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Minden kedves
olvasónknak áldott
karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog
új évet kívánunk!

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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Orosz Imre bácsi köszöntése

December 2-án Orosz Imrét 85. születésnapja alkalmából a
díszteremben köszöntötte a polgármester a testület több tagjával a képviselő-testület nevében. Csatlakoztak hozzájuk a

Német Hagyományőrző Egyesület, a Hagyományőrző Egyesület tagjai, vezetői és az Idősügyi Tanács tagjai is.
Orosz Imre több évtizede a diósdi civil szféra egyik mozgató
rugója, a Hagyományőrző Klub majd Egyesület vezetőjeként
aktívan részt vállalt a civil életben. Hozzá fűződik az Idősügyi
Tanács megalakítása, a nyugdíjasok gyógytornájának beindítása, a Diós települések találkozóján való részvétel, és számos
program, kiállítás, rendezvény, klubnap, kirándulás szervezése,
vezetése.
Boldog születésnapot kívánunk, Imre bátyánk!

Adventi koncert

A Diósdi Gellért Kórus december 4-én a második adventi
gyertya meggyújtását tette ünnepélyessé a diósdiak számára.
Azt követően a templomban
adtak koncertet. Műsorukban
ismert karácsonyi dalok, feldolgozások hangoztak el. Műsoruk végén karvezetőjüket,
Szabó Katalint is köszöntötték
abból az alkalomból, hogy 15
éve vezeti, irányítja a kórus
munkáját.
A bensőséges ünnep zárásaként a közönséggel együtt énekeltek közismert karácsonyi
énekeket, ezzel varázsoltak igazi adventi várakozó hangulatot
a jelenlévők számára.

Pilinszky János meséi

Karácsony, Urunk születésének ünnepe. Nehéz szavakba önteni azokat
az érzéseket, amelyek ilyenkor elöntik az embert. Tán még a költők
tudják legjobban a formáját a karácsonyi imának. Mi csak állunk
a jászol előtt, gondolataink ide-oda csapongnak, de a szívünk eltelik
hálával, szeretettel, megbocsátással. Átadjuk magunkat ennek az érzésnek, s a magunk módján komolyan gondoljuk: most... most azután
megtartjuk magunkat ennek a szeretetnek. Ezúttal nem fogunk elfeledkezni róla, amikor kihunynak a gyertyák a fenyőfán. Ó, de jó is lenne,
ha most így történne!
Mentjük magunkat, hogy a világ izgalmai, szenvedései, napi életünk
nehézségei nem teszik lehetővé az igazi összpontosítást. Figyelmünket
nem tudjuk mentesíteni a zavaró körülményektől. Észrevesszük magunkon és embertársainkon, hogy nem a várakozás békessége simítja
ki vonásainkat, hanem a harag, az önzés ráncai barázdálják. De felmentjük magunkat, és kényelmesen belesüppedünk karosszékünkbe,
hogy estéről estére végignézzük ezrek szenvedését, menekülők, számkivetettek tízezreinek kínjait, éhen haltak és járványban elpusztultak
tömegsírjait. Megborzongunk szobánk kellemes melegében a véghetetlen emberi kegyetlenség látványától. Talán néha megkísért a gondolat:
ebben a felbolydult,
békétlen, értékrend
nélküli,
mindent
megtagadó és egyben
mindent
elismerő
világban lehet, hogy
már nincs egyetlen
barlangistálló sem,
ahol megszülethetne
a gyermek. Lehet,
hogy már pásztorok
sincsenek, akik a maguk szelíd békességével, alázatával próbálnák megtudni: vajon igaz-e
az örömhír. Az is lehet, hogy már kivesztek a bölcsek, s az is, hogy már
nem lehet látni a betlehemi csillagot? Aztán erőt merítünk abból a tudatból, hogy mindezt lelkünkben kell és lehet újra és újra felépítenünk.
Azok, akik alig több mint kétezer évvel ezelőtt kint a mezőn töltötték
az éjszakájukat, akkor mind egybegyülekeztek. Összehozta őket a lelkükben megfogant közös gondolat: látni szeretnék, köszönteni akarják
az újszülöttet. A pásztorok keze egymáshoz ért, majd összekulcsolódott.
Emberek szeretetéből fonódott ez a lánc, ami akkor - és azóta is - az
emberiség testvéri együvé tartozását fejezte ki. Nekünk is meg kellene
fognunk egymás kezét. Nekünk sem szabadna hagynunk, hogy legyenek, akik magányosak, akik kihűlt, üres lakásban, vagy közöttünk,
de kihűlt lélekkel töltik napjaikat. Vezessük a jászol elé a szomorú,
könnyes tekintetű öregeket, akik mélyen titkolva őrzik fájdalmaikat.
Fogjuk meg a legszegényebbek kezét, azokét, akiket kiüldözött a sors
– vagy éppen saját hibájuk – otthonaikból. Mert a Kisded mindenkit
jászolához vár. Nyitott, készséges lelkeket vár, akik fenntartás nélkül
befogadják Őt, és hajlandóak életüket, reményeiket, vágyaikat a jászla
elé helyezni. Amikor a karácsonyi ének szavait formázzuk, gondoljunk rájuk, s észrevétlenül tele lesz dallal a decemberi éj. Ember nem
hallotta dallam lesz ez, megtisztító, életet adó.
Ha meghalljuk ezt a dallamot ezen az éjszakán, akkor minden gondunk és bajunk mellett mégiscsak jól várakoztunk. Adja Isten, hogy
így legyen!
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Pilinszky János meséi címmel kiállítás nyílt Mátyás Mária Katalin képeiből a Kék Géza Közösségi Házban 2016. november
18-án.
A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár minden évben
megemlékezik a 20. század egyik legnagyobb költőjéről, gondolkodójáról, Pilinszky Jánosról. Az idei esztendőben a Diósdon élő Mátyás Mária Katalin diplomamunkái, a költő meséinek újfajta illusztrációi adták a témát. Lips Adrián grafikus
méltatta Mátyás Máriát, gitáron játszott Gazsó Márk, valamint
Diriczi Zoltán szavalt verseket. Advent időszakába lépvén időszerű volt Pilinszky adventi gondolatait közvetíteni a közönség
felé, melyet meleg szívvel ajánlunk olvasóinknak is.

A jászol előtt térdelve

Leltár

– 500 millió Ft összértékű beruházások kezdődtek!
Az év vége közeledtével számadást készítünk:
mit végeztünk el, s mi marad a következő évre.
Városunk eredményeit, elvégzett feladatait
polgármesterünkkel tekintettük át. Megkértük, készítse el Diósd 2016-os „leltárát”.

Nézzük először a száraz adatokat:

16 testületi, 18 rendkívüli ülésen tárgyaltunk
332 napirendi pontot. Ezeket a bizottságok 74
ülésen készítették elő.
Azt mondják, hogy nem az az érdekes, men�nyit beszélnek a dolgokról, hanem az, hogy mi
valósul meg belőlük. Nézzük tehát az ez évi történéseket, fejlesztéseket, eseményeket!

Gyermekeink érdekében tett lépéseink:

• a Kocsis utcai óvoda előtti parkolót és gyalogos közlekedést
biztonságosabbá alakítottuk át;
• a nagy iskola mellett parkolót és játszóteret készíttettünk;
• a kis iskola átalakítását befejezzük: 6 csoportos óvodává alakítottuk át;
• két díjat alapítottunk, a Gyermekekért és Ifjúságért Díjat,
hogy azoknak a munkáját, akik e területen dolgoznak, elismerjük;
• döntött a testület, hogy a gyermek- és családsegítő szolgálatot saját maga fogja 2017 elejétől üzemeltetni;
• 120 gyereknek segítettük az iskolakezdését Tele iskolatáska
programunkkal;
• 5 hétig nyári napközit üzemeltettünk, amelyet közel 300
gyermek vett igénybe.

Az információk áramlását a következőkkel segítjük:
• az önkormányzati ülések meghallgathatóak a
www.onkormanyzati.tv.hu oldalon;
• új weboldalunkon és az önkormányzat Facebook oldalán az
eseményeket, programokat nyomon követhetik;
• a 4 lakossági fórumon és dispután kívül két alkalommal Facebook fogadóórát is tartottam;
• év eleji vállalkozói találkozásokon tájékoztatót tartottunk, a
megalakult a Regionális Vállalkozói Klubbal folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot;
• a másodszor megrendezett Civil Börze jó alkalom, hogy az
itt élők megismerjék a diósdi civil szervezeteket, s kapcsolódhassanak hozzájuk.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván Diósd Város
Önkormányzatának és Képviselő-testületének nevében Bogó László polgármester.

Tekintsük át a legfontosabb fejlesztéseket, felújításokat, javításokat!

• A lakótelepen 120 méter járdát újítottunk
fel – 2,5 millió Ft értékben;
• a lakótelepen felmértük a csapadékvíz és
csatorna összekötéseket, azok kijavítását
(Bartók B.) az ÉTCS elvégezte, ezt folytatni
fogjuk;
• az óvoda bővítése 138 millió Ft-ba került;
• az iskolabővítés is jó ütemben halad, amelyet eddig saját forrásból és felvett hitelből
finanszíroztunk, várható költsége 280-290
millió Ft lesz;
• szolgáltatói közbeszerzés után az új alsós és
a nagy iskola geotermikus fűtéskorszerűsítése folyik, melynek beruházási értéke 230 millió Ft;
• utak felújítására, karbantartására idén nem jutott sok pénz,
csak 7-8 millió Ft;
• a Műszaki Egyetem Középület-tervező Karának 4. éves hallgatói fél éves gyakorlatukat nálunk töltötték, vázlatokat,
terveket készítettek;
• a nagy iskola mellett 40 férőhelyes parkolót és új játszóudvart
alakítottunk ki, ez 3,5 millió Ft-ba került;
• a temető melletti parkoló közel 1,5 millió Ft volt.

Pályázati munkánk eredményei:

• az MLSZ pályázatán indultunk, és grundméretű 12x24-es
műfüves pályát nyertünk, az önrész 5,5 millió Ft, 2017-ben
fog az új iskola udvarán megvalósulni;
• az idén is folytatódott a Kőbánya rendbetétele, a vis-maior
alapból 32 millió Ft-hoz jutottunk;
• norvég pályázaton indultunk Törökbálinttal, Tárnokkal,
Sóskúttal, Pusztazámorral együtt, az idén kaptuk meg a
hírt, hogy nyertünk, s térinformatikai rendszerünket ezen
keresztül ki fogjuk tudni építeni, ez 5-8 millió Ft;
• új közbeszerzési eljáráson 3 évre a közétkeztetést a Junior
Kft kapta meg;
• a hó- és síkosságmentesítést 3 éves időtartamra az Unigeo
Kft. nyerte;
• az új köztemető terveit véleményeztettük az egyházakkal,
szolgáltatói szerződést kötöttünk a SZIGÜ Kft-vel;
• a meglévő Kőbányánkra – amit most gombapinceként
hasznosítunk – közbeszerzésen keresztül egy üzleti tervet dolgoztattunk ki, mellyel az alattunk lévő termálvízhez kapcsolódva egy élmény barlangfürdő koncepciója
/MEGALIT fürdő/ készült el.
Fentieken kívül is pályáztunk különböző területeken
(egészségház felújítása, utak építése, felújítása, sport, nyári
táborok, Eu partnerkapcsolatok), de ezeken sajnos nem nyertünk.

Környezetünk

egészségesebbé tételével kapcsola-

tos előrelépéseink:

• megépült a várva várt MO-ás zajvédő fal;
• év elején kiosztottuk a zöld-kukákat, műanyag-fém és papír
házi elszállítására, és a házhoz menő lomtalanítás is elindult;
• 100 facsemetét ültettünk el a volt Homokbánya és a Kocsis
utcai óvoda mögötti területen;

lapszél
• tavaszi nagytakarítást szerveztünk, és részt vettünk a TeSzedd hulladékgyűjtési akcióban is.

A diósdiak egészségének megőrzését is szívünkön viseljük:

• bővültek a sportolási lehetőségek: megépült a bringapálya,
a sípálya, és a pályázaton nyertes vállalkozó már készíti a
teniszpályákat;
• számos családi futó programot szervez a Diósdi Földönfutók
Klub, melyet támogatunk és segítünk;
• ősszel sikeresen debütált az I. Családi Sportnap;
• már heti 3 alkalommal szervezünk a nyugdíjasoknak tornát;
• a szűrések napját folytattuk, ahol egészségfelmérésre is lehetőség nyílt;
• a DTC-vel az új szerződés alapján tömegsportra, lakossági
sportolásra is egyre több időt tudunk biztosítani a Sportközpontban;
• a 4. háziorvosi praxist elindítottuk dr. Magyar Tünde doktornővel.

