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Renault CROSSOVEREK
Fedezz fel járatlan utakat!
0% THM-mel

Renault CAPTUR
Már 3

Renault KADJAR

699 000 Ft-tól

Már 4

999 000 Ft-tól

Renault Crédit 0% THM - Az ajánlat a 2016.10.01. 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. Kadjar vegyes fogyasztás l/100 km: 3,8-5,6; CO2 -kibocsátás g/km: 99-130, Captur vegyes fogyasztás: l/100
km: 3,8-5,8; CO2 -kibocsátás g/km: 95-125 NEDC-ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2 -kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A bemutatott autók illusztrációk.
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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

Szolnoki Dóra jazz Quintet
koncert

Egy kis nosztalgia

Szeptember 5-én új színfolttal gazdagította a programkínálatot a
Retro Kiállítás, mely a Kék Géza Művelődési Házban nyílt, és a 70es, 80-as évek világát mutatta be.
A kiállításra belépve a kor
stílusa szerint berendezett
szobában és konyhában találhattuk magunkat. Hangulatlámpa, tárcsás telefon, régi
cigaretták, Nivea krémek,
szappanok, konyhai eszközök
teremtettek nosztalgikus hangulatot.
A játékok között megtalálhatóak voltak a lemezárugyár hőn áhított termékei, a korra jellemző műanyag játékok, a Moncsicsi, a Gazdálkodj okosan, a TT vasút, a diafilmek, a tiki-taki és a jojó is.
A Keravill bőséges kínálatát is visszaidézhettük: a TV, rádió, orsós
magnó, különböző háztartási gépek, bakelit hanglemezek világa is
elvarázsolt bennünket.
Jó volt egy kicsit megállni rohanó világunkban, és beleszagolni a
közelmúlt furcsa, annak idején esetleg nem tetsző világába, felidézni
a tárgyakhoz kötődő kellemes emlékeket,
visszagondolni a boldog percekre, és azokra, akik már nem lehetnek közöttünk.
A vendégkönyv tanúsága szerint a
szervezők sok diósdi lakosnak szereztek
kellemes perceket. Az iskolások is rácsodálkoztak erre a világra, örömmel vitték
magukkal az öltöztető papírbabákat, a hajtogatós autókat.
Várjuk azok jelentkezését, akik egy Retro Klub létrehozásában és működésében
szívesen részt vennének. Érdeklődni Diósd
Város Önkormányzatának Polgármesteri
Kabinetjénél lehet.

A modern jazz kedvelőinek szervezett koncertet a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár szeptember 16-án a Polgármesteri Hivatal
Dísztermébe.
Nagyon színvonalas koncertet hallgathattunk végig, melynek
egyedisége a szaxofon–ének párosításban rejlett. Ez a párosítás nem
megszokott hangzást keltett, éppen ettől vált érdekessé, izgalmassá, ezáltal egy új megszólalást hallhattunk a jazz zenében. A zenekar törzsét képezte egy kiváló, dinamikus ritmus szekció (zongora,
bőgő, dob), melyet szintén nagyszerű zenészek alkottak.
A zenekar tagjai nem ismeretlen nevek a jazz világában: Szolnoki
Dóra (ének, zenekarvezető), Cseh László (tenor szaxofon), Cseke
Gábor (zongora), Oláh Péter (bőgő), Jeszenszky György (dob).

MEGHÍVÓ
Igaz Gyula festőművész-szobrász 81. születésnapi életmű-kiállítására
Diósdon a Kék Géza Közösségi házba
2016. november 4-én péntek 17 órai kezdettel.
A kiállítást megnyitja Bogó
László polgármester
Közreműködik: Igaz Tünde
operaénekes
Meglepetés: egy alkotás kisorsolása
A kiállítás nyitva: november 4-én 19 óráig, nov.5-én
15-19 óráig, nov.6-án 9.3018.30 óráig
A kiállítás ideje alatt a művész személyesen, szeretettel várja a látogatókat.

AFRIKA KÖZEL VAN!

www.utazzafrikaba.hu
Jöjjön el bemutatkozó estünkre november 3.-án 18 órától a Földrajzi Múzeumba (Érd, Budai út 4.), ismerje
meg útjainkat, ismerje meg Afrikát! Hangszerbemutatóval, képvetítéses élménybeszámolóval, tombolával,
afrikai hangulattal várjuk. Kérjük, az info@utazzafrikaba.hu címen jelentkezzen november 1-ig.

Afrikai ékszerek, kézzel
batikolt ruhák, szőttesek, lakberendezési
és dísztárgyak kedvezményes vására.

Október 22, november 5,
december 3. 10. és 17.
szombatonként 10.00-14.00
Érd, Balatoni út 5.
Culturafrica - afrikai kézművestermékek boltja
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Az érdi székhelyű, Afrika-szakértő
által vezetett Utazz Afrikába Utazási
Iroda egyéni és csoportos utazásokat
szervez egész évben számos afrikai
országba, például Tanzániába,
Szenegálba, Mauritius szigetére és
Madagaszkárra, a makik földjére.

AFRIKAI
ADVENTI
KIÁRUSÍTÁS!

Folynak a beruházások
– új, korszerű fűtés az iskolában

Három nagy beruházás folyik jelenleg városunkban: a volt Tigáz
irodaház iskolává, a Gárdonyi
Géza utcában lévő kis iskola
óvodává alakítása, valamint a
nagy iskola energiarendszerének korszerűsítése.

Az irodaház átépítési munkái az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt csak
július 8-án kezdődhettek el. A gödöllői
ÉPKOMPLEX Kft. nyerte meg a közbeszerzési eljárást. A kivitelezés a bontási
munkákkal indult, ez eltartott szeptember
közepéig. Valamennyi válaszfalat, valamint a teljes tetőszerkezetet le kellett bontani, hogy a megfelelő méretű tantermek
kialakíthatóak legyenek.

Mint minden
átalakítási munkánál, ennél az
építkezésnél is a
bontás elvégzése után derült ki
több előre nem
látható nehézség,
melyekre menet
közben
kellett
megoldást találni.
Ez természetesen
megnyújtja a kivitelezés idejét,
és költségnövekedést is jelent.
A munkák összehangolása és a jelentkező gondok sürgős megoldása érdekében
minden héten szerdán a szakági kivitelezők, a tervezők, a műszaki ellenőrök,
valamint az önkormányzat képviselői
kooperációs megbeszélést tartanak, de ha
szükséges, a hét bármely napján egyeztetünk.
Az átalakítás része a korszerű, geotermikus és megújuló energiával működő,
energiatakarékos hűtő-fűtő rendszer kiépítése. A finanszírozót és a kivitelezőt is
közbeszerzési eljárás során választottuk
ki. A rendszer kiépítése szeptember végén tudott elindulni. Érdekessége, hogy
az épületben nem lesznek radiátorok, a
hűtő-fűtő műanyag vezetékek a men�nyezeteken és az oldalfalakon a vakolat-

ban helyezkednek majd el. A hűtő-fűtő
energiát 2 db hőszivattyú segítségével a
talajba fúrt 26 db100 méter mélyre hatoló
szondában keringetett speciális folyadékból nyerjük. A rendszer működtetéséhez
szükséges elektromos energiát a főépület
tetején elhelyezett 50 KW-os napelemes
kiserőművel állítjuk elő.
A hűtő-fűtő csövek mennyezetre és falakra szerelése, valamint a falak egyenetlensége miatt az eredetileg tervezett 1 cm
vastag vakolat helyett 3 cm vastagságban
kell a vakolatot elkészíteni. Az elosztó vezetékek a folyosókon lesznek, ezért a falak
elé gipszkarton előtétfalakat kell építeni,
ez természetesen a tervezetthez képest
több időt és költséget igényel.

lapszél
A Gárdonyi Géza utcai nagy iskola fűtését is át szeretnénk állítani geotermikus
és megújuló energiára. Ott a hűtést nem
tudjuk megvalósítani, mivel a tantermekben megmaradnak a radiátorok. Pályázatot adtunk be a nyílászárók cseréjére,
a hőszigetelés korszerűsítésére, valamint
napelemes kiserőmű létesítésére összesen
100 millió forint értékben. Amennyiben
kedvező elbírálásban részesülünk, a teljes
költséget központi forrásból tudjuk fedezni. Az új rendszerrel 10 év üzemeltetés
alatt egy év fűtési költségét megtakarítjuk.
A kis iskola átalakítása jó ütemben halad,
különösebb fennakadás nem volt eddig. A
heti kooperációs megbeszéléseken mindig
jelen van az óvoda vezetője, észrevételeit,
javaslatait az átépítés során figyelembe

vesszük. A berendezések beszerzése folyamatban van, ehhez az óvónők állították össze a bútorjegyzéket.
A kisebb-nagyobb fennakadások ellenére mindegyik beruházás halad, de minden
igyekezetünk ellenére a tervezetthez képest
az irodaház átépítésének befejezése csúszni
fog. Igyekszünk ezt az időt rövidíteni, de
tudomásul kell vennünk, hogy több olyan
tényezővel kell számolnunk, amely csak a
bontás befejezése után derült ki.

Csizmadia János

Játékos
mondatunk az a közhely,
hogy „ma van a
tegnap holnapja”,
most mégis ebből
a
cáfolhatatlan
morzsából indítom a
gondolataimat.
Amit a múltban
megterveztünk és
megvalósítottunk,
annak a gyümölcsét aratjuk a jelenben.
Elődeink előrelátását dicsérhetjük, netán
annak hiányát fájlalhatjuk napjainkban.
Sajnos vissza-visszatérően aktualitást ad e
gondolatnak életünk majd minden területe. Ugyanakkor mégis érzékenyen érint
bennünket, amikor egy kívülálló Diósdra
látogató teszi fel a kérdést, hogy mikor és
miért veszítettük el jövőt formáló energiánkat, miért kullogunk nap mint nap az események után? Miért nem láttuk az elmúlt
években, amikor lakóövezetté minősítettük
településünk szinte teljes területét, hogy az
belátható időn belül családi házakkal épül
be, s gyorsan benépesül? Miért nem készültünk fel a lakosság számának dinamikus
növekedésére, az ide költöző családok színvonalas oktatási, kulturális, egészségügyi és
egyéb igényeinek kielégítésére?
Ilyen szakmai, de nekünk mégis kényelmetlen kérdéseket vetettek fel azok a végzős
egyetemisták, akik készülvén középület-tervezési vizsgáikra, gyakorlati félévüket
töltötték településünkön. Joggal vetették fel
vendégeink is a konzultációk során, hogy
ma már nincs olyan középületünk, melyet
ne nőttek volna ki a folyamatosan bővülő,
erőteljesen fiatalodó diósdi lakosok szükségletei. Ötletadó szemléletüket, irányadó
terveiket láthattuk a szeptemberi kiállításon.
A fent vázoltakból adódik mindennapos küzdelmünk a gyermekintézmények, a
bölcsődei, óvodai helyek szűkössége miatt.
Mindannyian látjuk: Diósdon szünet nélkül
iskolát, óvodát bővítünk, építünk. Ez nem
is lenne baj, sőt szívet melengető az egyre
több gyerek zsibongása. Ami bajnak számít,
az az elkésettség. Nem beszélve arról, hogy
a múlt vezetői még ma is mindent megtesznek önigazolásukért, holott a városfejlesztés
feladatai egyre inkább megkívánják a szemléleti frissességet és az előrelátás képességét.
A gondolkodás összetettségének hiányosságára csupán egy példát említek: a
közelmúltban egy hangulatos kitüntetési
ünnepségen szinte történelmi ívet rajzolva
méltatták az egészségügyi területen dolgozók munkáját. Jó érzés volt hallgatni.

