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Kápolnakerti
nyári zenés esték
Július 1.

Diósdi Fúvószenekar

Július 8.

Pusi& Trixi Duó (utána Tóbiás
Diszkó a Kék Géza Közösségi
Házban)

Július 15.

Márványos tamburazenekar

Július 22.

Diófesztivál és Barackfesztivál

Július 29.

Rob Hollywood

Augusztus 5.

Hagyományőrző est,
Történelmi Bajvívó Egyesület,
Susato Régizene Együttes,
Fricska zenekar

Kiadó

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

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

Minőségi fogsor Diósdon
Díjmentes fogtechnikai szaktanácsadás,
állapotfelmérés akár
az Ön otthonában is!

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

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Diósdi cég raktári árukezelõ , gépkezelõi munkatársakat keres
Amit kínálunk:
• Hosszú távú, stabil munkahely
• Nettó havi alapbér 160.000-240.000 Ft
• Emelt mûszakpótlékok
Elvárások:
• Legalább 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen elõélet
• Több mûszakos munkarend vállalása
• Pontos, precíz, megbízható munkavégzés
Munkavégzés helye: Diósd Iparterület

Gyermekekért díj
és a Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
12/2016. (III. 31.) sz. önkormányzati rendeletében döntött a Gyermekekért díj és a Diósdi Gyermekekért
és Ifjúságért díj alapításáról. A „Gyermekekért”
díj kiemelkedő pedagógiai, segítő munkáért adományozható diósdi lakóhellyel rendelkező, vagy
diósdi óvodában, bölcsődében vagy iskolában dolgozó személynek vagy diósdi közösségnek.
A „Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért” díj a gyermek és ifjú korosztály nevelésében, közösségi nevelésében, az ifjúságvédelemben,
vagy a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiváló
munkát végző diósdi lakóhellyel rendelkező személynek vagy diósdi
közösségnek adományozható.
2017-ben Gyermekekért díjat kapott Forró Dezső
Lászlóné óvónő és
Katona Eszter kisgyermeknevelő. A
díj a pedagógus napi
ünnepség keretében
került átadásra 2017.
június 1-jén az új iskolában.

Katona

Esz-

a Bölcsőde
megnyitása óta az
intézmény munkavállalója. Kedves, vidám, őszinte és nyíltszívű
személyiség, aki fiatal kora ellenére nagy rutinnal, emellett óriási
gyermekszeretettel és hivatástudattal végzi feladatait. Pedagógiai
munkája kiemelkedő, a szülőkkel kialakított kommunikációja példaértékű. A munkatársak is mindig számíthatnak a segítségére. A
gyermekek és az intézmény érdekének képviseletét magas színvonalon látja el, munkaidőn kívül is a gyermekek és a családok életének
jobbá tételén fáradozik.
A Szülői Fórumban intézményi képviseletet lát el, és az alapítványi munkában is fáradhatatlanul tevékenykedik. Hivatástudata,
gyermekszeretete, rugalmassága és innovációs készsége is mintául
szolgálhat nemcsak pedagógiai és azt segítő munkakört ellátó dolgozók, hanem mindenki számára.
ter

ezerféle dolgot, amit kellett. Régi óvodásai ma is visszajárnak hozzá
felidézni az emlékezetes pillanatokat.
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben a
gyermekekért végzett áldozatos és kiemelkedő munkája elismeréseképpen Kemény Kornél és Keményné Pap Szilvia, valamint Pákhné
Fekete Alexandra részére Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díjat
adományozott. A díj 2017. május 29-én 17 órakor került átadásra az
Önkormányzat dísztermében.

Kemény Kornél és Keményné Pap Szilvia életútja:

Kornél 2001 óta dolgozik az Eötvös Iskolában. A tanítói munka
mellett folyamatos volt életében a társadalmi szerepvállalás. Kornél
már közel 20 éve tagja a Diósdi Gellért Kórusnak, ugyanakkor sikeresen adja át az éneklés szeretetét tanítványainak. Életpályáját végigkíséri a kézművesség, a játszóházak és a táborok szervezése.
Felesége, Keményné Pap Szilvia a tantestületnek megbecsült
tagja, megfontolt, okos gondolatai mindig előreviszik a problémás
ügyeket.
A hagyományos és megszokott tanítói munka mellett folyamatosan képezte magát olyan területeken, amelyek elősegítik tanítványai
készségeinek széleskörű fejlesztését, ilyen például a szorobán vagy
a logikai készségeket fejlesztő oktatókészlet alkalmazása, amelynek
versenyrendszerébe szervezőként is bekapcsolódott.
Szilvi kiemelkedő jellemvonása a gyermekszeretet, óriási empátiával kezeli a rábízott tanítványokat.
Városunk jeles napjain a különböző rendezvényeken kamatoztatják megszerzett ismereteiket, készségeiket. Mindkettejük tanítói
munkáját a gyermekszeretet hatja át, a gyerekekkel való foglalkozá-

Forró Dezső
Lászlóné 40 éve

sukat a kreativitás, a kiemelkedő személyiség- és közösségfejlesztés
jellemzi. Rendszeresen szerveznek tábort a gyereknek.
A szülők és az iskolai közvélemény legnagyobb megelégedésére
végzik munkájukat.
A Kemény házaspár három gyermeket nevel nagy szeretetben.
Pákhné Fekete Alexandra a férjével és három gyermekével
él Diósdon, közismert személyiség.
Évek óta a diósdi gyermekrendezvények egyik kitalálója, megálmodója és megszervezője.
Neki köszönhető, hogy rendszeresen van bábszínház-előadás és
diavetítés a kicsiknek.
Ő kezdeményezte, hogy legyen minden télen Mikulásház, tavas�szal pedig Nyusziház. E rendezvényeken tartalmas, felejthetetlen
programokkal várják a gyermekeket.
Az Együtt Diósdért Alapítvány keretében szervezi a gyermeknapi
műsorokat.
Munkáját önzetlenül végzi, több száz gyermek és szüleik örömére. Nem fárad el soha, és bárhol, bármikor találkozunk vele, mosolya
felvidítja az embereket.
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dolgozik kisgyermekek között, 30-40
óvodással kezdett a
csoportjában, amikor pályakezdőként
dolgozni kezdett egy
budapesti óvodában.
Diósdra 1987 nyarán került, azóta dolgozik városunk óvodájában, az Ifjúság
úti épületben. „Jól
csak a szívével lát az
ember” mondja Exupery. Ő mindig így
látta a gyerekeket:
látta bennük a jót, a szeretnivalót, a segítségre, ölelésre vágyót. Akkor is, ha nehezebbek voltak azok a bizonyos szürke hétköznapok,
hiszen egy óvodapedagógusnak sem csupa „móka és kacagás” az élet.
Tette a dolgát: mesét olvasott, ebédet osztott, könnyet törölt, s még

Félidő
Fejlődünk!
Az

eddigi beruházások meghaladják a 1200 millió forintot!