Végül, de nem utolsó sorban tekintsük át a közösségi élettel kapcsolatos rendezvényeinket is:

Csizmadia János

Városunkban az ünnepek sorát hozzák a téli hónapok. Természetesen első, és kiemelkedő értékű a sorban a karácsony ünneplése. A készülődés izgalmai, a mézes sütik bizsergető illata, a
fenyőfa ragyogó díszbe öltöztetése
átmelegíti lelkünket, otthonunkat.
Szeretettel adni, ez a karácsony
üzenete. Ilyenkor talán feledhetővé válnak gondjaink is, kisimulunk, mosolygóssá nyugszunk.
Még alig pihenjük majd ki a
szilveszteri mulatságok fáradalmait, amikor egy különlegesen
szép óvoda átadását ünnepelhetjük
majd a város központjában. Nevezzük ezt a sok családot érintő januári eseményt a 2017-es év
nyitányának. Ünnep a javából, hosszú évek óta várunk rá.
Pár hét elteltével, még a tavasz beköszönte előtt ismét ünnepelhetünk. Akkor készül el az új alsó tagozatos iskola is. Az új intézmények minden vonatkozásban korszerű, ideális feltételeket
biztosítanak gyermekeink, unokáink oktatásához, neveléséhez.
A több éve torlódó gondok enyhülnek, illetve megoldódnak.
Ezek alapján joggal tekinthetjük ezt az esztendőt a gyermekek
évének.
Azért ne feledkezzünk meg egy járulékos, az egész közösségünket érintő ajándékról sem! Az új ovi átadásával kiürül a város központját „díszítő” konténer óvoda. Aki nem tudja, annak
elárulom: 10 éve telepítették ezt a fémdobozt a város szívébe.
Többen gondoljuk a konténerről, hogy az bármilyen célt szolgálhat, de jellegét tekintve csupán átmeneti, ideiglenes megoldást
jelent. Ugye emlékeznek „a hazánkban ideiglenesen állomásozó
szovjet csapatokra”? Közel ötven évet jelentett az ideiglenesség.
Az összevetésből jól jöttünk ki a magunk 10 évével. Ugyanakkor
a mi konténer ovinknak van egy másik jellemzője is: úgy működött 10 évig, hogy közben EU-s támogatással épült Diósdon egy
olyan óvoda, ahová nem fértek be a konténerbe járó gyerekek.
Nem minősítem ezt a „körültekintő” tervezést, szerencsére elmúlt, túlléptünk ezen az időszakon.
Mindenesetre a konténer elbontásával egy korszak zárását
ünnepelhetjük. A közeli jövőben lehetővé válik közösségünk
számára, hogy a már majdnem gyökeret vert fémdoboz helyébe
hangulatos pihenőparkot létesítsünk. Hozzon megújulást az új
esztendő, Diósd több száz éves romantikáját,kertvárosi jellegét,
a településünkön élő családok igényességét méltó módon fejezze
ki a városunk szívét jelentő terület hangulata!
Vigyázzunk! Ne gondoljuk azt, hogy a konténer elbontása egy
pár napig tartó szerelési, technikai feladat. Ne legyünk naivak! A
konténernek szelleme van, és ez a visszahúzó szellem rendkívül
aktív. Már ötletgyártásba fogott: „ha 10 évig jó voltam valamire, találjatok nekem új feladatot, szívesen maradok”. Fémkaszni
vagy park? Kultúra vagy rozsdafolt? Ez itt a kérdés. Közösségünk többségének ezekre a kérdésekre van határozott válasza.
Arról viszont ne feledkezzünk meg: annak az indokolható funkciónak, amit a konténerbe költöztetnének az ötletelők, teremtsünk végleges megoldást! A jövő gondos tervezésével értékes
időt és pénzt takaríthatunk meg.
A civilekkel megújult testülettől alapvetően azt igényeljük,
használjanak ki minden lehetőséget városunk szépítése, ápoltsága érdekében. Váljon érzékelhetővé hétköznapi életünkben is az
„élhetőbb Diósdért” gondolatisága!
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• támogattuk a civil szervezeteket 13 millió Ft-tal, folytattuk
a Civil Börzét;
• Diósd Díszpolgára és Városért Díjakat adtunk át;
• 80, 85, 90 év feletti lakosainkat köszöntjük születésnapjukon;
• megünnepeltük az idősek világnapját, és karácsony előtt
ismét együtt köszönthetjük az ünnepet szép korú polgárainkkal;
• kérésükre nosztalgia filmklubot is indítottunk;
• nőnapon hangulatos ünnepségen köszöntöttük a hölgyeket;
• termelői piacot tartunk kéthetente;
• országos rendezvényhez, a Bormaratonhoz is kapcsolódtunk;
• a farsangi időszakban a Tájházban fánksütés várta a gyerekeket és az érdeklődőket;
• a diósdi fiatalok az agárdi POP-strandra idén is 50%-os engedménnyel juthattak be;
• Marosvécs partnertelepüléssel 10 éves évfordulónkat ünnepeltük, és a többi partnertelepülésünkkel is ápoltuk a kapcsolatunkat;
• táboroztattuk a marosvécsi, a nagygejőci és a cieszanovi diákokat,
• a mi diákjainkat Kárpátalján, Nagygejőcön látták vendégül
egy hétig;
• húsvétkor a „Nyusziházban”, decemberben a „Mikulásházban” készítettünk sokféle meglepetést a gyerekeknek;
• a tavaszköszöntő, a diósdi búcsú, valamint a Szent Gellért
hét programjai a hagyományápolás mellett a szórakozásról
is szóltak.
Azt a sok rendezvényt, melyet a civil szervezetek rendeztek és
szerveztek, csak megköszönni tudom, örülök, hogy színesítették városunk közösségi és kulturális életét.
Bízom abban, hogy hasonlóan mozgalmas és eredményes új esztendő előtt állunk, remélem, 2017-ben is jó lesz diósdinak lenni!

A gyermekek
éve Diósdon

Foci az ünnepek előtt
Adomány a Dió Óvodának
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December 5–én örömteli esemény színhelye volt az Ifjúság úti
Óvoda. Az óvodások hivatalosan is birtokba vehették az udvar új
játszóterületét, a színes mászókát és a műfüves focipályát, mely az
International Christian School of Budapest, közismertebb nevén az
Amerikai Iskola 1 500 000 Ft adományából, illetve az óvoda költségvetésében rendelkezésre álló 1 300 000 forintból valósult meg.
A családias hangulatú átadó ünnepségen részt vett az Amerikai Iskola igazgatója, David M.Wels, Bogó László polgármester, Rónyai
Gábor alpolgármester és Szűcs Anna képviselő, valamit a megbízott
óvodavezető, Kiss Gyöngyi és helyettese, Forró Dezsőné.
„Pedagógiai programunk fontos eleme a szabad levegőn való mozgás, ezért nem csak a kisgyermekek, de az óvónők is nagy örömmel
fogadták a sportolási és szórakozási lehetőségek bővülését” – tudtuk
meg Gyöngyi nénitől. „Sajnos az időjárás hidegre fordulása már nem
teszi lehetővé az udvari vízelvezetés kialakítását, valamint a rézsűs
területek gyepszőnyeggel történő burkolását. Ha majd kitavaszodik, a jó idő beköszöntével elkezdjük a tereprendezést.
A szülői adományokból ös�szegyűlt támogatásból fogjuk
- reményeink szerint - gyepszőnyeggel lefedni ezt a területet. Ezúton is köszönjük az
Amerikai Iskolának és Diósd
Város Önkormányzatának az anyagi segítségét, mellyel hozzájárultak terveink megvalósuláshoz, és ahhoz, hogy korszerűbb és szebb
legyen óvodánk udvara.”

Immár hagyomány, hogy december első hétvégéjén focitornát rendezünk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Idén a III. Redemptor Kupát Diósd Város Önkormányzatának
támogatásával szerveztük. A gyerekek versenyének helyszíne a
Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola volt. Az
U9-es korosztályban
5 csapat küzdött a
díjakért. Tornánk
egyik különlegessége
az volt, hogy helyezéstől függetlenül
kupákat és érmeket
kaptak a csapatok.
Ezzel is szerettük
volna a közelgő karácsony hangulatát megadni a gyerekek számára.
A torna végén Diósd polgármestere, Bogó László adta át a díjakat.
A felnőtt mezőny december 11-én csapott össze a DNS-ben. A
környékbeli civil szervezetek indítottak 6 csapatot.
Rendezvényeink üzenete idén is az volt, hogy karácsonykor az
igazi ajándék Jézus Krisztus, aki megváltóként (redemptor) jött el
hozzánk, amikor megszületett Betlehemben.
Sánta Endre, Paulus
Sport Club
Helyezettek:
1. Budafoki LC
2. Diósdi TC
3. FC Budapest
4. Paulus SC
5. Tököl VSK

Interjú Ördög Nórával

Soha nem voltam boldogabb
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A celebeket mindenki ismeri, hiszen naponta látjuk őket a tv-ben,
hallgatjuk a rádióban. Ránk mosolyognak az óriásplakátról és a hirdetőújságból. Tele vannak velük az újságok: szerelmes lett, fogyott,
hízott, teherbe esett, elvált, lelki problémája van. Életük nyitott
könyv, legalábbis a rengeteg cikk nyomán úgy tűnik. Mindent tudni
vélünk róluk. Eközben ők is úgy élnek, mint azok, akik a róluk szóló
cikkeket olvassák. Reggel kávéznak. Óvodába viszik a gyereküket.
Ülnek a dugóban, és bosszankodnak. Dolgoznak, és előfordul, hogy
nem marad idő bevásárolni. Most, karácsony előtt arra gondoltunk,
hogy ismerkedjünk meg egy híres diósdi lakossal, de az emberi oldaláról. Ördög Nórival beszélgettünk.
• Hogyan költöztetek Diósdra?
Én is hasonló környezetben nőttem fel, Mórahalmon, egy nagyobb
város (Szeged) közeli kisvárosban. Igazi kertes házban, barátokkal,
ismerősökkel, a kisvárosi lét minden előnyével, de a nagyváros közelségével. Szerettem, hogy köszönnek az emberek egymásnak az
utcán, de nem szenvedünk hiányt a nagyváros nyújtotta pezsgésből
sem. Ösztönösen ezt
szerettem volna nyújtani
a gyermekeimnek is. És
mivel akkori munkahelyem, az RTL klub székháza, ahol a forgatások
nagy része zajlott, a nagytétényi úton van, ezért a
közelben nézelődtünk
ház után. Nem interneten, hanem beültünk az
autóba, és keresgéltünk.
Sokat változott a világ
a mi gyerekkorunk óta,
amikor minden biztos, biztonságos, emberi léptékű volt. Amikor
haza lehetett sétálni az iskolából, és senki nem izgult emiatt. Én ezt
az élhetőbb életteret kerestem, és itt megtaláltam.
• Részt vesztek a város életében?
Igyekszünk, igen, én nagyon élvezem, hogy vannak rendezvények.
Az egész város emberközeli, nagyon szeretünk itt lakni. Kislányom
már óvodás, a diósdi óvodába jár, és rajta keresztül is egyre több közösségi eseménybe kapcsolódunk be.
• Hogyan egyeztetitek össze a munkát és a szülői feladatokat?
Sokszor nehezen. Nálunk nincs két egyforma hét, a program folyamatosan alakul. Az életünk egy nagy logisztika. Van a férjemmel egy
közös digitális naptárunk, ebbe írjuk a programokat, így látjuk, mi-

