Diósdi
hagyományőrzők boros nótái tettek színesebbé, este pedig a Sámán
együttes utcabálján rophatták a táncot.
A szombat délutáni programot a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat állította össze, az érdeklődők népzenében és néptáncban gyönyörködhettek, valamint a német tagozatos iskolai osztályok
a szőlőszüreteléssel is megismerkedtek a Német Hagyományőrző
Egyesület segítségével. Szombat este a Bogi & the Berry koncertre
került sor. A vasárnap a gyermekek és a családok napja volt - a diósdi
óvodások és iskolások fellépése után a Tompeti és barátai gyerekműsora következett. A kora esti órákban csodás kubai zenéjével a La
Movida Cuba zenekar biztosította a remek hangulatot. A rendezvényt a Zoller Együttes koncertjével zártuk.

DIÓSDHÉJBAN • 5

A Volán 758-as számú
járata augusztus 13-ától
megváltozott útvonalon
közlekedik. A Campona és Budakeszi között
közlekedő járat eddig
Törökbálint belterületén
haladt át, most csak a külterületét érinti, helyette
Budaörsön halad át. A
változás okairól, illetve a szanatórium megközelítési lehetőségeiről
Mezei Gyula, az AlterBMV munkatársa tájékoztatta lapunkat.
Érd térségének közlekedésfejlesztési koncepcióját a Volánbusz
dolgozta ki. E „fejlesztésnek” eredményeképpen változott meg a 758as buszok útvonala is, elkerülve Törökbálint belterületét. Törökbálint jelezte a Volánbusznak, hogy a módosításokkal nem ért egyet,
de az útvonalak és a menetrendek módosításáról a Volánbusz saját
hatáskörben dönthetett. Tájékoztatásuk szerint a törökbálinti szakaszon rendkívül alacsony volt az utascserélődés, emiatt döntöttek
a 779-es busszal történő nagyobb fokú összekötés mellett, 757-es és
758-as számmal.
Diósd felől Törökbálint központja úgy érhető el a legkönnyebben,
ha a 758-as busszal Törökbálint, Raktárváros megállóhelyig utaznak, és ott a túloldalra átsétálva a 140-es, 142-es, 172-es vagy 173-as
buszokkal utaznak tovább. A Szanatórium a 140-es, 142-es és 172-es
buszokkal érhető el a legrövidebb útvonalon.
Törökbálint felől Diósd felé szintén az előbb felsorolt buszokkal
lehet eljutni a Raktárváros megállóig, és ott átszállva - szintén a túloldalra átmenve - érhető el a Diósd felé közlekedő 758-as jelzésű
autóbusz.

mát a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel, ezért hagyományosan minden év szeptember 12-éhez (Mária neve napja)
legközelebb eső vasárnapon tartották a búcsút, mely a 90-es évek
óta 3 napos rendezvénnyé nőtte ki magát. Idén szeptember 9-e és
11-e között tartottuk. A Szent Gellért hét szeptember 3. hetében a
templom névadójának neve napjához kapcsolódik.
Idén szeptember 3-a és 25-e között várják, várták a rendezők
a közönséget. Új elemekkel is gazdagodott a hagyományos rendezvénysorozat: szeptember 3-án az I. Diósdi Családi Sportnapra
vártuk az érdeklődőket, szeptember 5-étől Retro kiállítás volt megtekinthető a Kék Géza Közösségi Házban. Szeptember 8-án, csütörtökön a városközpontban Retro partin táncolhattak az érdeklődők,
9-én pedig a Diósd vadvirágai című kiállítás nyílt meg. Szeptember
13-án, kedden az Elképzelések a megújuló Diósdról című kiállítás
megnyitóján vehettek részt a lakosok, amely még szeptember 30-áig
látogatható. Idén harmadik alkalommal vehettek részt polgáraink az
Európai Mobilitás Hét keretén belül a Diósdi Családi Futónapon.
A Szent Gellért búcsú idején fogadtuk a partnertelepüléseink dele-

Augusztus 20

A 2016. augusztus 20-ai rendezvényt Diósd városa augusztus
19-én ünnepelte. Bogó László polgármester beszédét Ördög
Ferencz, marosvécsi polgármester köszöntője követte. Az érdeklődők ezután Molnár Marica, Dániel Gábor, Pánczél Klaudia és Kádár Szabolcs fellépésével operett koncertet tekinthettek meg, melyet az új kenyér megáldása követett.

Német nemzetiségi nap

Summerfest

Idén 23. alkalommal rendezték meg Százhalombattán a SUMMERFEST-et. A hagyományt őrizve néhány ország táncosai eljöttek Diósdra is, hogy egy hangulatos táncbemutatóval
kedveskedjenek nekünk. Az idei évben Peruból, Palesztinából,
Olaszországból, Üzbegisztánból és Uruguayból érkeztek táncosok. Fergeteges koreográfiákkal készültek a fellépők, újra felejthetetlen élményt nyújtottak a Diósdiaknak.

Társasköri hírek
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• 2016. szeptember 29-én (csütörtökön) 18.30-kor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében barokk muzsika csendül
fel. A Festus Ensemble előadásában többek között Bach,
Händel, Vivaldi műveiből hallhatunk részleteket. Az
együttes vezetője Geiger Kinga.
• 2016. október 1-jén (szombaton): társasköri kirándulás Esztergomba. A létszám betelt, várólistára tudunk
érdeklődőket felvenni. A túravezető Bazsóné Megyes
Klára, jelentkezni Janurik Zsuzsánál a 0620/551-29-09
számon lehet.
• A Házimuzsika folytatódik, 2016. október 27-én (csütörtökön) 18.30-kor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
ZONGORAÜNNEP lesz. Liszt Ferencre emlékezünk,
vendégünk Kéry János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanára.
• Társasköri Kártyaklub a Kék Géza Közösségi Házban
hétfőnként 18-21 óráig.
A programokat Diósd Város Önkormányzatának
támogatásával valósítjuk meg.

Hálásan köszönöm mindazoknak,
akik édesapám, Szinger Géza búcsúztatásán megjelentek és segítettek.
Szakály Istvánné

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Szent Gellért hét
keretén belül 2016. szeptember 10-én német nemzetiségi napot tartott.
A Diósdi Fúvószenekar térzenéje megalapozta az aznapi jó hangulatot. Mindeközben a háttérben szorgos kezek dolgoztak, a Német Hagyományőrző Egyesület tagjai végezték a munkát. Elkezdődött a szőlő darálása, préselése, majd a kifolyó édes must kóstoltatása.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat süteménnyel vendégelte meg
a testvérvárosok delegációit. A vendégeknek is nagyon tetszett a változatos műsor.
Felléptek a német nemzetiségi iskolások (másodikosok és harmadikosok). Annak ellenére, hogy nem sokat tudtak gyakorolni, egy
nagyszerű, színvonalas műsort adtak elő, a NNÖ csokival jutalmazta
őket.
Nagy sikerük volt a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok
Táncegyesületének, a Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesületnek, valamint a diósdi fúvósok koncertjének is.
Lengyel partnertelepülésünk népi zenekara Cieszanowból a kis
színpadon mutatkozott be.
A Német Hagyományőrző
Egyesület célja az, hogy megismertesse Diósd lakosaival a régi
szőlőművelést, azt, hogy anno
hogyan végezték ezt a munkát.
Meghívtuk a német nemzetiségi osztályokat egy igazi szüretre,
hogy bemutathassuk nekik a
munkafolyamatokat. Napokkal
előtte már lázasan dolgoztunk,
nagyon sokan segítettek, nem
csak a klub tagjai. Virágné Bori kis kendőket varrt, Nagy Lászlóné
Babi egy élethű öreg csőszt készített.
A Kék Géza Művelődési Ház dolgozói készítették el a kiállításhoz
és a szüreteléshez a teljes képanyagot, a segédeszközöket, melyeket a
Kápolnakertben a kiállításhoz, valamint a gyerekjátékokhoz, illetve
a színpadnál használtunk fel. A Városgazda dolgozói szállították az
eszközöket a Kápolnakertbe. Diósd Város Önkormányzata támogatta elképzelésünket.
Elkezdődött a szüret. Először röviden meséltünk a régi szüretekről, megnézhették a kiállítást, majd a gyerekek puttonyt, ollót, kendőt kaptak, azzal „elmentek” a szőlős kertbe, leszüretelték a Német
Nemzetiségi Önkormányzattól kapott szőlőt, talicskával eltolták a
darálóhoz, ahol minden gyereknek volt alkalma néhányszor megtekerni a darálót, majd a szőlő átkerült a présbe. A préselésnél megmutathatták, milyen erősek. A munkálatokat Nagy László és Endresz János irányította, miközben okították a gyerekeket, hogyan kell
bánni az eszközzel. A sok munkában elfáradt gyerekek megitták az
általuk készített mustot, mi pedig megkínáltuk őket zsíros kenyérrel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat itt mond köszönetet minden fellépőnek, segítőnek, támogatónak, köztük a Német Hagyományőrző Egyesület tagjainak is.
Tátrai Bori

Marosvécs és Diósd 10 éves partnerkapcsolatának ünnepsége
Marosvécs
és
Diósd partnertelepülési kapcsolatának 10
éves jubileumi
évfordulóját
Marosvécsen
2016 júliusának
első hetében, itt
nálunk, Diósdon
augusztus 19-én
ünnepeltük.
Gorbai Mária Melinda, marosvécsi képviselőasszony
levele hűen tükrözi az ünnepség és a találkozó hangulatát.

DIÓSDHÉJBAN • 7

Tartalmas, gazdag, sokrétű találkozóval ünnepeltük Marosvécs és a
magyarországi Diósd partnerkapcsolatának 10 éves fennállását.
Júliusban az erdélyi településen ünnepeltünk, augusztus 17-e és
22-e között pedig Marosvécs 52 tagú delegációja Diósdon folytatta
az eseménysorozatot, ahol az anyaországi településsel szintén partnerkapcsolatban álló német, lengyel és cseh delegációk is részt vettek.
Ottlétünk alatt rengeteg élményben volt részünk, többek között
kirándulásokban is. Lehetőségünk volt ellátogatni a híres Varga pincészetbe, ezáltal betekintést nyerhettünk a környék legnagyobb családi vállalkozásába. A legjobb borok ízlelgetése közben a házigazda
adott egy kis kóstolót a borkultúrából is.
A későbbiekben utunk Badacsonyba vezetett, ahol kellemes délutánt töltöttünk a gyönyörű Balaton partján. Visszatérve Diósra az
estét a Summerfest (nyári fesztivál) koronázta. A helység központjában felállított színpadon néptánccsoportok léptek fel Peruból,
Olaszországból, Üzbegisztánból, Palesztinából és Uruguayból. Csak
úgy pezsgett a multikulturalitás.
Ottlétünk másodnapján Diósd nevezetességeinek megtekintése
után eljött a várva várt pillanat: Diósd és Marosvécs 10 éves partnerkapcsolatának hivatalos ünnepi eseménye. Az évfordulót Dr.
Aradszki Andràs államtitkár nyitotta meg.
Jóleső érzés volt, hogy a politikus igencsak nagy figyelmet fordított Marosvécs történelmére és településünk nevezetességeire. Beszédében külön kiemelte a marosvécsi Kemény-kastélyt és -templomot, a kastélykertet, a Helikon írói közösséget, a Helikon-asztalt és
Marosvécs hírességeit: báró Kemény Jánost, Varró János, írót, gróf
Wass Albertet. Az ünnepi beszédet
Diósd város polgármestere, Bogó
László folytatta. Felidézte az elmúlt
tíz év legszebb emlékeit, és névre
szóló emléklappal ajándékozta meg
a testvérkapcsolatot támogató családokat, nem utolsó sorban mindannyiunk önzetlen hozzájárulását
és támogatását is megköszönte.
Felszólalásában Ördög Ferencz,
Marosvécs polgármestere visszaforgatta az idő kerekét, felelevenítette az elmúlt tíz év feledhetetlen
pillanatait. Hangsúlyozta, hogy a