Sportnyelven fogalmazva a félidő egy mérkőzés felét jelenti, önkormányzatunk esetében
pedig a választási ciklus felét. Illő ilyenkor
számba venni, hogy mit tudott elvégezni a
testület abból, amit célul tűzött maga elé a ciklusprogramjában, s végiggondolni, mi maradt
még a feladatok közül következő időszakra.

Mi az, amit feltétlenül meg kell,
és mi az, amit még ezen felül meg
lehet csinálni?

Szeretném, ha a második félidő előtt Önök,
diósdiak is elmondanák véleményüket, és jeleznék, mit tartanak
mindenképpen elvégzendőnek! Figyelembe véve természetesen a
pénzügyi realitásokat. Kérem, töltsék ki a laphoz mellékelt kérdőívet, és küldjék vissza, hogy döntéseinknél figyelembe vehessük válaszaikat!
De mielőtt hozzálátnak az ikszeléshez, vegyük sorra együtt, mit
is végzett a testület az elmúlt két és fél évben. Az nem volt kérdés,
hogy az önkormányzat biztosítja az intézmények - tehát a bölcsőde,
az óvoda, az iskola, az egészségház, a könyvtár, a közösségi ház, valamint a hivatal - működését, a település fenntartását, és csak ez után
következik minden önként, pluszban vállalt feladat.

Honnan indultunk?

Itt, a Diósdhéjban című helyi lapban 2014 novemberében adtunk
hírt arról, hogy a kassza 80 millió forintos hiányt mutatott, s csak a
beruházási hitel folyósítása után, az év végére lett pozitív a mérleg.
A ciklusprogramunkat 2015 tavaszán fogadtuk el. Ebből felidézem legfontosabb célkitűzéseinket.

Jövőképünk

„Diósd az a hely, amelyett az itt élő emberek tesznek vonzó, élhető településsé. Fiatal városunk a fejlődést összehangolja a környezet megóvásával, a közlekedés biztonságos és teljes települést lefedő
megszervezésével, valamint a gyermekek helyben biztosított, magas
színvonalú nevelésével, oktatásával és fejlesztésével.” Ezt írtuk ciklusprogramunkban, és azzal folytattuk, hogy az „aktív párbeszédet és
a helyi gondolatok bevonását akarjuk megvalósítani a városfejlesztésben és a mindennapi működésben”(A ciklusprogram teljes anyaga a diosdi weboldalon, itt olvasható: http://diosd.hu/?p=1)
Mindezek érdekében elindítottuk Facebook oldalunkat, ahol
rendszeresen tartok polgármesteri fogadóórát. Azoknak a diósdiaknak pedig, akik szívesebben beszélgetnek személyesen közügyeinkről, a rendszeresen megszervezett „Disputa” keretében van lehetőségük tájékozódni, és elmondani véleményüket. A „Diósdhéjban”
című újságot immár 4000 példányban jelentetjük meg, és juttatjuk el
Önökhöz. Új weboldalunk van, amelyet sok kritika ér, éppen ezért
is fejlesztjük tovább. Többször tartottunk tájékoztatót a helyi vállalkozóknak, elindult a Vállalkozói Klub. Városunk fejlesztéseiről film
is készült, melyet a weboldalon láthatnak (http://diosd.hu/?p=10).
Lakosságunk hivatalos ügyintézésének 50%-a itt, a Polgármesteri Hivatalban zajlik, ez évente 8-9 ezer ügyintézést jelent. Fontos
számunkra, hogy ez gyorsan, pontosan és az Önök megelégedésére
történjen. Ennek érdekében fejlesztettük szolgáltatásainkat.
Ügyfélszolgálatunk a hét minden napján fogadja az érdeklődőket.
A bejelentéseket e-mailben is elküldhetik, munkatársaink válaszolnak rá. Beindítottuk ingyenes jogsegélyszolgálatunkat. Tudjuk, hogy
van még javítanivalónk, dolgozunk is az új lehetőségeken, azonban
az alacsony köztisztviselői fizetések miatt egyre nehezebb jó szakembereket találni.
Térinformatikai rendszert indítunk be, így a lakossági bejelentések nyomon követhetősége, ellenőrzése is erősíti a nyilvánosságot.
Megkezdtük a nagyon régóta sok gondot okozó házszámozás
rendbetételét.

Több zöld, tisztább levegő, egészségesebb élet!

„A település növekedése, a telkek értékesítése, beépítése miatt egyre kevesebb zöld
terület maradt a településen” fogalmaztuk
meg gondként ciklusprogramunkban.
Elhatároztuk, hogy véget vetünk ennek
a rossz gyakorlatnak, ezért a Helyi Építési
Szabályzatban rögzítettük, hogy zöld területeinket megtartjuk, nem adjuk el! Sőt,
fejlesztjük! Az elmúlt években a Homokbánya területén, a Kocsis utcai ovi mögött
és más kisebb területeken 1000 db fát ültettünk eddig, így szépen növekszik már
a „diósdi kerekerdő”. Adtunk 500 db gyümölcsfát is lakosainknak, elősegítve ezzel a
„diósdi gyümölcsöskert” programot.
A napokban szétosztottunk 500 komposztládát, hogy ezzel is ösztönözzük a
tápanyag-visszapótlást. Tavaly tavasztól a
zöld hulladék ingyenes elszállítása mellett a lakóingatlanoktól viszik
el a műanyag- és papírhulladékot, s házhoz megy a lomtalanítás is.
Itt szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy közterületeink
rendben és tisztán tartása azonban nem csak az önkormányzat feladata! A ház előtti utcaszakasz és az árok gondozása az ott élők dolga.
Ezt rendelet írja elő, de szükség is van az Önök közreműködésére!
A 12 fős településüzemeltetési csoport nem győzi minden esetben a
munkát, a költségvetésünkben meghatározott összeg is szűkös erre
a területre. Azon vagyunk, hogy rendezettek legyenek közterületeink. Rugalmasabb, gyorsabb és hatékonyabb munkát várunk az idei
átszervezéstől.
Fontos az is, hogy lehetőleg mindannyian - immár több, mint tízezren - úgy érezhessük, jó diósdinak lenni! Ennek érdekében, s azért,
hogy egy nyelvet beszéljünk, az együttélési rendeletünkben több
közösségi szabályt lefektettünk például a hangos zenehallgatásról,
a kutyasétáltatásról, a fűnyírásról, a szemetelésről. A rendelet teljes
szövegét elolvashatják weblapunkon, a www.diosd.hu -n.

„Élj egészségesen!”