kor kell nagyszülői segítséget igénybe venni. Az óvodába és bölcsődébe járás teljesen új életritmust adott a családunknak.
• Hamarosan itt a karácsony. Hogyan készültök rá?
Nálunk a karácsony előtti időszak kész őrület: a férjemnek ilyenkor
van a legtöbb munkája, és nekem is rengeteg a rendezvényekre való
felkérésem. Idén pár nappal karácsony előtt elutazunk, így addigra
minden munkát be kell fejeznünk. Karácsonyra hazajövünk, de akkor már nem lesz idő új munkába fogni, így remélem, hogy idén egy
nyugodt, békés ünnepben lesz részünk. Az eddigi karácsonyaink a
kapkodás, a sok munka miatt izgalmasan alakultak, volt, hogy elfelejtettünk fát venni, és az utolsó pillanatban kellett kapkodni. Tavaly apósomat műtötték éppen karácsony előtt, akkor a rehabilitáció
miatt sok utazgatással telt az ünnep. Most kíváncsian várom, hogy
sikerül-e megvalósítanunk a békés karácsonyt…
• Hogyan telik az ünnep nálatok?
A gyerekek is szeretnének részt venni a fa díszítésében, és a férjemmel dilemmáztunk is, hogy mi legyen a koreográfia. Most alakítjuk
ki a saját karácsonyi szokásainkat…Izgalmas időszak. 24-én itthon, négyesben álljuk körül a fát,
25-én utazunk haza Mórahalomra, ahol a nagyszülőkkel, dédszülőkkel
együtt ünnepelünk, égig
érő karácsonyfa várja a
gyermekeket. Öcsémék
és az apósom is velünk
tart, nálunk a karácsony
igazi családi ünnep.
• Szilveszterkor hova készültök?
Az elmúlt években kétszer is elutaztunk a Bakonyba, egy kis vadászházat béreltünk ki baráti családokkal. Megbeszéltük, hogy idén már változtatunk a programon, és az is felvetődött, hogy mi lenne, ha rendes szilveszteri
buliba mennénk, gyerekek nélkül, csak a felnőttek. De aztán ahogy
a férjemmel erről beszélgettünk, mindketten úgy éreztük, hogy nem
szeretnénk a gyerekeink nélkül ünnepelni. Szóval még nincs kész
forgatókönyvünk.
• Celeb vagy, az országban mindenki ismer. Hogy élik meg ezt a gyerekek?
Nekik ez természetes, ők ebbe nőttek bele, hogy engem látni a tvben és az óriásplakáton. Szerintem még most is azt gondolják, hogy
mindenki szerepel a tv-ben, hiszen néha az apukájuk is felbukkan a
képernyőn. Igyekszünk a helyzetet természetesen kezelni.
• Muszáj megkérdeznem: milyen új munkára készülsz?
Sajnos túl sokat nem árulhatok még el róla, de annyit igen, hogy
szakmailag is érdekes kihívás lesz nekem, egészen más, mint amiket
eddig láthattak tőlem. Január közepén már indulnak a forgatások,
nagyon-nagyon várom!
• Sokáig vártatok a gyerekekre. Most, hogy itt vannak, hogy érzed magad? Ilyen életre vágytál?
Soha nem voltam boldogabb. A gyerekek érkeztével minden megváltozott. Miattuk mindent újra kellett tervezni, a családi logisztika
egy többtényezős bonyolult egyenlet lett. Természetesen nagy váltás
volt, mint ahogy minden család életében az. Megváltozik a fontossági sorrend, zárójeles lesz minden más. Számomra ez nagyon felszabadító érzés: ők a legeslegfontosabbak. Ezen felül szinte minden
mindegy. Szakmai dolgokon és a mindennapok nehézségein sokkal
kevésbé idegesítem fel magam, hiszen már tudom, mi az igazán fontos. Értük csinálunk mindent: a karácsony is az ő örömükön keresztül csillog a legszebben.
Fekete Alexandra

Gyermekekért díjazott

Balassa Zsuzsa
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban a diósdi
gyermekekért és ifjúságért végzett áldozatos és kiemelkedő munkája elismeréseképpen Balassa Zsuzsa részére Diósdi Gyermekekért
és Ifjúságért Díjat adományozott.

Akinek iskolás gyermeke van, vagy volt az
elmúlt években, biztosan ismeri Zsuzsát,
hiszen 12 éve ő az iskolai szülői munkaközösség elnöke, az utóbbi években alelnöke.
Őt kérdeztük saját magáról, valamint a
gyermekek érdekében végzett segítő tevékenységéről.

• Mióta élsz Diósdon?
15 éve lakunk Diósdon, nagyon szeretünk
itt élni. 3 gyermekünk van, 21, 18 és 11
évesek. Mindannyian ide jártak/járnak iskolába. Ha a gyermeked a helyi közösségbe
kerül, akkor a család is egy-kettőre beilleszkedik, hiszen értesülsz a programokról, és
részt veszel rajtuk, a gyerekek révén sok
kapcsolat épül ki más családokkal, a család,
a felnőtt is a közösség részévé válik.
• Hogyan lettél a szülői munkaközösség vezetője?
Én alapvetően szeretek segíteni, szervezni, kitalálni. Amikor év elején a tanító
néni megkérdezi a szülőket, ki szeretne
SZMK-s lenni, általában kevés a jelentkező. Én nem nyolc órában dolgozom, több
időm van, jelentkeztem, akárcsak előtte az
oviban. De nemcsak jelentkeztem, hanem
részt is vettem a szervezésben, az eseményekben, így hamarosan elnöknek választottak. 2 év maradt ki az elmúlt 14 évben
– ekkor éppen nem járt a diósdi iskolába
gyerekem - így 12 éve igyekszem ezt a feladatot felelősséggel ellátni, visszatértem óta
társelnökként.
• Sokan nem tudják, mi is az SZMK-s szülő
feladata. Mesélsz erről nekünk egy kicsit?
A legfontosabb feladatának azt tartom,
hogy információs csatorna legyen az iskola
és a szülők között. Nagyon fontos a kommunikáció, a tájékoztatás, főleg ilyen magas létszámú iskolában és a mai tanmenet
mellett, hiszen a szülőnek nincsen lehetősége napi szintű személyes beszélgetésre a
tanárokkal és a szülőtársakkal. Ezen túl a
szervezés is fontos része a feladatnak, hiszen a pedagógusnak a rengeteg feladata
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Katalin napi vigasságok az
Operettszínház művészeivel

Már régóta hírlik Diósdon, hogy a Társaskör hosszú évek óta tartó
ténykedésének köszönhetően házhoz jön a kultúra, a zene minden
hónap harmadik csütörtökén. Házimuzsika a szó legnemesebb értelmében.
November 24-én Kék-Kovács Mara, a Budapesti Operettszínház
művésze, musical primadonna és szubrett, Somlai Valéria zongoraművész és Lakatos Diána operaénekesnő fergeteges hangulatot
teremtettek, és nem csak a Katalinok számára. Verset mondtak,
énekeltek, daloltak, természetesen a szerelemről és vidámságról,
mely minden korban bearanyozta az emberek életét. Elsősorban a
vidám és könnyed oldalt hangsúlyozták, a sanzonok, musicalek és
Gershwin dalaival, de ellenpontként természetesen drámai spanyol
dalok, Debussy, Schumann zongoraművek és versek is szerepeltek
műsorukban.
A műsor zárásaként a trió vidám régi filmekből dalokat adott elő,
s ráadásként a Fényes Szabolcs Maya című operettjéből a Kellene ma
éjjel egy kis haccáré, haccacáré című örökzölddel búcsúzott.

mellett nem biztos, hogy marad erre ideje,
energiája. Mivel az SZMK-s maga is szülő,
talán jobban érti a szülői oldal kérdéseit,
problémáit, képviseli az érdekeiket. Mindenki érdeke az, hogy megértsük egymást,
ebben segít a folyamatos és intenzív párbeszéd. Aki SZMK-s lesz, biztosan nem fog
unatkozni, de sokat nyer is vele. Nem csak
feladatokat jelent, lehetőség nyílik az osztálytársak szüleinek és a tanároknak a megismerésére, kapcsolatok építésére is.
• Megemlítenéd egy sikeres rendezvényeteket?
„Örököltem” a nagy sikerű pedagógusnapi
rendezvényt, már akkor is nagyon tetszett,
amikor mi épp nem jártunk ide, és hallottam róla. Ez a szülők köszönetének kifejezése a gyermekeinket oktatók felé. Ezen
a napon feldíszítjük az iskolát, s reggel a
szülők saját készítésű finomságokkal vendégelik meg a tanárokat. Az már az én „fejlesztésem”, hogy az első órát a szülők közül
jelentkező önkéntesek tartják. Általában a
pótpedagógusok is élvezik, a tanárok pedig
nagyon örülnek neki.
• Te pedig a gyermekekért díjnak örülhetsz,
hiszen ugyanígy megérdemled.
Köszönöm. Az az igazság, hogy nagyon
meglepődtem. Én magam is jelöltem valakit, így először azt gondoltam, félreértés
a levél, melyben megírták, hogy én kapok
díjat. De természetesen nagyon örültem
neki. Hiszen ez azt mutatja, hogy a munkánkat ismerik, elismerik.
Fekete Alexandra

Mindenki mosolyogva távozott,
mert az örök szerelemről szóló műsor
mindenkinek a szívébe lopta magát.
Akiknek nem állt
módjukban
részt
venni az előadáson,
az estről részleteket hallgathatnak a
Diósdi Társaskör
Facebook oldalán.
Rendezvényeinket
az Önkormányzat és
a Művelődési Ház támogatásával tudjuk megvalósítani, melyet ezúton is köszönünk.
Benkő Judit

Mikulásház

A Mikulás hétvégéjének szombatja az immár hagyományossá váló Mikulás-futással indult délelőtt 10 órakor a városháza elől: sok-sok felnőtt és
gyermek húzott futócipőt. Idén már harmadik éve
örvendeztetjük meg a Mikulásház szervezésével a
diósdi gyerekek apraját-nagyját.
Mivel a volt kis iskola épülete jelenleg is átépítés alatt van, ebben az évben a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont a
rendezvénynek.

finomságot, amikor kisültek a szarvasok, babák, harangocskák.
Az egyik teremben óvó nénik, a másikban tanító nénik segítségével kézműveskedhettek a gyerekek: készültek a gyönyörű
télapó- és karácsonyváró díszek. Délután téli, karácsonyi témájú diafilmeket nézhettek.
Nagyon fontos, hogy mindezeket az élményeket a kicsik a szüleikkel együtt élhették meg, a szülők új ötleteket kaptak az otthoni foglalkozásra, a kicsik pedig abban az örömben részesültek,
hogy anyukájuk, apukájuk ölében ülve, a Mikulásra várakozva
érdekes dolgokat készíthettek. A Mikulás-szoba berendezését a
Diósdi barkácskör készítette. Ezúton is köszönjük a diósdi felső
tagozatos gyerekek, illetve az önkéntesek segítségét!
A diósdi Vöröskereszt ruhatárat üzemeltetett, egy másik teremben (a Koszta Fotó által) karácsonyi fotók elkészítésére volt
lehetőség. Az utolsó szobában pedig csodás díszletek között a
valódi Mikulás várta a gyerekeket, akik néhány fős csoportokban (természetesen szülőkkel együtt) juthattak be hozzá. Így volt
idő és lehetőség a személyes kapcsolat kialakítására: a Mikulás
elmesélt egy régi történetet, a gyerekek énekelhettek neki, kérdezhettek tőle, fülébe súghatták a titkos kívánságaikat. Egyesével
kézbe kapták a kis csomagokat, és amikor kijöttek tőle, őszinte
boldogság sugárzott a kis arcokról.
Kívánjuk, hogy mind a gyerekek, mind a felnőttek vigyék ezt
a sugárzó örömet magukkal!