„Két ország, két település, egy cél, közös siker” jelmondat akár a két
település mottója is lehetne, hiszen a testvértelepülési kapcsolat a
bizalomra, a közös sikerekre épül. Polgármester úr külön kiemelte
azokat a személyeket, akik 10 évvel ezelőtt kezdeményezték a partnerség létrejöttét, többek között a Portik házaspárt is méltatta, hiszen ők fő láncszemei ennek a kapcsolatnak.
A továbbiakban
Spéth Géza, Diósd
nyugalmazott polgármestere vette át
a szót, aki a közös
élményeket elevenítette fel, s kitért
arra is, hogy milyen nagyszerű volt
a testvérkapcsolat
által egymás hagyományait, szokásait
megismerni és megörökíteni. Beszédét így zárta: „Isten áldja Diósdot! Isten áldja Erdélyt,
Marosvécset!”
Az ünnepség folyamán népdalokat énekelt Gorbai Eszter és Birta
Norbert. Az estét operettgála, valamint a Szent István napi kenyér
megáldása zárta.
Harmadnap tovább mentünk, Magyarország nemzeti ünnepén
már Budapesten voltunk. A délelőttöt városi sétával töltöttük, megtekintettük a főváros néhány jellegzetességét. Külön élmény volt a
Hunyadi-várban rendezett kirakodóvásár. A nap fénypontja természetesen a tűzijáték volt. A Szabadság hídról néztük végig a fényparádét, jóleső érzés volt az ünnepi hangulat.
Kirándulásunk utolsó napját Szlovákiában töltöttük. Először Párkányban tekintettük meg Sobieski
János szobrát, majd Oroszkán a hadtörténeti múzeumban kaptunk vis�szatekintést a háborús időkre.
Érsekkéty településen sor került a
képviselőtestület ünnepi ülésére, valamint Diósd és Kéty testvértelepülési szerződésének aláírására.
A kirándulások, kulturális programok mellett meg kell említeni a
gazdag magyar gasztronómiát is.
Minden nap finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattunk, és bővíthettük ízvilágunkat.
A lelkes kiránduló csapat ajkáról többször is felcsendültek a gyönyörű magyar nóták, népdalok. Szívmelegítő érzés volt énekelni,
hallgatni...
Úgy gondoljuk, méltóképpen sikerült megünnepelni az eltelt 10
csodálatos évet. Ez alkalommal kívánunk sok erőt, egészséget, kitartást a polgármestereknek, hogy továbbra is fő láncszemei, összetartó
elemei lehessenek e kapcsolatnak. Ugyanakkor Isten éltessen sokáig
minden személyt, aki aktívan részt vesz e kapcsolat ápolásában. Reméljük, hogy mások is kedvet kapnak a testvérkapcsolat bővítésére.
Magyarrá nem a név, nem a nyelv, hanem csak a szív és a lélek tesz.
A marosvécsi delegáció nevében: Gorbai Mária Melinda

Magyar dzsúdóbírónő
a világ élvonalában
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2016-ban 16 év után újra beválasztottak egy magyar bírót a riói
olimpiai keretbe, aki nem más,
mint Fridrich Annamária, végzettsége szerint tanár, pszichológus, 4 fiúgyermek édesanyja,
2000 óta diósdi lakos. Az alábbi
beszélgetésben pályafutásáról,
valamint riói élményeiről kérdeztem.

• Hogyan szerettél bele a dzsúdóba?
A „végzetes” találkozás a dzsúdóval még
ifjú diáklány koromban történt. Ikertestvéremmel kissé verekedős, energikus lányokként a fiús sportokat
kedveltük. Gimnazista korunkban beiratkoztunk egy helyi jiu-jitsu
klubba. Az edző tehetségesnek talált minket, látta bennünk a küzdőszellemet, és átirányított a dzsúdó felé. Így lángolt fel a sportág iránti
örök szerelem. A Testnevelési Egyetem színeiben számos hazai és
nemzetközi versenyt nyertem, vittek a válogatottal külföldi versenyre, edzőtáborba is. Egy ilyen nemzetközi verseny során ért utol
aztán az igazi „végzet”: találkoztam életem szerelmével, aki egy régi
dzsúdós család sarjaként jött el arra a bizonyos svájci versenyre…
Havasi Viktor azóta is, immár 23 éve a társam, ő a férjem, négy fiam
apja, és sikeres nemzetközi dzsúdóbíró, dzsúdóedző.
• Mikor kezdtél el ebben a sportban bíráskodni?
A versenyzéssel párhuzamosan 1996-ban országos bíróként kezdtünk el bíráskodni a férjemmel. Külön érdekesség, hogy ikertestvérem, Fridrich Katalin is ugyanezt az utat választotta, 1999-ben
mindketten letettük a nemzetközi vizsgát, azóta a „Fridrich lányokként” emlegetnek minket a dzsúdó szakmában. Magyarországról
nőként mi voltunk az elsők, akik kijutottunk a nemzetközi porondra. Egyébként testvérem férje, Gosztonyi Balázs is dzsúdóversenyző
volt, ő szintén kiváló nemzetközi versenybíró.
• Mikor döntötted el, hogy ki szeretnél jutni az olimpiára?
2000-ben született az első fiunk, Marcell. Boldog voltam mint anya,
de a bíráskodást eszembe sem jutott abbahagyni. Jó volt kimozdulni
otthonról, ismét a sportcsarnokok izgalmas levegőjét szívni. A férjem teljes mértékben támogatott. Ekkor döntöttem el, hogy ki fogok
jutni egy olimpiára.
Az egy kicsit sors�szerű, hogy anno azt
kívántam, ha egyszer majd Rióban
lesz egy olimpia, én
ott szeretnék lenni
bíróként.16 év kemény munkájának
az eredménye ez a
riói meghívás. Közben sorra születtek
a
gyermekeim:
2002-ben
Bálint,
2005-ben Tamás és
2010-ben Kristóf,
így 1-1 évet mindig
ki kellett hagynom a
nemzetközi pályafutásomból, és mindig
újra kellett építenem
a bírói karrieremet.

• Hogyan fogadták a férfi kollégák, hogy egyedüli nőként beválogattak a
világ élvonalbeli dzsúdóbírók csapatába? Ugyanolyan mércével mértek,
mint egy férfi kollégát, vagy többet kellett bizonyítanod?
A dzsúdó elég férfias világ, a bírói munka még inkább, kb. 4% a női
bírók aránya.
A bíráskodás nehéz, összetett, embert próbáló feladat. Erős személyiséget, kitartást, lelkierőt, nyugalmat, összpontosítást igényel.
Nőként jóval nehezebb dolgom van a pályán. Ha egy nő megjelenik
a szőnyegen, rögtön az az első gondolat, hogy biztosan csak a külseje miatt került ide… Ha ne adj’ Isten jól is bíráskodik, azt mondják:
hiszen ez a dolga! Ha - akár csak egy kicsit is - hibázik? Akkor: mit
keres itt ez a liba? Háztartást vezessen, ne mérkőzést!
Az olimpiai kvalifikációs sorozat két éve hihetetlen nyomás alá
helyezett mindenkit.
Addig barátnak hitt
férfi külföldi bírótársaim egy kis része
hirtelen kimutatta a
foga fehérjét.
• Hogyan fogadta a
családod a hírt?
Hihetetlen boldogsággal és büszkeséggel. Az ikertestvéremmel együtt
kezdtük,
sokáig
fej-fej mellett haladtunk. Bármelyikünkből válhatott
volna első magyar női olimpiai dzsúdóbíró. Nekem jött ki jobban a
lépés, amire ő is nagyon büszke, mint ahogy ez fordított esetben is
ugyanígy lenne.
• Hogyan készítettek fel az olimpiára?
A 2016-os olimpia azért volt különlegesen nehéz a bírói kvalifikáció
során, mert az IJF (International Judo Federation) döntése alapján
csupán a világrangsorban szereplő első 14 bíró utazhatott Rióba.
Egy 20 fős kiválasztott nemzetközi csapatot két éven keresztül utaztattak a világ nagy versenyeire, ahol minden egyes mérkőzésünket
videózták, elemezték, pontozták. 2015-ben, az első év után eredményeim alapján a „Az Év Legjobb Európai Női Dzsúdóbírója” díjat
vehettem át, kijutottam a felnőtt világbajnokságra, ahol két döntőt
is vezethettem. Idén májusban alakult ki a végső rangsor, és 13 férfi
bírótársammal együtt a hatodik legjobbként én is meghívást kaptam
az olimpiára.
• Gyermekeid és férjed hogyan bírták nélküled?
A hétvégi „mamahiányt” külföldről hozott különleges helyi
szuvenírekkel, finomságokkal igyekeztem jóvátenni, és megígértem,
csak az olimpiáig kell „kibírni”. Drága férjem pedig ebben az időszakban hősiesen tartotta a frontot: helytállt a munkahelyén, az edzéseken, a gyerekekkel otthon, a háztartásban, a hétvégi versenyeken.
Nincs még egy ilyen férfi a világon.
• Milyen érzés volt ott lenni Rióban, egy megvalósult álomban?
Rió tényleg maga az álom, varázslatos hely, a nagy szegénység ellenére is hihetetlenül kiegyensúlyozott, boldog emberekkel. Az olimpiát remekül megszervezték. Tiszta szállások, rendezett Olimpiai
Park, kiváló ételek vártak minket. Felemelő érzés volt személyesen
átélni az olimpiai hangulatot, illetve, mint bírónak azt, hogy itt vagyok a célomban, ahol a világ legkiválóbb dzsúdósainak a meccseit
vezethetem. De a legcsodálatosabb az volt, hogy a férjem kijöhetett,
és részese lehetett ennek a megvalósult álomnak!
• Milyen szakmai visszajelzéseket kaptál?
Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam a pontozó bíróktól, a főnökeimtől.

