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Kivételes internetajánlatunk Diósdon:

FiberPower 120
internet, ePackkel

2990
Ft/hó

· maximális le- és feltöltési sebesség:
120/10 Mbit/s, garantált: 30/4 Mbit/s

24 havi
elkötelezettséggel

Látogass el hozzánk!
2049 Diósd, Baross u. 4. – a Lottózóval egy épületben
Nyitva tartás: kedd, csütörtök, péntek: 08.30-17.30; szerda: 08.30-17.00,
szombat: 08.00-13.00 óráig.
Telefon: 06 70/947-9793, 06 70/314-9793
Akciónk 2016. november 11-től visszavonásig érvényes. Az internetcsomag garantált le- és feltöltési sebessége - Fiber Power 120: 30/4 Mbit/s. Az ePack kedvezmény 2016. augusztus 9. napjától visszavonásig érvényes, és 500 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást tartalmazó csomagok havi díjából. Az ePack kedvezmény további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a www.upc.hu oldalon és a 1221-es
telefonszámon érhetők el.
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Cieszanowban jártunk

Augusztus 3-án 33-an néztünk elébe a 12 óráig tartó utunknak
Cieszanowba. Viszonylag gyorsan telt az idő, sokat nevettünk
és beszélgettünk. Délután 6 óra körül értük el a város határait.
Mindenki fészkelődött a helyén, és izgatottan várta, hogy körbenézzünk a „terepen”.
Már aznap lehűtöttük a testünket az iskola közelében lévő
tóban. Este lengyel fogással vártak minket a suliban. Másnap
kipróbálhattuk az evezési képességeinket, 7 km-t kajakoztunk.
Majd Roztoczanka felé vettük az irányt, ahol az erdőben vártak
ránk különleges feladatok. Két óra kóválygás után végeztünk
a játékkal, és visszaindultunk a szállásunkra. A következő napon Zamosct is körbejártuk. Voltunk állatkertben, és megnéztük a zamosci bástyarendszert. A nagy hőség ellenére örömmel
sétáltunk a középkori város főterén. Útközben megálltunk a
belzeci megsemmisítő tábornál is. Másnap 20 km-t bicikliztünk, majd megnéztünk egy fából készült templomot. Dél-

Márton-napi vigasságok

November 12-én, szombaton a Kék Géza Művelődési Ház
megrendezte a hagyományos Márton napi mulatságot az Eötvös József Német nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti iskola tornacsarnokában.
15 órától felléptek a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti iskola csoportjai: Naprózsa Néptáncegyüttes, Fundoklia
Néptáncegyüttes, valamint a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola szólistái. Az előadások közben tánctanításra és izgalmas vetélkedőkre került sor.
17 órától a Gárembucka Napos-Holdas mesemondókat tekinthették meg az érdeklődők, akik találós kérdésekkel, játékokkal és hangszerbemutatóval színesítették előadásukat,
nagyon élvezték a gyerekek. 18 órától a diósdi Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület előadásában a Rút kiskacsa
című darab következett, majd Virágvölgyi Márta és bandája
közreműködésével táncház vette kezdetét.
A program alatt a gyerekek népi játszóházban tehették
próbára ügyességüket, a kézműves foglalkozásokon pedig a
Márton naphoz kapcsolódó alkotások születtek. A kirakodóvásárban lehetőség nyílt nézelődésre, vásárlásra. A rendezvényen sok-sok gyermek és felnőtt mulatott önfeledten.

Az ’56-os forradalom hőseire
emlékeztünk
után vetélkedőkön vettünk részt az iskola korcsolyapályáján.
Az utolsó előtti napon Lubaczówba látogattunk el, ahol egy
rövid városnézés idejéig maradtunk. A délután többi részében
szabadprogram volt, korcsolyázhattunk, kosarazhattunk. A későbbi órákban benéztünk a lubaczówi fesztiválra, ahol a diósdiak is felléptek. Az utolsó esténket megpróbáltuk emlékezetessé
tenni, ezért hajnalig fent voltunk. Sajnos az utolsó napunk is
elkövetkezett. Fájdalmas búcsút vettünk a lengyelektől és az iskolától is. Fáradtan és kimerülten indultunk haza.
A nyár folyamán ez volt a legeslegjobb táborom! Mindenki nevében szeretnék köszönetet mondani Ludescher Mónika
néninek, Csibrák Csaba bácsinak, Hermann Ildikó néninek és
Dobrocsi Timi néninek, hogy sok-sok szép emlékkel gyarapodhattam!
Nagy Viktória

Az Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornacsarnokában emlékezett meg Diósd Város Önkormányzata
a 60 évvel ezelőtti forradalomról október 21-én.
Bogó László polgármester
köszöntője után Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
energetikáért felelős államtitkára tartott ünnepi beszédet, majd az iskola diákjai
elevenítették fel 1956 őszét
igen megható előadásban.
Az ünnepség után fáklyás
menet indult a Jókai térre
az ’56-os emlékműhöz, ahol
Diósd intézményei, pártjai
és civil szervezetei helyezték
el az emlékezés koszorúit.

elköltözött

a Balatoni út 6. szám alá,
a Bororstyán üzletház emeletére
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A SZIGÜ Temetkezési Kft.

Az érem másik oldala
– avagy a beruházásainknak „ára” van!
Sokan úgy hiszik, hogy az önkormányzatnak feneketlen a pénztárcája, és
„csak hanyagságból” nem csinálja meg
az egyes javításokat, utakat, nem növeli a közvilágítási lámpák számát stb.
Minden héten kapunk felháborodott leveleket, e-maileket, kifogásolják, hogy néz ki az
utca, miért nincs megjavítva az áteresz, miért
kátyúsak az utak, miért nem aszfaltozzuk be a
kátyúkat, miért nem aszfaltozzuk le a murvás,
poros utakat, miért nem nyírjuk a füvet itt
vagy ott? Elemezzük egy kicsit a költségvetést,
nézzük, mire mennyi pénz jut!
Az Önkormányzat költségvetése is olyan,
mint egy család pénztárcája, amelyből gazdálkodnia kell. Először a számlákat, utána a gyerekekkel kapcsolatos kiadásokat
rendezzük, és csak ezt követően költünk arra, amire még jut.
Az intézmények fenntartása, működtetése: az iskola, óvoda,
bölcsőde, egészségház, közösségi ház, hivatal, könyvtár, a bérek
és a rezsi kifizetése az első. Ez a rezsiköltség az önkormányzat
állami támogatásának egészét elviszi, illetve még nekünk kell
kiegészíteni saját bevételeinkből 25-40%-kal az intézmények
költségvetését. A településüzemeltetési kiadásokat (közvilágítás, buszközlekedés, szemétszállítás; játszóterek, utak, közterületek karbantartása stb.) 100%-ban saját bevételeinkből kell
állnunk.
A rezsiköltségek csökkentésén folyamatosan dolgozunk. Ettől az évtől a gázszolgáltató-váltással és egységes tarifa kialkudásával kb. 10 millió Ft-ot tudunk majd egy fűtési szezonban
megspórolni. A fűtéskorszerűsítéssel is 10 év alatt 10-12 millió Ft-ot takarítottunk volna meg, ha nálunk marad az iskola
fenntartása. A Városgazda Kft munkájának a Hivatal településüzemeltetéshez történő átcsoportosítása is ezt a célt szolgálja,
így több millió forintot tudunk a jövő évben más területekre
átcsoportosítani.
Az elmúlt évben - ahogyan az idén is - a beruházásainkra
kellett fordítanunk az intézmények fenntartásának fedezésén
felül megmaradó bevételeinket. Ezek a diósdi költségvetéshez
képest nem kis összegek.
Az iskola bővítéséhez eddig még nem kaptunk az államtól
támogatást. Tavaly megvettük 154 millió Ft-ért a TIGÁZ területét és épületeit, és a betervezett átalakítás 250-280 millió

Ft-ját is nekünk, diósdiaknak kell állnunk.
Az óvodabővítés költségeihez 30-35 millió
Ft-tal járulunk hozzá. Ezért jut kevesebb
pénz minden más feladatra. Tudjuk mi is,
hogy kell járdákat javítani, utakat rendbe
hozni, kátyúzni, közvilágítást bővíteni, a
buszjáratokat sűríteni, de most nem volt
több pénzünk rá.
Kevés olyan önkormányzat van, amely
a bevételeinek 18-20%-át beruházásra,
5-10%-át felújításokra tudja fordítani.
Mindent megteszünk azért, hogy a nagyberuházások befejezése után pótoljuk az elmaradásokat annak érdekében, hogy komfortosabb környezetben tudjunk élni.
Ehhez kérem a megértésüket és a türelmüket.

Itt van a tél, itt van újra

Ismét elérkezett az idő, hogy hóra, fagyra, jeges és ónos esőre lehet számítani a következő néhány hónapban. Bár sokan bízunk abban, hogy idén is kegyes lesz hozzánk
a tél, és nem lesz részünk túl sok csapadékban, azért a felkészülést nem árt idejében
megkezdeni. Városunk már a nyár végén nyílt pályázatot hirdetett a közutak téli síkosság-mentesítésére három évre szóló időtartammal. A pályázatot az egyik diósdi
vállalkozó, az Unigeo Kft. nyerte, a cég már tavaly is részt vett ebben a munkában.
A tél folyamán a síkosság-mentesítéssel kapcsolatos problémákkal Krebán József
műszaki ellenőrt kell keresni a +36-70/513-3062-es telefonszámon.
Ezúton is kérjük Önöket, hogy a gépjárműveikkel mindig álljanak be a kertjükbe,
hogy a hókotró biztonságosan el tudjon férni. Amennyiben a hókotró nem fér el,
továbbmegy és csak a munkája befejezése után tér vissza ismét abba az utcába, ahol
nem tudott dolgozni.

VÉRADÁS
Véradás idõpontja:
2016.12.16. péntek, 15.00 - 18.00
helyszín:
Diósdi Eötvös József
Német Nemzetiségi
Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
2049 Diósd, Gárdonyi G. u. 14
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Meghívót hozott a
posta

Tököli ÉMNÖSZ
Gála

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával a tököli ÉMNÖSZ (Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége) gálán vettek részt a Német Hagyományőrző Egyesület tagjai.
November 6-án a délutáni szunyókálás
helyett egy csoport gyülekezett a tököli
ÉMNÖSZ gálára induló busznál. Az eseményt a város sportcsarnokában rendezték meg. Érdemes volt ébren maradni,
mert nagyon szép, színvonalas műsort
láthattunk. A nemzeti himnuszok és ünnepi beszédek elhangzása után a régió
különféle kultúrcsoportjainak fellépése
következett. A legnagyobb tapsot a Haraszti Fiatal Svábok ifjúsági tánccsoportja kapta. A gyerekek elragadóak voltak.
A fúvószenekarok gondoskodtak a jó
hangulatról. A szünetben a nézőket ínycsiklandó süteményekkel, borral és üdítő
italokkal vendégelték meg. Nagyon kellemes délután volt.
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Gala der
Ungarndeutschen
der Region Nord
in Teckel

Am 6. November, anstatt eines Nachmittagsnickelchen, versammelte sich
eine Gruppe am Bus, der sie nach Teckel
(Tököl), zur Gala der Ungarndeutschen
Selbstverwaltungen der Region Nord
fuhr, die in der Sporthalle der Stadt veranstaltet wurde. Es lohnte sich wach zu
bleiben, da wir dort ein schönes und anspruchsvolles Programm sehen konnten.
Nach den Nationalhymnen und Festreden traten verschiedene Kulturgruppen
aus der Region auf. Den größten Applaus bekam die Jugendtanzgruppe des
Vereins Junger Haraster Schwaben. Die
Kinder waren entzückend. Die Blaskapellen sorgten für gute Stimmung. Im
Zwischenakt wurden die Zuschauer mit
leckeren Kuchenvariationen, Wein und
Erfrischungsgetränken bewirtet. Es war
ein wirklich schöner Nachmittag.