Erőfeszítéseiket mindannyian látjuk, elismerjük, nélkülözhetetlenül
fontosak nekünk ezek a fáradhatatlan szakemberek. De mégsem
esett szó munkájuk nehezedő, néha
méltatlan körülményeiről. Holott
megbecsülésüket fejezi ki az is, amit
munkájuk feltételeinek javításáért
tesz, vagy nem tesz a város vezetése. Gondoljunk bele, az Egészségház otthont adhat bármennyi praxisnak,
szakrendelésnek, szolgálatnak a minőség
érintettsége nélkül? A ma már korszerűtlen
épület felfújható, mint a lufi? Kipukkadásig?
Nagyon szép terveket, ötleteket mutattak
be e téren is a középület-tervező egyetemisták.
Nem akarom a végtelenségig ecsetelni jelenünk beszorultságát, de szólnom kell még
városunk kiemelt értékéről, a civil önszerveződésről. Egyre
színvonalasabban
gazdagítják napjainkat, legyen az zenei,
irodalmi esemény,
néptánc, vagy hagyományainkat bemutató rendezvény,
kiállítás,
előadás.
Minden
elismerést és köszönetet
megérdemelnek
ezek az egyesületek,
alapítványok, hobbikörök és egyéb
önkéntes szervezők. Ők sincsek
könnyű helyzetben.
A szinte egymást
érő
közösségi
eseményeknek otthont adó Kék Géza
Közösségi Ház méreteit tekintve sokáig
illeszkedett egy kis település közösségi
igényeihez, de a közben tízezres várossá
fejlődő Diósd kulturális életéhez már nem
nyújt megfelelő hátteret. Múltunk szűkké
vált kereteit itt is szétfeszítik az egyre inkább
torlódó rendezvények.
Kissé leegyszerűsítve összegzem a
leírtakat: a tegnapból hiányzott a kellő előrelátás, ezért ma már középületeink pontosan úgy néznek ki, mint az elhanyagolt gyermekek: szűk a cipőjük, kinőtték a ruhájukat.
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Az elmúlt évben a Diósdi Óvodásokért Alapítvány számlájára az adó
1%-ának felajánlásából 1.312.916Ft
érkezett.
Nagyon köszönjük a támogatást, a
pénzt a gyermekek további sokoldalú fejlesztésére fogjuk fordítani.
A Diósdi Óvodásokért Alapítvány
kuratóriuma

Elfelejtett
jövő

Barangolások a Társaskörrel
térben és időben

A szeptemberi Házimuzsika vendége volt a Festus Ensemble, a barokk stílusú kamarazenét játszó nyolctagú együttes.
Különleges, a korra jellemző hangszerek szólaltak meg, a rajtuk
játszó művészek előadása visszarepítette a hallgatóságot a XVIXVII. századi német fejedelmek, angol királyok, a velencei dózse udvarába.
Az időutazáson Purcell, Vivaldi, Bach, Telemann, Händel világába álmodhatta vissza a közönség magát. A zsúfolásig megtelt díszterem közönsége hálás szívvel ünnepelte az együttest.
A Diósdi Társaskör szokásos évi kirándulására október 1-jén
került sor. A korai ködös idő ellenére optimistán, jó kedvvel
indult el a társaság, hiszen nagyszerű program várt ránk. A
kirándulás tematikusan, a történelemre és az irodalomtörténetre épült, vezetőnk, Bazsó Klári személye is biztosította ezt.
Zsámbékon már sejtettük, hogy szép időnk lesz, mert kezdett
felszállni a köd, így már tiszta időben tudtuk elképzelni, milyen
lehetett a XII-XIII. században épített – jelenleg már a lehetőségek szerint helyreállított - romtemplom. Szép látvány volt a
dombtetőre épült XVIII. századi Zichy-kastély is.
Utunk következő állomása Esztergom, majd Párkány volt. A
Duna mindkét oldalán jártunk, természetesen a két várost ös�szekötő Mária-Valéria hídon át közlekedtünk. Csodálatos napos időben néztük meg a Bazilikát, a várat, Esztergom városát,
a helyre állított Babits-házat, majd átmentünk Párkányba emlékezni a török elleni harcokra.
Érzelmileg feltöltődve, fizikailag elfáradva a gyönyörű Budai-hegységen át érkeztünk haza, Diósdra.
Programjainkat a Diósdi Önkormányzat támogatásával tudjuk megvalósítani.
P.Sz.M.
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Író-olvasó
találkozó Törő
Istvánnal
Törő István, Diósdon élő magyar író, költő, újságíró, mezőgazdász legújabb könyvének
bemutatója volt szeptember
22-én a Kék Géza Közösségi
Házban. A Szent Gellért Hetek
programsorozat keretében, valamint a Kék Géza Művelődési
Ház és Könyvtár szervezésében
lebonyolított meghitt hangulatú
találkozón nagyon sok érdeklődő tette tiszteletét.
A költő először életpályájáról
beszélt, majd bemutatta legújabb
kötetét, amely a Bizonyító üzenet címet viseli. A verseskötet
válogatás Törő Istvánnak az
elmúlt tizenöt évben megjelent
költeményeiből. A bemutatón
Uhrin Lajos, a költő barátja olvasott fel a versek közül néhányat.

Törő István:
Este Diósdon
Araszos léptekkel tovaleng,
Dunáról cipel hangokat,
álomittasan jár a tájon,
holdfény havazza udvarát,
alszik a gyermeklárma,
patak vize locsog a háznak utcánkat a szél kisöpri,
barackillatot szed a fákról,
kitárult szívek világába
belopódzik a szerelem –
csendet érlelnek otthonok,
járnak közöttük őrző angyalok,
a megállóban sietős léptek:
meghozott az utolsó busz.

Tag der Ungarndeutschen in
Orasch

Wie wir schon in der Oktober-Ausgabe berichtet haben, hat die
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung am 10. September 2016,
im Rahmen der St.Gellért-Woche wieder einen deutschen Nationalitätentag organisiert.
Die neue Blaskapelle hat für den ganzen Tag die gute Laune vorbereitet. Fleißige Hände haben inzwischen im Hintergrund gearbeitet: nachdem die Mitglieder des Deutschen Traditionpflege-Vereins
alles vorbereitet hatten, konnte das Mahlen und Pressen der wunderbar süß schmeckenden Weintrauben, sowie die Mostverkostung
beginnen. Die Deutsche Selbstverwaltung hat die Delegationen aus
den Partnergemeinden mit Strudel, Kuchen , Obst, Kaffee, Bier und
Erfrischungsgetränken bewirtet. Unsere Gäste haben das vielfältige
Programm sehr genossen, wo auch die Schüler der 2. und 3. Klassen
der Deutschen Nationalitätenschule aufgetreten sind.
Einen durchschlagenden Erfolg hatten die Tänzer der Jungen
Donauschwaben von Taksony, die Naprózsafa Volkstanzgruppe,
die Orascher Blaskapelle, sowie die polnische Volksmusikkapelle
aus Cieszanow.
Das Bildmaterial und die alten Handwerksausrüstungen , die im
Kapellegarten ausgestellt und bei Kinderspielen benutzt worden
sind, haben die Mitarbeiter des Kulturhauses Kék Géza zur Verfügung gestellt.
Hierbei möchten wir uns bei allen Mitarbeitern und Mitwirkenden für ihre Bemühungen herzlichst bedanken.
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Orasch
M.M.
TÁRSASKÖRI HÍREK
Házimuzsika
2016. október 27-én (csütörtökön) fél 7-kor Zongoraünnep címmel az Önkormányzat Dísztermében (Diósd. Szent István tér 1.) Liszt Ferencre emlékezünk.
Vendégünk Kéry János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanára.
Előzetes
2016. november 24 én (csütörtökön) is lesz Házimuzsika az Önkormányzat Dísztermében.
2016. december 16-17-18-án megrendezzük a 13. adventi kézműves kiállítást és vásárt a Kék Géza Közösségi
Házban.
Társasköri Kártyaklub a Kék Géza Közösségi Házban
hétfőnként 18-21-ig. Klubvezető: Janurik Zsuzsa
Egyesületünket nagy megrázkódtatás érte,
Nagy László Egyesületi tagunk
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

- Szia Laci! A segítségedet szeretnénk kérni…
- Igen, mondjad csak, hova, mikor kell menni. Természetesen - mint mindig - szívesen segítünk Babival. Biztosan ott leszünk.
Igen, Lacikám, te mindig ott leszel…
- a szívünkben, és a segítségedet szeretnénk kérni…
- hogy el tudjuk viselni hiányodat.
Német Hagyományőrző Egyesület

Mihály Józsefné

Diósd legújabb díszpolgára
Diósd Város Képviselő-testülete a 2016. augusztus 9-i testületi
ülésén úgy határozott, hogy
ebben az évben a Diósd Város
Díszpolgára címet kiemelkedő kulturális, közösségi, valamint példamutató emberi
magatartásáért Mihály Józsefnének ítéli, aki a Dió Óvoda
intézményvezetőjeként
évtizedeken keresztül több
generációt nevelt fel lelkiismeretesen. Őt kérdeztük most
pályafutásáról.

A diósdi óvodát szülők és gyermekek is
nagyon szeretik. Okkal, hiszen minden
pedagógusa, dolgozója a gyermekek
érdekeit tartja szem előtt. Az ő érdekükben fejlődik az infrastruktúra, javulnak a körülmények, gyarapodnak a
csoportok.
Akinek kisgyermeke van, vagy volt
az elmúlt 40 évben, azoknak nem kell
bemutatni őt, hiszen óvónőként még
minket nevelt szépre, jóra, óvodavezetőként pedig már arról gondoskodott,
hogy gyermekeinkből is ügyes, okos,
boldog kisgyermekek legyenek.
• Negyven évet töltött a kicsik között. Mindig erre a pályára készült?
Édesanyám is óvónő volt, innen ered a
kötődés e gyönyörű hivatáshoz. Kisgyermekek lelkét, életszemléletét
formálni, alakítani - van ennél szebb dolog?
• Pályafutása elején már gondolt arra, hogy óvodavezető lesz?
1974-ben kezdtem dolgozni egy budapesti óvodában, majd 1977ben, Diósdra költözésünkkor a diósdi óvodában folytattam munkámat óvónőként. Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy valaha én
fogom vezetni ezt az intézményt. Az akkori óvodavezető 1998-ban
ment nyugdíjba, ekkor választottak engem az óvoda vezetőjének.
Ez komoly változást jelentett az életemben, hiszen már nem csak a
csoportom gyermekeivel, hanem a munkatársak menedzselésével,
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az óvoda arculatának kialakításával is foglalkoznom kellett, ami rengeteg feladatot
adott.
• Az óvoda építése, átépítése, bővítése, felújítása végigvonul vezetői pályáján. Milyenek
voltak régen a körülmények?
Érdekes, hogy amikor elkezdtem dolgozni
- csakúgy, mint ma - építkezések folytak,
hiszen Diósdon a gyermekek száma
ugyanolyan dinamikusan emelkedett, mint
napjainkban. Az akkori 3 csoportos óvodát
akkor bővítették 5 csoportosra. A lakótelepről rengeteg gyermek érkezett, és olyan
óvónőhiány volt, hogy átmenetileg képesítés nélküli óvónőket is fel kellett venni. A
mostani szülőknek nagyon soknak tűnik a
jelenlegi csoportlétszám, azokban az években viszont 39 fős csoportunk is volt… A
kis faluból pályafutásom alatt vált virágzó
kisváros.
• Miben változott az óvoda azóta, hogy
mi voltunk itt gyerekek?
A módszertan rengeteget változott. Amikor óvónőként dolgoztam, az volt az elfogadott, hogy a gyerekeket kicsi iskolásként
kezeltük, merevebbek voltak a szabályok.
Mostanra ez sokkal rugalmasabbá vált, természetesen nagy hangsúlyt fektetünk most
is a gyerekek fejlesztésére, nevelésére, de
mindezt játékos formában, a gyermekkori
sajátosságok figyelembevételével tesszük.
Régen az óvó néni nem tudott ilyen közel
kerülni sem a kisgyermekekhez, sem a szülőkhöz, a kicsik felé sokkal
felszínesebb kapcsolata volt.
• Mi a titka annak, hogy ilyen jó a diósdi óvoda?
A legfontosabb célunk az, hogy az óvodába bekerülő gyermek
biztonságban és jól érezze magát. Hogy ez meg is valósul, az mindenképpen a nevelőtestületnek, és az óvoda összes dolgozójának
köszönhető, akik nap mint nap a gyakorlatban alkalmazzák ezt a
gyermekközpontú szemléletmódot. Az ő összehangolt, kiegyensúlyozott, gyermekek érdekeit szem előtt tartó munkája nélkül ez nem
valósulhatna meg.
• Mit szólt ahhoz, hogy Diósd díszpolgára lett? Számított rá?
Nem számítottam rá, de nagyon örültem neki. Nagy megtiszteltetésnek
érzem, hogy munkásságom lezárásakor ilyen módon ismerte el tevékenységemet a Képviselő-testület.
Bogó László polgármesternek és a
Képviselő-testületnek ezúton is szeretném megköszönni ezt. Mint ahogy
megtiszteltetésnek érzem, hogy ennyi
diósdi gyermek nevelésében közvetlenül, vagy később, óvodavezetőként
közvetve részt vehettem, támogathattam személyiségük kibontakozását,
megalapozhattam képességeiket. Az,
hogy a diósdi szülők rám, ránk bízták
a gyermekeiket, mindennél többet jelent nekem, nekik ezt köszönöm.
Fekete Alexandra