A legnagyobb elismerést a szakma „túloldaláról”, az edzőktől, a
külföldi szövetségek keretedzőitől és maguktól az olimpikonoktól
kaptam, többen személyesen jöttek oda gratulálni a munkámhoz. Ez
aztán tényleg ritka, mint a fehér holló…
• Melyik volt a kedvenc mérkőzésed, valamint a legmaradandóbb élményed Rióban?
Kedvencem a nehézsúlyú férfi nyolcaddöntő volt, amikor az olimpiai címvédő, nyolcszoros világbajnok francia Teddy Riner, egy
igazi dzsúdós ikon lépett szőnyegre a brazilok bajnokával, Rafael
Silva-val. A több tízezres stadion majd felrobbant a tomboló hazai
közönség energiájától, a brazilok frenetikus hangulatot teremtettek.
A francia rajongótábor is kitett magáért, egy mérkőzésen sem tapasztaltam ekkora feszültséget! Máig beleborzongok, olyan felemelő érzés volt. Közben természetesen nyugodtnak, higgadtnak kellett
maradni. Ott álltam középen a hangorkánban, a kamerák kereszttüzében, s tudtam, hogy ezt a meccset százmilliók nézik, most nem
szabad hibázni. Életem legnagyszerűbb meccse volt, jól sikerült levezetnem, örök emlék marad.
Rió városából pedig a két legszebb hely: a Krisztus-szobor és a Cukorsüveg-hegy adta a legmaradandóbb élményt.
• Mit csinálsz, ha éppen nem dzsúdó bíráskodsz? Hogyan telnek a
hétköznapjaid?
A fiaim, a családom az én legnagyobb kincsem és boldogságom,
Mint négygyermekes anyuka a család általános ügyintézője vagyok,
ez rengeteg idő és tennivaló.
Férjemmel együtt dolgozunk a cégünkben, emellett alapítottuk
meg családi dzsúdó klubunkat, mely magas szakmai színvonalú és
családias hangulatú, a dzsúdó szellemiségének átadására, valamint a

Szeptember első hétvégéjén elkezdődtek az utánpótláscsapatok
bajnokságai is. A négy korosztály mindegyike a közép-nyugati
csoportba került, a nagyobbak (U17, U19) a III. osztályban, a
kisebbek (U14, U15) a II. vonalban szerepelnek majd. A nyár
nagy átalakulásokat hozott a diósdi labdarúgás utánpótlásában,
hiszen a felkészülés már Horváth Sándor, egykori futballista
vezetésével kezdődött meg. Az edzőt legtöbben Érdről ismerhetjük, hiszen meghatározó labdarúgója volt az ottani csapatnak, ám a Paks színeiben 69 alkalommal az NB I-ben is pályára
lépett. Néhány évvel ezelőtt létrehozta a Fogócska SE-n belül
a Sasfiókák labdarúgó szakosztályát, amely most Diósdra költözött.
• Amellett, hogy ezzel szakmailag is magas színvonalra került a
DTC utánpótlás-nevelése, a létszámgondok is megoldódtak?
Érdekesen alakul a helyzet. Ahogy az a gyerekeknél lenni szokott, volt, aki a nyáron abbahagyta a futballt, de akadt
olyan is, aki eligazolt máshova, és szerencsére arról is be tudok
számolni, hogy néhányan a korábban távozott játékosok közül
visszatértek a klubhoz. Egy kicsit kevesebben vagyunk, mint
azt szeretnénk, de folyamatosan várjuk azokat a fiatalokat, akik
futballozni szeretnének.
Aki úgy dönt, hogy focizni szeretne, az a diosditc.hu oldalon megtalálja az elérhetőségeket, illetve a sportcentrumban is
megtalál minket az edzéseken, amelyek 16.30-kor kezdődnek.
Annak sem kell aggódnia, aki még csak most ismerkedik meg
a sportággal.
Mindenkiből kihozzuk a maximumot, a tehetségesebbek
természetesen messzebbre jutnak majd, de vegyes a kép. Nem
egyformán érnek a gyerekek, most nem tudom megmondani,
hogy kiből lesz NB I-es játékos, vagy éppen megyei. Az majd
előbb-utóbb kiderül, hogy ki mire viheti. Mindenkinek megadunk minden segítséget ahhoz, hogy elérje a legtöbbet. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy mindegyikük sportos, egészséges
fiatal lesz.
• Korábban több alkalommal is nehézségekbe ütközött, hogy a DTC
utánpótlás-csapata kiálljon egy mérkőzésre. Ez a probléma már a
múlté? Ön biztos abban, hogy a diósdi gyerekfutball legnehezebb
korszaka lezárult?
Rajtunk nem múlik semmi ebben a kérdésben, hiszen a korosztályok megvannak. Ráadásul Érdről is érkezett már vissza
futballista. Ha híre megy annak a környékben, hogy milyen
munka folyik nálunk, akkor tovább bővül majd a létszám. Nem
aggódom emiatt.
• A gyerekek felkészült, tapasztalt edzők irányítása mellett készülhetnek majd a bajnoki mérkőzésekre és a tornákra?
Az előző edzői garnitúrából csak Szamosszegi Gábor maradt
meg, a többiek a Sasfiókákból érkeztek hozzánk. Tapasztalt, jó
szakemberekről van szó, akik mindent megtesznek majd azért,
hogy a csapatok jól felkészülten várhassák a rájuk váró feladatokat.
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szeretettel való nevelésre épít. Ez a Samurai Judo Club, mely 2006 óta
működik, saját fiaink is itt edzenek. Sok magyar bajnoki éremmel,
országos diákolimpiai bajnokkal, valamint külföldi eredménnyel is
büszkélkedhetünk.
Ám a valódi kikapcsolódást Maya jelenti, nagy családun, a lovam.
Ha van akárcsak egy szűk órám, szaladok hozzá. Ilyenkor csak a ló, a
természet és a nyugalom létezik számomra.
• Hogyan tovább? Mik a terveid? (Egy következő olimpiai szereplés?)
Elárulom, hogy volt még egy álmom diákkoromban: pszichológusnak készültem. Tamás fiammal voltam áldott állapotban, amikor
elkezdtem a pszichológia szakot, azzal párhuzamosan pszichoterápiás képzést is végeztem, kitűnőre diplomáztam. 2008-tól kezdtem
rendelni pszichológusként itt, Diósdon és Budaörsön, felnőtteknek
tartottam egyéni és párterápiát, Ezt a munkát a negyedik fiam születése szakította kissé félbe, majd az olimpiai kvalifikáció miatt kellett
szüneteltetnem a praxisomat. Terveim szerint jövőre újrakezdem a
rendelést.
Ami a dzsúdóbírói karrieremet illeti, ha még tartanak rám igényt,
akkor szívesen folytatom. Ha a tokiói olimpiára is szeretnének bevetni - ami azért még odébb van -, akkor majd eldöntjük a családdal.
Az ő támogatásuk nélkül úgysem sikerülne. De rajtam biztosan nem
fog múlni.
Soraya Fehm

Nagy változások
az utánpótlásban

Sportdíj 2015

2015-ben Weinhardt Csaba sportoló teljesítményét ismerte el Diósd város képviselő-testülete
a Diósdi Sport Díjjal. Interjúnkban a díjazottat
kérdezzük sporteredményeiről, saját magáról, és a
városunkhoz való kapcsolatáról.
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• Mióta élsz Diósdon?
Veszprémi születésű vagyok, felnőttként Budapesten kezdtem dolgozni, de nem szerettem volna Budapesten élni. Olyan lakhelyet
kerestem, ahonnan könnyen megoldható a bejárás, és a Balaton is
elérhető, így találunk rá Diósdon egy ikerházra. Gyermekeink már
itt jártak óvodába, iskolába, szeretünk itt lakni, ezt a várost tekintem
otthonomnak. Tavaly a sport díjat nagy megtiszteltetésként fogadtam, nem számítottam rá.
• Már gyerekként vonzott a vitorlázás?
Gyerekkorom óta sportolok, dzsúdóztam, atletizáltam, annyira komolyan, hogy a 11 évesen elkezdett vitorlázást a küzdősportok miatt
több évre felfüggesztettem. Hosszú távú triatlonon, ironman versenyen is indultam. Vitorlázni újra felnőttként kezdtem.
• Rögtön jöttek az eredmények?
2011-ben nyertem először Kékszalagot a Litkey csapattal. 2013-ban
kijutottam a brazil jiu-jitsu VB-re, ahol megsérültem, így ebben az
évben nem indulhattam a Kékszalagon, ami nagyon bántott, hiányérzetem volt. Elindultunk viszont a soling VB-n, kölcsön hajóval, viszont nagyon erős csapattal: Litkey Farkas és Vezér Károly
olimpikon vitorlázókkal, és újoncként megnyertük a versenyt.

• Akkor ez sikerszériának is nevezhető.
Nem teljesen. A páros számú évek nem
túl
szerencsések:
2012-ben
a
Kékszalag
versenyen a befutó előtt
1500 méterrel kitört
az árbócunk, 2014ben pedig a rajt után
fél órával műszaki
hiba miatt kellett
kiállnunk. Az idei
évem is tele van sérüléssel.
• A 2015-ös év viszont
páratlan, így szerencsés volt verseny
szempontjából?
Igen, tavaly a jubileumi, 50. soling VB-t sikerült megnyernünk
Olaszországban úgy, hogy ez volt a második VB-nk, és mindkettőn
elsők lettünk. Ráadásul itt úgy, hogy az utolsó futamra már nem
is kellett kimennünk. Az utolsó előtti nap 2 ponttal vezettünk, az
utolsó nap reggelén kiderült, hogy a második helyezettet kióvták
egy előző futamból, így mi már akkor tudtuk, hogy elsők vagyunk.
Igaz, még várt ránk egy kis izgalom, mivel a második helyezett fellebbezett, ezért mi mégis elkezdtük előkészíteni a hajónkat. Végül,
amikor már készen álltunk a versenyre, kiderült, hogy elutasították
a fellebbezését, így mégsem kellett aznap már versenyeznünk.
• Mi a sikeretek titka? Miért vagytok verhetetlenek?
Vezér Karcsi és Litkey Farki nagyon nagyon jó vitorlázók, mindent
tudnak a vitorlázásról, amit csak lehet, én pedig próbálok felnőni
hozzájuk a fordecken. Mindhárman remekül együttműködünk,
nagyon jó csapatot alkotunk, és nagyon sokat gyakorlunk, edzünk.
Nem elhanyagolható tény, hogy fizikailag is erősek vagyunk. Akik
a Balatonon edzenek, általában gyenge szélben jók, mi inkább erős
szélben vagyunk jók, ezért tudunk tengeren is versenyt nyerni.
Mit is kívánhatnék a továbbiakra?
Jó szelet, és reméljük, a 2017-es év ismét szerencsésen alakul!

Judo

Egy újabb baráti
látogatásról

Nyáron sem
pihentünk

Az idei nyár sem csak a pihenésről szólt
sportolóinknak. Három hetet edzőtáboroztunk, és két hetet alapoztunk a nyári időszakban.
Júniusban tartottuk első napközis táborunkat. A szezon zárásaként övvizsgára
készültünk, amelyen a többség sikeresen

vette az akadályt. A kisebbek háziversenyen
tehették próbára a héten megszerzett tudásukat. Meglepetésvendégként két olimpikon látogatott el hozzánk. A KSI két kiválósága, Joó Abigél és Tóth Krisztián segített
sportolóinknak új technikákat elsajátítani,
és maradt idejük autogramot osztani a kis
rajongóknak.
Júliusban a pihenésé volt a főszerep, de
augusztus 1-jétől már kezdődött az alapozó
edzőtábor versenyzőinknek. Itt a képességek fejlesztése volt a cél, ennek nagy hasznát
vették következő héten Baján, a nemzetközi edzőtáborban. A Bajai Judo Club már
huszadik alkalommal szervezte meg ezt a
nagyszabású tábort, ahol tizenegy ország
negyvenöt egyesületéből közel hatszáz versenyző edzett együtt. Természetesen idén
is maradt idő a kikapcsolódásra a sok edzés
mellett. A bajai sárkányhajósok tanították
cselgáncsosainkat evezni. Augusztus második felében egy kis futással és úszással fűszerezve már itthon folytattuk az edzéseket.

Siklóson kezdtük a
versenyszezont

Minőségi fogsor
Diósdon

Díjmentes fogtechnikai
szaktanácsadás,
állapotfelmérés akár
az Ön otthonában is!

Telefon: 0630/98-40-790
Takács Gergely, Diósd

Judo csapatunk idén szeptemberben is megnyitja kapuit az újonnan jelentkező, sportolni vágyó
gyermekek előtt. Amit kínálunk:
magas szinten képzett edzők, a
legmodernebb edzésmódszerek,
jó hangulat, jó csapat! Egy sport,
amely minden izmodat megmozgatja, megtanít esni és megvédeni
magad, önfegyelemre nevel, sőt
még a tanulás is jobban megy, ha
gyakorlod. Várunk szeretettel!

NONSTOP
AUTÓMENTÉS
Műszaki vizsga
háztól- házig
SYSTRUM Kft.