A Törökbálinti Városszépítő Egyesület
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából
rendezett programokra.
Egy eddig névtelen útkereszteződésben
az önkormányzattal közösen kialakított
Testvérvárosok tere átadására került sor,
majd a Munkácsy Mihány Művelődési Ház
galériájában rendezett 30 év képekben című
fotókiállítást tekintették meg a résztvevők.
Földvári László alpolgármester megnyitó beszédében méltatta a törökbálintiak
évtizedek alatt végzett felújítási munkálatait.
Utalt például arra, hogy az országban elsőként újították fel a II. világháborús emlékművet. Az évforduló kapcsán a Városszépítő
Egyesület fotókkal illusztrált könyvet adott
ki, amelynek előszavában Elek Sándor polgármester szép szavai olvashatóak: „a megtisztelő felkérés lehetőséget ad arra, hogy itt,
nyilvánosan fejet hajtsak azok előtt, akik tettek ezért a városért. Meleg szívvel emlékezzek azokra, akik már nincsenek közöttünk,
és sok sikert, erőt kívánjak a jelenleg is aktív
tagságnak és támogatóknak.”
Néhány újabb köszöntő után Szalczinger
József, az egyesület elnöke méltatta a tagság
és a segítők munkáját, ”akik szabad akaratból, szabad elhatározásból munkálkodtak”
Törökbálint szebbé tételéért. Köszönetet
mondott a 30 év alatt végzett munkáért,
segítségért, majd a vacsora következett. A
fehér terítős „terülj asztalkámnál” helyet
foglaltak a meghívott civil szervezetek képviselői, megoldódott a nyelv, baráti beszélgetések indultak, és újabb barátságok köttettek.
A teljesség igénye nélkül néhány részt
vevő település: Süssen (Németország,
Baden-Württemberg tartomány), Székelyudvarhely (Erdély), Biatorbágy, Etyek,
Soroksár, Martfű, Bük, Diósd és természetesen Törökbálint.
GHK

Kézmíves
Kiállítás és Vásár
A Diósdi Társaskör Egyesület
szervezésében az idei adventben
is - immár 13. alkalommal - megrendezzük a Kézmíves Kiállítást
és Vásárt a Kék Géza Közösségi
Házban 2016.december 17-18-19-én
(szombat-vasárnap-hétfő).
A kiállításon bemutatunk
• régi fényképeket;
• imakönyveket, bibliákat;
• adventi, karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos dísztárgyakat;
• babákat;
• mesekönyveket;
• gyermekjátékokat (textilből,
fémből, fából, szalmából);
• társasjátékokat
Olyan játékkészítőket is várunk,
akik portékáikat szeretnék eladni.
A begyűjtött anyagok nyilvántartásáról, őrzéséről a szokásos módon gondoskodunk.
A kiállításra szánt anyagok gyűjtésének időpontjai a Kék Géza
Közösségi Házban:
•december 13. (kedd)
•december 14. (szerda)
•december 15. (csütörtök).
Szeretettel várjuk a Hagyományőrző Egyesület, a Nyugdíjas
Klub, a Német Hagyományőrző
Egyesület tagjait a közös munka
reményében.
Üdvözlettel a Társaskör elnöksége
nevében
Podráczkyné Sz. Mária
Információ: 30/262-0719
E-mail:
tarsaskor.diosd@gmail.com

Kedves Gyerekek (óvodások, iskolások),
Kedves Szülők (nemrég volt gyerekek),
Kedves Nagyszülők (volt gyerekek),
Kedves Mindenki!!!
Mindenkit szeretettel várunk december 3-án
délelőtt 10 órakor a Városháza elé
a III. Diósdi Mikulás Futásra
(700m, 4000m, 8000m)
Megjelenés időjárástól függően minél több piros színt
tartalmazó öltözékben és mikulás sapkában
(ami korlátozott számban a helyszínen is kapható lesz).
Szakállas, mikulás sapkás, unokával futó nagypapák és süteménnyel érkező, mikulás sapkás
nagymamák az első sorból indulhatnak.
A beérkezőket egy igazi Mikulás várja teli puttonnyal !!!
Reméljük nagyon sok családnak tudunk ezzel a programmal egy vidám, sportos délelőttöt szerezni,
és az Északi-sarkról is látható lesz a diósdi főutcán hömpölygő mikulás sapkás tömeg.
Jó szórakozást kívánnak a Diósdi Földön Futók és Diósd Város Önkormányzata!!

Énekelni, énekelni, énekelni…
Beszélgetés Szabó Katalinnal, a
Diósdi Gellért Kórus karnagyával, aki szeptemberben Diósd Városért Díjat kapott

• Mikor énekeltél utoljára csak úgy, magadnak?
A múlt héten, az utcán. A kislányom rögtön rám is szólt, mert ő ezt nagyon nem
szereti. Pedig ő is énekel.
• Mások az éneklési szokásaitok?
Igen, nekem nagyon sokszor eszembe jut
egy dallam valamiről, akkor azt elkezdem
dudorászni, akárhol vagyunk.
• Ezek tanult dallamok?
Azok is, de sokat improvizálok. Főleg az
iskolában, órán. Elhangzik egy mondat,
énekelem.
• Akkor hát te magad is gyakorolod azt, amit
egy szakmai „vitairatodban” tanácsolsz
a tanároknak, hogy az órán „énekelni,
énekelni, énekelni”… igaz, ott ezt azért javasoltad, hogy a gyerekekkel ne csak hallgattassák a zenét.
Ha már van énekóra, hagyjuk a gyerekeket énekelni, mert szeretnek. Ne csak elméletet oktassunk.
• Szerinted létezik a lelkünknek egy darabja,
amit csak az énekléssel érhetünk el?
Nem „csak” az énekléssel, de az nagyon
fontos. Sokféle funkciót erősít az éneklés. Az is a lányomhoz kötődik, hogy ezt
megfogalmaztam magamnak. Egyszer
elvittem az iskolánk melletti uszodába, és
amikor az edző megtudta, hogy énektanár
vagyok, mondta, hogy mi vagyunk a hibásak azért, hogy a gyerekek nem tudnak
szabályosan lélegezni. Tessék megtanítani
az énekléssel kapcsolatban, hogyan kell
levegőt venni. Akkor elgondolkodtam
ezen, és rájöttem, mennyi mindent fejleszt az éneklés. A lelket, az agyat, a memóriát, a koncentrációt, és igen, a szabályos lélegzést, ami az egészségünk miatt is
nagyon fontos.
• Mindegy, hogy hol és hogyan éneklünk?
Mosogatás közben, vagy az autóban, tisztán vagy falsul?
Mindegy. Ha valaki falsul énekel, de hittel, abban fantasztikus erő van. Mert ő a

szakos tanár voltál és karvezető-középiskolai énektanári diplomád is volt a Zeneakadémiáról. Abban a Radnóti Gimnáziumban vagy vezető tanár, amelyik minden
középiskolai rangsorban az első öt között
szerepel. Az élet melyik iskoláját járod itt
ki?
A szeretetteli közösség megtartó erejét tapasztalom meg itt, a diósdi kórusban.
• A naptáradban hogyan jegyzed be a kedd
esti próbákat?
No1. Szívecske és erő.
• A Gellért kórus mára már a diósdi kulturális élet egyik főszereplője. Ennek elismerése
az is, hogy megkaptad a Diósd Városért
Díjat és…
- ….ezt a díjat a kórus kapta, csak én vehettem át.
• Az indokolás szerint te kaptad, személy
szerint „a közösségért végzett áldozatos és
kiemelkedő munkádért”.
Csak az énekkarral kaphattuk, mi közösen.
• Több európai országban is énekeltetek.
Olaszországból arany minősítést hoztatok
egy vegyes karok közötti versenyről, Prágából pedig bronz fokozatot. Két nemzetközi kórusprojektben vettetek részt. Évek
óta énekelitek Mozart Requiemjét. Hogyan
tovább?
Most tervezünk egy három részből álló
koncertsorozatot. Pécsett, Pápán és Pannonhalmán lépnénk fel. És a nagy tervünk, hogy színpadra visszük Rossini
„Petite Messe Solennelle” című darabját.
Évekig tarthat, míg betanuljuk, de megéri
belevágni.
Szikra Zsuzsa
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saját hangjának a szépségét
éli meg.
• Csak az a fontos hogy énekeljünk?
Igen, mert az éneklés – azon
túl, amit már felsoroltam
– segít tisztán tartani a lelkünket. Kiengedni a felesleges, rossz érzelmeinket.
Segít felszabadítani önmagunkat. Hozzá merném
tenni azt is, hogy ez nem a
dudorászás igazából, hanem
a teli tüdővel, a teljes testtel
való éneklés. A gyerekeknek
ugye megtanítjuk a sablont,
hogy úgy születtek a népdalok, hogy a nép összeadta
a tudását. Pedig nem. Egy
embernek volt egy hatalmas bánata. Azt elénekelte.
A másik úgy gondolta, az
övé is hasonló, továbbvitte,
a következő még tett hozzá
valamit, így ezek a bánatok
és örömök közös élménnyé váltak, megfogalmazódtak a dalokban.
• Mi a különbség az éneklés élményében, ha
egyedül énekelünk, vagy ha közösségben?
Az egyik azt az élményt adja, hogy önmagammal szem0besülhetek. A másik, hogy
beleolvadhatok a másik emberbe. Én alkalmazkodom hozzá, ő alkalmazkodik
hozzám, és közösen létrehozunk valamit.
• A Diósdi Gellért Kórusban mit hoztatok
létre, mi az a „valami”?
A közösség és a zenei produkció.
• Elsőként a közösséget említetted.
Szándékosan. Ez a kórus huszonkét éve
működik. Ebből az utóbbi tizennégy évet
együtt csináltuk végig. Még most sem
tudom megmondani, mi a titka ennek az
énekkarnak. Vannak alapítók, jöttek újak.
Voltunk fent, voltunk lent, de mindig
voltak, akikben volt elég erő, hogy továbblendítsék a közösséget.
• Neked is fontos az énekkar, mint közösség?
Nagyon. Engem ők tettek karvezetővé.
A tudással, elfogadással, kitartással, a bizalmukkal. Azt hiszem,
nagyon ritka ez a fajta
erő mostanában. És
mindez természetességgel és egyszerűséggel
párosul. Életem nehéz
szakaszában egyszer öt
évig nem volt hangom.
Ők mégis megtartottak
engem. Ők tartottak
meg engem.
•
A végzettséged már akkor megvolt
a karvezetéshez, amikor
idejöttél. Ének-magyar

Alsbachi diákok
Hagyományainknak megfelelően szeptemberben vendégül láthattuk AlsbachHähnlein diákjait és kísérő tanárait.
Már a pályaudvaron nagy volt az izgalom. A gyerekek - szüleikkel együtt
- nagyon várták ezt a pillanatot. He-
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tekkel korábban írogattak egymásnak
diákjaink, így alkalmuk volt egyeztetni
kedvenc tevékenységeiket, ételeiket és
természetesen a közös játékok is teret
kaptak.
Az elhelyezést követően mindenki
saját vendégével foglalkozhatott, majd
másnap reggel elkezdődött az összecsiszolódás első szakasza, amelyben sokat
segített az élményfürdő.