Amikor először rendeztük meg Diósd Város Önkormányzata és az Együtt Diósdért Alapítvány szervezésében a Mikulásházat, az volt a célunk, hogy a gyerekek ne csak kapjanak egy
csomagot egy pirosba öltözött bácsitól, hanem legyen lehetőségük személyesen is pár percet eltölteni a Mikulással. Átadhassák neki rajzaikat, elénekelhessék neki kedvenc dalocskájukat,
elsuttoghassák vágyaikat. Ez a rendezvény azért más, mint az
eddigi Mikulás ünnepek, mert csendesebb, lassabb, hagy időt
a felfedezésre, a közös mesélésre, dalolásra. Idén december
3-án alakult Mikulásházzá a nagy iskola alsó szintje. A belépő
látogatót mézeskalács illata fogadta. A gyerekek dr. Batyalikné Papp-Váry Sára és Szűcs Anna képviselők, valamint Portik
Edit segítő közreműködésével részt vehettek a sütemény elkészítésében, díszítésében, s természetesen meg is kóstolhatták a
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Ajándéklánc
Immár harmadik éve indítjuk útjára a csomagocskákat, hogy apró meglepetésekkel
szerezzünk örömet az itt élőknek. 25 mikulás zsákocskát raktunk tele apró ajándékokkal, és indítottuk el őket az első adventi gyertya meggyújtásakor. Szándékunk szerint,
ha továbbadják ismerőseiknek, megsokszorozódik a szeretet, örömtelibb lesz az ünnepi
készülődés. Egy ajándékot kell kivenni, egyet beletenni, és továbbadni - ilyen egyszerű!
Szűcs Anna – képviselő

Barátság Kodály Zoltán szellemében

November 12-én Galántán, a Művelődési Házban nagyszabású gálakoncerttel ünnepelte 60 éves jubileumát a Kodály Zoltán Daloskör,
ennek az eseménynek volt meghívott vendége a Diósdi Női Kar.
A gálán a helyi Kodály Zoltán Alapiskola Gyermekkara, a koloni
Zobor Hangja Vegyeskar, a Diósdi Női Kar, a Collegia Cantorum
kamarazenekar és a vendéglátó Kodály Zoltán Daloskör adott ünnepi műsort, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Daróci Bárdos
Tamás, Karai József műveiből. A jubiláló kórus a Collégium Cantorum kamarazenekar, valamint Becse Szabó Ilona énekművész és
Ternóczky István orgonaművész közreműködésével Haydn Missa
Brevisét adta elő.
A köszöntések alkalmával a Diósdi Női Kar karnagya, Sirákné
Kemény Kinga a következő szavakkal méltatta az ünneplő kórust,
és köszönte meg a
meghívást:
„Megtiszteltetés
számunkra Galántán
lenni, abban a városban, amely olyan
fontos állomás volt
Kodály
életében.
Mert
történelmi
idők levegőjét érezzük akkor, amikor a
Kodály Zoltán Daloskör fennállásának
immár 60. évfordulóját ünnepeljük.
Méghozzá hogyan? Kórusok, benne énekesek százai, a zenekar évek
szorgos és kitartó munkájának eredményét hozta most ajándékul
úgy, ahogyan Kodály kérte, tanácsolta: ne versenyeket, hanem dalos
találkozókat szervezzenek országszerte.
Anyaországi kórusként átérezzük annak jelentőségét is, hogy a
magyarság megtartásában mekkora feladatot vállalnak a magyar
kórusművek a magyar nyelv ápolásában.Megköszönve ezt az értékmentést, kiállást, kívánjuk hogy még hosszú éveken át dolgozzanak,
énekeljenek együtt, koncertezzenek a világ minden táján, és vigyék
jó hírét Kodály Zoltánnak és a magyarságnak. Kívánunk a kórusnak
erőt, energiát, jó egészséget, jó kedvet. Karizmatikus, nagy tudású

remek zenész karnagyuknak, Józsa Mónika karnagyasszonynak pedig mindezeken felül további szép sikereket pályáján.”
A hangverseny zárásaként a jól ismert Kodály-mű, az Esti dal
csendült fel több, mint száz énekes előadásában.
A köszöntéseket követően az ünnepi banketten tánc és közös
dalolás közben volt alkalma közelebbről is megismerkedni egymással a résztvevő kórusoknak.
Emlékezetes, gyönyörű este volt, zene határok nélkül, összefonta
a magyar szíveket és lelkeket.
Másnap, Deákiban a vasárnapi misén énekelt gregorián misét,
koraközépkori énekeket és más egyházi műveket a Diósdi Női Kar
kisegyüttesével, a Schola Gregoriana Diosdiensissel együtt.
Benkő Judit

Díszoklevelet kapott kórusunk legidősebb tagja

Meghitt, bensőséges ünneplés volt a Diósdi Női Karnál november 24-én. A kórus legidősebb tagja, dr.Tóth
Jánosné, Válja egészségi okokból elbúcsúzott az aktív
kórusénekléstől, és
nyugalomba vonult.
Ebből az alkalomból
az Alapítvány kuratóriuma a kórus
„nagymamájának” a
Diósdi Női Kar örökös tagja oklevelet
adományozta.
Válja több, mint 20
éve énekelt a Diósdi
Női Karban, kedvessége
mindenkihez
szólt, a kórus minden
tagja érezte törődését,
temperamentuma
magával sodort mindenkit.
A kórus meglepetés látogatással kedveskedett neki,
énekkel és a hosszú tagság emlékeit tartalmazó fotókönyvvel ajándékozta meg kedves tagját.

Ingyenes jogi tanácsadás
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Minden korosztályt szeretettel várunk
„ a III. Nagy Diósdi Bejgli Futásra” , hogy a
zsírsejtekbe épült karácsonyi lakomák nyomait mobilizáljuk és
sportosan töltsünk együtt egy délelőttöt ezen a szép téli napon.
Kedves gyerekek kérünk benneteket, hogy minél többen
gyertek el futni és hozzátok magatokkal a szüleiteket,
nagyszüleiteket, testvéreiteket és barátaitokat is.

A beérkező futókat bejgli és tea várja!
Mindenkinek jó szórakozást kíván Diósd Város Önkormányzata és a Diósdi Földön Futók!

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.

A Védőnői Szolgálat hírei
Kedves Szülők, Várandós anyukák!

Engedjék meg, hogy néhány szóban ismertessük a Védőnői
Szolgálatnál 2017.01.01-től esedékes változásokat. Mint ahogy
arról értesültek, Baczó Zsuzsanna kolléganőnk nyugdíjba vonult. Az ő körzetét (II. számú védőnői körzet) 2017.01.02-tól
Szabó Kitti védőnő veszi át.
A másik változás, hogy az utcajegyzékek is módosultak, a II.
körzetből néhány utca átkerült az I. körzetbe. Ezeket a változásokat az alábbi utcalistában tudják megtekintetni. A többi körzetben, illetve a védőnő személyében nincs változás! Tájékoztatásul közöljük az egész település aktuális védőnői körzeteinek
utcajegyzékét, illetve a tanácsadási időpontokat, elérhetőségeket.
Kérjük a várandós anyukákat, hogy az első találkozást (kiskönyv kiadását) minden esetben külön egyeztessék leendő védőnőjükkel!
Utcajegyzék:

I. körzet: Kőberling Judit

Ady u., Akácfa u., Antal u., Apponyi András u., Álmos fejedelem u., Árpád fejedelem u., Árpád-házi Szent Erzsébet u.,
Béla u., Bem József u., Duna u., Eötvös u., Endre u., Erkel u.,
Égettvölgyi u., Felsőgazdag dűlő u., Ferenc u., Géza u., Géza
fejedelem u., György u., Hársfa u., Huszár u., Illés u., Ipar u.,
József u., József Attila u., József Attila köz, Kálmán u., Kőbányai
utca páratlan oldal, Kőbányai út páros oldal, Krisztina u., Lajos
u., Lakatos u., Lovas u., Markos Ferenc u., Naphegy u., Pacsirta
u., Patak u., Patak köz, Pincesor, Rádióállomás, Radnóti u.,
Róbert u., Ságvári Endre u., Sajó u., Sándor u., Szamos u., Szent
Imre herceg u., Szent László u., Szőlő u., Tó u. (Tisza sarokig),
Tompa Mihály u., Vitéz u., Zöldfa u., IV. Béla király u.

II. körzet: Szabó Kitti

III. körzet: Kiss Katalin

Arany János u., Árvácska u., Balatoni út (Sashegyi úttól Diósd határáig Budapest felé), Cinege u., Cinege köz, Diótörő u.,
Estike u., Fecske u., Flamingó u., Fürj u., Gerle u., Gyöngyvirág u., Hajnalka u., Héja u., Hérics u., Homokos u., Hóvirág
u., Ibolya u., Jácint u., Kaktusz u., Kavicsos u., Kavicsos köz,

IV. körzet: Rózsa Nikolett

Balatoni út (mindkét oldal Mikszáth Kálmán utca sarkától
Diósd határáig Érd irányába), Csaba u., Csapágy u., Denevér
u., Gábor u., Gárdonyi Géza köz, Görgő u., Gyár u., Harmat
u., Határ köz, Határ u., Henger u., Homokbánya u. (Völgy utca
sarkától a Balatoni útig), Kakukk u., Kodály Zoltán u., Ligetszépe u., Liliom u., Liszt Ferenc u. Mikszáth Kálmán u., Muskátli köz, Muskátli u., Nádas u., Petőfi Sándor u. (páros oldal a
Mikszáth Kálmán utca és a Homokbánya utca között), Völgy u.
(páratlan oldala)

V. körzet: Ferencz Lászlóné

Bagoly u., Bajcsy-Zsilinszky u., Baross Gábor u., Bartók Béla
u., Bazsarózsa u., Búzavirág u., Csalogány u., Dália u.,Denevér
u., Diófasor u., Dózsa György u., Dráva u., Galamb u., Gárdonyi Géza u., Gizella u., Gólya u., Harkály köz, Harkály u.,
Hattyú u., Holló u., Homokbánya u. páratlan oldala (Petőfi u. és
Tó u. között), Hunyadi tér, Hunyadi út, Ifjúság u., Jókai tér, Jókai utca, Jolán u. (Vadvirág utcától a Törökbálinti határsorig),
Karolina u., Kerecsen u., Királyka u., Kocsis u., Kossuth Lajos
u., Kölcsey Ferenc u., Kőrös u., Krisztina tér, Léda u., Marianna u. (Vadvirág utcától a Törökbálinti határsorig), Maros u.,
Meggyes u., Őszapó u., Petőfi S. u. (páratlan oldal a Mikszáth
utcától a Homokbánya útig), Petőfi Sándor u. (Kossuth Lajos
végétől Mikszáth sarokig), Pintyőke u., Pipacs u., Rákóczi Ferenc u., Sashegyi u (Baross utcától a Balatoni útig), Sashegyi
köz, Sármány u., Sirály u., Sövény u., Szajkó u., Szent István
tér, Tátika u., Temető köz, Tilinkó u., Tisza u., Tóth Ilona u.,
Tó u. (Tisza u. sarkától a Homokbánya útig), Vadrózsa köz,
Vadvirág u. ( páros oldal a Marianna u. sarkáig), Vadvirág u.
(páratlan oldal a Léda u.sarkától), Valéria u., Veréb u., Viola u.,
Zrínyi köz, Zsuzsa u.
Védőnők
Védőnő neve,
elérhetősége

Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás

Várandós
tanácsadás

I. körzet: Kőberling Judit
06 30 90-40-173

csütörtök:
8.00-10.00

kedd:
14.00-16.00

II. körzet: Szabó Kitti
06 30 90-40-170

kedd:
8.00-10.00

szerda:
14.00-16.00

III. körzet: Kiss Katalin
06 30 90-40-145

szerda:
10.00-12.00

hétfő:
14.00-16.00

IV. körzet: Rózsa Nikolett
06 30 90-40-142

szerda:
12.00-14.00

csütörtök:
14.00-16.00

V. körzet: Ferencz Lászlóné
06 30 789-72-68

kedd:
11.00-13.00

hétfő:
8.00-10.00
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Ágnes u., Árvalányhaj u., Bajuszfű u., Darázs u., Domb u.,
Edit u., Erzsébet u., Éva u., Fácános u., Fenyő sor, Ferenc u.,
Haám-tanya, Hegyalja u., Homokbánya köz, Homokbánya út
(páratlan oldal Völgy utca sarkától a Fenyősorig; páros oldal a
Tó utca sarkától a Fenyősorig), Ilona u., Irén u., János u., Jolán u. (az elejétől a Vadvirág utca sarkáig), József u., Kálmán
u., Katicabogár u., Katicabogár köz, Katinka u., Lejtő u., Liget
köz, Liget utca, Lúd u., Marianna u. (utca elejétől a Vadvirág u.
sarkáig), Mókus u., Nóra u. , Őzike u. , Őszirózsa u., Panoráma u., Pillangó u. , Rézsű u., Ring telep, Sárgarigó u., Szarvas
u., Szegfű u., Székely András u., Szidónia u., Szirt u., Teréz u,
Tulipán u., Tücsök u., Tündér u., Vadvirág u. (páratlan oldal
az utca elejétől a Léda utca sarkáig), Vadvirág u.(páros oldal az
utca elejétől a Marianna u. sarkáig), Völgy u. (páros oldal)

Keselyű u., Kökörcsin u., Mandula u., Margaréta u., Málna u.,
Nárcisz u., Nefelejcs u., Orgona u., Pálma u., Páva u., Pelikán u.,
Rigó u., Sas u., Sashegyi út (Balatoni úttól végig), Seregély u.,
Sólyom u., Szabadság út, Tengelic utca, Tétényi út, Varjú köz,
Varjú u., Vércse u., Zöldike utca

E havi cikkünkben az Oread.hu megalkotóját és
Kende-Kuti Bencét, a Johnny’s Bistro tulajdonosát
mutatjuk be.