„Sokan azért szeretünk Diósdon élni - írtuk ciklusprogramunkban - mert egyszerre vagyunk távol és közel Budapesthez, a nagyvárosi forgataghoz. A kertvárosi lét egyik sajátja, hogy nyugalmat,
kikapcsolódást és rendezett környezetet találjunk, ahol lehetőség
van sportolásra, aktív kikapcsolódásra.”
Az egészségmegőrzéssel kapcsolatban több, sokakat vonzó programunk is volt, például a szűrések éjszakája, szűrések napja, felvilágosító előadások. Beindítottuk a 4. háziorvosi praxist, és kialakítottuk
az 5. védőnői körzetet. Így orvosainknak, egészségügyi dolgozóinknak több ideje, figyelme jut egy-egy emberre. Vásároltunk egy
új fogorvosi széket is. Az egészségügyi kerekasztalt, családsegítőt új
helyre költöztettük, így jelentősen javult a megelőzés lehetősége, és
ez is segíti az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelését.
Támogatjuk az idősek tornáját, és a szabadidő hasznos eltöltéséhez
több lehetőséggel járultunk hozzá. Működik a négy évszakos sípálya,
a bringapálya, a teniszpálya, százak mozogtak együtt a családi sportnapon, és tömegsport időpontokat is találhatnak már a Sportközpontban. Az Önkormányzat saját erejéből ezeket nem tudta volna
megvalósítani, külső vállalkozókkal és lelkes önkéntesekkel együtt
viszont sikerült mindezt megteremteni. Célunk továbbra is az aktív,
egészséges életmódra nevelés. Ehhez szeretnénk megteremteni a
feltételeket, például terveink között szerepel egy szabadidőpark létrehozása is: https://youtu.be/xG5i58Lhdvg.
A város kinőtte az Egészségházat, sajnos azonban pályázatainkra
eddig nem kaptunk támogatást, de azon dolgozunk, hogy az egészségügyi ellátás körülményein tovább javítsunk.

„Tegyünk többet az itt élő gyermekek neveléséért, fejlesztéséért!”

Ciklusprogramunkban azt is megfogalmaztuk, hogy mivel „Diósd
egy fiatal település, ahol nagyon sok óvodás és iskolás gyermek él,
megmaradt az Önkormányzat felelőssége abban, hogy megadja a lehető legtöbb lehetőséget az itt élő gyerekek fejlődéséhez, és segítse a
szülőket a boldogulásban.”

Lakosságunk létszáma hozzávetőlegesen 150 - 200 fővel nő évente. Legnagyobb örömünkre Diósdon egyre több a gyermek. Erre
büszkék vagyunk, és anyagi szűkösség ide vagy oda, a kicsikre és a
fiatalokra különösen figyeltünk a ciklus első felében, és így lesz ez a
továbbiakban is.
Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek itt, Diósdon a gyerekekről
szóltak. 2015-ben befejeztük a bővítést a nagy iskolában (két és fél
tanteremmel), terven felül kialakítottunk egy drop-off megállást is.
Tavaly a kisiskolát építettük át teljesen új óvodává, és a volt Tigáz
irodaépületet új alsós iskolává, melyet idén adtunk át. A nagy iskolánál új játszóteret és parkolót építettünk. Lecseréltük a tornateremben a bordásfalat.
Nemcsak az iskola, óvoda épületei újultak meg városunkban. A
képzések, foglalkozások is bővültek. Önálló zenetagozatos iskola indult 170 fővel. Megszerveztük a nyári napközis tábort először
3, majd most már 5 héten keresztül, amit 60-70 diák vesz igénybe.
A „tele iskolatáska” programunkkal 120 családnak segítjük az iskolakezdést. Az önkormányzat támogatja - az állami segítség mellett
- a gyerekek kedvezményes étkeztetését. Az óvodában több mint
250 gyerek eszik ingyen. Ez évente 40 millió Ft plusz kiadást jelent.
Folytatjuk a diósdi gyerekek életének harmonikusabbá, szebbé
tételét. Az új iskola udvarának befejezése, az iskola biztonságos megközelítése elsődleges feladatunk erre az évre. Támogatjuk a DDSE
sportberuházását, a kézilabdacsarnok építését.

Az első félidőben számos új programot indítottunk el. Ilyen például a Mikulásház, Nyusziház, fánksütés, Civilek napja, Diósdi piknik,
Kápolna kerti nyári esték. Sokan megkedvelték ezeket a diósdiak közül. Időskorú lakosaink programjai is kiemelten fontosak számunkra. Ezért különféle módokon támogatjuk az Idősek karácsonyát, az
Idősek világnapját, a szép korúak tornáját, a Nosztalgia Filmklubot.
Hangsúlyozom, hogy a félidős beszámolómban felsoroltak nem
’kötelező’ feladatai az önkormányzatnak, hanem önként vállaltak,
amelyeket csak saját forrásból finanszírozhatunk. De ezt megtesszük
a továbbiakban is, mert az itt élők érdekében nélkülözhetetlenek!
Fontosnak tarjuk, hogy tájékoztassuk Önöket. A munkánkhoz
azonban az is szükséges, hogy visszajelzést kapjunk Önöktől, hogy
közösen határozzuk meg, mely irányban haladjunk tovább. Tudnunk kell, hogy mit tartanak fontosnak, szükségesnek, minek érzik a
hiányát. Beszámolóm elején írtam, most megismétlem: kérem, hogy
juttassák vissza számunkra a mellékelt kérdőívet a Polgármesteri
Hivatalban kihelyezett gyűjtőládába, vagy küldjék vissza e-mailen az
onkormanyzat@diosdi.hu-ra.
A ciklusprogramról több információt, valamint adatokat, statisztikát találnak a http://diosd.hu/?p=10 lapon.
Építsük, szépítsük együtt Diósdot!
Bogó László polgármester

Tegyük együtt szebbé Diósdot! - hirdettük meg ciklustervünkben.
A lokálpatriotizmusra építettünk, a civil szervezetek támogatása
fontos számunkra, és az is, hogy élő városunk legyen! Ebbe a programba beleértjük közterületeink felújítását, új játszóterek, parkok,
pihenőhelyek kialakítását. 120 méter járdát tudtunk a lakótelepen
rendbe tenni! A Vadvirág utcában 250 métert építettünk, ahol eddig
nem volt járda. A Barkácskör által készített szabadtéri padok, asztalok, szemetes- és virágládák azt bizonyítják, hogy kreativitással és
önzetlenséggel milyen sokat lehet tenni. Része életünknek, így nem
feledkeztünk meg a temető bővítéséről, és a ravatalozó megújítása is
hamarosan elkezdődik.

Az eltelt időszak
fejélesztései, beruházásai:

A „Te városod” program

Otthon

vagy!