Tömegközlekedéssel közelítettük meg
célunkat. Meglepetésünkre diákjaink átvették a vendéglátó szerepét, és példásan
viselkedtek. A német diákoknak ily módon lehetőségük volt megismerni Budapestet is.
Másnap az üdvözlésre került sor. Polgármesterünk és iskolavezetőnk szívélyes szavakkal fogadta a német diákokat.
Aznap íjászat és bajvívás volt még a
program része, ahol mindenki kipróbálhatta tehetségét.
Hétvégére a családok együtt, illetve
egyénileg is szórakoztató időtöltést terveztek vendégeiknek.
Hétfőn került sor a hétvégi programok
beszámolójára. A gyerekek izgatottan
meséltek élményeikről biciklizés közben
a Velencei-tónál.
Miután levonatoztunk Gárdonyrba,
biciklikre ült az ötvenfős csapat, és az
őszi napsütésben körbebicikliztünk a
tavat. Idegenvezetőnk sok érdekességet
mesélt az ottani élő világgal kapcsolatban, majd a pákozdi emlékparkban büszkén meséltünk vendégeinknek a szabadságharcról.
Kedden a Budai Várat és labirintusait mutattuk meg. Ugyancsak vonattal
utaztunk, és a Déli pályaudvarnál találkoztunk Madarász Arnold kollégánkkal, aki ismereteivel gazdagította tudásunkat a vár történelmi és építészeti
jelentőségéről.
Az idő gyorsan elrepült, és a jól ös�szeszokott magyar-német csapatnak
máris a búcsún kellett gondolkodnia.
Utoljára maradt a Parlament látogatása
és a Vásárcsarnok sokszínűségének bemutatása. Lángossal és kürtős kaláccsal
vendégeltük meg német barátainkat.
Tisztelt Klubtagok!
Tisztelt Diósdiak!
Tisztelettel meghívjuk Önöket a
2016. december 10-én, szombaton
15-19 óráig tartandó KLUBNAPUNKRA.
Helye: Diósd, Szent István tér,
Kék Géza Művelődési Ház
Programok:
• Karácsonyi előzetes
• Diósdi Fúvósok zenélnek
• A diósdi úrnapi körmenetről
készült film vetítése (Németországból küldték)
Szeretettel várják Önöket
a szervezők:
a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományőrző Egyesület

Mint szoktuk, most is a Tájházban
búcsúztunk vendégeinktől, erre az alkalomra az Önkormányzat jóvoltából
meghívhattuk vendégeinket, a vendéglátó szülőket is egy közös beszélgetésre. Jó
alkalom volt ez a közös élmények megosztására, valamint arra, hogy kapcsolatunkat megszilárdítsuk.
A magyar-német diákcserével kapcsolatban nagyon sok szülő fejezte ki köszönetét az este folyamán, ezért mi, tanárok
igazán hálásak vagyunk, ilyenkor megfeledkezünk erőfeszítéseinkről és álmatlan

éjszakáinkról, mert tudjuk, hogy olyan
cél érdekében dolgoztunk, amelyért
megéri küzdeni.
Köszönjük mindazoknak, akik minket ebben támogattak, az Önkormányzatnak, polgármesterünknek, Bogó
Lászlónak. Köszönet jár az iskolának,
tanárainak és diákjainak, köszönet illeti
a szülőket, mert nélkülük lehetetlen lenne ezt a kapcsolatot létrehozni. Különös
hálámat szeretném ily módon is kifejezni kolléganőimnek a segítségükért és a
szakértelmükért.
Bilibók Csaba

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk hamvasztás utáni búcsúztatóján részt vettek, koszorút,
csokrot és virágot hoztak. Emléke
örökre élni fog szívünkben.
Ónodi Antalné és családja

Diósdi gyermekekért díj

hit-és erkölcstan oktatásával foglalkozom. Részt vettem a FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) programban, diákokhoz kapcsolódó projektek előkészítésében, táborok lebonyolításában.
• Hol találnak meg titeket azok a fiatalok, akik szeretnének részt venni a
rendezvényeken?
Itt, a Paulus Közösségi Házban szombat esténként 5-12. osztályos
korig várjuk a fiatalokat, szerda esténként pedig középiskolásokkal
találkozunk. Kedd reggelente iskolakezdés előtt imaalkalmakat tartunk.
• Hogyan fogadtátok a Képviselő-testület elismerését?
Örültünk, természetesen, de nagyon meg voltunk lepve. Nekünk az
a fontos, hogy a hozzánk forduló fiataloknak követendő értékeket
közvetíthetünk. Úgy tapasztaltuk, hogy amellett, hogy a rendezvényeinken részt vevő fiatalok jól érzik magukat, egy olyan közösségnek is részesei lesznek, ahol lehet kérdezni, beszélgetni, ahol
önmaguk lehetnek. Nekünk az a legnagyobb öröm, hogy ennek a
megteremtésében részt vehetünk.
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Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 167/2016. (V. 10.)
határozata alapján 2016-ban a Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért Díjat
a diósdi gyermekekért és ifjúságért
végzett áldozatos és kiemelkedő
munkája elismeréseképpen többek
között Kiss János és Kissné Osztafin
Ildikó részére adományozta. A díj
átadására a gyermeknapi ünnepségsorozat keretei között került sor. A
két díjazottat kértük, meséljenek
magukról, munkásságukról.
•
Ildikó, mindig is gyermekekkel
foglalkoztál?
1993-ban kerültem Diósdra, egy
újsághirdetésre jelentkeztem: művelődésszervezőt kerestek. Akkor
valódi falusias környezet volt jellemző a településre, kis zárt közösséggel.
Munkám révén szinte mindenkivel
kapcsolatba kerültem: a sportrendezvényektől kezdve a kulturális
eseményekig több területen dolgoztam. Örömmel tölt el, hogy az
akkori fiatalok, akikkel foglalkoztam, ma is aktív tagjai a közösségnek. A célközönségem akkor is a gyermekek és a fiatalok voltak,
most is azok. A Paulus Evangéliumi Közösségben 2006-ban kezdtem dolgozni.
• Mivel foglalkozol most pontosan?
Hittant tanítok, gyermek és ifjúsági programokat szervezek. Olyan
fiatalokat várunk a rendezvényeinkre - hittől függetlenül -, akik elfogadják az általunk közvetített értékeket.
• Ilyen munkát képzeltél el magadnak?
Mindig is az volt az álmom, hogy egy nagy asztal körül ülünk sok
gyerekkel, fiatallal. Ez most teljesül… itt alvós bulikat, táborokat, kirándulásokat szervezek, a két vér szerinti gyermekem mellett munkám révén sok szív szerinti gyermekem is van.
• János, ti egy család vagytok, férj és feleség. Hogyan osztjátok meg a
munkát, hogyan tudtok együtt dolgozni?
Mindketten ugyanazon a területen, egyazon célért dolgozunk. Ez
könnyebbé teszi a munkánkat, de sok nehézséget is rejt: nem szabad
egymásról sem megfeledkeznünk a közös tevékenység során. Ildi
inkább az alsósokkal és a felsősökkel, én inkább a felsősökkel és a
középiskolásokkal foglalkozom.
• Mi az eredeti szakmád?
Diósdon nőttem fel, a vendéglátásban dolgoztam, majd szakács szakoktató voltam 10 évig. Ez jó előkészítés volt ahhoz, hogy fiatalokkal
tudjak foglalkozni. 2006 óta vezetem közösségünk ifi klubját, illetve
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A Petőfi laktanyában jártunk
Nagy öröm érte a Kocsis utcai óvoda Nyuszi csoportját és a
Szivárvány csoport nagyjait. Kérésünkre végre megérkezett a
meghívás, hogy betekintést kaphassunk az MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség
Dandárnál az október 23-i
ünnepség felkészülésének
megtekintésére.
Már az indulás sem volt
szokványos, mert korán
reggel 8 óra előtt indultunk,
hogy a megbeszélt időre
pontosan
megérkezzünk.
Most mindenki pontos volt.
Érkezésünkkor kedvesen
fogadtak bennünket, ismertették velünk a napi programot, ami – a katonaságnál
megszokott módon - szigorú
beosztás szerint zajlott. A
katonák már elkezdték az
ünnepélyre a felkészülést, mi
pedig kedves segítőinkkel
(katona nénikkel) behúzódtunk a tribünre, hogy ne ázzunk. Onnan figyelhettük, hogyan gyakorolnak a fiatal katonák
csendben, fegyelmezetten, újra meg újra ugyanazt a menetelést,
zászlóvivést és dobolást. A gyerekek lélegzetvisszafojtva figyelték a szép nemzeti színű zászlóval ütemre menetelő katonákat
és a díszes dobot, amit a nyakukba akasztva használtak. Volt,
akinél kard, másoknál szuronyos puska volt. Vonzotta óvodásaink tekintetét.
Amikor
éppen
lankadni látszott a
gyerekek figyelme,
akkor vonult be a
gyakorlótérre indulókat játszva a katonazenekar. De még
ennél is látványosabb
volt a lovasság műsora. A gyönyörű lovakat pokróccal védték
az esőtől, hogy ne fázzanak, a katonák pedig gyakorlóruhában
meneteltek a megadott koreográfia szerint. Amikor elhaladtak
előttünk, mindannyiunk nagy örömére integetve köszöntöttek
bennünket.
Majd a nap megkoronázásaként kicsi és nagy egyaránt
felmászhatott a laktanya telephelyén kiállított katonai
járműre. Aztán répával kínálhattuk a lovakat, akik jámboran állták a gyerekek „rohamát”.
A mostoha időjárás ellenére
is - kicsit átfázva, kicsit elázva
-, de élményekkel telve indultunk vissza az óvodába.
Köszönjük a sok segítséget,
a kíséretet, a kedvességet, a
figyelmességet, a finom forró
teát, az almát, mert még erre
is gondoltak vendéglátóink.
Óvodásaink nevében is hálával gondolunk a laktanya

munkatársaira. Örülünk, hogy egy délelőtt erejéig bepillanthattunk életükbe, hiszen a gyermekeket mindig is nagyon érdekelte a katonaság, és a velejáró izgalmak.
Hockné Balogh Enikő óvodapedagógus

Nefelejcs bábszínház
BORIBON KIRÁNDUL

2016. november 26. szombat 10:30
Kék Géza Közösségi Ház

Az előadások időtartama: 45 perc.
Ajánlott korosztály: 2 éves kortól.
Ajánlott támogatói összeg: 600 Ft/fő
Érdeklődni: 06 30 373 6310
Az Együtt Diósdért Alapítvány
és Diósd Város Önkormányzata szervezésében.