06 20 947 8660

Fogorvosi háttérrel, 20 év tapasztalattal, gyorsan, jó minőségben kivehető
fogsorok, porcelánhidak, legmodernebb
cirkónium hidak.
Munkánkra garanciát vállalunk!
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Augusztus utolsó hétvégéjét Siklóson
töltöttük a már hagyományosnak mondható Nemzetközi Tenkes Kupán, ahol
hét ország több, mint hatszáz versenyzője vett részt.
Szombaton az ifjúsági korosztályban
volt versenyzőnk Zimek Sándor személyében. Sajnos Sanyinak nem volt
szerencsés napja, egy sérülés miatt volt
kénytelen befejezni a versenyt.
Másnap a tizenöt évnél fiatalabbak
versenyére került sor. A legkisebbek között Jüttner Janka öt mérkőzést is nyert,
így aranyérmet szerzett. Az U11-es kor-

osztályban Tölgyfa János is remekül
dolgozott, ötödik helyen végzett. U13ban Több érmet is szereztünk. Kurdi
Benedek arany, Sarkadi Szabó Benjamin
ezüst, Büki Viktória, Riedl Dóra és Bodor Sebestyén bronzérmet szerzett. Jüttner Ábel a hetedik helyen végzett. Balog Bálintnak most sajnos nem sikerült
pontszerző helyen végeznie.
U15-ös korosztályban Dávid Éva a
dobogó harmadik fokára küzdötte fel
magát, Bodor Sára két szoros meccsen
maradt alul, így ötödik lett. Bíró Botond
első mérkőzésén hamar átvette a vezetést, de sajnos ellenfele egy leszorítással
megfordította a végkimenetelt, így helyezetlenül zárt. Összességében versenyzőink igazolták, hogy jól sikerült a nyári
felkészülés, kis szerencsével még több
érmet is szerezhettek volna, de nem lehetünk elégedetlenek.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Tavaszi látogatásunkat viszonozva a közelmúltban gyáli nyugdíjasok egy csoportja
látogatott el klubunkba. Mivel még nem
jártak Tájházunkban, éltünk az alkalommal, s a vendégfogadást ott tartottuk. A déli
órákat lázas sürgölődés jellemezte. „nagyban ment” a szendvicskészítés, gyűltek a
házi sütemények és a többi kínálni valók. A
megbeszélt időre megérkeztek vendégeink,
és kezdetét vette a találkozó. Tájékoztatást
adtunk az épületről, a benne látható
tárgyakról. Vendégeink ámulva csodálták a
hatalmas prést, és szinte egyenként szemrevételeztek mindent. Majd fogyasztás közben
megindult a kötetlen beszélgetés. Közben
oldódott nyelv, és közös éneklés vette kezdetét. Az órák gyorsan teltek. Már csak egy
újabb gyáli meghívásra jutott idő, amelyet
mi későbbi időpontra köszönettel elfogadtunk.
Köszönet vendégeinknek a látogatásért,
és köszönet e jó hangulatú rendezvény minden közreműködőjének!
Rendezvényünk Diósd Város Önkormányzata támogatásával jött létre.
Diósdi Hagyományőrző Klub GHK
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Ha szeptember, akkor
tanévkezdés

Köszöntök mindenkit a mi sajátos időszámításos évkezdésünk alkalmából. Szeptember elsején összegyűlt az iskola apraja-nagyja, hogy ünnepélyes formában elinduljon újra az iskolai
élet. Mintegy 770 kis- és nagydiákunk kezdte a tanévet a Diósdi
Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Iskolában.
A statisztikai adatok jelen pillanatban nem csak puszta számok, amelyeket rutinszerűen mondogatunk, hanem komoly
feladatokat jelentenek. Ugyanis az elmúlt három évben nagyjából 200 tanulóval nőtt az iskola létszáma, ez nagyon komoly kihívásokat teremtett. A kihívásokra válaszolni kell, el kell tudni
helyezni megfelelő
körülmények közé
gyermekeinket.
A tantermi adottságaink meglehetősen
szűkösek,
bár az önkormányzat minden korban
megpróbált lépést
tartani a növekedéssel. Jelenleg 29
osztályunk
van,
csak úgy férünk el,
hogy a régi könyvtár gyakorlatilag 2 tanteremmé vált, és még
az ebédlőt is be kell vonnunk az oktatásba. Súlyosbítja helyzetünket az, hogy a főépületben 3 olyan termünk is van, amely
maximálisan 20-22 tanuló befogadására alkalmas. Nagyon
megnőtt az egy osztályra jutó tanulók száma is, tehát alig találtunk olyan osztályokat, amelyek ezekbe a termekbe beférnek.
Összességében, ha a könyvtárat is beleszámítjuk, 7 ideiglenes
termünk van, nem is szólva arról, hogy hiányozik a technika,
a modern informatika és egyéb szaktantermek, amelyek a korszerű oktatást szolgálnák. A számok azt mutatják, hogy nem is
tudnánk megoldani a gondjainkat, ha nem épülne új épület. Ha
a következő éveket átszámoljuk, sok gondot nem is fog megoldani ez a fejlesztés, még várhatóak nagyon szűkös évek, mert az
iskolai demográfia azt jelzi, hogy csúcs még ezután következik.
Sok feladatunk van! Azt szeretnénk, hogy minden tanítványunk megfelelőképpen gyarapodna tudásában, kompetenciáiban, mégpedig színes, változatos, élménydús iskolai környezetben. Ilyen fő célokkal terveztük meg ezt a tanévet is. A
tanórákon kívül is sok program, rendezvény, projekt, ünnepély, külföldi utazás, sokrétű tevékenységrendszer segíti a világ
sokoldalú megismerését, a közösségben létezés tanulását.
Folytatjuk a megkezdett programjainkat: a német nemzetiségi nevelést-oktatást, az emelt óraszámú rendszert a felsőben
és a zeneiskolai nevelést. Nagyon várjuk az új épület átadását,
várjuk az oktatás irányításában történő változtatások pozitív
hatásait. Január 1. után a működtetést is átveszi az állam, szeretnénk ebből is a pozitív lehetőségeket megragadni.
Köszöntök mindenkit az új tanévben! A tanulóinkat, akik
közül nemsokára iskolássá avatjuk az új elsősöket, készítjük a
nyolcadikosokat a továbbtanulással járó próbákra. A gyermekekért végzett tevékenység alapja a pedagógusok munkája, az
egységes nevelőtestület. Igyekszünk megfelelő feltételeket teremteni ahhoz, hogy hatékony legyen munkájuk. Minden iskolai alkalmazott jó munkájára szükség van ahhoz, hogy zavartalan legyen az életünk. Köszöntöm a szülőket is! Köszönjük és
várjuk is az iskola támogatását, egymást segítve lesz harmonikusabb a gyermekek körüli világ.
Kívánok mindenkinek boldog új tanévet!
Leszák Ferenc

AUTÓVAL AZ ISKOLÁBA
Ahogyan arról a Hivatal már beszámolt, júniusban megkezdődött
a korábbi kisiskola óvodává alakítása, illetve már javában zajlanak a volt Tigáz épületében az új iskola kialakításával kapcsolatos munkálatok is. Utóbbi elkészültéig a város vezetése - a
tantestület és a szülők egyetértésével - úgy döntött, hogy hat
osztályt a nagyiskola udvarán felállított konténerekbe költöztet.
A megnövekedett gyermeklétszám miatt a Gárdonyi Géza utcában reggelente torlódások fordulhatnak elő. Ezek enyhítésére
az iskola mellett egy új, 32 állásos parkolót alakítottak ki, melyet
tanítási időben az iskolai dolgozók, tanítási időn kívül pedig valamennyien használhatunk. A közelmúltban az iskolabővítéssel
egy időben átalakították az épület bejárata előtti útszakaszt is. A
járda iskola felé történő eltolásával a korábban parkolás, illetve
ki- és beszállás céljára használt forgalmi sáv felszabadult. Ezzel
a nebulók reggeli érkezése és délutáni távozása sokkal zökkenőmentesebbé és biztonságosabbá vált. Az utca forgalmi rendjét a
KRESZ általános előírásai mellett táblák is szabályozzák. A reggeli órákban a forgalmat közterület-felügyelők és polgárőrök is
segítik.
Kérjük a szülők együttműködését
az alábbiak betartásával:

• Az iskola járdája előtti területen reggel 7 és 8 óra között csak

gyors megállás, tehát pusztán a gyermek kiszállásának
céljából álljanak meg.
• Az utca alsó része felől érkezők a gépjárműveikkel lehetőség
szerint teljesen a felső kapuig szíveskedjenek a járda mellett előre menni - helyet biztosítva ezzel a többi jármű gyors
megállására is.
• A gyermekek kiszállásra és bemenésre készen érkezzenek
az iskolához (lehetőség szerint ne a gyorsmegállót használva
kelljen a csomagtartóból kivenni az iskolatáskát).
• Az iskola közelében mellőzzék a megfordulást, valamint
a menetiránnyal szembeni és a tiltott helyen történő
megállást.
• Az iskola alatti (mart aszfalttal ellátott) részen is párhuzamosan parkoljanak, ezzel biztosítsák a forgalmi sávok
helyigényét és a kerítés melletti 1 méter széles szakasz járda
céljára való használhatóságát.
• Kérjük továbbá, hogy akik megtehetik, azok ne a reggeli 7.30
és 7.45 közötti csúcsidőszakban érkezzenek.
Fontos információ még, hogy az iskola 7-es főút felőli (gyalogátkelőhely melletti) kiskapuja minden munkanapon 7.15 és 7.45
között nyitva van. Kérjük, aki teheti, használja azt a bejáratot.
Együttműködésüket köszönjük!
Faluhelyi Zsolt, közlekedési albizottság

bionaturagaleria.hu

Diósd, Homokbánya u. 2.
(autókereskedés mellett)

Telefon: 0630/591-90-83

Nyitvatartás: H-P: 10:00-18:00

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

Hisszük,
hogy a sport
életelixír!

Első Diósdi Családi
Sportnap

Régóta dédelgetett álmunk vált
valóra azzal, hogy sikerült egy
minden korosztályt megmozgató
sportnapot megszervezni szeptember első szombat délutánjára.

Vendégünk volt Czene Attila úszó olimpiai bajnok,
a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke

Ragyogó napsütésben több százan próbálták
ki ingyen a diósdi focipályákon berendezett
tizenhét állomáson a különféle sportágakat,
a mobil színpad mellett pedig a közösségi
mozgásformációkat. Spinning és WALKenergie gépeken edzhettek dinamikus
zenére azok, akik szeretnek közösen együtt
mozogni. Volt zumba, box intervall, de
táncolhatott is, aki éppen a swingre vagy a
néptáncra vágyott. A baseballt és a softballt,
az ügyességi focit és a pingpongot is kipróbálhatták a kisebb-nagyobb labdákat ked-

velők. A járműveket választók biciklikkel és
gokartokkal mutathatták meg, mit tudnak.
A jól célzókat lézerlövészet és darts várta, a
sí iránt rajongók hófánkokkal csúszhattak,
szellemi tornára az óriás és az asztali sakktáblák adtak lehetőséget, míg a küzdeni
vágyók dzsúdózhattak. De volt C.C.F, és
lehetett hulahopp karikázni is. A családok,
csapatok pontgyűjtő füzetbe gyűjtötték a
pecséteket. Már a részvételért is járt pont,
de a különösen ügyes versenyzők plusz pecsétet kaphattak az önkéntes, profi állomásvezetőktől. Este a sorsoláson sportszereket, ajándékcsomagokat, játékokat, vásárlási
utalványokat lehetett nyerni.
Minden ilyen rendezvény egy lépéssel
közelebb visz minket ahhoz, hogy mozgásba lendüljön az egész város. Hisszük, hogy
a jó sport életelixír, létrehozza a test és lélek
harmóniáját, így megnyújthatja és megszépítheti életünket.
Ezen a délutánon a diósdi sportpályákon mindenki megtalálhatta néhány órára
ezt a harmóniát. Reméljük, hogy a hétköznapokban is keresik ezután a mozgás, a
sport örömét.
Jövőre újra találkozunk!