Közlekedési

program, közbizton-

ság

Ciklusprogramunkban azt írtuk, hogy „egyszerre kell javítanunk a
közlekedés minőségén és a gyalogos, valamint a kerékpáros közlekedés lehetőségein, biztonságán.”
A közlekedési ártalmak csökkentése fontos célunk. Elkészült az
M0-ás zajvédő fala, továbbra is fenntartjuk a 30-40 km/órás sebességkorlátozást. A „Közlekedési koncepció” szeptemberig van lakossági véleményezésen. A közlekedés biztonsága is fontos számunkra.
A Kocsi utcai ovi előtti parkolási és gyalogos problémákat megoldottuk. A nagy iskolánál dropp-off megállót alakítottunk ki, mint
említettem, az új iskolánál pedig közterület-felügyelők segítik a közlekedés zavartalanságát a kritikus időkben.
Foglalkozunk a városon belüli tömegközlekedés lehetőségével,
valamint a szomszédos városokba való utazással (kapcsolódva a vasúti vagy a BKK tömegközlekedési csomópontokra való ráhordással).
A közbiztonság kiemelten fontos számunkra, ezért többféleképpen is segítjük a rendőrség munkáját. Támogatjuk például a
rendőrök gyalogos járőrözését, mivel ez is növeli a közbiztonságot.
Új polgárőrség alakult, melynek működését anyagilag is segítjük.

Színes Diósd! Közösségek, kultúra

2016-ban: 462,4 millió Ft - az éves költségvetés 27%-a
• lakótelep - 120 méter új járda: 2,4 millió Ft
• nagyiskola – parkoló: 2 millió Ft
• nagyiskola – játszótér: 1,3 millió Ft
• új óvoda építése/2016: 120 millió Ft
• új iskola építése/2016: 145 millió Ft
• geotermikus fűtés - nagyiskola - szolgáltatói beruházás: 110
millió Ft
• konténerbérlés az iskolásoknak 5 hónapra: 8 millió Ft
• Felső kőbánya – veszélyelhárítás: 31,5 millió Ft
• M0-ás - új zajvédő fal (! NIF beruházás): cca. 40 millió Ft
• iskola tornaterme - bordásfal cseréje: 1 millió Ft
• parkoló - temetőnél – SZIGÜ: 1,2 millió Ft
• 2017-ben 363,6 millió Ft - az éves költségvetés 26%-a
• új óvoda építése/2017: 12,5 millió Ft
• új iskola építése/2017: 136,5 millió Ft
• konténerbérlés – 2,5 hónap: 4 millió Ft
• geotermikus fűtés - új iskola – szolgáltatói beruházás: 140
millió Ft
• MEGALIT fürdő – üzleti- és látványterv: 62 millió Ft
• Szent Gellért utca – pincebeszakadás helyreállítása: 4,5 Millió
Ft
• Homokbánya köz - út elmozdulása miatti kiadás: 4,1 millió Ft
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„Meggyőződésünk, hogy Diósdot akkor érezzük igazán magunkénak, ha egy összetartó és aktív közösség alakul ki” írtuk ciklusprogramunkban.
Köszönhetően a sok aktív civil szervezetnek, Diósd kulturális
élete rendkívül gazdag. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk őket.
Segítségünkkel és a Német Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulásával megalakult a diósdi fúvós együttes. Kiemelten kezeljük a
nemzetiségi programokat. A közösségi házat és a könyvtárat kinőtte
a város, új, modern közösségi terekre lenne szükség, sajnos azonban
ezekre most nincs pénzünk.

2015-ben: 364,4 millió Ft - az éves költségvetés 21%-a
• Kocsi utcai ovi előtti parkoló átépítése: 4,5 millió Ft
• iskola 2,5 tanteremmel való bővítése: 120 millió Ft
• Drop-off megálló, iskola előtti bejárat átépítése: 5,4 millió Ft
• Bartók 5. ház körül a vízelvezetés: 1 millió Ft
• TIGÁZ telephely megvétele: 154,5 millió Ft
• Vadvirág utcai járda: 12 millió Ft
• Iparterület – aszfaltos út építése: 22 millió Ft
• HÉSZ véglegesítése: 2,5 millió Ft
• Felső-kőbánya területének helyreállítása ( vis maior): 32 millió Ft
• új iskola tervezése, kiviteli tervek, engedélyezés: 10,5 millió Ft

Pedagógus nap
Diósd Város Önkormányzata az idei pedagógus napi
ünnepségét június 1-jén az új iskolában tartotta.
Bogó László polgármester köszöntője után az óvodások és az iskola citerásai adtak kis műsort az iskola, az óvoda és a bölcsőde
pedagógusainak. Ünnepi beszédet Szűcs Anna alpolgármester
asszony és Sárközi Márta, az érdi tankerület igazgatója mondott.
Ezt követően a Gyermekekért díj átadására került sor. 2017-ben
Gyermekekért díjat kapott Forró Dezső Lászlóné óvónő és Katona Eszter kisgyermeknevelő. Gratulálunk nekik!

amivé ez a város válik a jövőben? Hogy mennyire fontos, közösséget formáló gondolatokat közvetít a munkátok? Mindannyiunknak van egy kedves emléke, egy jó története az életét
meghatározó pedagógusokról, akik valóban hozzájárultak ahhoz, milyen hivatást választunk, milyen értékeket vallunk. Ezt
szülőként sem feledjük, ezért is fordítunk kiemelt figyelmet arra,
hogy milyen közösséget választunk gyermekeinknek. Városvezetőként is tisztában vagyunk azzal, hogy egy jó bölcsőde, óvoda,
iskola elkötelezett pedagógusokkal milyen hatalmas értéket, micsoda megtartó erőt jelent egy település életében.
A jövőt formáljátok, alakítjátok, és ez a legnagyobb, legértékesebb dolog mindannyiunk számára. Nagy felelősség, de a legszebb hivatás pedagógusnak lenni.

Törő István

Hatalmat a könyvnek!
Az Ünnepi Könyvhétre

Szeretettel köszöntöm Sárközi Mártát, tankerületünk igazgató
asszonyát, a bölcsőde, az óvoda és az iskola pedagógusait, képviselőtársaimat, valamennyi kedves vendégünket!
Június első vasárnapja a pedagógusok ünnepe. Ünnepelni, köszönteni, köszönetet mondani gyűltünk ma össze. Mozgalmas
év áll mögöttünk: óvodát, iskolát építettünk. Költözködtünk a
konténerből és az öreg oviból az újba, a kis iskolából a konténerbe, majd hét hónap múlva az új iskolába. Mindannyian tudjuk, mennyi szemléltető eszköz, oktatási segédanyag gyűlik össze
évek alatt, és ezek bedobozolása, átszállítása nagyon fáradságos
munka, a sok-sok bútorról nem is beszélve, amit ezúton is köszönünk a tankerületnek. Ezek nagy dolgok voltak ugyan, de a
lényeg a mindennapi munkában rejlik.
Felsorolni sem tudom, hány városi rendezvényen vettek részt
a gyerekek, akiket felkészítettetek, mi pedig örömmel gyönyörködtünk produkcióikban. De a nemzeti ünnepeink rangját is
azok a műsorok adták, amelyeket ugyancsak tőletek kaptunk.
És akkor még mindig nem beszéltem a lényegről. A mindennapokban folyó pedagógiai munkáról, melynek tárgya legnagyobb
kincsünk, a gyermek. Ez a munka szép, de nehéz. Egész embert
kíván minden percben. A pedagógus teljes személyiségével neveli, oktatja a rá bízott gyermekeket. Szeretettel, türelemmel,
hitelesen tanítja őket küzdeni, szoktatja a rendszeres munkára,
önállóságra. Ablakot nyit a világra, értékeket közvetít.
Tudják-e Önök – tudjátok-e Ti, hogy mindaz, amit tesztek,
bölcsődében, óvodában, iskolában, meghatározója mindannak,