Mozgalmas szeptembert zárt
a Diósdi Női Kar

8 • DIÓSDHÉJBAN

A Diósdi Női Kar énekesei még ki sem pihenhették a dániai
utazásuk fáradalmait, máris fontos koncertekre készültek.
A Schola Gregoriana Diosdiensis, a kórus gregorián kisegyüttese
2016.
szeptember 11-én
Visegrádon adott
koncertet az esti
mise után,a turistákkal és érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt Szent
János
katolikus
templom.
Szeptember 17én a szkólát Dr.
Sirák Péterrel közös hangversenyre
kérték fel a SursumCorda 2016 rendezvény keretében a Budafoki Szent Lipót
Plébániatemplomban.Szeptember 23-án, a Szent Gellért hét
előre meghirdetett programjaként a Női Kar vetített képes,
koncerttel fűszerezett beszámolót tartott az Önkormányzat
Dísztermében. Bemutattuk a magyar zenei hagyományainkat
az ezeréves gregorián énekektől a középkori dallamokon át
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Harmat Artúr, Farkas Ferenc világszerte ismert és énekelt darabjait.
A Női Kar ezekben a
napokban is lázasan dolgozik, mivel meghívást
kapott Galántára, a Kodály Zoltán Daloskörtől.
Ezt a nagyhírű kórust
még Kodály életében
alapították, és azon kevesek közé tartozik,
akiknek Kodály megengedte, hogy nevét felvegye. November 12-én a
jubileumi hangversenyen kívül vendéglátóink kérésére másnap
a híres deáki templomban (itt találták meg első írásos emlékün-

ket, a Halotti beszédet)szentmisén látunk el énekes szolgálatot
a gregorián kisegyüttesünkkel, majd koncertet is adunk. A galántai kórus 5 évvel ezelőtt vendégünk volt Diósdon. Közvetlenül ez után a Diósdi Női Kar is meghívást kapott a Magyar
Kodály Társaság tagságára.Ezt Kodály szellemi örökségének
ápolásáért, Szőnyi Erzsébet tanárnő, zeneszerző, Kodály-tanítvány, a Kodály Társaság elnök asszonya javasolta, aki hajlott
kora ellenére több ízben is meg tisztelte rendezvényeinket.
Szeretettel várunk minden énekelni vágyó hölgyet sorainkba.
(Jelentkezés Sirákné Kemény Kingánál,
telefon: 0630/755-17-96)
Benkő Judit

Pincelátogatás Diósdon

A Diósdi Hagyományőrző Egyesület meghívására viszonzó
látogatásként a pincében, a diósdi Tájházban járt énekes csoportunk. 2015-ben diósdi barátaink Gyálon voltak vendégeink a Horgásztó
mellett a Szüreti
Fesztiválon. A szeretetteljes fogadtatáson felül gazdag
vendéglátásban,
idegenvezetésben volt részünk
a Görög Imréné
vezette egyesület
tagjai jóvoltából, s
egy nagyon szépen rendbe hozott, éppen maradt pincében, jó
hangulatban, közös énekléssel telt egy délutánunk.
A két közhasznú egyesület barátsága a CIC-nek köszönhetően
egy tájékoztatón alakult ki a szervezetek vezetői között, és tart a
mai napig. Dalokat, recepteket cserélünk. A közös találkozókon
kívül a konzultáció, és egymás segítése, informálása jellemzi
barátságunkat. Egykori munkatársak találtak egymásra, így a
barátság még megalapozottabb, szorosabb lett közöttünk.
Köszönjük a vendéglátóinknak, a diósdi és gyáli polgármestereknek, hogy vendégek lehettünk a Tájházban.
Kiss Jánosné, a nyugdíjasok helyi képviseletének elnöke, Gyál

Távok: 700 m kislibáknak
start: 10 órakor
4000 m nagylibáknak és Mártonoknak start: 10 óra 10 perckor
8000 m edzett gúnároknak és libáknak
A befutókat libazsíros kenyérrel, libatepertővel, szőlőlével és borral várjuk!

A start helyén adományokat gyűjtünk a jégkárt szenvedett fehérgyarmati járás számára.
Mindenkinek jó szórakozást kíván Diósd Város Önkormányzata és a Diósdi Földön Futók!

Bemutatkozik a közterület- felügyelet
A közterületek rendje és tisztasága mindannyiunk közérzetét, biztonságérzetét befolyásoló tényező. E rend és tisztaság hatékonyabb
védelme céljából 1983 óta van lehetőség közterület-felügyelet létrehozására.

Munkájuk a gyakorlatban

A közterület-felügyelő körülbelül olyan népszerűségnek örvend,
mint a rendőr, amikor megállítja a szabálytalankodó gépjárművezetőt. A sofőr nem igazán szereti, de a többséghez tartozók - akik nyugodtan, biztonságban szeretnének közlekedni, gyermekeiket biztonságban tudni, és balesetmentesen haza érni - éppen ezt várják el.
A járdát gépjárművel elfoglaló autós a babakocsit toló anyukával
ellentétben nem szereti a felügyelőt, mint ahogy a kutyáját a játszótéren sétáltató ebtulajdonos sem.
A felügyelők ellenőrzik a teherautók forgalmát, megakadályozzák
az illegális szemétlerakó helyek kialakulását.
A rendőrséggel és a polgárőr egyesülettel együttműködve igyekeznek biztosítani a város polgárainak nyugalmát és biztonságát.
Az üzemképtelen (roncs) autókat elszállíttatják.
A város közterületeinek rendjéért tesz meg mindent a város két
közterület-felügyelője és a segéd közterület-felügyelő. Ezután lássuk,
kik ők!

Várnai József

Kövér Ferenc

Érden lakom, egy felnőtt lányom
van. Eddig Százhalombattán dolgoztam
közterület-felügyelőként,
Diósdon
2016. augusztus 1-jén álltam munkába.
Szeretem a kutyákat, szabadidőmben
sportolok:
teniszezem,
focizom,
úszom. Fontosnak tartom, hogy a
város lakossága bizalommal forduljon
hozzánk, ha rendellenességet, szabálytalanságot észlel a közutak, a közlekedők,
a lakosok viselkedésében. Hiszem, hogy
úgy teremthetünk élhető körülményeket, ha a szabályokat mindannyian betartjuk.

A közterület-felügyelet feladata
• a közterületek jogszerű használatának, valamint a közterületen folytatott - engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött - tevékenység szabályszerűségének
ellenőrzése;
• a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó, jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
• közreműködés:
– a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
– a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
– az önkormányzati vagyon védelmében;
– a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
– állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
• a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa
jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
• a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában
álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás biztosítása.
A felügyeletnek, illetve a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot - a fenti keretek között - törvény,
kormányrendelet és a fenntartó önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete csak olyan
feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.

Én is Érden lakom, és
kollegámhoz
hasonlóan
Százhalombattán
dolgoztam
közterület-felügyelőként. Mivel
munkatársként jól ismerjük egymást, hatékonyan tudunk együtt
dolgozni. Két felnőtt gyermekem
és négy unokám van, ők töltik ki
a szabadidőmet, hétvégéimet. Én
is nagyon fontosnak tartom a
biztonságot, mivel Diósdon sok
nyugdíjas és kisgyermekes család
is él, kiemelten figyelnünk kell
közös tereinkre.

Csomay András
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Diósdon nőttem fel, egész életemben
itt éltem, itt házasodtam meg. A város
minden zugát ismerem, mindenhova
egy-egy emlék köt. A diósdi rendőrőrsről mentem nyugdíjba. Nagyon sok
embert ismerek itt, engem is sokan ismernek. Mivel ugyanazok a problémák
érintenek engem is, úgy érzem, a most
kialakuló remek kis csapattal sokat tudunk tenni a városért és az itt lakókért.

10 • DIÓSDHÉJBAN

Győzd le a dombot! – III. Diósdi Családi Futónap
Szeptember 17-én immár harmadszor rendeztük meg a Diósdi Családi Futónapot Diósd Város Önkormányzata és a Diósdi Földön
Futók szervezésében. A verseny reggelén erős zivatar nehezítette
a szervezők munkáját. Szerencsére az időjárás megkegyelmezett a
szép számú résztvevőnek, és ugyan fél óra halasztással, de indulhatott a 3 órás futófesztivál. A szép őszi futóidő végül a rendezvény
végéig kitartott.
A megnyitón már
több száz résztvevő,
köztük a diósdi általános iskola tanulói
várták izgatottan a
rajtkürt hangját. A
megnyitón Székelyi Dániel, diósdi
származású nyíltvízi
hosszútávúszó, magyar bajnok is jelen
volt, aki pár nappal később átvehette a Sport Díjat is. Az idei év egyik újítása volt,
hogy a versenyközpont átkerült a Szent István térre, mely tágasabb
helyet biztosított a gyülekező versenyzőknek, kísérőknek. Az első
futók 1500 méteres távon indultak, melyen külön kategóriában
versenyeztek a 3-4. osztályosok, a felsősök és az egyéni kategóriában induló versenyzők. Nagy örömünkre a reggeli eső nem riasztotta el a résztvevőket. Külön köszönet az iskola pedagógusainak,
akik elkísérték a diósdi iskola lelkes futóit. Ezt követően az ovisok
és az 1-2. osztályosok versenyeztek a családi távon, amely 700 méter
volt. Nagyszerű volt látni, hogy sok szülő is elkísérte a kis futókat. A
legfürgébb ovisok és az első helyezett kisiskolások az érmek mellé
plüssjátékot is kaptak ajándékba. Az idei év másik lényeges újítása az
volt, hogy a választott futótávot sikeresen teljesítő valamennyi futó
részt vehetett egy tombolasorsoláson, ahol több mint 20 értékes
ajándék talált gazdára. A tombolasorsolás ugyanolyan népszerű volt,
mint maga az eredményhirdetés.
Az első tombolasorsolás után,10 óra 30-kor indult a 10 km-es táv
(2 kör), majd 15 perccel később az 5 km-es táv. Az idei évre új futóútvonalat jelöltünk ki, mely felfelé a Sportközpont mellett elfutva
a Kőbányán át egészen az Országzászlóig vezetett, onnan pedig az
öreg falun keresztül vissza a városközpontba. Mivel az első 2,5 km
során többnyire felfelé kellett futni, a pálya teljesítése jó erőnlétet
kívánt. Nagy örömünkre évről évre
egyre ismertebb a
futónap, így már
ezeken a hosszabb,
gyakorlott futóknak
is kihívást jelentő
távokon is közel 100
futó állt rajthoz. A
férfi első helyezettnek kevesebb, mint
37 perc kellett a 10
km-es táv legyőzéséhez!