Oread.hu
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Hat évvel ezelőtt azzal a hitvallással alapítottuk meg családi cégünket, hogy segítsünk az embereknek egészségesen élni gyógyszerek
nélkül. Akkoriban
még gyógynövény
szaküzletként voltunk jelen a piacon.
Először a törökbálinti, majd az érdi bevásárlóközpontban
lehetett megtalálni
minket.
2014 volt a változás éve.
Eső lépésként
megalkottuk saját
gyógytea családunkat Egészségtündér
gyógyteái néven, ami mára már 40 féle keverékteát foglal magába.
Fontosnak tartjuk a magas minőséget termékeink előállításánál,
ezért amellett, hogy minden keveréket pontos receptek alapján
állítunk elő, gondosan
odafigyelünk arra, hogy
a legütősebb hatás érdekében minden egyes
tasakba minden teafűből
a megfelelő mennyiség
kerüljön bele.
A második lépésként
bezártuk az offline üzletünket, és megnyitottuk
webáruházunkat. Azóta
megpróbáljuk minél szélesebb körben megismertetni az emberekkel a gyógyteáinkat. így elkezdtünk vásárokon, fesztiválokon árusítani. Remek kiegészítőknek bizonyulnak a feleségem által gyártott,
süthető gyurmából készült ékszerek. Ezek még szerencsére eléggé
egyedinek mondhatók Magyarországon, így nagy örömmel fogadja
az egészen kicsiktől a nyugdíjasokig bezárólag mindenki. Diósdon is
már többször találkozhattak velünk az önkormányzati és a Regionális Vállalkozói Klub szervezésében tartott rendezvényeken.
Bízom abban, hogy a jövőben hasonló rendezvényeken vehetek
majd részt, ezt teljes meggyőződéssel tudom ajánlani azoknak, akik
eddig ritkán látogatták ezeket a találkozókat, illetve azoknak is, akik
még nem tagjai Regionális Vállalkozó Klubnak.
oread.hu
http://gyurmatrend.oread.hu
facebook.com/gyogytea
facebook.com/gyurmatrend

Johnny’s Bistro

Kende-Kuti Bence vagyok, talán már találkoztunk is. Én vagyok
az, aki baseball sapkában fel alá rohangál a Johnny’s Bistróban.
Vagy Diósdon, vagy Veszprémben, vagy akár Budán is. Ha egy
sráccal találkoznának, akin nincs sapka, de hasonlít rám, akkor
ő az öcsém lesz, Balázs. A vörös meg a párom, Petra. Így hárman visszük a Johnny’s Bistrókat lassan három éve. Evett már
nálunk? Remélem mindent finomnak talált! Ó, hogy nagyok az
adagok? Nem baj, vacsira is marad! Nem ismer még minket?
Akkor először is illene bemutatkoznunk. 2011-ben Johnny, az
amerikai chef rájött arra, hogy mi hiányzik még Diósdon: egy
hely, ahol a nemzetközi gyerekek és szüleik összegyűlhetnek,
és otthoni ízeket ehetnek. Megnyitotta saját amerikai-mexikói
bisztróját, ahova eleinte magyar ajkú még nem tette be lábát.
Ekkor csöppentem bele a bisztró világába még corvinusos diákként, fizetéskiegészítés céljából. Megtanultam mosogatni,
kávét főzni (vagyis
azt talán nem sikerült
elsajátítanom), és beálltam a felszolgálók
közé. Akkor jöttem
rá, hogy ez az én igazi helyem. Thaiföldön érettségiztem egy
nemzetközi iskolában,
így ismerős volt a különböző nemzetiségű
emberekkel teli légkör.
2014-ben Johnny
rájött, hogy inkább Hawaiit választja otthonunk helyett, így átvettük tőle a
bisztrót. Azóta most nyitottuk a harmadikat Budán, a 12. kerületben, a másodikat pedig még augusztusban Veszprémben. A
vendégkörünk is változott: egyre ismertebbek vagyunk a magyar vendégkörünk és a kisgyerekes családok között is - sőt hétvégente szinte csak foglalással lehet bejutni a Johnny’s Bistróba.
Kiszélesítettük a portfóliónkat is: vállalunk céges és magán cateringeket - többször megfordultunk már a Kludi, Lego, Fűzfői Papírgyár és a Telenor székházában is. Fesztiválokon jelenünk meg,
valamint céges karácsonyi vacsorákat adunk egyedi menüösszeállítással éttermeinkben. Folyamatos kitelepülési megrendeléseink miatt fontos időben egyeztetni!
A fejlődés mellett azonban tartanunk kell a minőséget is.
Johnnytól többek között azt is elsajátítottam, hogy a legjobbat a
legjobban hogyan lehet tálalni mindenkinek. Épp ezért fontos a beszállítók és a partnerek személye is! Hogy biztosíthassam a minőséget, tagjai lettünk a Vállalkozói Klubnak, ahol személyes kapcsolatot
tudtunk létesíteni a regionális cégek vezetőivel. Itt nem csak a saját
éttermünknek tudunk hirdetési felületet biztosítani, de egy helyen
megtalálhatjuk a különböző szakági képviselőket is, ahol ötleteket,
tanácsokat és kedvezményeket kaphatunk vállalkozásunkkal kapcsolatban.
Elérhetőségeink:
Cím: Szent István tér 7, Diósd 2049
Web: www.johnnys.hu
Facebook: Johnny’s Bistro Diósd
Házhozszállítás & foglalás: 0620/292-11-22

A Vállalkozói Klub hírei
Egyre többen tudják a rendezvények és a
cikkek kapcsán, hogy megalakult Diósdon
a Vállalkozói Klub, melynek tagjai aktívan
részt vesznek nemcsak a mindennapi életben, de a városi programokon is. Hogyan
fejlődik ez a klub, milyen mérföldkövek voltak az életében? Erről kérdeztük Bárdyné
Dr. Schneider Saroltát, a klub vezetőjét.
• A Vállalkozói Klub tagjai egy nagyszabású
konferencián vettek részt novemberben. Milyen projekt része volt ez az esemény?
Törökbálint Város Önkormányzata 2016
áprilisában megnyerte az EGT és a Norvég
Alapok támogatásával megvalósuló „Helyi
és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel
és tudástranszferrel” című projektet, melyben együttműködik a diósdi, pusztazámori,
sóskúti és tárnoki önkormányzat. A projekthez kapcsolódó fő témakörök: helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, emberierőforrás-fejlesztés (hivatal, KKV-k, lakosság)
e-learning segítségével, valamint informatikai eszközök alkalmazása a döntés-előkészítésben és a befektetés-ösztönzésben.
• Pontosan hogyan zajlott a találkozó?
A norvég partnerek szerették volna megismerni Vállalkozói Klubunkat, hiszen
működésünk jórészt lefedi a projekt céljait. Múlt héten néhány vállalkozóval együtt
részt vehettünk egy borkóstoló keretében
szervezett találkozón, ahol a cégek vezetőinek lehetőségük nyílt bemutatkozásra egy kizárólag a projekt során felhasznált - riport
keretében, továbbá egy nagyszabású konferencián, ahol vállalkozásspecifikus előadásokat hallgathattunk.

• Eredményes volt a konferencia a klub életére
nézve is?
A norvég partner és a projektmanager is
a leghasznosabb riportként emelte ki a Klubunk tagjaival és a velem készített riportot,
s ez további lehetőségeket vetít elénk! Vállalkozói klubunk azért is különleges, mert
együttműködő partnerei között nemcsak
vállalkozások, hanem regionális szervezetek, érdekképviseleti szervek, továbbá önkormányzatok is szerepelnek.
• Lesz folytatása a rendezvénynek?
A norvég partnerek legközelebb 2017 áprilisában jönnek Magyarországra, a projekten
azonban továbbra is dolgozunk. Reméljük,
hogy a régió mind több vállalkozója és önkormányzata csatlakozik klubunkhoz, felismerve azt, hogy a tagság révén még intenzívebbé válhat az üzleti kapcsolatok építése.

Nyelvtanfolyam

A Regionális Vállalkozói Klub és az
ANGOLnyelv-tanoda kezdő és középhaladó angol nyelvtanfolyamot
indít. A foglalkozások helye: Kék
Géza Közösségi Ház, időpontjai: kedd
délelőtt 9 és 11 között, illetve délután
16.30 és 18.30 között.

A foglalkozásokat vezeti: Székelyhidi Attila.
Óradíj: 3500 Ft/óra/csoport.
Jelentkezési határidő: 2017. január 31.
Várható kezdés: 2017. február. A csoportokat megfelelő létszám esetén indítjuk.
Jelentkezni a RVK titkáránál, Portik Edithnél lehet (email: portik.edit@diosd.hu; tel.:
0630-3416817).

A program a Kék Géza Művelődési Ház
és Könyvtár támogatásával jön létre.

Itt van a tél, itt van újra

Ismét elérkezett az 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

Zöld
rovat
December

Megérkezett a tél, vele együtt a hideg, szeles,
idő is. A kertekben most nem sok munka
akad. Az év vége felé közeledve át lehet gondolni az eddigi tapasztalatokat. Aki vezetett
kertésznaplót, az most könnyen át tudja
gondolni, mi az, ami siker volt a kertben, és
mi az, ami nem. Célszerű megnézni, hogy
milyen zöldségek termettek bőven, és melyek nem. A sok gondot okozó zöldségek
esetében új fajták után kell nézni. Nincs ez
másként a gyümölcsökkel, illetve a dísznövényekkel sem. Mindig olyan fajtát kell
keresni, amellyel a legkevesebb gond van,
a legtöbb, legízletesebb termést hozza; dísznövényeknél pedig olyat, amely a legszebben mutat.
A hónapban talán a legfontosabb kerti
feladat a háztetők cserepeinek ellenőrzése, valamint az ereszek tisztítása. Az ázott
fal ilyenkor rendkívül nehezen szárad, és a
legrosszabb esetben még penészesedést is
okozhat a szobában.
A szobanövényeket illetően viszont sok
munka akad. Most van a szezonja a mikulásvirágoknak, csónak orchideáknak, karácsonyi kaktuszoknak, ciklámeneknek. Érdemes a kertészetekben körülnézni, hiszen
ezeknek a növényeknek sokféle színváltozata megtalálható, így mindenki kedvére
válogathat. Az amarillisz az egyik legszebb
virágzó hagymás növény, amelyet mostanában kapni lehet, így mindenkinek csak
ajánlani tudom.
Kedves olvasóim! Lassan véget ér az év,
így ez úton kívánok Önöknek áldott, békés,
boldog karácsonyt, és sikerekben, egészségben gazdag új évet!
Rónyai Gábor

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.

IMPRESSZUM
DIÓSDHÉJBAN • 13

DIÓSDHÉJBAN • Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. megbízásából kiadja a Media InnoSenza Kft. 2030,
Érd, Tárnoki út 126. • telefon/fax: 06 23 382 562 • mobil: +36 20 9230 159 • e-mail: hirdetes.diosdhejban@
gmail.com • A kiadásért felel: Kovács Ilona ügyvezető igazgató • főszerkesztő: Kovács Ilona • e-mail:
ikovacs68@gmail.com • Olvasószerkesztő: Nagy Katalin • szerkesztőségi munkatárs:
Pákhné Fekete
Alexandra • e-mail: fekete.alexandra@diosd.hu • Tervezőszerkesztő: PTL • Fotók:
Kovács Péter Kázmér
• Nyomdai munkák: Font–Press Kft., Felelős vezető: Truckenbrod József ügyvezető • Hirdetésfelvétel: e-mail:
hirdetes.diosdhejban@gmail.com • Diósdon: a Városgazda Nonprofit Kft-nél, tel.: 23-370-017; a Kövirózsa
Virágkuckóban: Sashegyi út 4., Kővári Krisztinánál • tel.: 23/370-191, 30/856-1509 • A hirdetések tartalmáért nem
vállalunk felelősséget.