ha nem állhat össze mégsem a könyv,
a gerinc ívén a szerző, s a cím,
igazság halmai nőnek egyre,
s pallérozó érte harcot is vív,
hatalmat a könyvnek! kiáltanám,
ahogy órákat vívódtam értük,
a történet magát sarjasztja egyre,
örök-igaz szimbiózisban éltünk –
laposodik a könyv, agy nem hevül,
vagy másra kell az olvasó idő?
vagy csak a fény, mely Internetből árad,
könyvet eldobva lassan tör elő –
már minden délibáb oly meztelen,
a szerző, a papír, s a nyomdafesték,
csiszolásra mindig marad idő,
s az értő társakat is taccsra tették
úri egyletek, és mérce semmi,
s a könyv sem számít, megtűrt vádirat?
pedig a könyvek biztonsági pontok,
szívdobbanásnyi tiszta áhítat
buzgón tör fel az elmélyült örömben,
terekben, mit bejár a képzelet,
a könyv hatalma óriási rejtély,
s az olvasó is örömmel képzeleg.
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Köszöntő pedagógus napra

A gondolatoknak, mik egymásból élnek,
soroknak, ahogy előre araszolnak,
kéznek, amely kompániát vezet,
s az agy fogaskerekei csikorognak,

Diósdért díj:
Szabó Katalin

2016 szeptemberében a közösségért végzett munkája elismeréseképpen Szabó Katalin részére Diósd
Város Képviselő-testülete Diósd Városért Díjat
adományozott. Ő az, akinek a mozdulatai nyomán
életre kel a Diósdi Gellért Kórus. Katalint kérdeztük életéről, munkásságáról.

• Mindig is zenei pályára készült?
A budapesti Kodály Zoltán Ének–zenei Általános Iskolába jártam, ez meghatározó élmény volt számomra. Csodálatos osztályfőnököm és nagyszerű énektanárom volt, az ő hatásukra
határoztam el, hogy magam is tanár leszek. A gimnáziumot a
lakóhelyemen végeztem, majd az Egri Tanárképző Főiskola
elvégzése után a Zeneakadémia ének-karvezetés szakán szereztem egyetemi diplomát. Közben folyamatosan énekeltem kórusokban, többek között a Budapesti Ifjúsági Kórusban. Nagyon
büszke vagyok a családomra: 3 gyermekem, Gergő, Ádám, Zsuzsi ma már sikeres felnőtt, és van egy unokám is, Zóra.
• Hogyan került a Diósdi Gellért Kórussal kapcsolatba?
16 évvel ezelőtt hívott meg az akkori Diósdi Szent Gellért
Vegyeskar, a mai Gellért Kórus karnagynak úgy, hogy egyik
tagja a Budapesti Ifjúsági Kórusban énekelt, melynek én akkor
másodkarnagya voltam.
• A karnagyi feladatok mellett mivel foglalkozik?
Budafokon tanítottam, majd a Budai Nagy Antal Gimnáziumban én vittem tovább a Winkler Márta nevével fémjelzett osztályokat. Később a Bajza utcai ének-zenei általános iskolában
tanítottam, és már több mint 17 éve a Radnóti Miklós Gimnáziumban vagyok ének-zene vezetőtanár. 7 éve egy kollégámmal együtt elkezdtem tankönyvet írni, így jött létre az Énekeskönyv. Az 5.- 6.-7.-8. osztályosoknak írt tankönyvcsaládot sok
helyen használják. Több mint tíz éve az Ars Nova Sacra énekegyüttesben énekelek.
• Meséljen a Diósdi Gellért Kórusról, miért különleges az ön
számára?
A Diósdi Gellért Kórus magas színvonalon muzsikáló amatőr
kórus. Jellemző ránk az erős összetartás és meghatározó a baráti szemlélet, mely ritka a közösségekben. Régebben az emberek azért jártak kórusba, mert ez lehetőséget adott számukra
az utazásra, ma ez már nem így van. Aki mégis bent marad a
közösségben, az azért marad, mert közös nyelvet beszél, közös
értékrendje van a többiekkel. Van a kórusunkban óvó néni, tanító néni, tanár, kertész, mérnök, cégvezető… Itt az a legfon-

tosabb, hogy közösen gondolkodunk,
egy a célunk. Májusban
vettünk
részt például egy
jó hangulatú dorogi nemzetközi
kórustalálkozón,
mely nagyszerűen
sikerült, nemcsak a
mi fellépésünk volt
méltó az alkalomhoz, hanem a szervezők jóvoltából
igazi fesztiválhangulat kerekedett a
koncert végére.
• Milyen műveket
énekelnek?
A repertoárt igyekszem úgy kialakítani, hogy a kórus tagjaihoz
alkalmazkodjon. Mivel én hívő vagyok, számomra fontosak az
egyházi művek, hiszen a kórusirodalom nagy része is az egyházi működéshez kötődik. De vannak világi darabok is a tarsolyunkban.
• Számított a Diósdért Díjra?
A díjon nagyon meglepődtem, nagyon örültem neki, de egyáltalán nem számsítottam rá, és nem is tudtam a jelölésemről. Ezúton
szeretném megköszönni a kórus tagjainak, hogy jelöltek, hogy vannak, hogy együtt dolgozhatunk. Nagyon sok szeretetet kapok tőlük,
biztatást és megértést. Köszönöm Szűcs Anna alpolgármesternek a
laudációt, azt, hogy a díjátadón meleg, őszinte emberi hangon köszöntött.
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A Diósdi Női Kar
májusi
hangversenyeiről
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói,

melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán)
A Diósdi Női Kar idén májusban két rangos kórustalálkozón
is részt vett, képviselte Diósd városát.
2017. május 13-án Piliscsabán, a XXIII. Piliscsabai Egyházzenei napok meghívottjaként vett részt, 2017. május 21-én pedig
Biatorbágyon, a Bárdos Hetek számon tartott előadójaként állt
színpadra a kórus.
Mindkét rangos környezetben remekül helytálltunk, Harmat
Artur, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc
műveinek tolmácsolásával, de néhány szerelemről, vidámságról szóló reneszánsz dallal is köszöntöttük a májust.
A kórustalálkozók alkalmat adnak arra, hogy a résztvevő
kórusok karnagyai eszmecserét folytassanak, és további kóruskapcsolatok szövődjenek egymással, közös rendezvényre
hívják egymást. Ezek nagyon fontos események a hazai amatőr
kóruséletben.
A Diósdi Női Kar nyáron sem pihen, hiszen több koncert vár
rá. Idén Diósd Város Önkormányzata a Diósdi Női Kart választotta, hogy képviselje Diósdot testvértelepülésén, Marosvécsen. Várhatóan néhány koncerten is lesz alkalom megmutatni
a kórus művészetének különböző oldalait a - vendéglátóktól
már évek óta megszokottan szívélyes - program részeként.
Hazatérve kisegyüttesünk, a Schola Gregoriana Diosdiensis
pedig a VII. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál meghívottjaként részt vesz a fesztivál záróhangversenyén a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban július 9-én.
Ezúton is köszönöm közönségünknek és minden kedves
- tevékenységünk iránt érdeklődő - ismerősnek, barátnak
kórusunk iránti hűségét. Külön köszönöm Diósd Város Önkormányzatának a támogatást, és mindazoknak, akik adójuk
1%-ának felajánlásával segítették programjaink megvalósulását.
A további sikerek eléréséhez és az új kihívásokhoz várjuk
énekelni vágyó, jó hangú hölgyek jelentkezését, akik a művészeti élmény mellett remek közösségi élményekkel is gazdagíthatják életüket. Jelentkezni lehet a Diósdi Női Kar karnagyánál,
Sirákné Kemény Kingánál a kemenyking@gmail.com e-mail
címen, vagy a +36307551796 mobilszámon.
Programjainkról, sikereinkről tájékozódhatnak még a kórus
Facebook oldalán is.
Benkő Judit

Virágos Diósd, virágos óvoda

Ahogy közeledik a tavasz, legtöbben arra vágyunk, hogy minél
több zöldellő, virágzó növény vegye körül otthonunkat, munkakörnyezetünket. Így vagyunk ezzel az óvodában is, főleg az
anyák napja közeledtével, amikor szeretnénk minél szebb környezetben fogadni és köszönteni az édesanyákat, nagymamákat. A korábbi évekhez hasonlóan ekkor sietett segítségünkre a
diósdi kertész, Mágori Zoltán, aki megajándékozta óvodánkat
szebbnél szebb egynyári növényekkel, az ültetéshez szükséges
virágfölddel és a növények gondozását segítő hasznos tanácsokkal.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet az Ifjúság úti óvoda minden dolgozója nevében a sok szép virágért.
Kiss Gyöngyi megbízott intézményvezető

Június 4.

Diósd Város Önkormányzata a nemzeti összefogás napján,
a trianoni békediktátum 97. évfordulóján megemlékezést és
koszorúzást tartott. A megemlékezés szónoka prof. dr. Horváth Pál dandártábornok volt.
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Trianon

Az nem lehet, hogy ennyit,
Szenvedjen egy Nemzet,
Az nem lehet, hogy így,
Megalázzanak bennünket.
Hisz évszázadokon át,
Védtük e Hazát,
Védtük Európát,
De soha nem voltunk
Bűnös Nemzet
Mégis bennünket büntettek!
Pedig a történelmünk
Olyan szép, hisz
Felettünk is mindig,
Csillagos volt az ég.

Majd jöttek, a sötét fellegek,
És beborult az ég,
S elveszett Hazánk,
A drága, a szép.
Maradtunk árván,
De mindig a vártán,
Ígértek, s mi elhittük,
Zsaroltak, és akkor
Mást nem tehettünk.
Üldözött vadként,
Európa közepén
Élünk és meghalunk,
De ha Isten akarja,
Megmaradunk!
Dr. Horváth Pál dandártábornok

Gyereknap

Ezúton is köszönjük a sok felajánlást, segítséget a cégeknek,
a vállalkozóknak, a civileknek, valamint a szervezők munkáját,
melynek köszönhetően sok-sok mosolygós, boldog gyermeket
lehetet látni ezen a szombat délutánon a város központjában.
Támogatóink:
• Diósd Város Önkormányzata
• Zoltay Tibor egyéni vállalakozó (ugrálóvárak)
• Cooptim Hegesztéstechnikai Kft.
• QMS Irányítástechnikai és Szolgáltató Kft.
• Tátrai Barkácsbolt
• Osváth Cukrászda, Kereskedőház Kft.
• Dió Óvoda
• Érdi Tűzoltóság
• Kovács László lakatos vállalkozó
• Diósdi Rendőrőrs
• Tóth György
• Görög ABC
• Sebők és Társa Kft.
• Levendula Szépségszalon
• Bogó Zsófia állatorvos
• Szent Gellért Gyógyszertár
• Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat (diósdi anyaotthon)
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Mit szeretnének a gyerekek gyereknapon? Azt, amit máskor
is, de most talán felszabadultabban: palacsintát enni, héliumos lufit eregetni, süteményevő versenyen részt venni,
szörpöt inni, és zsíros kenyeret enni, arcot festetni, ugrálóvárazni, érdekes előadásokat nézni, rajzolni a földre, családostul részt venni
vetélkedőkön…
Mindezt megtalálták a diósdi gyereknapon, melyet
2017 májusának
utolsó szombatján
rendeztek városi
és civil összefogással, rengeteg
programmal.
A
rendezvény minden szolgáltatása,
programja ingyenes volt, így tették lehetővé, hogy minden gyerek - a szülők pénztárcájától
függetlenül - ezen a rendezvényen valóban gyerek legyen.
A programot az Együtt Diósdért Alapítvány és Diósd Város
Önkormányzata közösen szervezte.
Délelőtt a megszokott módon, aszfaltfestéssel kezdődött a
rendezvény előkészítése. Az utcát délután a 15 órakor kezdődő
megnyitó után tovább díszítették a gyerekek: aszfaltrajzverseny
vette kezdetét.
A volt óvoda, most Családsegítő Szolgálat épületének
udvarán a gyerekek kisállatokat simogathattak, illetve lézerlövészeti ügyességüket tesztelhették.
Az udvar előtt lufi, zsíros kenyér, palacsinta és szörp várta az
éhes-szomjas piciket. A családi hétpróbán, mely a Zabhegyezők
és diákok segítségével jött létre, a család tehette próbára ügyességét és erejét, majd a menetlevelet bedobva értékes élménynyereményekben részesülhetett. A fődíj egy hatalmas piros labda, illetve egy hetes nyári táborozás volt, de sok-sok egyéb díj,
csokoládék és játékok is gazdára találtak.
A perecevő verseny, rajzverseny, mignonevő verseny résztvevői és nyertesei is - mert nálunk minden kisgyermek nyertes!
- ajándékok közül válogathattak.
A Skid síiskola jóvoltából trikke-t próbálhattak ki a gyerekek,
az óvó nénikkel kézműveskedhettek, a Levendula Szépségszalon jóvoltából arcot festethettek. A színpad mellett Artúr konzol, az óvoda melletti utcában pedig kismotorokkal száguldozhattak a bátrabb gyerekek.
A színpadi műsorokat a másodikosok örömtánca nyitotta,
majd a műsorok között láthattuk az Apró Színház előadását,
kangatréninget, valamint a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság jóvoltából egy nagyon színvonalas rendőrkutya-bemutatót láthattak a gyerekek és szüleik.
Természetesen a tűzoltó- és rendőrautó, valamint a motoros
rendőrök és az Érdi Motoros Klub idén sem maradhattak ki a
programból.