Majorka bábszínház
Karácsony a világ körül

2016. december 17. szombat 10:30
ÁMK tornacsarnok
Ingyenes!
További információ: fekete.alexandra@diosd.hu

Az Együtt Diósdért Alapítvány
és Diósd Város Önkormányzata szervezésében.

DECEM

BER

3

TÉLI FOCI KUPA
-a Paulus Sport Club szervezésévelU9 korosztály

Helyszín:
Időpont:
Csapatok:

Eötvös József Ált.Iskola
2016 december 3., 13:00
Budafoki LC
Diósdi TC
FC Budapest
Paulus SC
Tököl VSK

Idén a Diósdi Mikulás Ház programmal párhuzamosan tartjuk
a harmadik Redemptor téli foci kupát. Köszönjük Diósd Város
Önkormányzatának a támogatását a helyszín biztosításával!
további programjainkról: www.psc.paulus.hu

Igaz Gyula

festőművész és szobrász

Sokan ismerik Igaz Gyula festőművészt és szobrászt, Diósd egyik
büszkeségét. Évek óta rendszeresen tart kiállítást a Kék Géza Közösségi Házban, idén 81. születésnapi életmű-kiállítását november 4-e
és 6-a között tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítás-megnyitón
közel 100 vendég vett részt, köztük Szabolcs Attila, országgyűlési képviselő, Bede Fazekas Csaba Kossuth-díjas operaénekes, írók,
művészek, barátok, ismerősök. K. Nagy László színművész Bihari
Sándor Az én gondom című versét adta elő, Igaz Tünde operaénekes a Művészhimnusz tolmácsolásával tette felejthetetlenné az estét.
Bogó László polgármester Elismerő Díszoklevelet adományozott a
több közösségben is munkálkodó 81 éves művésznek.
Igaz Gyulát kérdezzük életéről, munkásságáról.
• Mindig festőnek készült?
Kaposváron születtem 1935-ben, Than Mór művész távoli rokonaként. Nagyapám elbeszélései alapján egyre jobban
érdeklődtem a csodálatos alkotó és a festészet iránt. Emellett
szobrászkodtam, zongoráztam, énekeltem is.
• A szobrászkodás is fontos szerepet tölt be életében. Mióta foglalkozik vele?
1971-ben kapcsolódtam be a Mészáros László Képzőművészeti Egyesület tevékenységébe. 1972 óta vagyok kiállító művész, azóta számtalan csoportos és egyéni kiállításon mutatkoztam be.
• Hol találkozhatunk képeivel?
Képeim megtalálhatóak magyarországi közintézményekben,
gyűjteményekben, magángyűjteményekben. Műveim a világ
számos országába eljutottak, vendégkönyvemben szinte minden nyelven található dicsérő bejegyzés. Kiállításaimat író-,

„Forradalmi
hétköznapok 1956-ban”

A családom, és most már a baráti, közösségi kapcsolataink is
ide fűznek feleségemmel, aki fő támaszom a kiállítások szervezésében, előkészítésében, s akivel rendszeresen részt veszünk a
diósdi civil szervezetek munkájában, életében.
• Mi az ars poeticája?
Vallom, hogy nem elég nézni, látni is kell. Észrevenni a világban a szépet és jót, de nem szabad elmenni a borzalmak és a tragikus események mellett sem. Mindennap tenni kell valamit!
Ez motivál, ez éltet, ez ad örömet. Köszönöm a jó Istennek,
hogy erőt ad ehhez. Én meghalok, de műveimben tovább élek.
Fekete Alexandra

dolgozó nők életmódja az 1945 és 1989 közötti időszakban. Olyan könyvek szerzője és
társszerzője, mint „Puszi Kádár Jánosnak”,
„Kádár leányai”, „Szex és szocializmus”.
Terveink szerint 2017. február végén a
kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából újra vendégünk lesz, akkor a „Nők
a Gulágon” címmel tart előadást.
Diriczi Zoltán
Társasköri hírek
Katalin-napi Házimuzsika lesz
az Önkormányzat Dísztermében
2016. novemberben 24-én, csütörtökön fél 7-kor.
A fellépő művészek Kékkovács
Mara (Operettszínház), Lakatos
Diana (Operaház), Somlai Valéria
(Operaház) lesznek.
Vidám, játékos koncerttel köszöntjük majd a névnapjukat ünneplő hölgyeket.

A Diósdi Dió Óvoda két
óvodapedagógust keres határozott
időre szóló megbízással 2017. jan.
02-ától előre láthatóan 2018. jún.
15-éig.
Fizetés a közalkalmazotti bértábla
szerint.
Jelentkezni Kiss Gyöngyi mb. intézményvezetőnél a következő
telefonszámokon lehet: 06 23-381632, 06 30-532-7858.
A Fidelio Kamarakórus adventi-karácsonyi hangversenye 2016.
XII. 17-én 17órai kezdettel lesz Diósdon, a katolikus templomban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Az 1956-os forradalom 60. évfordulója
alkalmából Tóth Eszter Zsófia történész,
társadalomkutató, a Veritas Történetkutató
Intézet tudományos főmunkatársa volt a
Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár
vendége.
A történész asszony személyes beszámolók, kutatások, interjúk alapján beszélt arról,
hogy a hétköznapi emberek hogyan élték
meg a napsütéses őszi napokat, melyek jeges
novemberi reggelekbe fordultak 1956-ban;
milyen segítségre számíthatott Budapest
lakossága a vidéki Magyarországtól, vagy a
külföldi államoktól. Személyes történeteket
is bemutatott, ennek izgalmát fokozta az
előadás végére kibontakozó „vitaest”.
Tóth Eszter Zsófia fő kutatási területe a
társadalomtörténet, nőtörténet, az anyaság,
a nők 1956-ban vállalt szerepe, valamint a

költőbarátok, neves művészettörténészek nyitják meg, ez mindig új erőt ad munkám folytatásához. Műveim megtekinthetőek az internetes weboldalamon, de szeretettel várom az érdeklődőket diósdi magángalériámban is.
• Mi a fő témája művészetének?
Nagyon szeretek utazni, és ami megérint, azt meg is festem. Magyarország legszebb tájait ugyanúgy, mint a külföldi
csodálatos helyeket: dubai naplementéket, Velencét, Spanyolországot… Élményeim visszaköszönnek képeimről. A 2000.
év köszöntésére egy 220 cm magas, csipkeszerű faragással, 4
szoborral, 10 harangjátékkal díszített oszlopot mutattam be a
Független Képzőművészeti Szalon kiállításán, mellyel első díjat nyertem.
• Mi köti Diósdhoz? Szeret itt élni?

Gál Sándor testépítő
kiemelkedő eredménnyel
zárta az őszi szezont

A testépítés kapcsán nagyon megoszlanak a vélemények, mégis egyre népszerűbb sportág. Sok kívülálló szemlélő nem látja teljes egészében azt
az utat, amelyet a versenyzők a sokhetes felkészülés alatt bejárnak. Rengeteg lemondással, kemény edzéssel és szigorú diétával kell szembenézniük a versenyzőknek. Gál Sándor, Diósdon élő 31
éves nemzetközi ezüstérmes testépítő-versenyző,
aki idén először indult hivatalos megmérettetéseken, a felkészülésről és a versenyeken szerzett
élményeiről számolt be.
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Természetesen – mint minden sportágban – rengeteg munka
és kitartás kell egy ilyen eredményhez. Nekem ez volt az első
szezonom. Büszke vagyok arra, hogy ilyen jó eredményeket sikerült elérnem.
• A testépítésen kívül számos más sportot is űztél az évek során. Mi
az, ami miatt a testépítés maradt meg - mára már - versenyszinten?
Mikor kezdtél el testépítéssel foglalkozni?
Hároméves koromtól Diósdon élek. Itt jártam óvodába, általános iskolába, itt nőttem fel, és azóta is itt élek. A sport már
kiskoromtól végigkísérte az életemet. Gyerekként több egyéni
és csapatsportágban is kipróbáltam magam. A gimnáziumban
sporttagozatra jártam, iskolai tornaversenyeken vettem részt.
A főiskolai éveim alatt ismerkedtem meg a fitnesz és testépítés
világával. Már az elején magával ragadott. Tizenöt éve foglalkozom testépítéssel, és öt éve edzősödöm.
• Az elmúlt időszakban több versenyen is részt vettél. Milyen eredményekkel zártad az elmúlt évet?
A versenyzés gondolata már rég megfogalmazódott bennem,
de szerettem volna a lehető legjobban felkészülni rá, ezért is

vártam vele tizenöt
évet. Október 8-án,
a romániai Nagyváradon rendezték
meg a Herkules Kupa
Nemzetközi Testépítő versenyt, ahol egy
nagyon színvonalas,
világszintű mezőnyben mérettettem meg
magam, és sikerült
a 2. helyezést elhoznom. Ezzel megelőztem a román világbajnokot. Ezek után
október 15-én megrendezték Budapesten a Fitparádé Nemzetközi Testépítő és
Erőemelő versenyt,
ahol tíz sportág 2000 versenyzője közül a klasszikus testépítő
kategóriában megszereztem az első helyet és a bajnoki címet.
• A testépítés versenyszinten való művelése, mint más sportágaknál
is, nagyon sok lemondással jár: kezdve a szigorú étrenddel, a napi
többórás edzésen át a versenyidőszak előtti utolsó hajráig. Mi az,
ami miatt számodra mégis megéri ezt végigküzdeni? Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Több versenyen vettem részt az elmúlt időszakban, és szükség
van a feltöltődésre, az izomnövelésre. Ebben a sportágban nem
nyújthat az ember egész hónapban 100%-ot, ugyanis az emberi
test nem bírná ki ezt a megterhelést. Valójában az számít, hogy
minél kevesebb zsír legyen a sportolón a verseny pillanatában,
ezért egy legalább tizenkét hetes intenzív diétát kell tartani a
nevezőknek cukor, só és zsiradékok nélkül. Természetesen
folytatni fogom a felkészülést, és készülök a következő szezonra. További terveim közt szerepel a jövő évi Európa- és világbajnokságon való eredményes részvétel, ezeken reményeim
szerint büszkén képviselhetem majd hazámat és kisvárosunkat,
Diósdot.

Most, hogy Diósdnak van saját fenntartású bölcsődéje, az édesanyáknak
több lehetőségük nyílik munkába állni,
amennyiben az szükséges, vagy szeretnének. A Zöldfa Bölcsőde a Kocsis utcai
óvoda mellett helyezkedik el, de akinek
(még vagy már) nem jár oda gyermeke,
azok nem sokat tudnak mindennapjaikról. Pedig igencsak aktív élet zajlik a falak
mögött. Cikkünkben a bölcsődei szülői
fórumot mutatjuk be, vezetőjüket, Vanderlaar Frigyest kérdeztük.
• Mit takar pontosan a Bölcsődei Szülői Fórum?
-A bölcsődében a gyermekvédelmi előírások szerint alakult meg és működik a
Szülői Fórum, amely az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgálja. Tagjai a
gyermekcsoportokat képviselő szülők, a
fenntartó képviselője, valamint a bölcsődei csoportokat képviselő kisgyermeknevelők. Üléseinken a gyermekek mindennapjait érintő kérdésekben egyeztetünk,
illetve azokról alkotunk véleményt, ezzel
segítjük az intézményvezető munkáját.
Emellett programokat szervezünk az
alapítvány támogatására, hogy gyermekeink minél magasabb szintű ellátásban
részesülhessenek a tárgyi feltételek tekintetében is.
• Milyen céllal jött létre a bölcsődésekért alapítvány?
A Diósdi Bölcsődésekért Alapítvány
2015 nyarán azért jött létre, hogy anyagilag támogassa a bölcsődés korú gyermekek egészségmegőrzését, és segítse
nevelésüket. Az Alapítvány fenti célja az

Anyagi támogatásukkal nyújtott segítségüket előre is köszönjük!