Múltidéző

Helyi egyházi szokások
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katolikus volt. A hagyományok, szokások vallási eredetűeknek tekinthetők, melyeket egyrészt magukkal hoztak, másrészt az itt élő
nemzetiségektől, leginkább a magyaroktól vettek át. A szokások, a
hagyományok egy része már feledésbe ment, de úgy gondolom, érdemes ezekről is megemlékezni.
Az egyházi év az adventtel kezdődik, a december 25-ét megelőző
negyedik vasárnapon. A Megváltó várásának e négy hete régi ünnepi időszak. Első jeles napja november 30-án az András-nap. A néphit
jövőjóslásra tartja alkalmasnak.
Gyermekkoromban már nagyon vártam december 6-át, a Mikulás napját. A délután cipőtisztítással és várakozással telt el. Volt olyan
év is, amikor a Mikulás személyesen hozta el ajándékát. A gyönyörű
téli estén sötétben vártuk a Mikulás eljövetelét, az ablaknál lestük,
mikor jelenik meg az utcán a lámpa alatt. Amint megpillantottuk,
gyorsan a helyünkre ültünk, és csendben várakoztunk. A Mikulás a
láncot csörgetve jelezte, hogy megérkezett. Amikor belépett, imádkoznunk kellett, verset mondtunk. Megkérdezte, vajon jó gyerekek
voltunk-e, mire mi rögtön rávágtuk: a lehető legjobbak vagyunk.
(Annus nővérem lánya velem egyidős volt, együtt nevelkedtünk.
Miminek hívták.) Ajándékot kaptunk, almát, diót, mogyorót, aszalt
szilvát. Amikor a Mikulás nem este érkezett meg, reggel korán keltünk, akkor találtuk meg az ajándékokat a cipőkbe rakva. Előfordult,
hogy szenet is találtunk az ajándékok között.
A karácsonyhoz nálunk a karácsonyfa tartozik, amely a világ több
országában is az ünnep szimbóluma. A karácsonyfát először színes
papírfüzérekkel, aszalt gyümölc�csel, pattogatott kukoricával, ezüstözött dióval, tobozzal, almával
díszítették, majd később szaloncukorral, gyertyákkal, csillagszóróval
és a csúcsán az esthajnalcsillaggal.
Mostanság különböző színű villogó
elektromos gyertyafüzérekkel, üveggömbökkel díszítik fel.
A karácsonyi ünnepek fő eseménye az éjféli mise, melyre szinte
mindenki elment, még az is, aki egész évben nem járt templomba.
Karácsony első napján az egész éven át ministrálók ajándékot kaptak a mise után Liszka nénitől. Legtöbbször Márklin fém-építőjátékot, évről évre mindig egy fokozattal nagyobbat. Karácsony ünnepének különleges varázsa mindenkit megérint.

Az év utolsó éjszakáját, a szilvesztert a leányok és legények együtt
töltötték valamelyik lányos háznál.
Január elsején, újév napján a rokonok és barátok meglátogatták
egymást, hogy elmondják újévi jókívánságaikat. Ez a szokás régen
ugyanúgy, mint napjainkban, elsősorban a gyerekek számára nagy
élmény. Már korán reggel felkeltek, hiszen azt tartja a közmondás:
„aki január elsején sokáig ágyban marad, az egész éven át lustálkodni
fog”.
A gyerekek először a rokonokat, majd a szomszédokat, ismerősöket keresték fel. Jókívánságaikért almát, diót, süteményt - manapság pénzt is - kaptak. A gyermekek mellett a férfiak azok, akik újévi
jókívánságaikkal keresik fel a rokonokat, barátokat, szomszédokat.
Részlet Wágner Ferenc Diósd története című könyvéből

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek:

November

Az egyházi év szokásai szinte megegyeznek az évszakok szokásaival, hagyományaival. Diósd a XVIII. századtól, az újratelepüléstől
leginkább németajkú településnek tekintendő. Diósdra katolikus
németek települtek, sőt, a korábban betelepült néhány rác család is

Czurkó Áron
Molnár Kristóf
Tomcsányi Mór
Sáfár Dominik
Pisti Dániel
Horváth Artúr Dániel
Szabó Lana

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!

Házasságot kötöttek:

Kutasi Ágnes és Sánta Norbert
Novákovics Judit és Ács Zoltán Péter
Gratulálunk a házzasságkötéshez,
és hosszú, boldog házaséveket kívánunk!

Elhunytak:

Seregi Béla Frigyes
Tatár Ernő Mihály
Keller György
Horváth Gyula
Weigand Gyuláné
Gyurcsik András
Őszinte részvétünk az elhunytak
hozzátartozóinak!
bionaturagaleria.hu

Diósd, Homokbánya u. 2.
(autókereskedés mellett)

Telefon: 0630/591-90-83

Nyitvatartás: H-P: 9:00-18:00

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

ADVENTI KÉZMÍVES
KIÁLLÍTÁS
és VÁSÁR

2016.december 17-18-19.
(szombat-vasárnap-hétfő)
Kék Géza Közösségi ház
2049 Diósd, Szent István tér 7.
MESTERSÉGEK ÜNNEPE
2016. december 17. (szombat) 16 óra
• Ünnepélyes megnyitó – a rendezvényt megnyitja
Bogó László polgármester
• Adventi, karácsonyi énekek – fellépnek az Eötvös
József Német Nemzetiségi Általános iskola német
tannyelvű osztályainak tanulói, felkészítőjük
Kunáné Farkas Márta.
• Moser Ernő fafaragó bemutatása, bejátszás Szikra
Zsuzsa újságíró és Kereki Sándor operatőr összeállításából
2016. december 18. (vasárnap)
• 14-15.30-ig Visszatekintés címmel betekintés
a Diósdi Társaskör Egyesület életébes vetítéssel.
(Benkő Judit)
• 16 óra Énekek, betlehemezés, népi játékok –
előadja Baloghné Tóth Márta hittanos csoportja
• Gyertyafényes teaházba szeretettel várjuk a fagyoskodókat és nem fagyoskodókat is is!
2016.december 19. (hétfő) Kiállítás a kiállításban
• Moser Ernő sváb fafaragó mester munkáinak bemutatása
Várjuk a diósdi gyermekeket és fiatalokat (óvodásokat, iskolásokat) is, számítunk írásban, rajzban
megfogalmazott véleményükre.
A nyitva tartás ideje alatt vásárlási lehetőség a kézmíves termékekből! Valódi kézimunkák!

Minden érdeklődőt és vásárolni szándékozót
szeretettel vár Diósd és a Társaskör egyesület!

2017. január 19-én 19 órakor a magyar kultúra napja alkalmából a Diósdi Társaskör vendége lesz Bodza
Klára, Eötvös József- és Németh László-díjas népdalénekes, énektanár.

Meghívó diósdi vállalkozások,
egyéni vállalkozók részére

Diósd Város Önkormányzat, valamint a diósdi
civil szervezetek decemberi, januári programjai
• 2016. december 17. 10.30 Karácsony a világ körül - bábelőadás az ÁMK-ban
• 2016. december 17. 17.00 Fidelio Kamarakórus adventi-karácsonyi hangversenye
• 2016. december 17-18-19-én (szombat-vasárnap-hétfő)
Kézmíves Kiállítás és Vásár a Kék Géza Közösségi Házban
• 2016. december 18. IV. adventi gyertyagyújtás 17.00 Református Egyház 17. 15 Diósdi Fúvószenekar
• 2017. január 10. 18.00 - lakossági fórum – Eötvös József
Általános Iskola tornaterme
• 2017. január 11-től március 1-ig szerdánként 10 és 12 óra
között szeretettel várjuk a Tájházban (Diósd, Béla utca) fánkkóstolásra az óvodásokat, kisiskolásokat és érdeklődőket!
• 2017. január 19-én 19 órakor a magyar kultúra napja alkalmából a Diósdi Társaskör vendége lesz Bodza Klára Eötvös
József- és Németh László-díjas népdalénekes, énektanár.
• 2017. január 28. 15 órától Tornaterem ÁMK - 3. Diósdi
Civil Börze - a diósdi civil szervezetek bemutatkozása, tagtoborzás

A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár programjai:
• Január 8-ától minden vasárnap 17.00 – Kalotaszegi 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 és 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 (0620-3989065) - (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.

DIÓSDHÉJBAN • 15

Várjuk Önöket fórumainkra, melyet
2017. január 6-án és 13-án, pénteken 17 órától tartunk a
Tájházban (Béla u. 1.).
Témáink:
• tájékoztató az elmúlt év önkormányzati tevékenységéről;
• szó lesz a vállalkozásokat érintő kistérségi norvég
projektről;
• beszélgetünk az elkövetkező időszak terveiről.
Tisztelettel hív, és minden érdeklődő vállalkozást vár
Bogó László polgármester és a Pénzügyi Bizottság.

Programok

(Diósd város önkormányzata a változtatás jogát fenntartja.)

Karácsony és újévköszöntés
A karácsonynak és az újévnek nálunk és szerte a világon megvannak az évszázados hagyományai,
ételei, s ezeket szinte mindenhol
megpróbálják a mai időkre átmenteni. S bár az egyes nemzeteknél
mások e két ünnep külsőségei, abban minden nép karácsonya közös,
hogy ez az időszak a szeretet, a
béke, a család ünnepe, az újév pedig
a jövendőbe vetett hité.

– Jézus születéséről – pedig a IV. század óta
emlékezik az emberiség. A karácsonyfát is
szinte mindenütt december 24-én állítják és
díszítik fel, és nálunk ekkor adjuk az ajándékokat is a szeretteinknek. A régi időkben a
magyar hagyományok szerint a karácsonyt
megelőző hosszú téli estéken együtt volt
a család, beszélgettek, adventi, karácsonyi
dalokat énekeltek, így készültek Jézus születésének ünnepére. S amikor az Esthajnal
csillag feljött, sor került a karácsonyi finom
vacsora elfogyasztására is. Régen első fogásként – a gonoszt elűzendő – mézbe mártott
fokhagymát, dióbelet ettek, majd felkerült
az ünnepi asztalra a hal, a káposzta, a bejgli,
valamint az alma és a dió.

Az egyes országok hagyományai
Angliában a karácsony az esztendő
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Ehhez a két időszakhoz kötődő hagyományok igen régről erednek: már az ókori
népek is hálaadó rítusokkal köszöntötték a
téli napfordulót, a keresztény karácsonyról

legkiemelkedőbb ünnepe, s tiszteletére
fényárba öltöztetik az utcákat. A 24-ét még
munkával töltik az emberek, majd kollégáikkal együtt ünnepelnek, s ezen a napon
látogatják meg barátaikat is. Karácsony
apó, vagyis Father Christmas 25-ére érkezik a kéményen keresztül, hogy teljesítse a
gyerekek kívánságait, és zoknijaikat telerakja ajándékokkal. De a felnőttek is ekkor
ajándékoznak, s utána együtt fogyasztják
el hagyományos ünnepi menüjüket: a sült,
töltött pulykát és a karácsonyi pudingot.
Írországban december 13. – Little
Christmas, vagyis a kiskarácsony – az ünnep kezdő ideje. Ilyenkor szokás feldíszíteni a családi otthonokat: az ablakokba
örökzöldeket és három gyertyát tesznek.
Ez utóbbi a szent családot jelképezi. Az
ünnep előtti este tej és friss kenyér kerül
az asztalokra, ha esetleg betérne Mária
és József, ne maradjon élelem nélkül. Az
íreknél fontos része az ünnepnek az éjféli
mise, szeretteik megajándékozása pedig
az angolokéhoz hasonló módon történik.
Az északi tájaknak is megvannak a maguk hagyományai. Finnországban például – ahol Joulupukki, vagyis a
Télapó lakik – már december 23-án előkészítik a hagyományos ünnepi ételeket,
az elmaradhatatlan lazacot, heringet, a sült
rénszarvast és a sajtlevest, és sok helyen
felkerül az asztalra a rozskenyérben sült finom sonka, valamint az elmaradhatatlan
jellegzetes édességeik, a karácsonyi mézes
és gyömbéres sütemények. De nem csak
a maguk számára készítenek finom fogásokat: bőségesen megetetik háziállataikat
is, étkezés után pedig nem szedik le az asztalt, hogy a karácsonyi manók is jóllakjanak. Természetesen nem marad el náluk
ilyenkor sem a gőzfürdőzés, ami az ünnepi vacsora előtti közös családi „program”.

Svédországban, ahol az ajándékokat egy JulBock nevű kecske hozza a gyerekeknek, sok
évszázadon át az északi menyhal volt a karácsonyi főétel vajas fehér szósszal és krumplival, jó erősen megborsozva. Mára azonban
többnyire valamilyen tőkehalat vagy libát
sütnek, ez utóbbit almával és aszalt szilvával
töltve, vöröskáposztával vagy sült burgonyával, áfonyaszósszal körítve.
Olaszországban a karácsonyi időszakban dudaszóval köszöntik Jézus születését. Elmaradhatatlan étel ilyenkor a
penettone, vagyis a karácsonyi kalács.
Vízkeresztkor újabb ünnepet tartanak: a
gyerekek ekkor ajándékokat, csokit kapnak Befanától, a jóságos boszorkánytól.
A spanyol gyerekeknek ugyancsak január
6-án hozzák az ajándékot a háromkirályok,
az országban ez a nap ugyanis a karácsonyi
ünnepség csúcspontja. Ilyenkor sok halat,
közte dévérkeszeget fogyasztanak, míg a
franciáknál a karácsonyi főmenü tájanként
más és más – marhahús, hal vagy éppen
szárnyassült –, de a legtöbb háznál nem
maradhat el a jellegzetes csokoládékrémes
fatörzs sem.