Judo hírek

Két érem az Európa Kupán egy hétvégén

Június első hétvégéjén rendezték a serdülő korosztály Európa
Kupáját Győrben, ahol öt versenyzőnk vehetett részt. A várt
siker ezen a hétvégén sem maradt el.
Szombaton a kisebb súlyúak versenyeztek. Hajdu Ilang -44
kg-ban versenyzett. Határozottan kezdett, és csak a negyeddöntőben hibázott. A bronzmérkőzésen azonban kétséget kizáróan emelkedett felül ellenfelén, így a dobogó harmadik fokára állhatott. Aznap a másik versenyzőnk Riedl Dóra volt, aki
a talán legkeményebb súlycsoportban szerepelt a -48 kg-ban.
Remekül dolgozott, és sikerült a
pontszerző hetedik
helyre beérnie.
Vasárnap
három sportolónk is
tatamira állhatott.
Vargha Zsoltnak
nem volt túl szerencsés a sorsolása,
de így is hetedik
helyezett lett. Kovács Boglárka még
korosztályon aluliként indult ezen
a versenyen, ezért
külön érdem számára, hogy csak egy legyőzőre talált, és megszerezte a bronzérmet a serdülők között! Bodor Sárát is csak
egy hajszál választotta el a dobogótól. A bronzéremért kemény
csatát vívott, és csak a hosszabbításban maradt alul. Ötödik helyezett lett.

Kiváló szereplés az Országos Diákolimpián
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Május 27-én és 28-án Zalaegerszegen került sor az idei 10 és
12 év közöttiek Országos Diákolimpiájára. Sportolóink egy
arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szereztek.
Diák A korosztályban (2005-ös születésűek) Kovács Boglárka
ezüstérmet, Balog Bálint pedig bronzérmet szerzett.
Diák B korosztályban (2006-os születésűek) Baranyai Botond
ötödik helyezett lett.
Diák C korosztályban (2007-es születésűek) Jüttner Janka
megszerezte az aranyérmet, Kisfaludy Eszter és Horváth Nándor egyaránt ezüstérmet szerzett súlycsoportjában. Révay Balázs ötödik helyezett lett. Csapatunkat erősítették, de nem értek el helyezést: Jüttner Ábel, Kutala Zsombor, Tölgyfa János,
Szatmári Szabolcs.
Gratulálunk!

Odafigyelni, vigyázni,
boldogan nyaralni ér !!!

Vigyázz a testi épségedre! Ismeretlen helyre, építkezési területre bemenni tilos!

Azzal, akit nem ismersz, soha, sehova nem szabd elmenni!
Komolyan vedd a rendőrség jó tanácsait, hiszen ők segíteni akarnak
neked!

Áldozattá sem válsz, ha mindig jelzed a szüleidnek, hogy hova mész,
Akik az utóbbi időben a Pacsirta utcán sétáltak, közlekedtek vagy futottak, már bizonyára észrevették a Sportcentrum
szomszédságában megépült teniszpályákat a DTC és a Síiskola
között fekvő területen.
A két salakos teniszpálya és egy dupla gyermekpálya csak az
első lépés egy új diósdi sportklub létrejöttéhez, egyben egy új
sportág meghonosodásához Diósdon. A cél: kulturált, nyugodt
környezetben, helyben lehetőséget biztosítani a már teniszező
diósdi lakosoknak a teniszezésre. Ugyanakkor azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akik még nem teniszeznek, de szeretnének, szeretnénk lehetőséget nyújtani a sportág megismerésére. Szeretettel várja a klub azokat a tenisz- és sportszerető
diósdiakat is, akik csak testközelből szeretnének megnézni egykét jó meccset.
Bár a klubéletet és a teniszkedvelőket szolgáló klubház befejezése és a tereprendezés még folyamatban van, a május elejére
elkészült pályákon elindulhattak az első gyermektanfolyamok
és nem egy teniszkedvelő már örömmel ki is próbálta őket.
Lehetőség van a klub által meghirdetett, szakképzett oktatók
által vezetett tanfolyamokon, csoportos és egyéni edzéseken
való részvételre is, valamint a pályák önálló bérlésére.

Felvilágosítás, előzetes jelentkezés: Zöld Dió Sportszolgáltató Kft.
Emailben:tenisz.diosd@gmail.com ill. tel: 30-894 1142 ,
Facebook: Diósdi Teniszklub

Bajnok a DTC

A DTC II csapata a területi bajnokságban játszott. Amatőr
játékosok, kedvtelésből, a foci kedvéért 2 éve alakítottak
csapatot. Ebben az évben elsők lettek, megnyerték a
bajnokságot. Feljutottak a Pest megye II. csoportjába.
Gratulálunk, fiúk!

és mikorra érsz haza.

Csak olyan helyen szabad fürödni, ahol az engedélyezett. Ezt mindig
tábla jelzi. A bányató veszélyes!

Ismeretlen eredetű tablettát, cukorkát vagy gyógyszert soha, senkitől ne fogadj el!

Óvatos légy az internet használatakor, magadról soha ne adj ki in-

formációt, személyes adatot!
ITT A NYÁR!!!
A nyári szünidő a legjobban várt időszak az iskolások életében.
Tervezgetés, szervezés előzi meg,
amelynek fontos része, hogy az iskolában a rendőrség munkatársai felhívják
a diákok figyelmét azoknak a szabályoknak a betartására, amelyekkel sok
veszélyhelyzet kerülhető el, és a nyár
valóban csodás emlékké tehető.
Ebben az időszakban olyan gyerekek
is sokat lehetnek egyedül, akiknek az
iskolaév alatt megoldott a felügyelete.
Nekik szólnak az alábbi jó tanácsok.
Kérjük, olvassátok el, és fogadjátok
meg az alábbi tanácsainkat:
• Soha ne hivalkodjatok értékeitekkel, azokat ne tartsátok látható helyen!
• Strandon, táborban - ahova csak
a legszükségesebb dolgokat vigyétek
magatokkal - táskáitokat ne hagyjátok őrizetlenül! Kérjetek meg egy
ismerőst, hogy figyeljen rá!
• A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljatok egyedül haza,
várjátok meg egymást, együtt biztonságosabb!
• Veszélyhelyzet, baj esetén azonnal kérjétek egy felnőtt segítségét! Ismerjétek a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanuljátok meg szüleitek telefonszámát is.
• Szüleitek, nagyszüleitek telefonszáma legyen elmentve a telefonotokban, más által is elérhető helyen.
• A tiltott, bódító hatású szerek fogyasztásának, használatának
súlyos következményei lehetnek. Soha ne fogadjatok el senkitől számotokra ismeretlen eredetű tablettát, cukorkát, cigarettát! A mértéktelen alkoholfogyasztás miatt is kerülhettek veszélyes helyzetbe.
• Ha barátaitokkal elmentek otthonról, feltétlenül jelezzétek szüleiteknek, hogy hova mentek. Fontos, hogy a szülők ne aggódjanak
gyermekeik miatt.
• Idegenekben nem szabad megbízni, elkísérni őket, még útbaigazítás céljából sem.
Biztonságos nyarat kíván a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
A ZÖLD VILÁG FOTÓPÁLYÁZAT
KIÁLLÍTÁSA
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2017. május 26-án 17 órakor nyílt meg a Zöld világ fotópályázat képeiből rendezett vándorkiállítás a Kék
Géza Művelődési Házban. A kiállítást dr. Aradszki
András országgyűlési képviselő nyitotta meg.
A pályázat célja az volt, hogy a fotókon keresztül a természeti tájak szépségét, az ember és a természet együtt
lélegzésének megkapó pillanatait mutassák be.
A képek június 2-áig voltak megtekinthetőek a közösségi ház nyitvatartási idejében.