Szervezőbizottság:
• Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára főszervező,
az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
elnöke • Répási Andrea • Szikra Zsuzsa
• Bogó László • Nagy István
• Mensáros Nóra és Gábor
Köszönjük mindazoknak, akik
támogatásukkal lehetővé tették,
hogy létrejöjjön az első Diósdi
Családi Sportnap!
• Diósd Város Önkormányzata •
Diósdért Alapítvány - pénztámogatás • Horváth Zsolt Zsolaka Kft
- pénztámogatás • Horváth Zoltán,
Antal Imre – Mobilfest - hangosítás • Spar - vásárlási utalványok
• Érdi Vízművek - ivóvíz • Weinhardt Csaba - ásványvíz • Osváth
Cukrászda - pogácsa • Görög ABC
- ennivaló • Baloghné Dr. Nagy
Krisztina Szent Gellért Gyógyszertár - ajándékcsomag • Somogyi József Pro Construcio Kft 91
- Darts készlet • Vida Sándor Német Hagyományörző Egyesület –
sakk-készlet • Fekete András Skid
Síiskola - síbérletek •
Köszönet a személyes közreműködésért!
• Dr. Nagy Szabolcs - orvosi ügyelet • Fraunholz Attila - fotó •
Madarász Arnold - plakátok,
pontgyűjtő füzetek, szórólapok
nyomtatása • Rendőrség • Tűzoltóság • elsősegélynyújtó álllomás
• önkormányzat munkatársai •
Városgazda • polgárőrök • közterület-felügyelők • a Sportközpont
munkatársai •
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Szent Gellért élete
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Budapesten, az Erzsébet híddal szemben a régi Kelen-hegy sziklái
között áll Jankovics Gyula gyönyörű alkotása, az első magyar vértanú, Szent Gellért hatalmas bronzszobra. A szobor magasra emelt
jobbjában a szent keresztet tartja a magyarok városa fölé, hirdeti
ezzel, hogy a nemzet a kereszt jegyében született, és annak védelme
alatt áll. Gellért volt a magyar nép első nagy térítője. Származását
tekintve viszont nem magyar: az Itáliában született főpapot a véletlen hozta hazánkba.
Itália egyik legjelentősebb városában, Velencében köztiszteletnek örvendő patríciuscsalád gyermekeként született. Szülei a
György nevet adták neki. Édesapja, Sagredo Gellért kalmár volt.
5 éves korában súlyosan megbetegedett, ezért szülei a bencések
Szent György tiszteletére alapított monostorába vitték, és felajánlották a lovagszentnek. Megígérték, ha a kis György felépül, ő is
felölti a szerzetesi csuhát. A kisfiú egészsége helyreállt, és a szerzetesek iskolájában tehetségével hamar kivívta tanárai megbecsülését.
15 éves volt, mikor édesapja a Szentföldre zarándokolt
és ott meghalt. György ekkor édesapja emlékére a Gellért nevet vette fel. Hamarosan édesanyját is elveszítette.
25 éves korára Gellért mintaszerű szerzetessé vált tudományban, imádságban, önmegtagadásban és munkában egyaránt. Vilmos apát javaslatára ezért Bolognába küldték tanulni. 7 év múlva tért vissza a kolostorba, ahol
Vilmos apát halála után társai az apáti tisztséggel bízták meg.
Akárcsak édesapjának, Gellértnek is élete nagy álma volt, hogy a
Szentföldön végigvándoroljon a Megváltó nyomdokain. Ezért 3 év
múlva lemondott apáti tisztségéről, és hajóra szállt. Velencéből először Zára kikötőjébe akart hajózni, egy vihar miatt azonban Isztria
partvidékén kötöttek ki. A kényszerű várakozás során a Szent András kolostorban találkozott Razin pannonhalmi apáttal, aki Rómából hazafelé tartva rábeszélte, hogy kísérje el őt, és látogassa meg a
magyarok istenfélő királyát, Istvánt.
A legenda szerint 1015 júliusában (más vélemények szerint viszont csak 1020 után) érkezett meg Pécsre Mór püspökhöz, akivel István királyhoz ment Székesfehérvárra. Nagyboldogasszony
napján, augusztus 15-én a király a főurak kíséretében a hatalmas
fatemplomba vonult, hogy Szűz Mária mennybemenetelét megünnepelje. Ezen az ünnepen egy számukra ismeretlen pap lépett a szószékre - Gellért. A szónoklat után - a legenda szerint - Gellért lelkében elragadtatva egy hegyet pillantott meg, melynek sziklái közt
holtan látta önmagát összetört tagokkal véresen feküdni. Megértette az Úr üzenetét: nem a Szentföldre kell mennie, hanem itt kell
maradnia, mert itt fogja elnyerni a legnagyobb mennyei ajándékot:
a vértanúság koronáját. Istvánnak nagyon tetszett a szónoklat, ezért
az ünnep elmúltával Gellértet a palotában tartatta, és fia, Imre herceg nevelését bízta rá.
1023-ban Bakonybélbe ment, ahol remeteként böjtölt, imádkozott és dolgozott. 1028-ban, miután István király hadai Ajtony
vezért a Maros vidékén legyőzték, sor kerülhetett a kilencedik
egyházmegye szervezésére. István Gellértre bízta a püspökség, valamint a káptalan, a káptalani iskola és a papi utánpótlás megszervezését. Ennek Gellért és társai becsülettel eleget tettek, és a csanádi
iskola híre gyorsan terjedt.
A keresztény és európai értékrend védelmében került szembe
Aba Sámuellel, aki uralkodói tetteivel nem követte az 1038-ban
sírba szállt Szent István példáját. Az 1044-es év tavaszán Aba Sámuel Csanádon tartózkodott, és 50 ellene szervezkedő főurat
kivégeztetett. Az április 22-ei, húsvétra tervezett koronázást
Gellért megtagadta, s félelmetes, prófétai szavaiban megjósolta a király halálát, a pogánylázadást és saját vértanúságát. Gel-

lért ezzel megnyitotta azoknak a magyar püspököknek sorát,
akik a hatalommal is szembeszállva védelmezik az igaz értékeket.
1046 szeptemberében a lengyelországi száműzetésből hazatérő Vászoly fiak, Endre és Levente fogadására igyekezett püspöktársaival,
Böddel és Benetával együtt. Mivel a hercegek még nem érkeztek meg
Székesfehérvárra, tovább utazott Diósdig, ahol vacsora után megjövendölte püspöktársainak, hogy az volt az utolsó vacsorájuk. Másnap, 1046. szeptember 24-én misét mondott a Szent Szabina templomban, ahol szintén megjövendölte vértanúságukat, és azt is, hogy
társuk, Beneta püspök nem fog részesülni a vértanúság dicsőségében.
Az ún. pesti révhez közeledve Vatha pogány lázadói kőzáporral
törtek rájuk. Kiráncigálták Gellértet a szekeréből, hozzákötötték
egy kordéhoz, és a később róla elnevezett Kelen-hegy szikláiról a
mélybe taszították „mellét dárdával átütötték; ezután egy sziklához
vonszolták, és agyvelejét szétloccsantották.”
Holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony templomban (a
mai Belvárosi Főplébániatemplomban) temették el, később átszállították Csanádra. Sírja körül egyre több csoda, rendkívüli gyógyulás
történt. A spontán módon kialakult népi kultuszt Szent László király kérelmére követte a hivatalos szentté avatás 1083. július 26-án.
Felhasznált irodalom:
Györffy Rózsa: Új magyar legendárium
Török József: A magyar föld szentjei
Szentek élete

ANYAKÖNYVI HÍREK

Augusztus

(980 körül - 1046. szeptember 24.)

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!

50.

házassági évforduló

Szarvas Ilona
és Kovács László

Naprózsafa

Lehet egy kérdéssel több? Kérdezte ezt a
nézőktől még a nyolcvanas években Egri
János, a népszerű műsorvezető. Lehet
egy fellépéssel több? Kérdezhettük volna
mi magunktól, a Naprózsafa Együttestől
ebben az évben. Valamikor 2005-ben,
amikor megalakultunk, Szigetvári József,
a Forrás vezetője kérdezte tőlünk, hogy
esetleg színpadon is tervezzük-e bemutatni leendő tudásunkat, akkor nagyon bizonytalanul bólintottunk. Azóta nagyon
sok víz lefolyt a Dunán, mi pedig ezen a
nyáron megkérdeztük magunktól, hogy
elvállalunk-e még egy fellépést. Táncoltunk többek között Marosvécsen, a már
hagyományosnak mondható Cseresznye
vásáron, a diós települések találkozóján,
aztán a lengyelországi Lubaczówban,
amire még a tavasszal kaptunk meghívást. Mivel Cieszanówban már többször
voltunk, és a lengyel vendéglátásról nagyon jó tapasztalataink vannak, örömmel indultunk útnak, még úgy is, hogy
Lubaczówról nem sokat tudtunk. A lubaczówi fesztivál is már hosszú múltra
tekint vissza, és a Festiwal Kultur i Kresowego Jadla címet viseli. Alapjában kulturális és kulináris örömök bemutatására
szövetkezett. A szervezők egy hosszabb
műsort kértek tőlünk, két helyszínen is.
Augusztus 4-én, csütörtökön indultunk
Lengyelországba autóbusszal, és estére
megérkeztünk Cieszanówba, ahol a szállásunk volt. Nagy szeretettel fogadtak
bennünket, röviden vázolták az elkövetkező napok eseményeit. Pénteken egésznapos kirándulást tettünk Lancutba, ahol
a Potoczky család páratlanul szép kastélyát
tekinthettük meg, este pedig egy skanzenben vacsoráztunk. Az előző útjainkon,
amikor Cieszanówba látogattunk, láttuk,
hogy az itteni vezetők az úniós pénzeket
a turizmus fejlesztésére fordítják. Mint
mondták, a turisták Lengyelország említésekor Krakkót és környékét említik
szívesen, ezt a részt látogatják. Szeretnék
ezt a régiót is a turisztikai célpontok közé
emelni. A látottak alapján nagyon jó úton
járnak. Másnap következett első fellépésünk Horyniec Zdrójban. A városka
gyógyfürdővel rendelkezik, a határ közelsége miatt jelentős ukrán, fehér-orosz és
természetesen lengyel vendégekkel. Egy
nagyon szép közpark közepén találha-