Ezúton is köszönjük az esemény összes támogatójának, különösen
a verseny főtámogatójának, az Intersportnak, valamint az Európai
Mobilitási Hét (EMH) szervezőinek a hozzájárulását a rendezvény
lebonyolításához. Az EMH keretében az Önkormányzat már 3. éve
nyer anyagi támogatást. Köszönjük a Madarász Arnold vezette Kék
Géza Művelődési Ház munkatársainak, hogy a korábbi évekhez hasonlóan elkészítették a rendezvény plakátjait és a rajtszámokat. Ezen
kívül szeretnénk kiemelni az önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség, a pedagógusok és az önkéntes
szervezők munkájának jelentőségét is.
Végezetül megemlítjük, hogy a Diósdi Földön Futók
helyi futóklub egyesületté alakult. Várjuk az érdeklődők
jelentkezését, akik
szeretnének velünk
edzeni, versenyekre járni, vagy a helyi futóesemények szervezésében
részt venni. További információ a www.diosd.hu oldalon.
Várunk minden érdeklődőt a Márton napi libafutásra november
12-én 10 órától, mely egyben jótékonysági futás is lesz.
Diósdi Földön Futók csapata
III. Diósdi Családi Futónap
Eredmények
Kategória
Helyezés
Név
700 m óvodás		
1.
Pogrányi Sebestyén
			2.
Albert Benjámin
			3.
Tóth Szilárd
700 m 1-2 osztály fiú
1.
Fajt Zsombor
			2.
Márkez Raul
			3.
Husztka László
700 m 1-2 osztály lány
1.
Bunda Zoé
			2.
Kovács Zsófi
			3.
Vanek Nóri
1,5 km 3-4 osztály fiú
1.
Bozsó Bercel
			2.
Füzi Ákos
			3.
Balogh Marci
1,5 km 3-4 osztály lány 1.
Bánfalvi Sára
			2.
Szabó Zsófi
			3.
Janusik Nagy Hanna
1,5 km 5-8 osztály fiú
1.
Halasi Marcell
			2.
Andrási Bence
			3.
Darvas Áron
1,5 km 5-8 osztály lány 1.
Bozsó Boglár
			2.
Vanek Zsófi
			3.
Kun Stefánia
1,5 km egyéni felnőtt férfi 1.
Nagy Krisztofer
			2.
Ditter Gábor
			3.
Adner János
1,5 km egyéni felnőtt női 1.
Szabó Andrea
			2.
Ditterné Illési Eszter
			3.
Fáló Enikő

Elkészült a tanári parkoló

Ekészült a tanári parkoló a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi
Általános Iskola mellett. A 32 autó befogadására képes parkoló nagy
segítség lesz, hiszen ennyivel csökken az utcában álló autók száma,
így még könnyebben lehet majd a gyerekeket az iskolába vinni.
Több szabad hely lesz az utcán, ez könnyíti az utca sajátos forgalmi
helyzetét. Remélhetően csökkenni fog a kapubeállókban várakozó
kocsik száma, ami eddig sok bosszúságot okozott az ott élőknek. A
parkoló mögött egy kisebb játszóteret alakítunk ki, hogy még nagyobb szabad terület álljon a gyerekek rendelkezésére.
Rónyai Gábor

Nfelejcs bábszínház
Boribon kirándul

2016. november 26. szombat 10.30.
Kék Géza Közösségi Ház
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.

Programok

• 2016. október 21. Az október 23-ai megemlékezés október
21-én lesz 18 órakor a tornateremben, utána koszorúzás az
1956-os emlékműnél
• 2016. október 22. 10.30. Majorka Bábszínház előadása a
Kék Géza Közösségi Házban
• 2016. október 27. HÁZIMUZSIKA 18.30 kezdettel a Polgármesteri Hivatal Dísztermében ZONGORAÜNNEP
• 2016. október 28. péntek 18.30-20.00 SKID síiskola Halloween party
• 2016. november 12. Márton nap - Iskola tornacsarnoka
• 2016. november 18. 17.00 Ciróka táncház a Kék Géza Közösségi Házban
• 2016.november 24. (csütörtök) HÁZIMUZSIKA az Önkormányzat Dísztermében
• 2016. november 26. 10.30. Boribon kirándul - Bábelőadás a
Kék Géza közösségi Házban
• November 27. 15.00-18.00-ig Adventi női kézműves alkalom - nőknek karácsonyi hangulatban, finomságok mellett.
(Helyszín: ICSB - Amerikai iskola Ifjúság u. 11.) A belépési
díjról és a jelentkezésről a paulus.hu címen, és a Diósdon
elhelyezett plakátokon lehet majd tájékozódni.

A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár októberi, novemberi programjai:
• 2016. október 27. csütörtök 17.30 – „Forradalmi hétköznapok 1956-ban” (Tóth Eszter Zsófia történész előadása)
– Kék Géza Közösségi Ház
• 2016. október 29. szombat 15.00 – Kézműves foglalkozás
gyerekeknek (Mindenszentek, Halloween) – Kék Géza Közösségi Ház
• 2016. november 4. péntek 17.00 – Igaz Gyula festőművész,
szobrász kiállításának megnyitója – Kék Géza Közösségi
Ház
• 2016. november 27. vasárnap 15.00 – Kézműves foglalkozás (advent) – Kék Géza Közösségi Ház
• 2016. november 28. hétfő 18.00 – Pilinszky kiállítás megnyitója Mátyás Mária képeiből – Kék Géza Közösségi Ház
• Minden vasárnap 17.00 – Mezőségi néptánctanfolyam –
Kék Géza Közösségi Ház

Állandó programok:

bionaturagaleria.hu

Diósd, Homokbánya u. 2.
(autókereskedés mellett)

Telefon: 0630/591-90-83
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Nyitvatartás: H-P: 9:00-18:00
Szo.: 9:00-12:00

Biobolt
• bio • reform • paleo
• gluténmentes
• diabetikus élelmiszerek
• gyógynövények
• étrend-kiegészítők
• paleo joghurt, sütemény, kenyér

• Minden hónap második és negyedik szombatján délelőtt –
Piac (Gárdonyi Géza u. kisiskola és óvoda közötti útszakasza)
• Minden hónap második keddjén Nosztalgia Filmklubba látogathatnak az érdeklődők a Kék Géza Művelődési Házba.
• Társasköri Kártyaklub hétfőnként 18-21 óráig a Kék Géza
Közösségi Házban, melyre szeretettel várjuk a kártyázni
szeretőket. Ha nem tud, megtanítjuk!
• Hétfőnként 16 és 18 óra között a Nyugdíjas Klub összejövetelt tart a Kék Géza Közösségi Házban.
• Szerdánként és csütörtökönként 16-20 óra között Sakkklub a Kék Géza Közösségi Házban
• Minden kedden és csütörtökön 8.30-10.15 Body and Soul
Kék Géza Közösségi Ház
• Minden szerdán 9-11 és pénteken 9 és 10 órától IDŐSEK
GYÓGYTORNÁJA. 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 18 óra között a
Hagyományőrző Klub összejövetele a Kék Géza Közösségi
Házban.

A serdülőknél Dávid Éva, Hajdu Ilang és Sári Patrik egyaránt
bronzérmet szerzett. Bodor Sára és Darabos Márk ötödik, Vargha
Zsolt hetedik lett. Bíró Botond két szoros mérkőzésen maradt alul,
így sajnos helyezetlenül zárt.
A csapat minden tagja remekül dolgozott, és megtett mindent a
győzelemért. Hajszálnyi különbségeken és a szerencsén múlott néhány versenyzőnk sikeres szereplése, de sebaj, majd legközelebb.

Kovács Bogi magyar bajnok

Judo- hírek
Bajnoki ezüst Siklósról

Október 1-jén két versenyzővel utaztunk Siklósra, ahol a diák
A korosztály Országos Bajnokságát rendezték idén.
Riedl Dórinak ezen a napon nem ragyogott a szerencsecsillaga,
a súlycsoport két legerősebb versenyzőjével sorsolták egy ágra.
Sajnos az első meccsen vereséget szenvedett, majd ellenfele a
súlycsoport győztesétől kapott ki egy intéssel, így Dóri nem került vigaszágra.
Kurdi Benedek a nehézsúlyúak között remekelt ismét. A
döntőig ippon győzelmekkel menetelt. Karsérülése miatt az
aranyért folyó küzdelemben azonban nem tudott teljes értékűen dolgozni, így az ezüstérmet szerezte meg.

Október 7-én, Kecskeméten rendezték a diák B korosztály Országos Bajnokságát. Öt versenyző képviselte csapatunkat, egy
aranyérem és egy pontszerző ötödik helyezés lett az eredménye.
Büki Viki elsőként lépett szőnyegre, de sajnos ez nem az ő
versenye volt. Az első meccsen kis figyelmetlenségből adódóan
yuko előnyre tett szert ellenfele, amit sikerült is megőriznie.
Mivel nem vitte tovább, javításra sajnos nem volt lehetősége
Vikinek.
Bogi nem hibázott, és megmutatta, ki súlycsoportja legjobbja
az országban. Magyar bajnok lett -49 kg-ban.
A fiúknál Balog Bálint jutott el remek munkával az ötödik
helyezésig. A bronzmérkőzésén is szoros meccset vívott, de
sajnos alul maradt. Jüttner Ábel és Bodor Sebestyén is mindent
megpróbált, de sajnos nem sikerült eljutniuk a helyosztókig.
A régiós csapatba minden versenyzőnk meghívást kapott. A
lányok nem is találtak legyőzőre. Vikinek és Boginak is nagy
szerepe volt abban, hogy a Közép-magyarországi Régió csapata
szerezte meg az első helyet. A fiúk is erősítették a régiós csapatot. Ők az ötödik helyen zártak.

Három érem a Nemzetközi Atom Kupáról

Szeptember 27-én és 28-án rendezték Pakson a Nemzetközi
Atom Kupát. Habár ezen a hétvégén betegségek miatt csonka
csapattal indultunk, így is sikerült három érmet gyűjtenünk.
Szombaton a diák korosztályok napja volt (10-12 évesek).
Tölgyfa János az elmúlt versenyek alapján feljövőben van, hiszen a múlt hétvégi bronzérme után most ezüstöt sikerült szereznie. Balog Bálintnak is jól ment aznap, ő a dobogó harmadik
fokára állhatott. Riedl Dórinak nem lejtett aznap a szőnyeg,
negyedik helyen végzett, míg Jüttner Ábel is szoros meccsen
maradt alul, de sajnos nem jutott tovább a helyosztókig.
Vasárnap serdülő versenyzőink léptek tatamira. Hajdu Ilang
remekül dolgozott, csak egy olasz ellenfele tudta legyőzni, így
harmadik helyen végzett. Vargha Zsoltinak nem volt könnyű
dolga, a súlycsoport két legerősebb versenyzőjével sorsolták
össze, hetedik lett. Akárcsak Bodor Sára és Dávid Éva, akik
szintén nyertek egy-egy meccset. Sári Patriknak is jól ment aznap, de sajnos a bronzmeccs utolsó másodperceiben ragadt bele
egy leszorításba, így meg kellett elégednie az ötödik helyezéssel
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Egerben folytattuk a sikeres szereplést

Szeptember 17-én a Tóth Péter Emlékversenyen indultak sportolóink, melyet az egri a városi sportcsarnokban rendeztek.
Diák A korosztályban Kurdi Benedek három győztes és egy vesztes meccsel a harmadik helyen végzett. Riedl Dóra viszont a dobogó
legfelső fokára állhatott, hiszen mindkét ellenfelét ipponnal győzte
le. B korosztályban Jüttner Ábel és Kovács Gergő szoros mérkőzésen maradt alul, de sajnos ellenfele nem vitte tovább a vigaszágra,
ezért helyezetlenül zárt. Balogh Bálint hetedik, Bodor Sebestyén
ötödik helyen végzett. Büki Viktória ismét végigmenetelt a mezőnyön és aranyérmet szerzett, akárcsak Kovács Boglárka.
C korosztályban csak Tölgyfa János képviselte csapatunkat. Nem
is akárhogy, hiszen bronzérmet szerzett.