KARÁCSONYI RECEPTEK

Rákleves
ricottás
rétessel
Hozzávalók: 80 dkg konyhakész garnélarák,
10 dkg vaj, 1,5-2 dl száraz fehérbor, 1 szál
póréhagyma, 1 kisebb fej zeller, 1 szál sárgarépa, 2 gerezd fokhagyma, 1 csomag

sáfrányos szeklice, 4 dl tejszín, ízlés szerint
só és őrölt bors, 1 tk. étkezési keményítő.
A réteshez: 1 csomag 6 lapos kész réteslap,
20 dkg ricotta, 1 tojássárgája, 1 ek. friss,
apróra vágott petrezselyemzöld. A megtisztított zöldségeket apróra vágjuk, majd a
serpenyőben felforrósított vajon a sáfrányos
szeklicével együtt megfuttatjuk. Rádobjuk
a rákot, sózzuk, borsozzuk, és felengedjük
a borral. Forraljuk fel, majd adjuk hozzá a
tejszínt, és öntsünk hozzá kb. 1 liter vizet.
Főzzük kis lángon kb. 45 percig, és rövid
pihentetés után szűrjük le. A keményítőt
oldjuk fel egy kevés vízben, sűrítsük be vele

a visszamaradt levet, majd tegyük bele vis�sza a rákokat. Közben keverjük a ricottához
a petrezselyemzöldet és a tojássárgáját, majd
a szokásos módon töltsük meg vele a réteslapokat, és előmelegített sütőben süssük
készre. Ha kész, daraboljuk fel, majd a leves
mellé külön tányéron, még forrón tálaljuk.
Francia fűszeres-narancsos kacsamell
Hozzávalók: 4 kacsamell, 10 dkg méz, 2 csapott kk. őrölt gyömbér, 2 csapott kávéskanál
koriander, ízlés szerint só és Cayenne-bors,
2 narancs leve. Kockázzuk be a megtisztított
kacsamellek bőrét, keverjük össze a mézet a
fűszerekkel és a narancs levével, majd kenjük meg a páccal a kacsamellek húsos részét.
Tegyük a kacsamelleket a bőrükkel lefelé
egy sütőtálba, majd öntsünk alá egy kis vizet,
és fedjük be alufóliával. Süssük kb. 10-15
percig, majd vegyük le a fóliát, és hagyjuk
pihenni néhány percig. Végül szeleteljük fel,
és vékony narancsszeletekkel, valamint burgonyakrokettel tálaljuk.
Bárányborda zöld ceruzababbal Yorkshire-pudinggal
Hozzávalók: 90 dkg báránygerinc szelet, 1
citrom, 6 dkg zöld ceruzabab, 7,5 dkg vaj,
6 dkg citromos vaj, 1 dl olívaolaj, só, őrölt
bors. A pudinghoz: 15 dkg liszt, 2 dl tej, 2 tojás, 1 ek. vaj, csipetnyi só. A citromos vajhoz
a vajat felolvasztjuk, a citrom levét belefacsarjuk, héját belereszeljük. A megtisztított
bordákat sózzuk, borsozzuk, s az olajon egy
serpenyőben hirtelen elősütjük, majd áttes�szük sütőtálba, és előmelegített sütőben kb.
10 percig készre pirítjuk, miközben a citromos vajjal locsolgatjuk. A babot a vajon
roppanósra pároljuk. A pudinghoz az összetevőkből palacsintatésztát készítünk, majd
3-4 órát pihentetjük. A muffinformák aljára
mogyorónyi vajat teszünk, s a forró sütőbe
tesszük. Mikor a vaj felforrósodott, mindegyiket gyorsan feltöltjük egyharmadig a
tésztával (rögtön elkezd sülni), és azonnal
visszatesszük a sütőbe. A tészta 15-20 perc
alatt kidagad a formából, s aranybarnára sül.
Akkor jó, ha kívül már ropogós, de belül
még lágy.

Babapiskótás gesztenyemousse
Hozzávalók: kb. 25-30 db babapiskóta, 10
dkg csokoládé, 1 kk. olaj, csokoládéforgács a
tetejére. A krémhez: 50 dkg gesztenyemas�-

FÁNKSÜTÉS
2017. január 11-étől március 1-jéig
szerdánként 10 és 12 óra között
szeretettel várjuk a Tájházban
(Diósd, Béla utca) fánkkóstolásra
az óvodásokat, kisiskolásokat és
érdeklődőket!
(A szervezett csoportokat az
óvodavezetővel és az alsós igazgatóhelyettessel
egyeztetjük.)
A fánksütésre várjuk azokat is, akik
szívesen segítenének akár a helyszínen, akár otthoni
fánksütéssel.
Reméljük, hogy az alkalmak során - a tavalyi évhez hasonlóan - sok
vendéget fogadhatunk, segítőinkkel finomabbnál finomabb
fánkokat süthetünk, és a kóstolgatás alkalmával lesz lehetőség
egy kis ismerkedésre, beszélgetésre is!
Törő István - Gyerekdal

sza, 25 dkg mascarpone, 8-10 ek. baracklekvár, 3 dl tejszín, 2 ek. porcukor, 3-4 cl rum.
A sziruphoz: 2 dl tej, 5 dkg cukor, 2 cl rum.
A 10 dkg csokoládét gőz fölött megolvasztjuk az olajjal, és hagyjuk kihűlni. A babapiskótákból annyit, amennyi a forma oldalának
kirakásához kell, ferdén megmártunk a csokiban, és rácsra téve hagyjuk megdermedni.
Az egyik csomag gesztenyemasszát összekeverjük a mascarponéval, a porcukorral, a
rum felével és a maradék olvasztott csokival.
A másik csomag gesztenyemasszát összekeverjük a maradék rummal, a baracklekvárral
és a keményre vert tejszínnel. Egy közepes
méretű gyümölcskenyérformát folpackkal
kibélelünk, és az oldalát kirakjuk a csokis
piskótával. Ezután a baracklekváros, tejszínes krémet belesimítjuk. Annak a tetejére
tesszük a másik gesztenyés krémet és a tejes
szirupban megmártott piskótákat élére állítva, hosszában lezárjuk a tetejét. A kilógó
fóliával betakarjuk, és kb. 2 órára hűtőbe
tesszük. Tálaláskor tálra tesszük, óvatosan
lehúzzuk a folpackot, és a tetejét megszórjuk
csokoládéforgáccsal.

Téli éjben hó-lámpás lenni,
hókristályok szemébe nevetni,
hullani halkan, mint a pihe,
meglágyuljon a télnek szíve,
rég nem lehetek égi lámpás,
utam temetve, cipőm csámpás,
anyám szemébe néznék szótlan
a föld vermében is csak hó van,
csilingelő szánkóra várni,
húzná egy ló, kutya, bármi,
messze menjünk el a világból,
pihével megrakott ég hasából,
hol rőzse égne, s boldog karácsony,
szeretet fénye ülne a fákon,
várna a család, apám, anyám,
testvéreimmel az ég fogatán
elrobognánk, mert fénylő csillag
kísérgetett, s hajnalra itt hagy,
mindez tudom már, tél és álom,
örömöt csünget a fenyőfákon.
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Provence-i újévi bélszínszeletek
Hozzávalók: 8 szelet bélszín, 8 szelet zsömle, 8 db olajos ringli, 3 kk. szardellapaszta, 8
dkg vaj, 20-25 szem fekete olívabogyó, 4 ek.
olívaolaj, szárított bazsalikom, só, őrölt bor.
A szardellapasztát kikeverjük a vajjal, majd
megkenjük vele a megpirított zsömleszeleteket, és tálra rakjuk. A bélszínszeleteket
megkenjük olívával, borsozzuk, sózzuk,
meghintjük bazsalikommal, és teflon serpenyőben erős lángon mindkét oldalukat
3-4 percig sütjük. Rárakjuk őket a zsemle-

szeletekre, tetejüket 1-1 ringlikarikával és
olajbogyóval díszítjük. Vajas burgonyával,
párolt zöldségekkel kínáljuk.

Diósd Város
Víziközmű-társulat hírei
A Víziközmű-társulat felkészül a hosszabb futamidejű, 100 hónapos LTP-s szerződések közelgő lejáratára,
ugyanakkor folyamatosan végzi a rövidebb futamidejű, 70 hónapos LTP-s szerződések pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatokat, és a „B” program
megvalósulásához szükséges egyeztetéseket - tájékoztat Sohajda Lajos, a Víziközmű-társulat IB elnöke.

Felhívás az önrészek rendezésére
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A rövidebb, 70 hónapos LTP-s szerződések futamideje lejárt, a
100 hónapos LTP-s szerződések pedig a lejáratukhoz közelednek.
Mivel a szennyvízberuházásban elvégzett munkák ellenértékének
fedezetét a hiánytalanul befizetett tagi önrészek képezik, ezért
minden szennyvízkibocsátónak hiánytalanul rendeznie kell azt.
Az LTP-s szerződésekkel kapcsolatos munkánk lezárására a
befizetett önrészek és az állami támogatások kiutalását követően
kerülhet sor. A Fundamenta pénzügyi zárásakor és az átutaláskor derül majd ki, hogy mindenki időben törlesztette-e a vállalt
önrészét, és jogosult-e az állami támogatás teljes összegére. A 70
hónapos LTP-s szerződések lejártakor egyenlegközlő leveleket
küldtünk a tagoknak, amelyekben vagy visszaigazoltuk az önrész
hiánytalan befizetését, vagy túlfizetés esetén a visszafizetés tényéről értesítettük, illetve elmaradás esetén tájékoztatjuk az elmaradásból adódó következményekre.
Társulatunk nyilvántartása szerint a rövidebb futamidejű, azaz
70 hónapos LTP-s szerződéses tagok közül mintegy 30 ügyfél
egyáltalán nem teljesítette maradéktalanul a befizetési kötelezettségét a futamidő végéig, azaz 2016. április végéig. Sajnálatos
módon 21 társulati tag esetében már bizonyos, hogy az önrész
befizetésének elmaradása következményeként elmaradt az állami
támogatás is. Közülük 7 ingatlantulajdonos mindössze néhány
hónapnyi befizetéssel maradt el, így a be nem fizetett önrész és az
elmaradt állami támogatás összegét nekik kell teljesíteniük társulatunk felé. A többiek, azaz 14 LTP-s tagunk viszont alig néhány
hónapnyi önrészt teljesített a futamidő teljes hossza alatt. Mivel
ők több, mint fél éves elmaradásban vannak, átkerülnek az egyéb
magán befizetői csoportba, és számukra az érdekeltségi hozzájárulás mértéke a társulat küldöttgyűlésének döntése értelmében
399.905.- Ft.
A fentiekhez hasonló elmaradás megelőzése érdekében novemberben közel 150 levelet küldtünk ki az önrészük befizetésével

elmaradásban lévő, 100 hónapos LTP-s szerződéssel rendelkező
tagjainknak. Értesítettük a címzetteket az érdekeltségi hozzájárulásuk negatív egyenlegéről, és udvariasan megkértük őket, hogy
2016. december 10-éig rendezzék tartozásukat. Amennyiben
elmaradásban lesznek a futamidő végén, akár a magán befizetői
csoportba is átkerülhetnek, mint az előzőekben említett 14 ingatlantulajdonos.