tó Amfiteátrum adott otthont az aznapi
fellépésünknek. Rengeteg az új létesítmény, ez a szabadtéri koncerthelyszín is
ezek közé tartozik. Az elmúlt tíz év alatt
sok helyen táncoltunk, különféle színpadokon. A legemlékezetesebb egy traktor
pótkocsiján kialakított színpad volt. A
lelkesedésünk ott sem hiányzott, de azt
kell mondanunk, hogy amilyen körülményeket az itteni szervezők biztosítottak, az párját ritkította. Nagyon lelkes, a
produkciókat tapssal jutalmazó népes közönség előtt - neves lengyel és ukrán fellépőkkel együtt - minden igényt kielégítő
felszereltséggel rendelkező fedett színpadon léphettünk fel, s nagyon jó hang- és
fénytechnikával támogattak meg minket a figyelmes technikusok. Hogy-hogy
nem, éppen ott forgatott a rzeszowi TV3
csatorna, és a tolmácsunk, Ewa anyukája,
aki Lengyelországban él, boldogan hívta
fel a lányát azzal, hogy láttott minket a
tévében. Szép este volt! Másnap mentünk
a lubaczowi körjegyzőség által rendezett
Festiwal Kultur i Kresowego Jadla helyszínére, amely rendezvény rendre 30 ezer
résztvevővel számol. Egy nagy mező közepén tartják, kirakodó vásár várja a látogatókat, a hatalmas színpadon sok fellépő
szórakoztatja a közönséget. Megilletődve
olvastuk a nevünket a program plakátján.,
„ Naprozsafa Wegry”. Egy másik magyar
és diósdi sikerről is beszámolhatunk.
Spéth Géza nyugalmazott polgármester
és csapata magyar ételekkel lepte meg a
fesztivál résztvevőit, a gulyásos és a csülkös bableveses bográcsok előtt hosszú sorok kígyóztak. Az ételek rekord idő alatt
elfogytak. A fesztivál bevételéből minden
évben egy rászoruló családot támogatnak.
A vendéglátásról csak a legmagasabb elismeréssel szólhatunk. A lengyel gasztronómiáról vallott téves elképzeléseket el kell
felejteni, mert nagyon finom ételekkel és
vodkával kínáltak minket. Gondunk csak
az lehet a jövőt illetően, hogy a lubaczówi
és a cieszanówi meghívásokat hogyan
tudjuk majd egyeztetni, mert mindkét
város szeretné, ha jövőre is találkozhatnánk. Köszönetet mondunk Diósd Város
Önkormányzatának, hogy a kiutazásunkat lehetővé tette. Megköszönjük Ewa
Majchowskának és Szabolcs Leventének
a tolmácsolást, és természetesen a Naprózsafa Együttes tagjainak a részvételt.

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.
Goethe

1966. szeptember 17.

2016. szeptember 17.

Szerkesztőségünk nevében
kívánunk további boldog,
hosszú házaséletet!

E havi cikkünkben a Finom Gyümölcsleveket
készítő AgroCompass Kft.-t és az Érd és Térsége
Hulladékkezelő Kft.-t mutatjuk bemutatjuk be

Finom Gyümölcslé ÉTH Kft.

Mottó: „A magyar gyümölcs legjava,
egészség itthonról-otthonra”
A 2011-ben alapított családi vállalkozás, az AgroCompass Kft. fő profilja a
saját gyümölcstermelésből előállított
100 százalékos, préselt, natúr, tartósítószer-mentes, „csak a gyümölcs” típusú
gyümölcslevek és prémium kategóriás
lekvárok gyártása és értékesítése kis- és
nagykereskedelmi volumenben. Gyümölcsültetvényeink Érd mellett vannak.
Üzletfilozófiánk alapján nem akarunk versenyezni a multinacionális gyümölcslégyártókkal, a mi termékeinket nem lehet
hipermarketekben kapni, helyi termelőként elsődlegesen a
környező településeken élők gyümölcslé- és lekvárkeresletét
törekszünk magas minőségű termékekkel kiszolgálni.

A „Finom Gyümölcslé” márkanéven futó prémium kate-

góriás termékeink Diósd illetve a Diósd környéki települések
családjai körében már jól ismertek, hétről-hétre szállítjuk házhoz termékeinket.
Az általunk forgalmazott 100%-os natúr gyümölcslevek 5
legfontosabb tulajdonsága:
1) Az 5 literes kiszerelésű gyümölcslevek 7-8 kg magyar gyümölcsből préseléssel és pasztőrözéssel készülnek, a gyártás során megőrzik a gyümölcs beltartalmi értékeit és pozitív élettani
tulajdonságait.
2) Nem tartalmaznak tartósítószert, adalékanyagokat, hozzáadott cukrot. (Csak a gyümölcs, más semmi…)
3) Gazdagok természetes savakban, vitaminokban, ásványi
anyagokban.
4) A csappal ellátott, légmentesen záródó bag-in-box zsákban kiszerelt gyümölcslevek felbontás után szobahőmérsékleten 2-3 hétig, felbontás nélkül 9 hónapig állnak el.
5) Kedvező az ár/érték arányuk, az 5 literes, zsákos kiszerelés 1 dl-re vetítve kedvező árat biztosít.
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Lekvár dédanyáink receptje alapján

2015 nyarától prémium minőségű, tartósítószer, színezék és
mesterséges adalékoktól mentes lekvárokkal bővítettük termékpalettánkat. Lekvárkínálatunk kialakításakor olyan lekvárkészítési receptúrát szerettünk volna összeállítani, amely egyszerre ötvözheti az egészséges táplálkozást és a tradicionális, a
magyar lekvárkészítési kultúra hagyományait is. Az eperlekvár
mellett „Finom Lekvár” termékcsaládunk idei legújabb tagja
a különleges aromájú, cigánymeggyből készült meggylekvár,
amelyet - a hazai lekvárpiacon prémium kategóriának számító
- 70%-os meggytartalommal készítettük el.
A „Finom Gyümölcslé” termékekről bővebben a
www.finomgyumolcsle.hu weboldalon, a Facebookon ( Finom Gyümölcslé, Préselt natúr gyümölcslé, Lekvárvarázs oldalak) olvashat.
Rendelésfelvétel, bővebb információ:
06-30-2721-769
www.finomgyumolcsle.hu

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft–t 2012 novemberében alapította Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város,
valamint Tárnok Nagyközség Önkormányzata. Az alapító
önkormányzatok azzal a céllal hozták létre a Kft.-t, hogy hos�szútávon oldják meg az önkormányzatok hulladékgazdálkodási
feladatait. A cég 2013. április 1-jén kezdte tevékenységét Érd és
Diósd városok közigazgatási területén. Tárnok önkormányzatánál maradt a korábbi közszolgáztató. Az ÉTH Nonprofit Kft.
az indulást követően növelte a piaci részesedését, megszerezte
Etyek, Sóskút és Pilisborosjenő hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását. Érden a Szippanthat konzorcium tagjaival közösen, míg Törökbálinton, Diósdon és Tárnokon kizárólagos
joggal ellátjuk a folyékonyhulladék-szállítási feladatokat is.
Az ÉTH Nonprofit Kft közel 100 ezer fő részére végez szolgáltatást, 62 fő részére biztosítunk állandó munkát. Több, mint
650 céggel állunk szerződéses kapcsolatban. Az elmúlt évben
több, mint 25 ezer tonna hulladékot kezeltünk. Ebben az évben
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését követően
a szelektíven összegyűjtött hulladék mennyisége eléri a 2 500
tonnát.
A hulladékgyűjtési technológiákban országosan is élen járunk. Elsőként vezettük be a házhoz menő üveggyűjtést, s talán
egyedül az országban Diósdon hetente szállítjuk el a zöldhulladékot. Megkezdtük az elektronikai hulladék feldolgozását is, s
általánossá tettük a házhoz menő lomtalanítást.
Tagjai vagyunk a diósdi székhelyű RVK-nak. Fontosnak
tartjuk, hogy az alvállalkozóinkat lehetőség szerint a térségből
válasszuk ki. Meggyőződésünk az, hogy csak akkor tudunk a
térségben eredményesen dolgozni, ha ismerjük környezetünk
gazdaságát, s ez elvezethet a gyakorlati együttműködéshez.
Napjainkban a hulladékgazdálkodás országos szintű irányítása jelentősen megváltozott. Változtak a hulladékgazdálkodás
feladatai, gazdasági környezete. A megváltozott környezetben a
cég vezetése - támaszkodva a biztos tulajdonosi háttérre - mindent elkövet annak érdekében, hogy megfeleljen az új kihívásoknak.
Cégünkről többet a www.eth-erd.hu weboldalunkon olvashat.
ÉTH Nonprofit Kft.

Meghívó vállalkozóknak

Örömmel értesítjük a diósdi vállalkozókat, hogy 2016
szeptemberében a Szent Gellért-napi kiállításon a
Regionális Vállalkozói Klub együttműködési megállapodást kötött a Szabadkai Inkubátorházzal, ennek
keretében meghívást kaptunk az Inkubátorház elnök
asszonyától.

Utazás időpontja: október 14-15 (péntek-szombat).
Várjuk a részt venni szándékozó vállalkozók jelentkezését!
Részletekről érdeklődjenek a Regionális Vállalkozói
Klub Facebook oldalán, illetve Portik Editnél.
Elérhetőségek: 0630 341 6817 vagy portik.edit@diosd.hu

Programok

2016. szeptember 22. csütörtök 18 óra Író-olvasó találkozó

gyermekprogramok
A Kék Géza Közösségi Házban

Törő Istvánnal

2016. szeptember 23. péntek 16.30 Bábelőadás Kippkopp és

Tipptopp a Kék Géza Közösségi Házban

2016. szeptember 27. és október 18. 14.00-19.00 RVK Inkubátor ház a Kék Géza Közösségi Házban

2016. szeptember 29-én 18.00 Barokk koncert az Önkormányzat Dísztermében.

Nefelejcs bábszínház
Kippkopp és Tipptopp

2016. szeptember 23. péntek 16.30.

Egy szép, napsütéses őszi napon gesztenyefalevélen
megérkezik Tipptopp, a gesztenyelány a dimbes–dombos erdőbe. Elindul, hogy búvóhelyet keressen magának.
Az előadások időtartama: 45 perc.
Ajánlott korosztály: 3 éves kortól.
Ajánlott támogatói összeg: 600 Ft/fő
Érdeklődni: 06 30 373 6310
Az Együtt Diósdért Alapítvány
és Diósd Város Önkormányzata szervezésében.

Ciróka tánc- és játszóház
Szeretettel várunk
tánc- és játszóházunkba

péntekenként 17. 00 és 18. 30 között a Káponakertben!
Lesz kézműveskedés, élő népzene, népi és szüreti
játékok, tánctanítás.
Időpontok
Október 7., október 14., november 4. (Márton nap),
november 18., december 2. (Mikulás).

Majorka
bábszínház

A király nyulai
Október 22. 10 óra

Az előadás időtartama: 40 perc.
Befogadóképesség: maximum 150 fő.