Díjmentes fogtechnikai
szaktanácsadás,
állapotfelmérés akár
az Ön otthonában is!

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

Jogi problémája, kérdése van? Segítségre,
megbízható tanácsra lenne szüksége?
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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Amennyiben valaki szeretné támogatni az alapítványt, abban az esetben
ezt az alábbi bankszámlaszámra való utalással teheti meg:
Név: 				
Diósdi Bölcsődésekért Alapítvány
Számlavezető bank: 		
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
				
Diósdi Kirendeltsége
Bankszámlaszám:		
64800042-14025422
Az Alapítvány további adatai:
Székhely:			
2049 Diósd, Kocsis u. 1.
Adószám:			
18658354-1-13
Bírósági bejegyzés száma:
P.k.60.265/2015/2.
Ügyvezető:			
Mackovják Sándorné kurátor

Minőségi fogsor
Diósdon

325681

Bemutatkozik a
Szülői Fórum

életkörülmények
javítását - pl. sószoba kialakítását,
nevelési és fejlesztő
eszközök beszerzését, rendezvénytámogatást, rászoruló
gyermekek
segítését, pályázati
részvétel támogatását, ismeretterjesztő előadások
szervezését - foglalja magában.
• Mi a legközelebbi elérendő céljuk?
A jelenlegi cél sószoba kialakítása,
amelytől a légúti megbetegedések vis�szaszorítását várjuk, és amelyet egyelőre
a bölcsődébe járó gyerekek használhatnának. Igaz, szóba került már, hogy a
bölcsődés korú, de oda nem járó gyerekek részére is megnyíljon a lehetőség a
használatára.
A környező települések új intézményeiben - úgy tudom - építettek is sószobát,
jó lenne, ha ez városunkban is megvalósulna, hiszen a sok megbetegedés miatti hiányzás sokszor a munkahelyeken is
problémát jelent a szülőknek.
• Milyen rendezvényeken találkozhatunk
Önökkel?
A Szülői Fórum tagjai az Alapítvány támogatására már részt vettek a Tavaszköszöntő rendezvényen, és tervezzük, hogy
a jövőben is részt veszünk a város gyermekközpontú rendezvényein.
• Hogyan támogathatjuk az alapítványt?
Minden felajánlásnak örülünk, de az
anyagi támogatás talán a legnagyobb
segítség, hisz anyagi forrásból biztosan
olyan eszközt, felszerelést tudunk vásárolni, vagy olyan programot tudunk
megvalósítani, amely a bölcsődés korú
gyermekek egészséges és biztonságos
fejlődését szolgálja, és amelyre szüksége
van az intézménynek.
Az alapítványi vagyon gyarapítása
egyelőre azért nehéz, mert még 2 évnél
fiatalabb a szervezet, és az adó 1%-át még
nem fogadhatja, arra csak 2018-ban kerülhet sor.

E havi cikkünkben Dániel Gábort, a Natural
festékek forgalmazóját és Tahi-Tóth Gábort, Dj
Tóbiást mutatjuk be.
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Natural festék

Alkossunk maradandót és nehezen
másolhatót. Ez a
mottó életem meghatározója.
Dániel Gábor
vagyok.
Abban
a
szerencsében
van részem, hogy
foglalkozásom a
hobbim is egyben.
Szakmáimat tekintve kőműves és kályhás vagyok, amit hivatásnak
érzek, már csak azért is, mert egy teljesen más területről, a vendéglátóiparból nyergeltem át, és felnőttként tanultam ki ezeket a szakmákat. Egyedi megjelenésű és saját tervezésű kivitelezéseim között
szinte minden megtalálható (grillezők, kályhák, kemencék, kerítések, támfalak, külső és belső házrészek). Az építészeti stílusok közül
a gótika a kedvencem. Szeretem ötvözni a régi téglákat homok- és
mészkövekkel, itt-ott
megfaragva.
Vendéglátóipari
múltamból adódóan
sokat
tartózkodtam
Ausztriában, ahol egy
véletlen folytán összeismerkedtem a Natural
Naturfarben - természetes alapanyagú
festékeket, felületkezelő olajokat, viaszokat,
lazúrokat gyártó cég - tulajdonosával. A termékeket megismerve
úgy döntöttem, hogy ezt a fajta felületkezelést itthon is népszerűsíteni kell, mert úgy érzem, ez a jövő. Így alakult, hogy a cégemen belül
feleségemmel együtt két profillal foglalkozunk.
Hiszünk abban, hogy a természet adta lehetőségek felhasználásával - az egészséges életmódot követve - magasabb életszínvonalat
teremtünk. Mindannyian értékesebb életre vágyunk. Otthonunk és
környezetünk szerepe ebben óriási. Az a célunk, hogy az egészséges,
természetes otthon kialakításával ezt minél többen megtapasztalják.
Ezért választottuk a Natural termékeit.
Idén tavasszal az Érdi Nyitnikék Kiállításon ismerkedtünk meg a
diósdi Regionális Vállalkozói Klubbal. Ugyan mi Zsámbékon élünk,
de örülünk annak, hogy vannak olyan kezdeményezések, amelyek
a helyi és regionális vállalkozók összefogásán, támogatásán dolgoznak. Segítő szándékkal egyre szélesebb körben megismertetik klubtagjaikat a lakossággal, és nem utolsó sorban összeismertetik a vállalkozókat egymással. Ez egy olyan vállalkozói piactér, amely hasznos
a lakosságnak és a vállalkozóknak egyaránt. Ezúton még egyszer
köszönjük a klub vezetőségének a lehetőséget, hogy tavasszal egy kivételes hangulatú környezetben - a Szent István téri kápolna mellett
- mi is kiállíthattuk felületkezelő termékeinket, és ismerkedhettünk
a diósdi emberekkel.
webshop.naturalfestek.hu
naturalfestek.hu
epuletszobrasz.naturalfestek.hu

Tahi-Tóth Gábor

16 éve építettem házat Diósdon,
ahol a település kisvárosi hangulata miatt nagyon jól érzem magam. 3 nagy fiam van, kislányom
pedig a diósdi általános iskola
tanulója.
Az ELTE TTK biológia-kémia szakán végeztem 1977-ben,
ezt követően 6 évig tanítottam
a budafoki Budai Nagy Antal Gimnáziumban. Később az
Ifjúsági Lapkiadónál dolgoztam,
majd a Magyar Rádióban voltam
zenei szerkesztő. 1989-ben alakítottam meg a Tóbiás Kulturális Szolgáltató és Vendéglátó Kft-t,
mely 27 éve főleg szórakoztatással (disco) és vendéglátással foglalkozik. A TÓBIÁS SUPER DISCO PARTY programokon főleg a
középkorúak, de a fiatalok is jól szórakoznak. Vállalunk műsorvezetést, esküvők, céges és magán rendezvények disco programjának
levezetését. Hamarosan, december 3-án Diósdon családbarát Mikulás retro disco party-t tartunk, ahol a család együtt szórakozhat,
mert a szülők a gyermekeket ingyen hozhatják, és a program elején KID-DISCO program lesz. Hagyományosan idén is megtartjuk
Diósdon a rendkívül jó hangulatú, ugyancsak családbarát TÓBIÁS
SZILVESZTERI RETRO PARTY rendezvényünket, amelyre még
lehet asztalt foglalni.
Telefon: 06-30-954-0700, www.tobiasteka.hu

November

Megérkezett a tél. A fákon már nem sok lomb van, és az első fagyokon is túl vagyunk. Igazából a kertben már nincs túl sok teendő,
hiszen téli nyugalmi állapotukra készülnek a növények. A lehullott
faleveleket természetesen még össze kell szedni, ha nem történt
még meg. A zöldhulladékot december 15-éig szállítják el, így a faleveleket még el lehet vitetni. Érdemes a kerti csapokat ellenőrizni,
hogy a víztelenítés biztosan megtörtént-e. Még lehet szépen virágzó
árvácskákat találni
a kertészetekben,
érdemes
télire
kiültetni párat, hogy
hómentes időszakban is legyen egy kis
színfolt a kertben.
December elejéig még lehet ültetni
a
szabadgyökerű
gyümölcsfákat,
amennyiben a talaj

Zöld
rovat

még nincs átfagyva, és az időjárás engedi. Így
van ez a hagymás növények hagymáival is,
mint például a tulipán vagy a nárcisz esetében. Most kell gondoskodni a fagyérzékeny növények takarásáról,
ilyen például a füge. Érdemes télire fátyolfóliával betakarni. A
rózsatöveket is fel kell kupacolni, csak arra kell figyelni, hogy a lehullott levelei össze legyenek szedve, ezeken ugyanis sok kórokozó
át tud telelni.
Decemberben, ha az idő engedi, érdemes a gyümölcsfák első lemosó permetezését megejteni. Lemosó permetezést a különböző
kórokozók és kártevők ellen többször is lehet végezni a tél folyamán
(amíg nincs lomb a fákon), és érdemes is, hiszen ezekkel a permetezésekkel jelentősen csökkenthető a vegetációs időszakban történő
permetezések száma!
A fő hangsúly a kertről a szobanövények felé terelődik, hiszen
odakint már nem sok időt tölt az ember. Már megjelentek az első
mikulásvirágok és karácsonyi kaktuszok, ezek gyönyörű látványt
nyújtanak a lakásnak szinte minden szegletében.
Rónyai Gábor

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önöket december 4-én 18 órakor
a katolikus templomban a Diósdi Gellért Kórus adventi koncertjére.
Ezt megelőzően a városi gyertyagyújtáson fogunk énekelni 17.25-kor.
Hangolódjunk együtt a közelgő ünnepre!
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Múltidéző

Ősz végén. . .

Novemberben, az őszi betakarítások végeztével sem unatkoztak a
diósdi gazdák. A kukoricát szeptember vége felé, október elején már
letörték, és letették a fészer alá vagy egy használaton kívüli helyiségbe. Jöttek a szomszédok is, a házaknál összegyűltek az asszonyok,
hogy a csöveket megfosszák a csuhélevelektől. A külső leveleket felszecskázták, és takarmányként került a silókba vagy az állatok elé.
A belső, illatos, tiszta levelekkel az ágyakban matracként használt
zsákokat tömték meg. A kukoricacsuhéval töltött, háziszőttesből
készült derékaljon kényelmes fekvés esett, igaz, minden lefekvés
előtt alaposan fel kellett rázni. A huzaton külön erre a célra mindig
hagytak egy lyukat, amelyen benyúlva fel lehetett rázni a leveleket.
Előnye volt a szalmával szemben, hogy jobban szellőzött, és az élősködők sem szerettek beleköltözni, ellentétben a szalmazsákokkal.
Tavasszal aztán a kukoricacsuhét kiszedték a zsákokból, kiteregették
a napra, vízzel locsolgatták, és a felfrissült leveleket visszatöltötték,
így tovább szolgálták gazdáikat egészen az őszi betakarításig, amikor
új csuhé került a zsákokba.
A kukoricacsövek a góréba kerültek, ahonnan folyamatosan kerültek feldolgozásra. A csövekről kézi erővel forgatott kukoricamorzsolókon morzsolták le a szemeket, és a felhasználás szerint darálták
tovább különböző finomságúra. Ilyen kukoricamorzsoló, daráló gépeket még ma is találhatunk egy-egy régi ház pajtájában.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 2016. november
1-je és 2017. január 5-e között a könyvtár módosított nyitvatartással látogatható:
Hétfő: 13–18 óráig
Kedd: 9–12 és 13–18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9–12 és 13–18 óráig
Péntek: 9–12 óráig
Szombat (páros hét): 9–12 óráig
(november 5., 19., december 3. és 17.)