Köszönetnyilvánítás
A Fidelio Kamarakórus ezúton szeretne köszönetet
mondani azoknak, akik szeptember 17-én a diósdi katolikus templomban rendezett jótékonysági hangversenyen megtiszteltek minket jelenlétükkel, és pénzadományaikkal támogatták célunk elérését.
Kórusunk második alkalommal tartott jótékonysági
hangversenyt a felvidéki Érsekkéty magyar tanítási
nyelvű óvodája és iskolája számára.
Célunk, hogy az adományt eljuttassuk az oktatási intézmények vezetőihez, s ők azt a gyermekek tanítására, nevelésére fordítsák.
A hangversenyen 43135 Ft gyűlt össze. Nagyon szépen
köszönjük!
2016 első adventi vasárnapján Érsekkétyre látogatunk, és a helyi református templomban megismételjük jótékonysági hangversenyünket.
Fidelio Kamarakórus

Magyar Póni Klub Szövetség
Országos Bajnokság

A hétvégén (szeptember
29-október 2. közt) a Magyar
Póni Klub Szövetség meghívásos versenyén, az Országos
Bajnokságon jártunk a Pulai
Lovasparkban Balatonvilágoson, ahol a három napos
megmérettetésen a Simonpusztai Lovaspark színeiben
két diósdi kishölgy kiemelkedő
eredményeket ért el.
A 11 éves Vona Veronika Csenge angol telivérjével,
Reprinttel a kezdő díjugrató
bajnokságért indult, míg a 15
éves Altaq Fadwa ugyanazzal
a lóval, a kezdő díjlovagló bajnokságért.
A díjugrató bajnokság első
napján Veronika stílusversenyével kezdtünk, ami pontozásos versenyszám. A bírák különböző
szempontok alapján a ló és lovas összhangját, a lovaglás minőségét
pontozzák az ugrásokon és azok vonalvezetésén. Itt Veronikának
gyermekként az ifikkel is bőven tarkított mezőnyben a II. helyet
sikerült megszereznie 8,5 stílusponttal, ami kiemelkedőnek számít,
így ezüstérmet nyert. Második nap a hibaidős versenyszám következett, ahol hibátlan pályával jutottunk tovább a döntőbe. Vasárnap
az összevetéses záró versenyszámban, ami azt jelenti, hogy a gyer-

Dani Áron öt bajnoki
éremmel zárta az évet

A diósdi atléta összesen három ezüstéremet (1500m, félmaratoni és tízezres csapat) és két bronzérmet (3000m, 3000m
akadály) szerzett az idei felnőtt magyar bajnokságokon, ezzel
gyakorlatilag minden országos versenyen, ahol rajthoz állt, dobogós helyezést ért el. A szezon utolsó versenyét, a Budapest
Maraton Fesztivál keretén belül megrendezett Riska Minimaratont nagy fölénnyel nyerte, másnap a BEAC csapatával harmadik lett a Flóra Maratonváltón.
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mekeknek 2 pályát kellett lovagolni, aki sikeresen hibátlanul végigment az első alappályán, az jutott be az összevetésbe, ahol az nyert,
aki a leggyorsabban teljesítette hibátlanul az összevetés akadályait. Itt
dupla hibátlannal Vera és Reprint a 4. helyen végeztek. Így az összesített eredményüket a 3 nap alapján a bajnokavatáson ünnepélyesen
hirdették ki, az Országos Bajnokság dobogós eredményével, III. helyen bronzéremmel zárták a bajnokságot.
A díjlovagló bajnokságban a lovasoknak 3 nap alatt 3 díjlovas
programot kellett ellovagolni, amely szintén pontozásos versenyszám, előre megtanult és a díjlovas négyszögben ellovagolt elemek
bemutatására adja a pontot a bíró sok-sok szempont alapján. Fadwa
és Reprint mindhárom napon nagyon összeszedett és szép programokat mutatott be, ezek közül kiemelkedett a pénteki kereken 70%os eredményű program, amivel aznap megnyerték a versenyszámot:
I. helyen végeztek, és aranyérmet kaptak! Vasárnap az összesítésben pedig a népes mezőnyben a kiemelkedő Országos VIII. helyet szerezték meg.

Atlétika

Szőlőtermesztés

Szőlőművelés és gyümölcstermelés Diósdon

Figyelemre méltó, hogy az urasági összeírás csupán szőlőműveseket talált. A szőlőhegyen összesen 596 szőlőparcella volt hét dűlőben.
A dűlők ekkor még mind német nevűek (Untere Reiche Ried = Alsó
Gazdag dűlő, Ober Reiche Ried = Felső Gazdag dűlő, Sidonia Berg =
Szidónia-hegy, Brandlsutten erste Ried, irtványra utalhat, Sonnenberg
= Naphegy, Adler Berg = Sashegy, Valburga Berg = talán vársánc hegynek volna fordítható).
Jó hírű volt a diósdi bor, és jó feltételei voltak a bortermelésnek. Az
1830 óta használt pecséten is szőlőtőke látható, és „Praedio Dios 1830”
felirat olvasható. A diósdi népnek a század végéig fő jövedelmi forrása
volt a szőlőtermesztés. Könnyen, és jó nagy pincéket tudtak kialakítani. A falu népe 1848 után is elsősorban a szőlőműveléssel foglalkozott.
Fényes (1851) szerint Diósd „igen becses fejér bort termő szőlőheggyel”
bír. Sőt, 1864-ben maga a bíró is vallja: „A szőlőhegyek általánosan ismert jó bort termelnek, kiváltképpen a délnek fekvő Sashegyi része.”
A pesti borkereskedők szívesen vásároltak Órás, illetve Orás minőségű
bort. Az 1880-as években a filoxéra kipusztította a szőlők nagy részét.
Bár a megfelelő védekezés hatására újranőtt a szőlőterület, de 1935-re
alig érte el a réginek 40%-át. A szőlőkben új fajtákat és gyümölcsfákat
is telepítettek. 1935-ben területük 118 holdnyi. A tavaszig tartósított
szőlő és a diósdi bor továbbra is keresett volt a budapesti piacon. Hamarosan az őszibaracktermelés és -értékesítés vált a legfontosabb megélhetési forrássá.

Diósd első dikális összeírása 1774-1775

10 zsellér (Svaidlena János, Maurer Mátyás, Balczer András, Vagner Krisztián, Hadinger Ferenc, Horsveger Vilhel(m), Dobica Jakab,
Straubb Joseff, Alpik (Albitz) Benedek, Fiala Paal) +2 özvegy (Miller
Antalné, Kligli Venczelné) +8 alzsellér (Praun (Braun) Antal, Braun
Balind, Baranyai István, Hancz Ferenc, Havner Mihály, Gábor Miska,
Zeman György, Korb János) 17 tehén, 12 ház, 92 kapás szőlő
(1 kapás szőlő kb. 188 négyszögöl = egy ember 1 nap alatt bekapálja)
Szőlővel telepített terület volt:
- a Ráchegy, a tétényi határúttól egészen a mai Gyár utcáig, a temető
kivételével,
- az Égett-völgy, teljes egészében,
- a Naphegy,
- a Felső gazdagdűlő, egészen a Homokbányai útig,
- az Alsó gazdagdűlő, a mai Tó utcai forrásokig,
- a Szidónia-hegy, a homokbánya lejtős oldalán,
- a Wolburge-hegy egyharmad része.
Diófa erdő (Nuswald) a mai Gyár utca és a Homokbányai út közötti
terület.
Szántó és legelő volt:
- a Csapágygyár területe egészen a kisiskoláig,
- továbbá az akkor még Diósdhoz tartozó Érdliget,
- a mai rádióleadó területe.
Uradalmi földek voltak:
- a mai temető területe, valamint a 6-os főközlekedési út és a Déli
vasút közötti terület.

Diósd története 4. rész – Írta: Dózsa Lajos – Részlet az Élni és
vállalkozni Diósdon című könyvből © Kiss Zoltán 2000.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Augusztus-szeptember

Múltidéző

Újszülöttek:
Augusztus:

Rednágel Ádám
Rente Borbála
Pataki Szófia Dalma
Hauschel Zsófia Liza
Bakos Marcell

Szeptember:

Németh Dzsesszika
Krisztin Korina
Helter Lilla Kincső
Pápai Anna
Varga Amina
Paragi Márton
Németh Eszter
Balárs Petra
Helemin József Ákos
Murai Barnabás
Rurik Leila Molli

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!

Házasságot kötöttek:
Augusztus:

Pintér Helga és Meszimerisz Stavrosz
Dózsa Luca Kata és Jóri Ferenc Márton
Kelemen Kitti Tamara és Pádvai Kornél
Lányi Tünde és Vonnák Attila Erkin
Gábor Mónika és Tankó János

Szeptember:

Sikos Dóra és Farkas Bence
Resch Viktória és Petrilla Kende Csaba
Biró Zsófia Gizella és Gyurós István
Lakihegyi Katalin és Csulik László
Gratulálunk a házzasságkötéshez
és hosszú, boldog házaséveket kívánunk!

Elhunytak:
Augusztus:

Pflum Györgyné
Dr. Bálo Endréné
Sárdy Tibor Ernőné
Albitz Lajosné
Vágási János
Tóth Tamásné
Tomor Ferenc
Szinger Géza
Somogyi Elemérné
Reizinger Tibor
G. Szabó Sándor András
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Szeptember:

Gruber Melinda
Dr. Vető Géza
Halász István
Tóth János
Onódi Antal
Szilvásiné Senviczki Ernesztina
Fodor Tibor Vendelné
Őszinte részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak!

Minőségi fogsor
Diósdon

Augusztus utolsó vasárnapját nagy várakozás
előzte meg. A nagy nap eljött, a busz nem. „Na,
ez is jól kezdődik!” – hallatszott itt-ott. Pár
perc késéssel azonban begördült a busz városunk főterére, majd a „Német Hagyományőrző Egyesület – Diósd” tagjai felpattantak rá, és
Ráckevén szálltak ki.
Magyarország elsőként rekonstruált, ma a
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány által működtetett hajómalmot tekintettük meg először.
A főmolnár szakmai tájékoztatása közben végignéztük a korhű őrlési folyamatot. Milyen a
magyar háziasszony? Ahol éléskamrába valót
talál, rögtön megveszi – jó páran több kilónyi
kenyérliszttel lettünk gazdagabbak.
Séta következett a Duna-parton, de nem
akármilyen! Belecsöppentünk egy fantasztikus kiállításba: csillogó-villogó vagy „patinásan rozsdás” veterán autók sokaságát, régi és
új motorcsodákat, hajómodelleket csodálhattunk meg. Mindegyik mellett egy-két nagyon
büszke tulajdonos várta a látogatókat, akik szívesen meséltek a „járgányaikról”.
Látni szerettük volna Ráckeve főbb nevezetességeit, ezért a középkori városháza helyén
1901-ben szecessziós stílusban épült, tornyos
épületet kerestük fel, mely jelenleg a Ráckevei
Járásbíróságnak ad otthont. Az egykori tűztorony ma kilátóként szolgál, így – idegenvezetőnk útmutatásával – madártávlatból láthattuk
a város csodálatos panorámáját.
Már jól kiéhezve a Duna-parton lévő Incsi-fincsi vendéglőben ebédeltünk, de sietnünk kellett, mert a hajó sem vár…
A Balabán nevű sétahajón tett kirándulás a
nap egyik fénypontja volt: a nap bőven ontotta fényét ránk és a Dunára, mely a hullámokon
villódzó csodás színeivel mindenkit lenyűgözött. Idegenvezetőnk (korábban polgármester
volt) végigmesélte az utat. Bemutatta a folyót
és két partját, a kisebb-nagyobb szigetek élővilágát, történetét. A romantikus látvány mindenkit magával ragadott…
A hajókázás után ismét városi séta várt
ránk. Először egy középkori alapokon nyugvó
gótikus templom helyére 1903-1913 között
neogótikus stílusban épült református templomot néztünk meg, mely – mint megtudtuk
– a tiszakécskei templom hasonmása.
Ezt követően az 1487-ben épült, Magyarország egyetlen fennmaradt gótikus stílusú Boldogasszony Szerb Templomba mentünk. A
belső falak minden négyzetcentiméterét késő

középkori balkáni stílusú freskók díszítik. Az
ikonosztáz barokk alkotás a XVIII. századból
művészi ikonokkal és fafaragványokkal. A látvány, az élmény fantasztikus volt.
Pihenésképpen ismét buszra szálltunk, kirándulásunk fő célja, Szigetújfalu (németül:
Inselneudorf, svábul: Ujfluch) felé vettük az
irányt.
Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségének (ÉMNÖSZ) titkára, Szeltnerné Winhardt Ildikó fogadott bennünket a Német Nemzetiségi Kiállítóhelyen
és Közösségi Házban. Munkatársaival együtt
finomabbnál finomabb süteményekkel, kávéval, üdítőkkel kínáltak meg minket. Az épületben a Szigetújfaluban élő sváb családok egykori
használati tárgyai, korhű bútorai, ruhadarabjai

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

NONSTOP
AUTÓMENTÉS
Műszaki vizsga
háztól- házig
SYSTRUM Kft.