Művelődési Ház és Könyvtárban (részletek a művelődési ház honlapján)
2016. október 4. 18.00 Regionális Vállalkozói Klub klubestje az
ÉTH-nál
2016. október 6. 16.30 Megemlékezés a Perczel Mór-szobornál
2016. október 7. 17.00-18.30 Ciróka táncház a Kék Géza Közösségi Házban
2016. október 11. és 25. 08.00-13.00 RVK Inkubátor ház a
Kék Géza Közösségi Házban
2016. október 11. kedd 15.00 Nosztalgia Filmklub a Kék Géza
Művelődési Házban
2016. október 14. 17.00-18.30 Ciróka táncház a Kék Géza Közösségi Házban
2016. október 21. 17.00 Október 23-ai megemlékezés az iskola
tornatermében
2016. október 21. 18.00 Koszorúzás az ’56-os emlékműnél
2016. október 22. 10.30 Majorka Bábszínház előadása a Kék
Géza Közösségi Házban
2016. október 27. 18.30 Házimuzsika – Pogármesteri Hivatal
Dísztermében Zongoraünnep
2016. október 27. csütörtök 17.30 Forradalmi hétköznapok
1956-ban - Tóth Eszter Zsófia történész előadása a Kék Géza Közösségi Házban.
2016. október 29. szombat 16.00 Tematikus játszóház (mindenszentek és halloween) a Kék Géza Közösségi Házban

Állandó programok:

Minden hónap második keddjén Nosztalgia Filmklubba látogathatnak az érdeklődők a Kék Géza Művelődési Házba.
Szerdánként és csütörtökönként 16.00-20.00 Sakkklub a Kék Géza Közösségi Házban
2016. október 16-tól minden vasárnap 17.00 Magyar
néptánc tanfolyam felnőtteknek a Kék Géza Közösségi Házban.
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.
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
Minden 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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„Azé a királylány és a fele királyság, aki megőrzi a
király nyulait!”
Három fivér tesz próbát, de csak a legkisebbnek sikerül, aki megosztja hamuba sült pogácsáját a rejtélyes
koldussal. Jutalma egy csodakürt, amelynek szavára
mind visszajönnek a szemtelen nyulacskák. A közönségből verbuvált király és királylány is megpróbálnak csellel nyulat szerezni a legénytől, mindhiába.
Információ: 0630 373 63 10

2016. október 1. (szombat) Társasköri kirándulás Esztergomba
2016. október 3-8-ig Országos Könyvtári Napok a Kék Géza

Őszi finomságaink
Káposzta

A káposztafélék (lila-, fehér-, kelkáposzta, kínai kel, karfiol, brokkoli, kelbimbó)
nagy mennyiségben tartalmaznak C- és
B1-vitamint, folsavat, béta-karotint,
antioxidánsokat, polifenolokat, színezékeket és rostokat. Emellett gazdag vas-,
kálium-, kalcium- és káliumforrások is.
Ezek a különféle vegyületek önmagukban is tumorellenes hatásúak lehetnek,
de a káposztafélékben egymást erősítve
hatásuk összeadódik. A zöld színűeknek
például magas a K-vitamin- és klorofilltartalma, a lilakáposzta színét pedig az
az antocián adja, amely szerepet játszhat
az enyhébb lefolyású, hasmenést okozó
baktériumok elpusztításában. A rendszeres káposztafogyasztás nemcsak a székrekedés ellen fejthet ki jó hatást, de hozzájárulhat a vastagbélrák kialakulásának
csökkentéséhez is. Magas C-vitamintartalmuk révén igen hatékonyak a zsírégetésben és a szervezet regenerálásában
is. A káposzta alkalmas az ekcémás bőr

a babilóniaiak és a főníciaiak is termesztették, Európában pedig a rómaiak révén
honosodott meg. Sok benne a kálium, ami
hozzájárul az izmok és az állóképesség javításához, ezenkívül gazdag kalciumban,
foszforban, vasban, nátriumban, kénben,
valamint az antioxidáns tulajdonságú A-,
B- és C-vitaminokban. Kiváló vérképző
is, ami annak köszönhető, hogy a szervezet jól tudja hasznosítani a benne található
nyomelemeket. A céklalé sárgarépalével
keverve kitűnő májtisztító, főként a májban felhalmozódó zsír lebontását segíti
elő. A cékla lúgosít is, és méregteleníti
az agyat. A hazai konyhában többnyire
csak ecetes savanyúságként ismert, pedig
készíthető belőle sokféle egyéb (almás,
káposztás, majonézes stb.) saláta is, de
kiváló levesnek, vagy finom sültek mellé
köretnek. Készíthetünk belőle lekvárt is,
amelyet hideg és meleg sültekhez, kacsaés libasülthöz, grillezett sajtokhoz, túrókrémhez és füstölt halakhoz kínálhatunk.
Ha családunk vagy baráti körünk nyitott
az ínyenc újdonságokra, megéri a fáradságot: a siker garantált.

RECEPTEK

Káposztás batyuk
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tüneteinek külső kezelésére, s ezt a népi
gyógyászatban már régóta felismerték. A
receptúra szerint a leveleket apróra kell
vágni, és két gézlap közé helyezve az ekcémás bőrfelületre kell tenni. A káposzta
túlzott fogyasztása azonban bizonyos,
már kialakult betegségek esetén nem
javallott: ilyen például a nyombélfekély,
vesebaj és a hasnyálmirigy-gyulladás.

Cékla

Itt van a cékla is, amely a magyar konyhában még mindig nem nyerte el méltó helyét. Pedig a cékla legalább olyan
fontos vitamin- és ásványianyag-forrásunk, mint a káposzta, így különösen
fontos a téli és a kora tavaszi időszakban.
Ezt a cukorrépával rokon zöldséget már

Hozzávalók: 1 csomag mirelit leveles
tészta, 1 kg fehérkáposzta, 2 tojás, 1 dl étolaj, 5 dkg cukor, só, őrölt feketebors. A
káposztát reszeljük le, sózzuk be, és hagyjuk állni kb. 30 percig, majd nyomjuk ki a
levét. Hevítsük fel az olajat, karamellizáljuk benne a cukrot, majd tegyük rá a káposztát, és kevergetve pirítsuk világosbarnára. Sózzuk, ízlés szerint borsozzuk.
A felengedett tésztát nyújtsuk ki fél centi
vastagra, majd az alsó felére - egymástól
kellő távolságban - rakjunk egy-egy kupac tölteléket, majd a tészta másik felét
hajtsuk rá. A töltelékkupacok mentén
nyomkodjuk össze a táskákat, majd derelyevágóval „szabdaljuk fel” s egy villával
még jobban nyomkodjuk le a táskák széleit. Sütőpapíros tepsibe helyezzük bele
a töltött táskákat, tetejüket kenjük meg
egy felvert tojással, majd előmelegített
tepsiben 190 fokon süssük szép pirosra.

Céklalekvár

Hozzávalók: 50 dkg cékla, 1 dl vörösborecet, 4 dl almalé, 4-5 szem szegfűszeg,

1 db egész fahéj, 1 tk. őrölt kömény, 2 db
babérlevél, 1 alma, 25 dkg cukor, 1 tk. só,
1 csomag lekvárzselésítő (3:1).
Főzzük meg a céklákat, majd hűtsük le,

és húzzuk le a héjukat. Reszeljük le a káposztareszelőn a megtisztított almával
együtt, és tegyük egy lábasba. Öntsük
hozzá az almalevet, az ecetet, tegyük
bele a szegfűszeget, a babért, a kétfelé
tört fahéjat, az őrölt köménymagot és a
sót. Keverjük hozzá a lekvárzselésítőt,
és közepes lángon, állandóan kevergetve főzzük 5-6 percig, majd szórjuk bele
a cukrot.
Forraljuk még további pár percig, majd
töltsük tisztára mosott kis befőttesüvegekbe. Zárjuk le azonnal, és állítsuk fejre
pár percre, így nem kell tartósítószert
használni.

Nincs ideje főzni?
Szívesen segítek!

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

Tel: 0630/921-09-85

A szeptemberi kert
Elérkezett az igazi őszi szezon a kertekben.
Szeptemberben szép időnk volt, de már a
hőmérséklet csökkenését és a nappalok rövidülését egyértelműen lehetett érezni. Remélhetőleg októberben is elkerülnek minket a szélsőséges viharok, és igazán kellemes
időben lehet majd dolgozni a kertekben.
A gyepápolás fontos időszaka jön el. A
meglévő gyepfelületeken érdemes idén
utoljára szelektív gyomirtást végezni, illetve
azt követően gyepet szellőztetni. Műtrágyázni is kell, de most már nagyon fontos,
hogy kizárólag őszi-téli gyepkondicionáló
műtrágyát használjanak, amelyek elsősorban kálium túlsúlyosak.
Az új gyepfelületek kialakítására is most
van a megfelelő időszak. Az őszi füvesítés
azért jobb, mint a tavaszi, mert a gyommagok már nem, vagy csak sokkal lassabban
kelnek ki, mint a fűmag, így sokkal gyommentesebb lesz a terület tavasszal. A kijelölt
területen vegyszeres gyomirtást kell végezni. Ezt követően várni kell legalább két
hetet, hogy a gyomirtószer megfelelően felszívódjon a gyomokban és a talajban se maradjon, mert az nagyban gátolja a fűmag csírázását. A két hét eltelte után a gyomokat el
kell távolítani a területről, aminek az egyik
legbiztosabb módja, ha kikapáljuk őket.

Feltérképezik
a diósdi
fakadóvizeket

Feltérképezik a diósdi fakadóvizeket,
mivel ezek között kiemelten szerepel
több, vízügyi szempontból jelentős beruházás, ezért elkezdődött Diósd város
felszíni vízelvezető rendszerének teljes
körű felmérése, melynek közvetlen célja
a vízügyi beruházások alapját képező átfogó tanulmányterv elkészítése.
A vízelvezető rendszer felmérésének
fontos eleme a Diósd területén található
jelentős mennyiségű, eddig nem nyilvántartott természetes eredetű forrás és
fakadóvíz feltérképezése. Ezek a források, fakadóvizek némely esetben építmény- vagy épületkárokat okozhatnak,
útburkolatok tönkremenetelét is okoz-

Minden növényi részt, leveleket, gyökérdarabokat nagyon alaposan ki kell szedni. Ez
után érdemes az egész területet felrotálni,
hogy lazítsuk a talajt. A rotálás után az egész
területet el kell gereblyézni, hogy minél
egyenesebb legyen a talaj. A gereblyézés során a talajból előbukkanó köveket, nagyobb
rögöket, gyökér-, szár- és levélmaradványokat el kell távolítani. A cél, hogy egy egyenes aprómorzsás talajszerkezetű területet
alakítsunk ki. Ezután következhet a fűmag
vetése. Érdemes jó minőségű fűmagot venni, ezen nem szabad spórolni! Ha lehet, kerülni kell a néhányszáz forintos kilónkénti
áron kapható fűmagokat, mert a minőségük
nem a legjobb. A vetéshez én 6 dkg fűmagot
javasolok négyzetméterenként, bár hivatalosan ennél kevesebb is elég (3-5 dkg/m²),
azonban többet nem érdemes kiszórni, az
már inkább árt a sűrűség miatt, sem mint
használ. A fűmaggal együtt kifejezetten fűvetéshez kidolgozott indító műtrágyát is ki
kell szórni. Fontos, hogy a fűmagot nagyon
egyenletesen szórjuk ki. Kiszórás után a magokat fél-egy centiméter mélyen a talajba
be kell dolgozni, ami történhet gereblyével
is (apró kapáló mozdulatokkal), de hatásosabb, ha beszerzünk egy úgynevezett csillagkapát. Ezzel a csillagkapával be kell „tili-to-

Zöld
rovat

lizni” a fűmagot két
irányból, keresztben,
illetve hosszában, nem
túl mélyen, éppen csak
legfeljebb 1 cm mélységbe. Ezután a vetést
le kell zárni, és sima hengerrel, szintén két
irányból, keresztben, illetve hosszában kell
lehengerezni. Ezután már csak az öntözésre
kell odafigyelni! Igaz, az őszi vetés hátránya,
hogy sokkal lassabban kel ki a fű, mint tavasszal, de még így is néhány hét után már
élvezhetjük az új gyepet. Október végéig érdemes füvesíteni. Az utána vetett fűmagnál
már sajnos nagy az esélye annak, hogy nem
erősödik meg az első fagyok megérkezéséig,
igaz, ezek már jóval később vannak, mint
néhány éve, de legjobb, ha biztosra megyünk, és nem bízzuk füvesítésünk sikerét
az időjárásra.
A díszkertekben a legfontosabb feladat a
hulló falevelek rendszeres összeszedése. Új
kert kialakítására, a dísznövények pótlására
is most a legalkalmasabb az idő. Csak javasolni tudom, hogy rendszeresen látogassák a
környék kertészeteit, hiszen az új növények
már szinte mindenhol megérkeztek, és lehet
újdonságokat látni. A sok szép ősszel virágzó növény egyébként is gyönyörű látvány.
Rónyai Gábor

hatják. Ezeknek a vizeknek a számbavétele, rendezett elvezetése közügyünk.
A minél pontosabb adatgyűjtés érdekében a Polgármesteri Hivatal kéri önöket,
hogy ha a telkükön, vagy lakókörnyezetükben állandó jelleggel vagy időszakosan a föld alól előbukkanó erekről, fakadóvizekről, forrásokról van tudomásuk,
ezt a pontos helyszín és a körülmények
ismertetésével legkésőbb 2016. október
30-áig jelezzék a munka koordinálását
végző Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás ügyfélszolgálati irodájánál
az alábbi elérhetőségek egyikén:
telefon: 0623/520-303
e-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornazas.hu
személyesen: 2030 Érd, Diósdi út 14/A
Közreműködésüket ezúton is köszönjük!
Kovács Péter Barna projektvezető
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Diósd Város
Víziközmű-társulat hírei
Szeptember elsején egyeztettük Diósd vízrendezési tervét, hogy
hosszútávra megtervezzük a felszíni vizek elvezetését, szem előtt
tartva a városunk számára előnyös vízgazdálkodási megoldásokat – tájékoztat Sohajda Lajos, a Víziközmű-társulat IB elnöke -,
majd elkészítettük a fedezetigazolási nyilatkozatot a csatornaépítési
munkák elvégzéséhez.