Érkeznek a tulajdonosi nyilatkozatok
a vízjogi engedélyezéshez

A csatornázásból kimaradt területek „B” programba történő bevonásához a Kavicsos dűlő, a Fülemüle, a Mandula és a Géza
utcák esetében a gerinccsatornák fektetését és a házi bekötések
csatornafektetését megelőző vízjogi engedélyezéshez van szükség
a tulajdonosi nyilatkozatokra. Nyilatkozatok hiányában ezek a területek ellátatlanok maradnak.
Társulatunk 46 ingatlantulajdonosnak küldött tértivevényes
levelet, több esetben többször is postázva kértük, hogy járuljanak
hozzá a szolgalmi jog bejegyzéséhez. A kiértesítéseket követően
4 levél „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, a többiek átvették
az értesítéseket. Az érintett ingatlantulajdonosok többsége már
megadta a hozzájárulását, nekik ezúton is köszönetet mondunk.
Még hiányzik tíz tulajdonos nyilatkozata. Sajnálatos módon van,
aki meghalt, más esetekben cím- vagy tulajdonosváltozás nehezítette a kapcsolatfelvételi munkánkat. Irodánk munkatársai
mindent elkövetnek, hogy valamennyi tulajdonossal felvegyék a
kapcsolatot.
Itt ragadom meg az alkalmat, és kérem meg társulatunk valamennyi tagját, hogy címváltozás, tulajdonosváltozás, és halálozás
esetén azonnal értesítsék irodánkat. Továbbá az új tulajdonosok,
örökösök (az adásvételi szerződéssel, a hagyatéki végzéssel) keressenek fel bennünket, hogy minden segítséget megadhassunk
a jogviszonyuk és a tulajdonhoz kötődő kötelezettségük rendezéséhez.

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
LAKÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Diósd Város Önkormányzata nyílt pályázatot ír ki a 4/2009. (III.27.)-es számú rendelet szerint a tulajdonában lévő 2049 Diósd,
Szent Gellért u. 6/B. szám alatti 39 m2-es, felújítandó lakás szociálisan történő bérbeadására.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. január 11.
A pályázat benyújtásának helye: Diósd Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda.
A pályázat benyújtásának módja: A mellékelt jelentkezési lapon
(beszerezhető a Szociális Irodán).
A pályázaton való részvétel feltételei:
Szociális helyzet alapján pályázók esetén az önkormányzati lakások bérbeadása során érvényesítendő szociális, jövedelmi, vagyoni
feltételek a következők:
• a bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttlakó vagy
együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakása, és
• mind a bérlő családja, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszeresét, és
• a bérlő családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek
együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 50-szeresét meghaladja, és
• a bérlő a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról illetve, beköltözhető ingatlanát
nem idegenítette el.

Civil börze
2017. január 28-án, szombaton 16 órától 19 óráig az
Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola
tornacsarnokában civil börzét rendezünk. (A stand
berendezése 14 órától 15.30-ig lehetséges.)
Az előadások pontos sorrendjét a jelentkezések után
állítjuk össze, és e-mailben kiküldjük január 25-én.
Minden előre bejelentkezett civil szervezet számára
biztosítunk:
• standot: amelyet berendezhetnek saját ízlésüknek megfelelően, ahol bemutatkozhatnak, fogadhatják az érdeklődőket;
• színpadot: azoknak a civil szervezeteknek, akik
produkciókkal készülnek;
• vetítést (ppt, video) és egy-két mondatnyi bemutatkozást (a mi tolmácsolásunkban) azokról,
akiknek nincs előadásuk.

Jelentkezésnél kérjük jelezni, hogy számíthatunk-e
Önöktől előadásra, vagy vetítésre!
19 órától bál lesz. Vendég a Maghőmérő zenekar.

KÖVIRÓZSA
VIRÁGKUCKÓ

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

Lapunk
hirdetésfelvevő helye

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
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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Jelentkezési határidő: 2017. január 21.
Jelentkezési címek:
temes.dalma@diosd.hu,
vagy info@muvhazdiosd.hu

Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén három évre
szóló szerződést kell kötni a bérlővel.
Ha a határozott időre szóló bérleti szerződés lejáratának időpontjában a bérlő szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek az előírt feltételeknek, akkor kérelmére vele
három évre újabb bérleti szerződést köthet. Az erre irányuló kérelmet a határozott idő letelte előtt 90 nappal kell a Polgármesteri
Hivatalhoz benyújtani.
Bogó László
polgármester

A Diósdi Hagyományőrző
Klub életéből
Gyáli látogatás

Gyáli barátaink szeptemberi diósdi látogatásukat Márton-napi
libavacsora-meghívással viszonozták.
Megérkezésünkkor szendviccsel, süteménnyel (és az elmaradhatatlan pálinkával) kínáltak bennünket. Majd a színházterem (ez esetben vacsorára előkészített) asztalaihoz invitáltak
bennünket.
A helyi nyugdíjas csoporton kívül a sülysápi díjnyertes Pávakör tagjai is megjelentek, színpompás fellépő ruhájukban
népdalokat adtak elő. Ezt követően Kissné Irén felelevenítette
Szent Márton és a libák történetét, s következett az est fénypontja, a libavacsora: sült libacomb krumplival és párolt káposztával.
Vacsora után a vidámság kapta a főszerepet: Bozsóné Farkas
Rozika, nótaénekes népdalokat, slágereket adott elő, amelyeket
szintetizátorzene kísért.
A szép számú tombolatárgy klubtagjaink körében is sok tulajdonosra talált.

Kellemes délutánt, estét töltöttünk barátaink társaságában.
Köszönet Kissné Irénnek és minden közreműködőnek a meghívásért és a gondos rendezésért, valamint köszönjük Diósd Város Önkormányzatának a buszköltséghez adott támogatást.

Szép magyar beszéd

Az utóbbi időben klubtagjainkban felvetődött a gondolat,
foglalkozzunk a szép magyar beszéddel, az elharapódzott idegen (magyarul is kifejezhető) szavakkal, a diákok körében elterjedt zsargonnal, számítógépes rövidítésekkel, valamint a
helyesírási szabályok legutóbbi változásairól is essék szó. Felkértük Szűcs Annát (úgyis mint magyartanárt) egy ilyen témájú
előadás megtartására.
Anna felkészült, rutinos előadó, mondandóit a hallgatóság
lankadatlan figyelemmel kísérte. Többen hozzászóltak az előadás egy-egy témájához. A sikert igazolja, hogy – közkívánatra
- felkértük az előadót egy későbbi időpontban tartandó újabb
ismertető megtartására.
Köszönjük Szűcs Annának az érdekes előadást.
GHK

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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Békés, Boldog
Ünnepeket
Kívánunk!

Influenza szezon

Az időjárás változékonyságával, a hideg idő beköszöntével gyakoribbá válnak a felső légúti gyulladásos megbetegedések, „megfázások”, felső légúti hurutok. Többségüket vírus okozza, melyek közül
kiemelendő az influenza.
Az influenza az orthomyxovírusok családjába tartozik, a légutak felső (epiteliális) sejtjeiben szaporodik, nyálkahártya-gyulladást okozva. Az influenza betegség
szezonálisan fordul elő, a mérsékelt
égövön „szezonja” novembertől márciusig tart, Magyarországon az influenzajárványok 6-12 hét alatt zajlanak
le. Világjárvány csak ritkán fordul elő,
amikor egy új antigénszerkezetű virulens kórokozó jelenik meg (utoljára
2009-ben volt, ekkor jött a H1N1).
A típusos tünetek: rövid lappangási idő (1-4 nap) után hirtelen
alakul ki magas (38ºC feletti) láz,
izomfájdalom, levertség, gyengeség, torokfájdalom, esetleg köhögés,
hányinger. A legtöbb beteg esetében
a láz 2-4 napig tart, és pihenés, C-vitamin, lázcsillapítás, bő folyadékfogyasztás mellett nyomtalanul gyógyul.
A tisztán vírusos fertőzés tehát nem szorul antibiotikus kezelésre.
Fontos a tünetek jelentkezésekor orvoshoz fordulni, mert a korai
kezelés elkezdésével, illetve pihenéssel a felülfertőződés, illetve a
kórokozó terjedése megelőzhető. Influenzaszerű tüneteket egyéb
kórokozók is okozhatnak (pl. parainfluenzavírus, adenovírus stb.),
melyeket klinikai tünetek alapján nem lehet elkülöníteni az influenzától. Az influenzaszerű megbetegedések 30-60%-a tünetmentesen,
vagy igen enyhe tünetekkel zajlik. A szezonális influenzajárványok
a lakosság 5-10%-át betegítik meg, leggyakrabban a gyermekeket és
az időskorúakat.
Szövődmények A hosszabb ideig tartó lázas állapot szövődményre utal. A súlyos lefolyás kialakulhat vírusos tüdőgyulladás kialakulása miatt, illetve a vírusos fertőzés miatt sérült nyálkahártya
fogékonnyá válhat a bakteriális felülfertőződésre. Az influenzafer-

tőzés súlyosbíthatja a meglévő krónikus alapbetegséget is, az elesett
általános állapotú idős betegek esetében akár fatális is lehet. A súlyos
szövődmények 90%-ban az időskorúak körében fordulnak elő, különösen a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésben, asztmában, cukorbetegségben, daganatos betegségben, kóros elhízásban
szenvedőket érintik.
Védőoltás Az influenza és a vele összefüggésbe hozható súlyos szövődmények leghatékonyabb megelőzése a védőoltás. A
szezonális influenza elleni oltóanyagok három inaktivált influenzavírus-törzs antigénjeit tartalmazzák. Az idén a 3 Fluart nevű oltóanyag rendelkezésre áll a háziorvosoknál. A védőoltás ingyenes
- alapbetegségtől függetlenül - minden 60 éven felüli beteg számára,
ezen kívül életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegek,
asztmások, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a veleszületett, vagy orvosi kezelés (pl. daganatos betegek) miatt immunhiányos állapotú, a máj- és vesebetegek, a cukorbetegek, a várandósok,
vagy a gyermekvállalást tervező nők és a tartós szalicilátkezelésben
részesülő gyermekek vagy serdülők számára. A gondozási, ápolási
otthonokban élők és gondozóik, az egészségügyi dolgozók, a sertésés baromfitartással, állatszállítással foglalkozók, és a migránsokkal
dolgozók számára is ajánlott.
A védőoltás az idős emberek körében a kórházi felvételek számát
25-40%-kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti.
A hazai vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem
okozhat. Az oltást követően lehet enyhe mellékhatás, mint fejfájás,
levertség, hőemelkedés vagy bőrpír az oltás helyén. Ezek a nem kívánt mellékhatások 24-36 óráig tarthatnak.
A védőoltás hatásának kifejlődése kb. 2 hét, tehát érdemes a szezon elején beadatni. Az oltóanyag rendelkezésünkre áll, várjuk szeretettel betegeinket.
Dr. Magyar Mária Tünde, a negyedik körzet háziorvosa

DIÓSDHÉJBAN • 21

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

Kovács Sándor
0620/485-65-47

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés

s + terv
Csatornabeköté
hétvégén is!

MOGYORÓSI

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!

Eladó!

Diósdon kertvárosias környezetben egyszobás összkomfortos ház részben beépített tetőtérrel, több kis
melléképülettel,kis udvarral, gáz és vegyes tüzelésű
kazánnal.
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Érdeklődni: 8-19 óráig 06 30 4303 245

Kiadó

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

A megszokott, sikeres
Vágner Adrienn ügyfélkiszolgálás
06-20-349-1212
mellett

Karácsonyi
meglepetésünk

Bodzsar Ágnes
06-30-215-9716

minden 2017. január 15-ig
megkötött megbízási szerződés
esetében a jutalékunk

csak 2,5 %

w w w.ma x-ingatlan.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!
fodrász

KUPON
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A hirdetést felmutatók 10% kedvezményben részesülnek a vásárlásuk végösszegéből 2016. december 31-ig. Más kedvezménnyen nem összevonható.

–10%

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

www.kiaerdm6.hu

Idén átvehető Kia cee’d
akciós modellek
készletről!

Kia cee’d LX, 5ajtós, 1.4i, (100LE) 4.204.000 Ft-tól*
Most érdemes készleten élvő, akciós modellünkből választani, hiszen az ajánlatban
megrendelt modellek még idén átvehetők! Sőt, ha felmutatja személyesen ezt a
hirdetést, 20.000 Ft értékű bónt kap ajándékba, amit szervizünkben, vagy új autó
megrendelésekor tartozékvásárlásra használhat fel. Részletek kereskedésünkben.

M6 Kft.

2030 Érd, 6-os főút 23. km.
Tel.: +36 (23) 368-818
kereskedes@kiaerdm6.hu
www.kiaerdm6.hu
Az Ön lakóhelyéről a legkönnyebben megközelíthető márkakereskedés!
Cee’d üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 3,9 – 6,3 l/100 km, CO2 kibocsátás (kombinált): 102-141 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 tagállamokra (+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár). A garancia feltételeiről
érdeklődjön a Kia márkakereskedésekben A kép illusztráció. *Az akció visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes Kia cee’d LX, 1,4i 100LE-s, 5 ajtós modell esetén.