06 20 947 8660

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

Főként az alábbi jogi területeken és
kérdésekben tudunk segítségére lenni:
• Cégjogi, vállalkozással kapcsolatos kérdések
• Civil szervezetekkel kapcsolatos kérdések
• Ingatlanokkal kapcsolatos kérdések
(adásvétel, egyéb jogügylet)
• Örökléssel kapcsolatos kérdések
• Peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos kérdések
• Munkajogi kérdések
Bízunk benne, hogy hamarosan a segítségére lehetünk!

Dr. Tóth Ügyvédi Iroda

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

Ingyenes jogi tanácsadás

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

dr. Tóth Beáta ügyvéd
+36 70 226 6197

A konzultáció, illetve a jogsegélyt
kérők irataiba való betekintés nem
minősül jogi képviseletre, további
asszisztenciára vagy bármely más
szolgáltatásra irányuló ajánlattételnek az eljáró ügyvéd részéről.
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láthatóak. A látogatás nem titkolt célja egy „diósdi svábház” megteremtéséhez való tapasztalatszerzés volt. Miközben erről beszélgettünk,
megérkezett a község polgármestere (aki egyúttal a Szigetújfalui Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője is), Paulheim Vilmos.
A kölcsönös ismerkedés után elkísérte csoportunkat az 1773-ban elkészült római katolikus
templomukba, ahol – mivel ő történelemtanár is – előadást tartott a település múltjáról,
a templomról, a Duna-parton egykor volt
monostorról, melynek részeiből kőtár található a templomban. Ezt követően a falu nevezetességei közül megtekintettünk különféle
emlékműveket, szobrokat, tekintve, hogy mi a
városi és a német nemzetiségi önkormányzattal közösen most készülünk a diósdi kitelepítés
70. évfordulójára.
Megszemléltük még a jövő év májusában
tartandó „Nyitott kapuk utcája” rendezvényük
helyszíneit, köztük azt, ahol egyesületünk is
helyet kap majd – a szigetújfalui gyermekek ez
év májusában tett látogatása viszonzásaként.
Speciális diósdi ételeket készítünk majd, és a
gyermekek számára vetélkedőket készítünk
elő.
Hazafelé negyven boldogan és elégedetten
fáradt ember ült a buszon. Köszönjük a szervezőknek, Lehr Emmának és Tátrai Borinak
ezt a csodálatos napot.
Egyesületünk a tagdíjakból tartja fenn magát, a Diósd Város Önkormányzatnál elnyert
pályázati pénzt a város hírnevének növelésére,
a helyi sváb hagyományok és az identitástudat
megőrzésére fordítja.
IHM-Y

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

325681

Balabánnal a Dunán

Díjmentes fogtechnikai
szaktanácsadás,
állapotfelmérés akár
az Ön otthonában is!

E havi cikkünkben a SKID négyévszakos siískolát
mutatja Dr. Bohn Henrietta ügyvezető

SKID Síiskola - a négy évszakos sípálya
Ha a gyermek sportágválasztásánál a biztonság, a szórakozás, a
megszerzett tapasztalatok mellett az ár és a könnyű elérhetőség is
számít, már biztosan ismerik a SKID Síiskolát. A 2015 októbere óta
Diósdon, a focipálya mellett a Pacsirta utcában működő
SKID Síiskola az őszi, téli, tavaszi szezonban síoktatással és havas, külföldön szervezett sítáborokkal, nyáron sporttáborokkal várja a 4-14 éves
gyermekeket.
A sípálya felületét speciálisan erre a
célra kifejlesztett műanyag modulokkal
borítjuk, mely jól szimulálja a havon
szerezhető siklásélményt, így remek
lehetőséget biztosít a téli lesikló sportok, a síelés és a hódeszkázás, vagy akár
a szánkózás rokona, a „hófánkozás” gyakorlására hó nélkül is. Szakmai hátterünket sok
éves, nagyrészt Ausztriában megszerzett oktatói
és síiskola-vezetési tapasztalatra alapozzuk, melyben
stratégiai partnerünk egy, az idén 80 éves osztrák síiskola. A külföldi síparadicsomokban az emberek rengeteg
pénzt költenek arra, hogy élvezhető szinten megtanuljanak síelni
kinti oktatóktól, néha még nyelvi akadályokba is ütköznek. A mi
síiskolánkban három osztrák magánóra áráért a tanulóink három
hónapon keresztül, heti rendszerességgel járhatnak az eddzéseinkre,
így nemcsak egy rendszeres sportolási lehetőséggel gazdagodnak,
hanem az esetleges „havas síelésre” is már felkészülten érkeznek, így
a hegyi sípályán már az élvezeten, családi együttléten lehet a hangsúly. Természetesen a magánóráink is a kinti ár töredékéért vehetők
igénybe. A műanyag pályán elsajátított tudást a kinti sítáborainkban
lehet tovább kamatoztatni saját oktatóink vezetésével, szintén meg-

fizethető áron! A műanyagpályás edzések azonban önálló sportként
is megállják a helyüket. Amíg a gyermek síel, a kísérő szülőnek lehetősége van a hüttehangulatot élvezni a szép környezetben, a meleg
házban egy capuccino mellett újságot lapozgatva. Sípályánkon születésnapi rendezvények szervezésére is van lehetőség.
Társadalmi felelősségvállalásunk fókusza a helyi közösség. A diósdi iskolások számára nyáron nyári tábort, év közben kedvezményes
sportolási lehetőséget biztosítunk. Önkormányzati rendezvények
céljából ingyenes nyílt napokat tartunk. A Regionális Vállalkozói
Klub létrejöttét remek lehetőségnek tartjuk nem csak a vállalkozók,
de a lakosok számára is, akik a klub által szervezett rendezvényeken
megismerkedhetnek a helyi vállalkozások nyújtotta lehetőségekkel.
A sípályán rendszeresen tartunk nyílt napokat, illetve a honlapunkon már megtalálhatóak a téli havas táborok időpontjai is. Keressenek minket bátran!
Elérhetőségünk: www.skid.hu
Dr. Bohn Henrietta, a Skid Síiskola ügyvezetője

Halloween

2016. október 28-án, pénteken
18.30 és 20.00 óra között a Skid
sípályán Halloween partyt
tartunk. Erre a nyílt rendezvényre szeretettel várjuk a borzongani
vágyó gyerekeket! Lesz hófánkozás,
sportjátékok, boszorkányos jelmezverseny. (Aki szeretne, jöjjön jelmezben!)
A rendezvény ingyenes.
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Rendhagyó Vállalkozói Klubest az Érd és Térsége
Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft.-nél

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy beszámolhatok az olvasóknak a Vállalkozói Klub októberi találkozójáról, melyet több szempontból is különlegesnek érzek.
A klub szeptemberben meghívást kapott, hogy a következő alkalommal egyik vállalkozó társunknál tartsuk meg a havonta szokásos ös�szejövetelünket. Ennek célja az volt, hogy jobban megismerjük egymás
munkáját, problémáit.
Talán nincs is olyan olvasó, aki ne lenne kapcsolatban vendéglátónkkal, az ÈTH Èrd és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel.
Pató Simon, a cég vezetője bemutatta tevékenységüket, majd volt
alkalmunk személyesen is megismerni munkájukat. A bátrabbak testközelbe is kerülhettek a feladatukkal. Munkaruhát öltöttünk, és pár
percen belül egy futószalag oldalán sorakoztunk. Az volt a feladat, hogy
a sárga fedelű kukákból begyűjtött hulladékot „előkezeljük”. Konkrétan
a futószalagra felrakott műanyag hulladékot a piaci igényeknek megfelelően válogassuk szét. Rövid szakmai oktatás után színre válogattuk a
fóliát, a PET palackokat. Külön zsákba kerültek a mosószeres flakonok,
az italos dobozok, az üvegek és külön helyeztük el a válogatási maradék
hulladékot. Azonnal láthatóvá vált, hogy bizony ezekbe a kukákba korántsem csak műanyag hulladékok kerülnek, találkoztunk sok oda nem
illő dologgal. Nemegyszer elhullott állatok tetemei is ide kerülnek. Jól
van ez így? A műanyag hulladéktárolókból összegyűjtött hulladék 40
százaléka kommunális hulladék! Ezeket a gépsor mellett dolgozó embereknek kell szétválogatniuk. Miért nem válogatjuk szét mi őket, mielőtt
a kukába dobjuk?

Jóleső érzés volt látni az udvaron katonásan összerakott papír-, PET
palack-, fólia-, italosdoboz-bálákat. Láthattuk azt, hogy amit mi összegyűjtünk, abból nyersanyag lesz, és nem kerül a szeméttelepre.
Az este további részén Simó Károly, Érd alpolgármestere „Tervezz!
Párhuzam sportban és üzletben” című előadását hallgattuk meg. Az
előadó a sportot a vállalkozással összehasonlítva fejtette ki véleményét
arról, mennyire fontos megálmodni, megtervezni, majd céltudatosan,
kis lépesenként előre haladva megvalósítani elképzelésünket. Ahogy
egy futó felkészül egy versenyre, lépésről lépésre, pontos edzésterv
alapján juthatunk el a nulláról a maratoni táv teljesítéséig. Természetesen nem egyik napról a másikra, de megfelelő kitartással, céltudatos
munkával megvalósíthatjuk a távolinak tűnő céljainkat is! Álmodjunk
nagyot, és tegyünk érte, hogy ne csak álom maradjon ez az elképzelés!
Ez nemcsak a sportra, nemcsak a vállalkozásokra, hanem a hétköznapi
életben is érvényes.
Összességében nagyon kellemes, előremutató beszélgetés, ötletelés,
építő jellegű véleménynyilvánítás kerekedett.
Örülök, hogy részt vehettem ezen a klubesten, bízom abban, hogy
mások is hasonló véleménnyel, tapasztalatokkal távoztak, s abban is,
hogy a jövőben hasonló rendezvényeken vehetek részt. Ezt teljes meggyőződéssel tudom ajánlani azoknak is, akik ritkán látogatják ezeket a
találkozókat, illetve azoknak, akik még nem tagjai a Regionális Vállalkozói Klubnak.
Ha csatlakozni szeretne a Regionális Vállalkozói Klubhoz, keresse
Portik Edith titkárt a portik.edit@diosd.hu e-mail címen.
Répási Andrea

Fejlesztések a Ligeti Klinikán
Beszélgetés Dr. Tóth Szilvia főorvos asszonnyal
• Néhány éve már beszélgettünk a terveiről. Egy minden területet átfogó
fogászati klinikát álmodott meg. Mi valósult meg ebből?
Nem akarom azt mondani, mint az öreg székely, mikor megkérdezik, hogy tényleg mindenhez ért?
Mindenhez is hangzik a válasz. Mi
nyilván nem érthetünk mindenhez, de
azért elég színes a fogászati kezelések palettája. Az utóbbi két
évben sikerült olyan
berendezéseket beszereznünk, melyek
segítettek ebben. A
legnagyobb beruházásunk egy digitális
panorámaröntgen és CT berendezés volt, mely nagy segítség, már
nem is értjük, hogy tudtunk dolgozni nélküle. És még környezetbarát is!
• Ez mit jelent, kicsi a károsanyag-kibocsátása?
Igen, egyrészről nincs film, előhívó vegyszer, de ami sokkal fontosabb, igen alacsony sugárdózissal működik. Egy CT felvételt 6 másodperc alatt készít el, és a sugárdózis csak 5 napi háttérsugárzásnak
megfelelő. Egy mellkas CT ennek több mint százszorosa.
• Amikor utoljára beszéltünk, sok szó esett a gnatológiáról, az állkapocsízület problémáiról.
Igen, a gnatológia tényleg a vesszőparipám. Beszereztünk egy olyan
számítógépes mérőrendszert, amely pontosan követi az állkapocs
mozgásait, és egy másikat, amely a fogak érintkezési sorrendjét, illetve az ott fellépő erőket méri. Ezek igen nagy segítséget jelentenek
nemcsak az állkapocsízület megbetegedésének diagnózisa és kezelése
szempontjából, de a fogpótlások tervezésében is. Ha egy tömés, vagy
pótlás nem századmilliméter pontos, azt már a szánk észreveszi. A
pontatlanság eredménye csikorgatás, fogszorítás lesz, amit sokszor
észre sem veszünk, de ami aztán elvezet az implantátum kimozgatásához, a porcelánkorona megpattanásához, fejfájáshoz, fülfájáshoz,
hátfájáshoz és így tovább.
• Új rendelések is indultak a klinikán. Ezeknek van kapcsolatuk a fogászattal?
Mivel minden mindennel összefügg, természetesen igen, de többféle rendelést tényleg a fogászat során tapasztaltak miatt indítottunk
el. A logopédia például úgy indult, hogy sok fogszabályozás, pótlás
végződik eredménytelenül a páciens nyelvlökéses nyelése miatt. Ők
minden nyeléskor kicsit megtámasztják a nyelvüket a fogaikon, és
ezzel szép lassan kimozgatják azokat. Így hiába a fogszabályozás,
amint a berendezés lekerül, a fogak újra szétnyílnak. De az idősebbek fogpótlása is éppúgy kimozdul. Sikerült olyan logopédus szakembert találnunk, aki speciális mozgásterápiát is felhasználva képes