Szombat (páratlan hét): zárva
(november 12. és 26., december 10.)

A könyvtár 2016. december 21-e
és 2017. január 4-e között zárva tart.
Nyitás 2017. január 5-én.
Megértésüket köszönjük!
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Október

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek:

A másik jellegzetes őszi-téli foglalatosság volt a libatollfosztás. A libatoll és -pehely már régebben is nagyon értékes volt, ezért minden
gazdának gondja volt rá, hogy a jószágairól időben lefossza a pelyhet,
tollat. Az asszonyok legtöbbször közösen végezték ezt a munkát is,
hiszen amíg a kezük járt, addig is lehetett beszélgetni, pletykálkodni
egy kicsit, és persze énekelni. Az üstben főtt a kukorica, mindig volt
egy kis bor is a demizsonokban. Az ellenkező híresztelésekkel ellentétben a libák sem igen bánták, hogy megszabadították őket a felesleges pihéktől, hiszen csak azokat a tollakat fosztották le az állatról,
amelyek már amúgy is kihullottak volna, ugyanis a libák, kacsák tolla
minden évben megújul. Az olyan tollat, amely még élő volt, soha
nem tépték ki, vagyis a tollak vége sohasem volt véres. Az így nyert
pelyhet, tollat gondosan osztályozták, és a minőségtől függően párnát, dunyhát, paplant töltöttek vele.
Az emberek sem unatkoztak, mert bár ilyenkor már hamar sötétedett, az istállókban, fészerekben mindig sok munka akadt. November elsejére a szőlősgazdák már betakarták, barázdába húzták a
tőkéket. A lehullott lombot is beásták a földbe, ami nagyon jó lombtrágya volt. Semmi nem ment kárba! Mindent visszaadtak a földnek.
A pincékben pedig forrt az újbor. A jószágokat mindennap el kellett
látni. Hajnalban öt óra tájt már fejni kellett a teheneket, etetni az aprójószágot, javítani a nyáron elhasználódott szerszámokat.
Elköszönt lassan az ősz, és a Katalin napi bállal vége lett az őszi
vigadozásoknak is. Eljött az advent ideje...

Bátai Patrik András
Brezina Teó
Szente Szilvia
Horváth Anna
Kovács Benett
Végvári Viktória
Greskó Alíz
Bublik Szófia
Pfarcz Réka Julianna
Probáld Panni
Tobak Gréta
Varó Zétény
Sándor Bori
Sándor Márton

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!

Házasságot kötöttek:

Tímár Zoltán és Bunkóczi Szilvia
Bánki Sándor és Merkl Nikolett
Gratulálunk a házzasságkötéshez
és hosszú, boldog házaséveket kívánunk!

Elhunytak:

Hámori János Béla
Nagy László Sándor
Katona Imréné
Stéger Béláné
Nagy Vendelné
Onestyák Gáborné
Gräff József
Ordasi Istvánné
Czomba Jánosné
Völgyi Józsefné
Őszinte részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak!

Sára-séták
Szilvivel
kulturális barangolások országszerte

Mindenkit sok szeretettel várunk 2016. december 8-án (csütörtökön) 15 órakor a Kék Géza Művelődési Házba, hogy ismét
átéljük a 2016-os év 8 városi barangolásának élményeit.
Egy kötetlen beszélgetés keretében, diavetítéssel egybekötött
teázás során Szilvi ismét mesél nekünk a letűnt korokról.
Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára

Retro bolhapiac

Időpont: 2016. december 3-án
szombaton 8-12 óra között
Helyszín: Eötvös József Német
Nemzetiségi Általános Iskola (Diósd,
Gárdonyi Géza u. 14.)
Asztaldíjat továbbra sem kérünk,
viszont asztalt vagy pokrócot (amire
kipakolnak) mindenki hozzon magával.
További információ:
Répási Andrea tel: 20 978 3968
A piac az Együtt Diósdért Alapítvány
szervezésében valósul meg.

bionaturagaleria.hu

Diósd, Homokbánya u. 2.
(autókereskedés mellett)

Telefon: 0630/591-90-83

Nyitvatartás: H-P: 9:00-18:00

A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár programjai:

• November 27. vasárnap 15.00 – Kézműves foglalkozás (Advent) –
Kék Géza Közösségi Ház
• November 28. hétfő 18.00 – Pilinszky kiállítás megnyitója Mátyás
Mária képeiből – Kék Géza Közösségi Ház
• December 1. és december 17. között Cipősdoboz Akció 2016 –
Kék Géza Művelődési Ház könyvtára
• December 4. vasárnap 15.00 – Kézműves foglalkozás (Advent) –
Kék Géza Közösségi Ház
• December 11. vasárnap 15.00 – Kézműves foglalkozás (Advent) –
Kék Géza Közösségi Ház
• December 18. vasárnap 15.00 – Kézműves foglalkozás (Advent) –
Kék Géza Közösségi Ház
• Minden vasárnap 17.00 – Mezőségi néptánc tanfolyam – Kék
Géza Közösségi Ház

Állandó programok:

• 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 Sakk-klub 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.
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Biobolt
Szo.: 9:00-12:00
• bio • reform • paleo
• gluténmentes
• diabetikus élelmiszerek
• gyógynövények
• étrend-kiegészítők
• paleo joghurt, sütemény, szaloncukor, kenyér

Programok

(Diósd város önkormányzata a változtatás jogát fenntartja.)
• November 24-én (csütörtökön) Házimuzsika az Önkormányzat
Dísztermében.
• November 26. szombat 10.30 Boribon kirándul Bábelőadás a Kék
Géza Közösségi Házban.
• November 27. I. Adventi gyertyagyújtás 17.00 Diósdi Hagyományőrző Klub Népdalköre 17.15 Diósdi Női Kar
• 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.
• December 2. 17.00-tól Ciróka Mikulás a Kék Géza Közösségi Házban (Szeretnénk tudni, hogy hány csomagot tegyen Mikulás a
zsákjába, ezért előzetesen jelezzetek a kemenynepapszilvia@gmail.com e-mail címre december 1. csütörtökön 12 óráig, hogy hány
gyerekkel jönnétek)
• December 3. Mikulásház az ÁMK-ban. (Részletek a plakáton!)
• December 3. 9-12.00 Börze az Együtt Diósdért Alapítvány szervezésében az ÁMK tornatermében
• December 3. 13.00-tól Mikulás kupa az ÁMK tornatermében
• December 4. vasárnap 10.00-12.00 Skid sípálya Mikulás
• December 4. II. Adventi gyertyagyújtás 17.00 Dió Óvoda 17.25:
Szent Gellért Vegyes Kar
• December 11. III. Adventi gyertyagyújtás 17.00: Katolikus Egyházközség köszöntője 17.15 Diósdi Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
• December 17. 17.00 A Fidelio Kamarakórus adventi-karácsonyi
hangversenye
• December 17-18-19-én (szombat-vasárnap-hétfő) Kézmíves Kiállítás és Vásár a Kék Géza Közösségi Házban
• December 18. IV. Adventi gyertyagyújtás 17.00 Református Egyházban. 17.15-től Diósdi Fúvós Zenekar

Advent idején

Rövidesen beköszönt advent ideje,
a jézus születésére és a legnagyobb
családi ünnepre, a karácsonyra
való várakozás négyhetes időszaka. S bár napjainkra a régmúlt hagyományaiból nem minden maradt
fenn, az emberek nagy része lélekben ma is készül a szeretet ünnepére. Ebben az időszakban különleges
Finomságokkal és hangulatnövelő,
otthonszépítő külsőséges „fogásokkal” is színesítjük a várakozást.
Mivel november vége felé már az adventi
időszakba lépünk – kezdete az András-naphoz (november 30.) legközelebb eső vasárnap, a vége pedig december 24-e –, lassan
meggyújthatjuk az első adventi gyertyát.
Az adventi naptár ablakait is elkezdhetjük
nyitogatni, és lassan átgondolhatjuk azt is,
hogy milyen aprósüteményekkel lepjük

meg a családot és az ünnepek alatt betoppanó vendégeket. Használjuk ki ezt a négyhetes időszakot, és készítsünk többféle édes
finomságot, hiszen az ünnepek alatt szinte
mindenkinek megengedett, hogy bűntudat nélkül fogyasszon a karácsony hangulatát emelő fahéjas, vaníliás, gyömbéres,
mandulás, mézes és diós édességekből. Az
ugyanis kivételesen jó dolog, hogy az adventi aprósüteményeket akár egy-két héttel
karácsony előtt el lehet készíteni, s nem a
„finisben” kell velük bíbelődni: a legtöbbjük
ugyanis az ünnepre is friss marad.
Persze csak akkor, ha az édesszájú családtagok nem fedezik fel a tároló üveget idejekorán.
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tékony hatásai

Az ünnepi hangulatot fokozzák
az egzotikus fűszerek, amelyeket így, az adventi készülődés
idején jóval nagyobb men�nyiségben használnak szerte a
világon, így nálunk is. Az évezredek óta ismert és illatszerként,
valamint füstölőként használt
fahéj például nemcsak kitűnő