Vízrendezési terv egyeztetése
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2016. szeptember elsejére egyeztetésre hívtuk Diósd Város Önkormányzat polgármesterét és munkatársait, az Érd és Térsége
Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás PIU Szervezetének vezetőjét, valamint a „B” program keretében
vízrendezési tervezéssel megbízott Diósd 2016 Konzorcium vezetőjét, hogy hosszútávra megoldjuk Diósdon a felszíni vizek elvezetését úgy, ahogy előzőekben hosszútávra megoldottuk a szennyvízelvezetést.
A településünkön megjelenő felszíni vizek nem értelmezhetőek,
nem kezelhetőek csak és kizárólag Diósd közigazgatási területén
belül, mivel jelentős részük törökbálinti területről érkezik, majd
rajtunk áthaladva Érd felé távozik. Ez tehát Diósdon túlmutató feladat, tartós együttműködést igényel mind a törökbálinti, mint az
érdi önkormányzattal.
Az egyeztetés apropóját az adta, hogy Érden készül egy átfogó
vízrendezési terv, és ahhoz kellene nekünk csatlakozni, hisz Érd a
felszíni vizeink befogadója. Felelősen gondolkodva arra kell törekednünk, hogy ne csak a csapadékvizeink elvezetését oldjuk meg
a szomszédos településekkel összefogva, de kidolgozzunk Diósd
számára egy hosszútávon is hasznos vízgazdálkodási tervet. A
klímaváltozás bennünket sem kerül el, várhatóan aszályosodással
számolhatunk, ugyanakkor a csapadékeloszlás is megváltozik, egyszerre nagyobb mennyiség zúdul le. Átgondolt tervezéssel, felelős
vízgazdálkodással enyhíthetünk a várható hatásokon. Ennek az átfogó tervnek a kivitelezése a társulat által finanszírozott „B” programba már nem fog beleférni, de remélhetően a közeljövőben - pályázatok útján - meg lehet valósítani, akár úgy is, hogy a környező
településekkel összefogunk.
Átfogó tervezés nem készülhet a lakosság bevonása nélkül, ezért
kérjük azoknak az ingatlanoknak a tulajdonosait, ahol valamilyen
rétegvíz fakad fel, továbbá időszakosan vagy rendszeresen átfolyik
valamilyen víz a telkükön, hogy jelezzék azt írott formában (levélben, e-mail-ben) társulatunk irodájában vagy Diósd Város Polgármesteri Hivatalában vagy egyszerre mindkettőben.

Fedezetigazolás

a csatornaépítési munkák el-

végzéséhez

A szennyvízberuházásból valamilyen oknál fogva kimaradt csatornaszakaszok megépítésének közbeszerzési eljárását az Érd és
Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati
Társulás mit beruházó lebonyolította. Jelenleg a kivitelezés a nem
engedélyköteles munkák megkezdésénél tart.
Társulatunknak és Diósd Város Önkormányzatának fedezetigazoló nyilatkozatot kell kibocsátania arról, hogy a pénzfedezet a nyertes ajánlattevők részére rendelkezésre áll.
Jelen közbeszerzési eljárás fedezeti összege 100 millió forint, mely
Diósd Város Víziközmű-társulat és a hitelező K&H Bank, valamint
Diósd Város Önkormányzata között háromoldalúan megkötött, jelenleg érvényes hitelszerződés szerint áll rendelkezésre.

Az új belépők számára az érdekeltségi hozzájárulás 399.905 forint

A lakástakarék-pénztári szerződéssel nem rendelkező, és az érdekeltségi hozzájárulásukat nem teljesítő tulajdonosok miatt, az ő érdekeltségi hozzájárulásuk mértékének módosításáról – 399.905 forint/érdekeltségi egységre történő növeléséről - döntött a legutóbbi
rendkívüli taggyűlés. A 7/2016.(VI.22.) határozat a Víziközmű-társulat alapszabályának V. fejezetét nagyobb részben megerősítette,
részben a következők szerint módosította:
„Azon természetes személy tagok esetében, akik víziközmű-társulatra engedményezett lakáselő-takarékossági szerződéssel nem rendelkeznek (ideértve azon eseteket is, ha a megkötött előtakarékossági szerződésük a futamidő alatt bármely okból megszűnik, valamint,
ha az előtakarékossági befizetéseik legalább hat havi elmaradást mutatnak), valamint jogi személyek és más szervezetek esetében, akik
érdekeltségi hozzájárulásukat 2016. június 30. napjáig nem teljesítették, és 2016. június 30. napjáig igényt nem jeleztek, kérelmet nem
nyújtottak be a víziközmű-társulathoz, az érdekeltségi hozzájárulás
összege 399.905.-Ft/érdekeltségi egység, amely összeget a Társulat
ez irányú értesítése alapján kell megfizetni a társulat számlájára.”
A fentiek értelmében a társulatunkhoz most forduló új tagok számára az érdekeltségi hozzájárulás mértéke: 399.905 forint.

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/

Az idén immár a
4. alkalommal sétáltunk Péter Szilvivel, aki 14 éve él
családjával Diósdon. Négy éve tematikus sétákat szervez és vezet Budapesten,
valamint hazánk több csodálatos városában.
Az áprilisi „Kultúrsziget az egykori Gyár utcában” (Zeneakadémia,Terézváros), a májusi „Mágnások és paloták” (Nemzeti Múzeum, Józsefváros) és a júniusi „Völgy a hegyek lábánál
- Egy eltűnt városrész, a Tabán”séták után augusztus 23-án
kis csapatunkkal a Margitszigetre látogattunk el jól felkészült
idegenvezetőnkkel. Szilvitől megtudhattuk többek között a
Bodor-kút, a Szt. Mihály templom, a víztorony és Szt. Margit

történetét. Margitszigeti sétánk végén este együtt élvezhettük
Magyarország legnagyobb zenélő szökőkútjának hang- és fényjátékát. Sétáink alatt beleláthattunk az elmúlt századok pesti,
budai városnegyedei, valamint a Margitsziget életébe.
Terveink között szerepel egy-két havonta további séták szervezése Szilvi idegenvezetésével, leginkább szűkebb, néha tágabb környezetünkben.
Továbbiakban ezek a vezetett séták „Sára-séták Szilvivel”
cím alatt lesznek megtalálhatóak a Kék Géza Közösségi Ház
hirdetőtábláján.
Érdeklődni a 06 30 6097832 telefonszámon lehet.
Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára

NOSZTALGIA FILMKLUB
INDUL

A jegyző válaszol
Tisztelt Adózók!

A helyi adózással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
• 1. 2016. augusztus végén kiküldtük a szokásos II. féléves folyószámla egyenlegközlőket (iparűzési adó, építmény-, telek-,
gépjármű adó), amelyek a 2016. augusztus 1-jei állapotot tükrözik. Amennyiben azóta teljesítettek adóbefizetést, azok az összegek ezen a kivonaton még nem szerepelnek.
• 2. Az építményadó rendeletváltozás miatt benyújtott építményadó-bevallások feldolgozása továbbra is folyamatos, még
sok bevallás nem került feldolgozásra. Akik még nem kaptak
határozatot az építményadójukról, de kedvezményt igénylő bevallást nyújtottak be, vagy új építésű, újonnan vásárolt ingatlanról adtak be bevallást, azoknak továbbra is a türelmüket kérjük.
Akiknek az egyenlegközlőjük a régi adatot tartalmazza, de benyújtottak kedvezményre igénylést, azok is a későbbiekben fognak új határozatot kapni a módosított fizetendő adóval.
Kérjük, hogy amennyiben egyéb kérdésük van a folyószámla-kivonattal kapcsolatban, keressék kollégáinkat ügyfélfogadási
fogadási időben személyesen vagy telefonon, illetve az adoiroda@diosd.hu e-mail címen, vagy az alábbi elérhetőségeken.
Kisfalvi István jegyző

A diósdi adóiroda
ügyfélfogadási ideje
Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 7.30-16.30
Péntek: 7.30-12.00

Ügyintézők:
Debreczeni Sándor
06 30/731-5158 építmény, telekadó
Hegedüs Viktória
06 30/609-7879 építményadó
Játékosné V. Klára
06 30/376-2809 iparűzési adó
Kontárné K. Beáta
06 30/731-3852 gépjárműadó, telekadó
Közopnti telefonszám:
06 23/545-556

Minden hónap második keddjén Nosztalgia Filmklubba látogathatnak az érdeklődők a Kék Géza Művelődési Házba.
Belépődíj: 200 Ft (a belépődíj megváltható 1 tál süteménnyel, vagy 1 üveg itallal)

Szervezők: Diósd Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa és a Kék Géza Művelődési Ház
Szeretettel várunk mindenkit!
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Az első vetítés időpontja:
2016. október 11. kedd 15 óra
Film címe: Az aranyember

Álláslehetőség

Műanyagipari cég Budapest XXII. kerületi üzemébe gépkezelőt (operátort), szerszámkészítőt és
karbantartót keres határozatlan időre bejelentéssel,
előrelépési lehetőséggel!
A munkavégzés 3 műszakban (8 óra), folyamatos
munkarendben történik, fiatalos, családias környezetben.
Juttatás: Erzsébet utalvány

Bővebb információ: 0630-631-1884

KÖVIRÓZSA
VIRÁGKUCKÓ

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

Lapunk
hirdetésfelvevő helye
• bio és normál hajfestés
• hajegyenesítés
• sérült, száraz haj kezelése
keratinnal
• ombre melír
• alkalmi konty készítése
• női, férfi
és gyermek hajvágás
telefon: 06 70 334 2419
2045 Törökbálint, Világos u. 11.
Részletes bemutatkozás és áRak
a tüköR szépsegszalon honlapjan!
fodrász

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés

s + terv
Csatornabeköté
hétvégén is!

MOGYORÓSI
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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!

Hirdetmény

Magyarország köztársasági elnöke
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT KI.
A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A SZAVAZÁS NAPJA
2016. OKTÓBER 2.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.
SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember
24-én 16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve
levélben vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodától.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu
weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban
működő választási Irodához.
Nemzeti Választási Iroda

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

Kiadó

• Irodák-raktár
• Igényes kivitelben
• Jó parkolási lehetőséggel
Diósd, Petőfi Sándor u. 23.
TEL.: 06-30-377-0428
Tóth János

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
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