orvosolni ezt a problémát, sőt tartásjavításra és egyéb csodákra is
képes ezekkel a nem éppen klasszikus logopédiai módszerekkel. És
nem mellékesen kicsik és nagyok egyaránt szeretik.
• És mi a helyzet a gasztroenterológiával?
Ez is szorosan kapcsolódik a fogászathoz. A szájüregtől
lefelé már gasztroenterológia, de azért
ez ugyanaz a tápcsatorna. Sok páciens
esetében tapasztaltunk felmaródást a
fogakon, mely általában a reflux jele.
Most már helyben
tudunk nekik segíteni. Beindult a sebészet és a proktológia is, mely
a bőrgyógyászathoz, illetve a gasztroenterológiához kapcsolódik.
Ahogy a fogorvos a tápcsatorna egyik végével foglalkozik, a proktológus a másik végével, a köztes rész pedig a gaszrtoenterológia területe. A sebészet kialakítása már régóta húzódott, mivel egynapos
sebészeten gondolkoztunk, de végül - az igényeket figyelembe véve
- egy ambuláns sebészet mellett döntöttünk. Itt folynak a különböző
bőrelváltozások eltávolításai is, tehermentesítve ezzel a nagyon elfoglalt bőrgyógyászt.

• További célok?
Rendszeresen megkérdezzük pácienseinket, mi a véleményük rólunk, és milyen rendeléseket látnának szívesen klinikánkon. Reméljük, ki tudjuk elégíteni a legfontosabb igényeket, és hamarosan
megjelennek honlapunkon az új szakterületek. De én azért maradok a fogászatnál, bár, ahogy talán az eddigiekből is kiderült, tényleg
minden mindennel összefügg.
www.ligetiklinika.hu

DIÓSDHÉJBAN • 17

Márton- napi libaünnep

A hagyományőrzők itthon és Európa számos országában nagy lakomákkal hódolnak a novemberi
„lúdünnepnek”. Így aztán Márton-nap tájékán – de
a nagyobb ünnepeken és családi összejöveteleken
is – gyakran kerül füstölt, pácolt, sült libamell,
libacomb vagy libamáj a családi asztalokra.
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A november 11-ei Márton nap az elmúlt évtizedben nálunk
is ismét felkerült a hagyományidéző ünnepek listájára. E napon egyre több helyen tartanak libatort, melyen a résztvevők a
fenséges libaételeket az ez évi újborral öblíthetik le. Merthogy
ekkorra már kiforr az újbor, a szőlősgazda egész évi munkájának eredménye, s ezt novemberben (Szent Márton havának
is nevezik) libalakomával illik
Márton napjához más országokban is
megünnepelni.
számos népszokás társul. E napon pélTermészetedául már a rómaiaknál is libasülttel
sen
a fenséges
adóztak Aesculapiusnak, a megújulibaételek
foló élet isteneként tisztelt orvosnak.
gyasztása
közben
A bajorországi Rajna folyó mentén
a névadóról is
Szent Mártont a gyermekek védelmeillik megemlézőjeként tartják számon, s ennek jelekezni. A legenda
ként már a XIX. században sorra renszerint ugyanis
deztek ezen a vidéken Márton napon
Márton 317 kölovaglást. Ilyentájt a Szent Mártonnak
rül született az
öltözött személy átlovagolt a városon,
egykori Pannóközben édességeket ajándékozott a kiniában, Savaria
sereglett gyermekeknek. A ma is élő
városában (ma
esemény során a megajándékozottak
Szombathely).
ünnepélyes énekszóval, lámpásokkal
Mivel apja is a
kísérik ki a város határáig a lovast, s
római hadseregezzel a vidám hangulattal búcsúznak
ben szolgált, őt
az óév utolsó ünnepétől. A felnőttek
is korán besotáncmulatságokkal ünneplik meg a
rozták. Nemcsak
gazdasági munka befejezését. A bő tervitéz katona volt,
mésért hálaadást is tartanak: terméa betegek és a
szetesen legtöbbször libát sütnek.
szegények iránti
részvétével is kitűnt. A krónika úgy tartja: egyszer Amiensben
a téli hidegben egy didergő koldussal találkozott. Hogy melegítse, levette a köpönyegét, majd kettéhasította, s a felét odaadta
neki. Ezután jelent meg álmában Jézus, aki elmondta: a koldus
ő maga volt. Később Márton keresztény hitre tért, s a franciaországi Ligugé-ban megalapította az első gall kolostort, majd
371-ben Tours püspökévé választották. 397 körül halt meg, és
mivel november 11-én temették el, ezt a napot később – miután Franciaország egyik védőszentje lett – Szent Márton ünnepévé nyilvánították.
Ennél egy jóval „földhözragadtabb” legenda is járja, ami a
Márton naphoz kötődő lúdevés hagyományát érinti. Eszerint
amikor Márton meghallotta, hogy püspökké akarják választani,
az érte jövő küldöttség elől a libaólba rejtőzött. A ludak azonban hangos gágogásba kezdtek, s így elárulták rejtekhelyét.
A csodatévő Márton sírja a középkorban híres zarándokhely
volt, s szentté avatása után emlékét főleg Franciaországban, németföldön és Magyarországon őrizték. Nálunk számos templom, valamint település őrzi ma is a nevét.

Receptek

Libamell brokkolimártással

Hozzávalók:
4
kicsontozott pecsenyelibamell, 3
sárgarépa, 2 fehérrépa, 2 ek. durvára darált, enyhén
(szárazon) pirított
mandula,
2,5dl
tejszín, pici szerecsendió, pár szem
egész bors, 1 mk. fehér bors, 1 babérlevél, 1 közepes vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, fél citrom, 1 dl száraz vörösbor, 3
ek. olívaolaj, 60 dkg brokkoli, 5 dkg vaj, 1 ek. liszt, ízlés szerint
só.
A megtisztított zöldségeket, vörös- és fokhagymát a néhány
szem egész borssal, babérral és a felszeletelt citrommal kb. 8
deci vízben puhára főzzük, majd beleöntjük a bort. Ebbe a
páclébe tesszük a libamelleket, és hűtőben legalább 24 óráig
pácoljuk. Kivesszük a húsokat, sózzuk, serpenyőben hirtelen
elősütjük, majd a szokásos módon – a bőrös felével felfelé serpenyőbe rakva – piros ropogósra készítjük. Közben sós vízben
puhára főzzük a rózsáira szedett brokkolit, leöntjük róla a vizet,
majd összeturmixoljuk. A vajon rózsaszínűre pirítjuk a lisztet,
felengedjük a tejszínnel, majd hozzáadjuk a brokkolikrémet, a
mandulát és folytonos keverés mellett sűrűre főzzük. A fűszerekkel ízesítve a tálra tett és felszeletelt libamellek köré öntjük.

Töltött libanyak

Hozzávalók: 3 libanyak bőre, 30 dkg darált libahús, 3 zsömle,
pici pirospaprika, ízlés szerint őrölt gyömbér, 1 tojás, fokhagyma, só, bors, majoránna, 1 csomag apróra vágott petrezselyem.
A vízbe beáztatott zsömlével, hússal, tojással, petrezselyemmel
és a fűszerekkel fasírtszerű masszát készítünk. A libanyakbőrök
egyik végét összekötjük, majd a tölteléket a nyakbőrbe töltjük.
A töltött nyakak végét hústűvel összezárjuk, majd kizsírozott
sütőedénybe egymás mellé tesszük őket. A töltött nyakakat olvasztott libazsírral megkenjük, és fedővel letakarva 2 órán át
puhára főzzük, s ha kész, levéve a fedőt, néhány percig pirosra
sütjük. Bármilyen körettel vagy friss salátával tálaljuk.

Libatepertő-pástétom

Hozzávalók: 30 dkg frissen sütött libatepertő, 1 nagyobb héjában főtt burgonya, 6 dkg vaj, 1 keményre főzött tojás, 1 kis fej
reszelt vöröshagyma, 1
gerezd zúzott fokhagyma,
1 tk. mustár, ízlés szerint
só és őrölt fekete bors. A
tepertőt a főtt burgonyával és a keményre főzött
tojással kétszer átdaráljuk, majd a vajjal, a fokhagymával, vöröshagymával, mustárral, a sóval

Zöld
rovat

és a borssal jól kikeverjük. Lehűtve pirított kenyérszeletekkel,
retekkel, zöldhagymával, uborkával, paprikával, paradicsommal kínáljuk.
Márton-napi hiedelmek, szokások
A Márton napján elfogyasztott libapecsenye nemcsak kulináris élményt nyújtott eleinknek, hanem csontjaiból
az elkövetkező esztendőre is lehetett jóslatot mondani. A
szakirodalom szerint, ha a feltálalt sült lúd mellcsontja
szép fehér maradt, havas, de enyhe télre lehetett számítani. Ha azonban a csontok barnás vagy vöröses színt kaptak, akkor csapadékban szegény, kemény zimankó várt
a tájékra. Emellett olyan hiedelem is járta, hogy Márton
napján a ház asszonyának nem szabad házimunkát (mosás, teregetés, takarítás) végezni, mert a házat „megszállja” a gonosz, ami a jószágok között betegséget és dögvészt
okozhat. A hiedelmek közé tartozik az is, hogy aki Márton
éjszakáján valamit álmodik, arra boldog esztendő vár. Akkori szokás szerint e napon kapták meg az erdélyi pásztorok munkájukért a fizetségüket. Ilyenkor végigjárták a
falut, s nyírfavesszővel ajándékozták meg a gazdákat, akik
tavasszal ezzel
hajtották ki állataikat a szabadba. A hiedelem
szerint ugyanis
Szent
Márton
vesszeje
megszentelt nyírfavessző,
amely
megvédi az állatokat a betegségektől, és növeli
a szaporulatot.
Néhány országrészben Márton
napon a gazdaasszonyok rétest
sütöttek, mondván: a rétestésztával Szent Márton köpenyét is
kinyújtják, így
családjuk nem
fog nélkülözni az
elkövetkező esztendőben sem.
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Október