RECEPTEK
ízesítőszere a karácsonyi édességeknek,
Adventi ischli fánk
hanem jótékony hatással van egyes betegHozzávalók: 25 dkg liszt, 20 dkg vaj, 2
ségekre is. Élénkíti a vérkeringést, jó láztojás
sárgája és a fehérje, 20 dkg porcukor,
csillapító, vérnyomáscsökkentő, serkenti az
1 kisebb narancs reszelt héja, 10 dkg ét toremésztést, kiváló étvágygerjesztő, görcsoldó tabevonó csokoládé, 2 ek. barackíz és 6 dkg
és gyulladáscsökkentő. A gyömbér szintén héj nélküli darált mandula. A lisztet összekedvelt adventi fűdolgozzuk a vajjal,
a tojássárgájákkal,
szer, s emellett haAz adventi hagyományok egyike az
a fele porcukorral
sonló jó tulajdonsáadventi koszorú: eredete a pogány
és a narancs reszelt
gokkal rendelkezik:
időkre nyúlik vissza. A szalmából,
héjával. Fél cenerősíti az immunfűzfavesszőből vagy zöld fenyőtisre kinyújtjuk a
rendszert, serkenti
ágakból font „szent” koszorúnak
kész tésztát, majd
a vérkeringést, felfontos szerep jutott, hiszen az akkor
fánkszaggatóval kioldja a nyálkát, elszaggatjuk és a süélő őseink úgy hitték, hogy megvétőben aranysárgára
űzi az izzadságot, és
di a család otthonát a gonosz szelsütjük. Közben a
antibakteriális hatálemektől. Ez a nagyon régi adventi
tojások
fehérjét
sú. A főleg Indonéjelkép az 1840-es évektől éledt újjá
kemény
habbá
verziában termesztett
24 gyertyával díszítve – jelképezve
jük, belekeverjük a
szegfűszeg ugyanaz időszak napjait – Németországmaradék porcukrot
csak kihagyhatatlan
ban, és él ma is Európa-szerte. Igaz,
és a barackízt, és fo„kelléke” az adventi
lyamatosan kavarma már csak négy gyertya díszíti
gatva felfőzzük. Ha
édességeknek és néa négy adventi vasárnap jelképekihűlt, belevegyítmely ünnepi ételnek.
ként, amelyekből – közeledve dejük a darált manKülönlegesen finom
cember 24-éhez – minden vasárnap
dulát, majd két-két
íze, aromája, illata
meggyújtanak egyet. Szokás volt
kisült fánkot ös�mellett hatékony
korábban adventi kis házikó készíszeragasztunk ezzel
csíraölő, emésztésjatése is kartonlapokból annyi ablaka habbal, a tetejüvító, de gyomor- és
ket pedig bekenkal, ahány napból állt az adventi
jük a felolvasztott
bélbántalmak (hasidőszak. Minden nap kinyitottak
csokoládémázzal.
menés, felfúvódás,
rajta egy újabb ablakot, amelyeken
Nagyon ízletes sügyomorfájás) esetén
megszívlelendő bibliai idézetek
temény, ami sokáig
is kiváló. Fő hatóvoltak olvashatóak.
eltartható.
anyaga az eugenol,
amit a fogászat is használ: egy csepp a fájó
Adventi mézes süti
fogra, s már enyhül is a fájdalom.
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 25 dkg
A legdrágább, a legfinomabb és a leg- méz, 1 tojás, 1 citrom reszelt héja,
aromásabb fűszer a vanília, amelyet szinte 1 kk. őrölt szegfűszeg, csipetnyi őrölt fahéj,
mindenki szeret, így természetes, hogy nem 10 dkg porcukor. A mézet melegítsük fel,
maradhat ki az adventben készített vendég- majd adjuk hozzá a többi alkotóelemet, és
váró finomságok alapanyagainak sorából. alaposan dolgozzuk össze. A tésztát nyújtDe nemcsak a kellemes édeskés íze miatt suk ujjnyi vastagra, majd különféle karáérdemes fogyasztani: elűzi a fáradtságot, csonyi formákkal szurkáljuk ki. Rakjuk őket
pezsdíti a keringést, javítja a szívműködést. sütőpapírral bélelt tepsibe, kenjük meg cukHarmonizálja a hormonrendszert, így hatá- ros vízzel a sütemények tetejét, és díszítsük
sos a rendszertelen menstruáció esetén, de a hámozott mandulával. Közepes erősségű
sütőben süssük aranybarnára (kb. 20 perc
nemi vágyak serkentésére is javallott.
alatt a tetejére kent cukor karamellizálódik).
Jól záródó fémdobozban akár hat
hónapig is eltartható.
Csokis keksz
Hozzávalók: 30 dkg étcsokoládé, 30
dkg liszt, 3 tojás, 20 dkg vaj, 20 dkg
barnacukor, 10 dkg kristálycukor,
1 csomag élesztőpor, 1 vaníliarúd
belseje, csipet só. A puha vajat a
kristálycukorral és a barnacukorral
keverjük habosra. Egyesével adjuk
hozzá a tojásokat, és tegyük bele

a vaníliarúd kikapart belsejét. A lisztet, az
apróra tördelt csokoládét és a sót keverjük
össze, majd öntsük hozzá a vajas masszához,
és jól keverjük össze. A tepsibe tegyünk sütőpapírt, majd helyezzünk rá a masszából
kis halmocskákat, és süssük meg őket. Akkor jók, ha puhák, és még krémes a belsejük.
Csokis kókuszcsók
Hozzávalók: 20 dkg cukor, 25 dkg kókuszreszelék, 4 tojásfehérje, 5 dkg liszt, 10 dkg ét
tortabevonó, 1 citrom reszelt héja.
A tojásfehérjét a cukorral, 15 dkg kókuszreszelékkel és a mézzel felmelegítjük, levéve
a tűzhelyről a lisztet az elegyre szitáljuk, és
beleforgatjuk a kókuszreszeléket és a reszelt
citromhéjat. Sütőpapírral kibélelt tepsibe
habzsákkal a masszából kis halmokat rakunk úgy, hogy a tetejük csúcsos legyen.
Előmelegített sütőben, 150 fokon (gáztűzhelynél 1-es fokozaton) 25-30 perc alatt
megsütjük, majd kihűtjük. Közben a tortabevonót forró vízfürdő fölött megolvasztjuk, és a kókuszcsókokat a csúcsukkal lefelé
fordítva a folyékony csokoládéba mártjuk.

Mogyorós trüffel golyók
Hozzávalók: 20 dkg tejcsokoládé, 4 cl tejszín,
3 cl ír krémlikőr, kb. 20 hántolt törökmogyoró, a bevonathoz 15 dkg 86 százalékos
étcsokoládé. A tejcsokoládét olvasszuk meg,
majd adjuk hozzá a tejszínt, és alaposan
keverjük el vele. Ezután az ír krémlikőrt
is tegyük bele, majd ezzel is jól keverjük el,
és tegyük mélyhűtőbe kb. 30 percre. Ha
megkötött, kiskanállal „szaggassunk” apró,
egyforma darabokat a trüffelből, majd
mindegyikbe nyomkodjunk bele egy szem
törökmogyorót, formázzunk golyócskákat
belőlük. Az így kapott golyókat tegyük sütőpapírra, majd újabb kb. 10 percre tegyük
be őket a fagyasztóba. Ez idő alatt az étcsokoládét olvasszuk fel egy tálban, majd a
megkötött golyócskákat egyenként forgassuk át benne, majd újabb 10 percre rakjuk
a fagyasztóba. Ha megkeményedett rajtuk
a csokoládé, még egyszer megismételjük a
csokiban a forgatást, majd az egészet normál
hűtőbe tesszük.
Narancsos pralinék
Hozzávalók: 10 dkg marcipán, 10 dkg porcukor, 13 dkg vaj vagy margarin, 13 dkg
liszt, 7 dkg étkezési keményítő, 1 tojás, 1
narancs reszelt héja, 3 dkg kókuszreszelék,
3 ek. narancslikőr. A díszítéshez: 10 dkg
tortabevonó fehér csokoládé, 2 ek. kókuszreszelék, 5 dkg cukrozott-szárított narancskarika, kb. 30 minyonpapír. A marcipánt
apró darabokra vágjuk, majd hozzáadjuk a
tojást, a porcukrot, a vajat, a narancshéjat,
a keményítőt és a lisztet, valamint a 3 dkg
kókuszreszeléket, a likőrt, és jól összedolgozzuk. A minyonpapírokat belehelyezzük
egymás mellé egy tepsibe, és a masszával

habzsák segítségével megtöltjük őket (nem
egészen tele!). Előmelegített sütőben kb. 15
perc alatt készre sütjük. A csokoládét vízfürdő felett felolvasztjuk, és megkenjük vele a
kihűlt pralinék tetejét. Megszórjuk kókuszreszelékkel, és a narancskarika-darabkákkal
díszítjük.

Vaníliás kifli
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 20 dkg vaj vagy
margarin, 10 dkg porcukor, 1 kisebb vaníliarúd kikapart belseje, 10 dkg darált dió, 1
tojás sárgája, porcukor és vaníliás cukor a
forgatáshoz.
A tésztához való anyagokat gyorsan ös�szedolgozzuk, majd ceruza vastagságú rudakat sodrunk, melyekből 6 centi hosszú
kifliket formálunk. Sütőpapírral bélelt tepsiben közepes tűznél egész világosra sütjük,
és még forrón vaníliás cukorba forgatjuk.
Kisütés után cukorba forgatás helyett a
kiflivégeket olvasztott étcsokoládé-mázba is
márthatjuk.
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Diós-mascarponés kiflik
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 10 dkg vaj, 20 dkg
mascarpone, csipet szódabikarbóna, 2 ek.
nádcukor, 2 tojásfehérje. A diótöltelékhez:
30 dkg finomra őrölt dió, ízlés szerint cukor, csipet őrölt fahéj. A vajat a cukorral és
a mascarponéval összekeverjük, majd hozzáadogatjuk a szódabikarbónás lisztet. Négy
részre osztjuk, majd legalább egy órára a
hűtőbe tesszük. Lisztezett gyúródeszkán
a tésztadarabokból körlapokat nyújtunk
ki, majd mindegyiket megkenjük a felvert tojásfehérjével, és egyenlően elosztva
megszórjuk a diótöltelékkel. A megtöltött
tésztakarikákat cikkelyekre vágjuk, majd
kifliformára feltekerjük őket. Sütőpapírral
bélelt tepsibe tesszük a kifliket, és megkenjük a maradék tojásfehérjével. Előmelegített
sütőben kb. 20-25 perc alatt aranybarnára
sütjük őket.

Mesés csokitallérok
Hozzávalók: 2 tábla 10 dekás minőségi
étcsoki, 2 tábla fehércsoki és 2 tábla tejcsokoládé, 10-10 dkg héjatlan mandula
és törökmogyoró, 20 dkg apróra vágott
vegyes aszalt gyümölcs, 5 dkg apróra
vágott cukrozott narancs- és citromhéj. A mogyorót és a mandulát durvára
vágjuk, majd összekeverjük az aszalt
gyümölcsökkel, cukrozott naranccsal
és citrommal. Az étcsokoládét vízgőz
fölött megolvasztjuk, majd evőkanállal apró „pacnikat” rakunk belőle egy
kiterített sütőpapírra, de egyszerre csak néhányat. Az aszalványkeverékből mindegyik
csokipacnira kupacot halmozunk, amíg
folyós, hogy beleragadjon a csokiba. Ha készen vagyunk, mindegyik csokitallér felét
bevonjuk olvasztott fehércsokival, a másik
felét pedig olvasztott tejcsokoládéval. Ha
megdermednek, rakjuk dobozba, és tartsuk
hűvös helyen.

Diósd Város
Víziközmű-társulat hírei
Mit kell tenni tulajdonosváltozás esetén, illetve
mi vár azokra a társulati tagokra, akik nem teljesítik szerződésben vállalt önrészüket? – többek
között ezekről is tájékoztat Sohajda Lajos, a Víziközmű-társulat IB elnöke.