Vitathatatlanul megérkezett az ősz. Az egyik legszebb, legszínesebb évszak. A fák és egyéb növények leveleinek színváltozása, ahogy zöldből átmennek pirosba, bíborba, barnába, igazán
káprázatos látvány napsütötte szép napokon. Ilyenkor érdemes
igazán túrázni, vagy a kertben a szép színkavalkádot nézni.
Munka azonban továbbra is akad bőven. A gyepet még lehet
nyírni, ha szükséges, csak figyelni kell arra, hogy ne túl rövidre
vágjuk, legalább 5 cm magas maradjon. Az öntözőrendszert érdemes vízteleníteni. Amennyiben locsolás szükséges, azt már
elegendő slaggal, vagy kannával végezni.
Nagyon fontos, hogy a mediterrán növényeket - például a
leandert - már be kell vinni a teleltetésre szolgáló helyére, mert
a leggyengébb éjszakai fagy is komoly károkat tud okozni ezekben a növényekben.
A dísznövényes kertekben az egyik legfőbb feladat a lehullott
falevelek összeszedése. Az összegyűjtött faleveleket komposztálhatják, vagy el is vitethetik, hiszen a zöldkukák szállítása
még tart. Nagyobb mennyiségű zöldhulladék esetén az égetés is
szóba jöhet, hiszen városunkban októberben és novemberben
szabad égetni, de mindig legyenek tekintettel a szomszédokra
és a biztonságra! A hagymás dísznövényeket is el kell ültetni, ha
tavasszal szépen virágzó tulipánokat, nárciszokat szeretnénk a
kertben látni. Általános szabály, hogy a hagymákat háromszor
olyan mélyre kell ültetni, mint az átmérőjük. Már sok szép,
ősszel virágzó növény van a kertészetekben. Az őszirózsa
rendkívül sok színváltozattal rendelkezik, érdemes választani
néhányat a kertünkbe.
A szabadgyökerű gyümölcsfák és bokrok ültetésének
az ideje is most jött el. Városunk talajadottságait figyelembe
véve elsősorban diót, mandulát, illetve őszibarackot érdemes
ültetni. Az őszibaracknál figyelni kell arra, hogy mandula
alanyra legyen oltva, ezek a növények maradnak meg talajunkon a legnagyobb biztonsággal. Bár sokféle őszibarackfajtát
lehet kapni, azért a régi klasszikusok, mint a Ford, a Mariska,
vagy a Champion az igazán finomak.
Novemberben a kiürült zöldséges ágyásokat érdemes szerves
trágyázni és felásni. A legjobb az érett marhatrágya, de a házi
komposzt is megfelelő. Ásás után a nagyobb rögöket nem kell
elgereblyézni, majd a tél elrendezi azokat.
Bár egyre hidegebb van odakint, és a nap is korábban nyugszik, lehet igazán szép pillanatokat átélni a kertben. Még egy
hónap, és a kertek téli nyugalmi állapotba kerülnek. Használják
ki ezt a kis időt, és töltsenek minél több időt odakint!
Rónyai Gábor
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Diósd Város
Víziközmű-társulat hírei

Az utóbbi időszakban a víziközmű-társulat életében jelentősen
megnövekedtek az adminisztrációs feladatok, melyek közül októberben a legfontosabb a 70 hónapos LTP-szerződések kifuttatása,
és a vízjogi engedélyezéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok begyűjtése – tájékoztat Sohajda Lajos, a Víziközmű-társulat IB elnöke.

házástól, ezért most kell szembesülniük azzal, hogy az önrészt minden szennyvíztermelőnek hiánytalanul meg kell fizetnie. Ráadásul a
most jelentkező új tagok számára az érdekeltségi hozzájárulás mértéke a társulat küldöttgyűlésének döntése értelmében 399 905 Ft.

A 70 hónapos LTP szerződések futamideje lejárt. A víziközmű-társulatnak minden egyes szerződő esetében meg kellett vizsgálnia, megtörtént-e az önrész teljes összegének a befizetése, ha valamilyen okból túlfizetés történt, azt vissza kell adni. Ha valaki nem
törlesztett megfelelően, emiatt elmarad az állami támogatás, akkor
kötelezni kell az önrész egészének befizetésére. Pontosan el kell számolni a társulat minden egyes tagjával. Ez a szerződés kifuttatásának
folyamata, amelynek még része a Fundamentával történő elszámolás, majd az állami támogatás kiutalásának a fogadása. A fentieknek
megfelelően úgy kellett megszervezni a társulati adminisztrációt,
hogy a folyamatos egyéb tevékenységek és az elszámolások miatt
jelentősen megnövekedett ügyfélforgalom mellett mindenre jusson
idő. A társulat irodájának dolgozói becsülettel helytállnak.

A csatornázásból kimaradt területek „B” programba történő bevonásához a magántulajdonokon történő házi bekötések csatornafektetéséhez – amennyiben a gerincvezetékre történő csatlakozást nem
magánberuházásként (saját finanszírozásban) akarják megépíttetni
– nélkülözhetetlen a szolgalmi jog bejegyzése.
Korábban a magánutakat a tulajdonosok átadták önkormányzati
tulajdonba, hogy közcsatornát lehessen ott építeni. A befejező programban viszont inkább olyan, úgynevezett nyeles telkek vannak,
ahol az egyes ingatlanok nem az utcáról, hanem például osztatlan
közös magántulajdonban lévő területről közelíthetőek meg. Ezekben az esetekben minden tulajdonosnak hozzá kell járulnia a szolgalmi jog bejegyzéséhez.
46 ingatlantulajdonosnak küldött a társulat levelet, hogy járuljon
hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez. A kiértesítéseket 38 esetben
már átvették, a többi tértivevény még nem érkezett vissza. Öt ingatlantulajdonos már vissza is küldte a nyilatkozatot. A nyilatkozóknak
az együttműködésért külön köszönetet mond a társulat, és egyben
kéri a többi tulajdonost, minél előbb nyilatkozzanak, mert nélkülözhetetlen a vízjogi engedélyezéshez.

70 hónapos LTP szerződések kifuttatása

A 100 hónapos LTP szerződések még nem jártak le

Akik a diósdi víziközmű-társulathoz a megalakuláskor vagy néhány hónappal később csatlakoztak, 100 hónapon keresztül törleszthetik önrészüket. A futamidő ebben az esetben mindenkinek 100
hónap, amit az első befizetéstől, későbbi csatlakozás esetén a szerződés megkötésétől kell számolni. A 100 hónapos futamidejű LTP
szerződések még nem jártak le.
A társulat az általa begyűjtött önrészeket egy összegben utalja a
Fundamenta számlájára. 2016 szeptemberében több, mint 12 millió
forint került átutalásra.
A már lejárt 70 hónapos, illetve a még folyamatban lévő 100 hónapos szerződések esetében az elszámolást és a törlesztést illetően
abban az egy esetben van a fentiektől eltérés, amikor a szerződő
fél elhalálozott. Ebben a sajnálatos esetben ugyanis nem jár az állami támogatás, így az örökösöknek kell kifizetniük a különbözetet.
Ilyenkor ajánlatos a társulat irodáját azonnal felkeresni, ahol minden
segítséget, tájékoztatást megadnak.

Minden szennyvíztermelőnek meg kell fizetnie az
önrészt
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Az osztatlan közös tulajdonban lévő önálló fogyasztási egységek
tulajdonosai közül az utóbbi időben egyre többen keresik fel a társulatot. Főleg azok jelentkeznek, akik eddig távol maradtak a beru-

Tulajdonosi

nyilatkozatok szükségesek a vízjogi
engedélyezéshez

Nyitás: október 10.
Minden hétfőn teljes árucsere!
Minden csütörtökön lakástextil
és kiegészítők vására!
Frissítsd fel a ruhatáradat nálunk!
Cím: Diósd, Balatoni út 6.
Borostyán üzletház
I. emelet
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 9-17
Szombat: 9-12
Vasárnap: zárva

Önkormányzati hírek

Mi történt az október 4-ei képviselő-testületi ülésen?
• a Diósd 2385/1 helyrajzi számú, természetben a Kossuth
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
• támogatja a szabadidős járőrszolgálat működését Diósdon a
2016. augusztus 1. és 2017. január hó 31. közötti időszakban.
• a Zöldfa Bölcsőde Alapító okiratát egységes szerkezetben a határozat 2. sz. melléklete szerint elfogadja.
• a Zöldfa Bölcsőde szakmai programjának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és jóváhagyja.
• a Dió Óvoda 2015/2016 nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja és jóváhagyja.
• az új óvoda eszközbeszerzésére irányuló ajánlati felhívást elfogadja, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról Diósd Város
jegyzője gondoskodik.
• Diósd, Pelikán u.16. sz. (3817/1 hrsz.) alatti ingatlanon található vízóra megszüntetésének költségét átvállalja Diósd Város
Önkormányzata. A Képviselő-testület felkéri a tisztségviselőket, hogy a 2017-es költségvetés készítésénél a fenti munkák
költségeit tervezzék be.
• a Diósd 2474/4 helyrajzi számú ingatlant bérbe adja 1 éves
időtartamra 2016. szeptember 1-jétől. A bérleti díjat bruttó
7 665 Ft/hó összegben állapítja meg.
• a Diósd, Diófasor utca 3043 helyrajzi számú és a 3044 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos adásvétellel kapcsolatban felkéri a tisztségviselőket, hogy kérjenek be a Diósd 3044
helyrajzi számú ingatlanra értékbecslést.

Lajos út 19. sz. alatti ingatlan szolgalmi jog alapításával kapcsolatban azt a döntést hozta, hogy a szolgalmi jogot csak az
önkormányzat javára bejegyzett jelzálog rendezését követően tudja megadni.
• Diósd Város a Zöldike utcai lakosok felajánlását elfogadja,
és 250 000 forinttal támogatja az engedélyezési eljárási díjat, illetve a 300 000 forint tervezési díj 50%-át átvállalja. Az
árajánlatok alapján a tervezési feladatok elvégzésével a Mikroline Kft. Diósd, Katicabogár u. 13. sz. alatti vállalkozást
bízza meg.
• támogatja a Fehérgyarmati kistérség kérelmét. A TIGÁZ
épület bontásából megmaradt tetőcserepek eladásából
származó összeg kerüljön közvetlen átutalásra Rozsály
településnek.
• 10 millió Ft hitel felvételét hagyta jóvá. Mivel a nagyiskola
melletti telket idén az Önkormányzat megvette, s ez nem
volt a költségvetésbe betervezve, így annak érdekében veszi
fel a hitelt, hogy az idei költségvetést ne terhelje ez a kiadás.

KÖVIRÓZSA VIRÁGKUCKÓ

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

Lapunk hirdetésfelvevő helye

Ha szeretnél jógázni, vagy ha csak szívesen kipróbálnád a jógát, sok szeretettel várlak a stúdió
ingyenes próbaóráira, amelyek november 4-én (szombaton) lesznek. Az órák kezdési idõpontjait
keresd a facebook-on - Tiszta Forrás Jóga és Önismereti Stúdió név alatt.

Bejelentkezés szükséges.
Érdeklõdni: Töreky Krisztina – toreky.k@gmail.com

DIÓSDHÉJBAN • 21

Tiszta Forrás • Jóga és Önismereti Stúdió
Érd 2030 Budai út 20. I/14.

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

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
• 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!
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fodrász

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés
rv

s + te
Csatornabeköté
is!
hétvégén

MOGYORÓSI

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!

Kiadó

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

Címünk: Diósd Kossuth L. u. 11.
(a Templom mögött)
Szeretettel várjuk régi és új Vevőinket,
unokáktól a nagyszülőkig!
Kínálatunk:
• fejlesztő, logikai, társas és nosztalgia játékok
• Egyedi készítésű fajátékok, PIATNIK kártyák
• LEGO, DJECO, SIKU, GÉMKLUB játékok
• Különleges ajándéktárgyak (Santoro London)
• Zenélő dobozok, varázsgömbök
• Fali polcok, kis bútorok
• Dekorációs kellékek
Nyitva tartás: hétköznap 10:00-18:00
szombat 10:00-14:00
Tel: 0670-3740553 www.facebook.com/Diósdi-Mesebolt
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www.kiaerdm6.hu

Nem csak smart-crossover.
Nem csak hybrid.
Mindkettő.

Vadonatúj Kia Niro. Hybrid Crossover.
Az élet tele van lehetőségekkel. Itt az ideje megragadni őket! Bemutatjuk a vadonatúj
Kia Nirót, amely amellett hogy rendkívül hatékonyan használja fel az üzemanyagot,
egyúttal nagyszerű vezetési élménnyel ajándékozza meg Önt. A kényelem és a stílus
megtestesítője. Emellett az emelt szintű biztonságról sem feledkeztünk meg: a Niroban a DRIVE WISE technológia segíti Önt, mert mi hiszünk abban, hogy a jónál nem
szabad megállni – mindenben a tökéletességre kell törekedni.

M6 Kft.

6-os főút 23. km.
2030 Érd
Tel.: +36 (23) 368-818
kereskedes@kiaerdm6.hu
www.kiaerdm6.hu
Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 3,8–4,4 l/100 km, CO2-kibocsátás (kombinált): 88-101 g/km. Minden üzemanyag-fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/
EK rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen
garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását illetően.
*7 év / 150.000 km garancia érvényes az EU-tagállamokban + Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár területén. A modellről és garancia feltételeiről érdeklődjön KIA-márkakereskedésünkben.