Tulajdonosváltozás és LTP-s szerződés

Október hónapban sem csökkent a társulatunk irodájára háruló
feladatok mennyisége, különösképpen a 70 hónapos LTP-s szerződések lezárása során felmerült tulajdonosváltozásokkal kapcsolatos
problémák igényeltek fokozott odafigyelést. Ugyanakkor a még folyamatban lévő, de a lejárathoz egyre inkább közeledő 100 hónapos
szerződések esetében is előfordul, hogy gazdát cserél a csatorna-beruházásban érintett ingatlan, vagy sajnálatos módon a szerződő fél
meghal. Ilyen esetekben ajánlatos azonnal felkeresni irodánkat, hogy
munkatársaim megadják a megfelelő segítséget, tájékoztatást a szerződéssel és az önrész teljesítésével kapcsolatos teendők intézéséhez.
Szeretném megköszönni az új tulajdonosok, illetve az örökösök
jelentkezését, együttműködését, hisz a társulati tagságot érintő változás miatti új helyzetet csak közösen tudjuk megoldani.

Elszámolás

a

Fundamentával

és a hitelt nyújtó

bankkal

A fentiek mellett folyamatos elszámolásban vagyunk a Fundamentával és a hitelt nyújtó bankkal. A már lejárt szerződések esetében készülünk az állami támogatás kiutalásának fogadására. A 100 hónapos
LTP-s szerződések esetében pedig fokozottan felhívjuk a tagjaink
figyelmét, hogy a vállalt befizetési kötelezettségeiket időben teljesítsék, mert ha valaki féléves elmaradásba kerül, az LTP-s szerződés a
befizetések elmaradása miatt megszüntetésre kerül, és akkor az érdekeltségi hozzájárulást – az elmaradt állami támogatásokkal együtt
– a megszüntetés napján egy összegben kell megfizetni.
Kérünk minden tagunkat, figyeljen a befizetéseire, hisz már a
hosszabb távú, 100 hónapos futamidejű szerződések is lassan a lejáratukhoz közelednek. Mindenki egyénileg kövesse szerződése lejártát, mivel a szerződéskötések nem egyszerre történtek, ezért azok
lejárata sem egy időpontban fog bekövetkezni. A 100 hónapot az
első befizetéstől, későbbi csatlakozás esetén a szerződés megkötésétől kell számolni.

Tanulmányterv és kiviteli terv a „B” programban
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Diósd Város Víziközmű-társulat megrendelésére két terv is elkészült. Diósd 2016 konzorcium (Unitef ‚83 Zrt., Enviro Kft., Alba
Geotrade Zrt.) készítette el „Diósd város jelenlegi felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata, javaslattétel kapacitásnövelésre
tanulmányterv”-ét mely geológiai, hidrogeológiai és fakadóvizek
és források, forrásfoglalások vizsgálatát foglalja magában. A tanulmányterv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek a jövőre nézve a

felszíni vizek rendezéséhez irányadóak. Olyan vízgyűjtő területeket
is magában foglal, amelyek túlmutatnak Diósd határain, úgy mint a
Törökbálint felőli M0-s út vízgyűjtő területe, valamint a Diófasor és
Római-árok Érd irányába mutató csapadékvíz levezető rendszere. A
végrehajtására egy későbbi időpontban, remélhetőleg pályázati úton
elnyerhető támogatásból kerülhet sor, mivel a jelenlegi programban
anyagi fedezet hiányában nem tud megvalósulni.
Az Unitef ’83 Zrt. készítette el „Az Érd és Diósd szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítási projektből kimaradt csatornaépítési
munkálatok Diósd vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv első
ütem”-ét, mely 5 diósdi utcát ölel fel. A tervezői szerződés értelmében a tervező feladata a közműegyeztetések lefolytatása, melynek
során két probléma nehezíti meg vagy lehetetleníti el két utcában
a gerinccsatorna megépítését. A probléma egy megörökölt állapot,
ami több évtizeddel ezelőtt keletkezett. Ugyanis az 1970-es, ’80-as
és ’90-es években kialakított utcák esetében leginkább csak a közlekedési szempontokat vették figyelembe. Arra nem volt senki tekintettel, hogy a magyar szabványban előírt, közművek fektetéséhez
kötelezően betartandó védőtávolságokat betartsa.
Ilyen a Hársfa utca, ahol a meglévő gázvezeték miatt nincs meg
a kellő védőtávolság, így jelenleg szennyvízcsatorna oda nem építhető, és az ott lévő ingatlanok ellátatlanok maradnak. Megoldást
csak az jelenthet, ha a közművek elhelyezkedése valamilyen ok miatt
megváltozik, vagy az utca kiszélesítésére sor kerül, viszont ezek túlmutatnak a Víziközmű-társulaton.
Hasonló probléma merült fel a Géza utcánál is, ott nem közművet,
hanem magántulajdont érint a gerinccsatorna fektetési helye. Tulajdonosi beleegyező nyilatkozat hiányában a társulat tehetetlen, ezért
egyeztetéseket kezdeményezünk. Amennyiben a tulajdonos nem
adja meg a hozzájárulását, a Géza utcai ingatlanok is ellátatlanok maradnak.
Társulatunk irodájának 2016. évi munkája számok tükrében
(az I., a II. és a III. negyedéves adatok alapján):
iktatott kimenő levek száma:
855 db		
iktatott bejövő levelek száma: 1045 db
Fundamenta számlájára átutalt tagi befizetések: 36.945.070,- Ft.

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/

Önkormányzati hírek

Mi történt a november 3-ai képviselő-testületi ülésen?
• forgalomképessé nyilvánítja a 78 m² nagyságú leendő 18/1
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
• a Diósdi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását
elfogadta.
• az önkormányzat folyó fizetési mérlegéről és a 2016. IV. negyedévi likviditási tervéről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadta. Felkérte a tisztségviselőket, hogy az önkormányzat 2016. évi
pénzügyi zárásához, a gazdálkodás stabilitásának fenntartásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.
• 2016. évi adóhatósági munkáról szóló jegyzői beszámolót elfogadta. Felkérte a jegyzőt, hogy az adóhatósági munka fejlesztésére, az adóhátralékok behajtására fordítson kiemelt figyelmet,
és erről a 2017. évi költségvetési év során számoljon be.
• Diósd Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és
működési szabályzatát kiegészítette az önkormányzat kormányzati funkcióival.
• a család- és gyermekvédelmi tevékenységet önállóan kívánja
ellátni 2017. február 2-ától Diósdon a Gárdonyi Géza utca 2.
számú épületben. A szolgálat vezetésére, illetve a családgondozói munkakörök betöltésére szakmai pályázat kiírására kerül
sor.
• hozzájárul a 2385/1 helyrajzi számú ingatlanon a csatornavezetési szolgalmi jog alapításához.
• a közvilágítási szolgáltatás felülvizsgálatáról döntött.

helyrajzi számú ingatlant. Felkérte a jegyzőt, hogy a Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2015. (XII.17.) számú
önkormányzati rendelet legközelebbi módosításában a 17 és
18/1 hrsz. alatt felvett ingatlanokat érintő változásokat vezesse
át.
• 2015. január 1-jével a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. településüzemeltetéssel, parkgondozással kapcsolatos feladatai a
Polgármesteri Hivatal feladatkörébe kerülnek át.
• a Diósd, Szent Gellért u. 6/B szám alatti önkormányzati lakás
bérbeadására pályázatot ír ki a 4/2009. (III.27.)-es számú, a lakások bérletéről szóló rendelet szerint. Felkérte a jegyzőt, hogy
a következő soros ülésre terjessze be. A rendelettervezetben
szerepeljen, hogy mely összeghatár felett nem lakható le a felújított szociális bérlakás bérleti díja.
• a polgármesteri hatáskörben szeptember hónapban kifizetett
segélyekről szóló beszámolót megismerte, és tudomásul vette.

Jó ha tudja: csatorna, kontra csapadékvíz

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

Lapunk hirdetésfelvevő helye

meghatározásra alkalmas fénykép készül
azokról az ingatlanokról, amelyeknél az
ellenőrzés igazolja a csapadékvíz szabálytalan bevezetését a szennyvízcsatornába.
Erről azoknak az ingatlanoknak a tulajdonosai, akik az eljárás alkalmával
nem tartózkodnak az ingatlanukon, hivatalos értesítést kapnak - a jegyzőkönyv
felvétele céljából - egy időpont megjelölésével.
Az eljárás során az ingatlantulajdonosokkal vagy meghatalmazottjukkal a
helyszínen megtörténik a jegyzőkönyv
felvétele.
A szabványoknak megfelelően kivitelezett szennyvízvezetékkel ellátott lakásokban az ellenőrzés során használt füst
nem jelenhet meg.
Amennyiben a lakásban megjelenik a
füst, javasolt a bűzzárakat ellenőrizni.
A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz
mennyisége után a víziközmű-szolgáltató pótdíjat számol fel, és büntetést szabhat ki!
Az ellenőrzéseket 2017 tavaszán kezdi
meg a szolgáltató.

Frissítsd fel a
ruhatáradat
nálunk!
Minden hétfőn
teljes árucsere!
Minden csütörtökön
lakástextilek
és kiegészítők vására!
Cím:
Diósd, Balatoni út 6.
Borostyán üzletház
I. emelet
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek 9-17
Szombat: 9-12
Vasárnap: zárva
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Diósdon nagyobb csapadék után néhány
helyen kiöntenek a csatornák, például a
Nádas utcában.
Ennek fő oka, hogy csapadékvíz jut a
szennyvízcsatornába, amelyet kizárólag
szennyvíz elvezetésére terveztek és építettek.
Célunk, hogy a kiöntések, és az általuk okozott kellemetlenségek megszűnjenek. Ehhez fel kell deríteni azokat a
pontokat, ahol a csapadékvíz bejuthat a
szennyvízcsatornába. Az ÉTCS Kft. Diósdon kizárólag elválasztott rendszerű
szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltet.
Ennek megfelelően a szennyvízcsatornába kizárólag szennyvíz bocsátható be,
csapadékvíz bevezetése nem engedélyezett.
Kérjük az ingatlanok tulajdonosait,
hogy a szabálytalanul bekötött csapadékvíz-rákötéseket szüntessék meg! Vezessék el az esővizet vízelvezető árokba,
vagy szikkaszák el, vagy gyűjtsék össze,
hogy a későbbiekben locsolásra tudják
felhasználni.
A csapadékvíz bevezetésének ellenőrzését füstöléses vagy kamerás eljárással
végzi az ÉTCS Kft, és digitális, hely-

KÖVIRÓZSA VIRÁGKUCKÓ

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

képműves
f é n y k é p e k

&

f a n t á z i a

AZOKNAK, AKIK A LEGTÖBBE T AKARJÁK KIHOZNI FOTÓIKBÓL
KÉNYELMESEN, GYORSAN ÖTLETESEN PAPÍRKÉPEKTŐL A LAKÁSDEKORÁCIÓIG.

fényképek, fotókönyvek, naptárak, poszterek

500 FT AJÁNDÉKKUPON

Ez a kupon 500 forint kedvezményt biztosít legkésőbb 2016 december 10-ig online, vagy üzletben leadott 2000 forint feletti vásárlásokra. A kedvezményt a kupon bemutatásával ﬁzetéskor írjuk jóvá. Egy rendeléshez csak egy kupon, vagy
egyéb kedvezmény érvényesíthető.

www.kepmuves.hu Diósdi Interspar üzletsor
• 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

Irodaház
és
Ipari csarnok

Kiadó

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

Budapest határában, Diósdon
az M0-ás közelében lévő ipari
övezetben
• 1100 m2 ipari csarnok és
• 450 m2 irodaház
• 3000 m2 bekerített telken
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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