Végre itt a nyár!

nyabb faktorút. Különösen fontos az anyajegyek védelme: erős
UV hatás fokozza a melanoma kialakulásának valószínűségét,
ami sajnos az egyik legrosszindulatúbb daganatféleség, a felismerés után rövid időn belül áttétet adhat.
Mi legyen az elsősegélycsomagban, amit nyaralásra magunkkal viszünk? Láz- és fájdalomcsillapító, hasmenésre széntabletta és hasfogó gyógyszer, hányáscsillapításra B6 vitamin,
bőrfertőtlenítő kisebb sérülésekre, néhány ragtapasz. Allergiára hajlamosak ne feledkezzenek meg valamilyen antiallergiás
szerről. Szúnyog- és kullancsriasztó, naptej, valamint a rendszeresen szedett gyógyszerek ne maradjanak otthon!
Mindenkinek kellemes pihenést és élményekben gazdag nyaralást kívánok:
Dr. Magyar M. Tünde háziorvos, neurológus, Diósd

A háziorvosok tervezett
nyári szabadsága:
Dr. Kustár Emília: július 10-21.,
és augusztus 7-18.
Dr. Magyar Tünde: június 23-30.
és július 17 - augusztus 4.
Dr. Nagy Szabolcs: június 30-július 7.,
és július 31 - augusztus 11.
Dr. Varga Dániel: július 1-16.

ANYAKÖNYVI HÍREK

május

A meteorológiai nyár már elkezdődött, mindenki várja a nyári
pihenést, a szabadságot. De milyen veszélyeket hozhat a nyári
meleg, az erős napsugárzás, és milyen elsősegélycsomagot vigyünk magunkkal a nyaralásra?
Kánikulában kitágulnak a véredények, a vérnyomás csökkenhet. Előfordulhat, hogy a magas vérnyomásos betegeknek
kevesebb vérnyomáscsökkentő gyógyszerre lesz szüksége, a
normális vérnyomással élőknek pedig alacsony lesz a vérnyomása, akár ájulásérzésük is lehet. Ezért fontos a gyakoribb vérnyomásmérés. Gyógyszert csak úgy hagyjunk el, ha orvosunkkal megbeszéltük azt! Sokszor, de nem elégszer hangsúlyozzuk
a bő folyadékfogyasztás szükségességét, ami ilyenkor akár napi
3-4 liter is lehet. A folyadékpótlás nemcsak a kitágult véredényeket tölti fel, hanem pótolja az izzadással elveszített vizet is.
Kánikulában nemcsak vizet, hanem ásványi sókat is veszítünk,
így azok pótlása is fontos, tehát ásványi sókban gazdag vizeket
igyunk.
Ahogy a visszerek kitágulnak, megtelnek folyadékkal, hamarabb előfordulhat az alsó végtagok duzzanata. Ez a lábak feszülésével, fájdalmával járhat. Megelőzhetjük gyakori, rövidebb
sétákkal, a lábszárizmok izompumpáinak működtetésével. Pihenés közben a lábak lógatása ront a panaszokon, az alsó végtagok felpolcolása viszont elősegíti a vér visszafolyását, csökkenti
a duzzanatot.
A szív és érrendszeri betegek fizikai terhelhetősége csökkenhet a meleg nyári napokon, érdemes hűvös szobában minél
többet pihenniük.
Mielőtt bekapcsoljuk, ne felejtsük el a légkondicionálókat kitisztíttatni, a bennük megbújó atípusos kórokozók kellemetlen
felső légúti tüneteket, akár tüdőgyulladást is okozhatnak.
Kánikulában, főleg a forró déli
órákban ne menjünk a napra, a sétákat a kora reggeli és a késő esti,
hűvösebb órákra időzítsük. Ha
muszáj a szabadban tartózkodnunk, viseljünk könnyű, világos kalapot. A napszúrás nagyon
kellemetlen, napokon át tartó erős
fejfájással, hányingerrel, hányással jár,
érdemes megelőzni.
A déli órákban (11 és 15 óra között) az UV sugárzás is erős, ilyenkor ne tartózkodjunk a napon,
mert könnyen kialakulhat a bőr égési sérülése. Egyébként is mindenki a saját bőrtípusának megfelelő fényvédő faktorú napozószert használjon: a szőkék, világosabb
bőrűek magasabb faktorút, a barnák, barna bőrűek alacso-

Újszülöttek:
Somlai Anna Szófia
Tóth Zsigmond
Lakatos Luca Liliána
Bodó Emma
Koncz Bende Soma
Simon Zolna
Veres Brúnó
Kapuvári Bence
Gábor Milán Levente
Berta-Kőhalmi Rozi
Miklós Gellért
Enyedi Ábel
Jovián Annabell

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!
Házasságot kötöttek:
Domonkos Beáta és Verner Róbert Roland
Monek Krisztina és Fehér András István
Szabó Katalin és Sebestyén Zsolt
Komáromi Henriett és Fodor Zoltán László

Gratulálunk és hosszú,
boldog házaséletet kívánunk!
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Elhunytak:

Papp József
Nagy Gyula Ferenc
Szabó Józsefné
Karvalics Géza
Szabóné Székely Csilla
Németh László
Sövényi Jenőné
Őszinte részvétünk az elhunytak
hozzátartozóinak!
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IMPRESSZUM

Felelős szülők iskolája
Pszichológiai elmélkedések az érettségről

Intézményeinkbe minden év áprilisában iratkoznak be a
leendő óvodások, iskolások. A döntést azonban - hogy
gyermekünk mikortól jár majd óvodába, iskolába - sok
gondolkodás, mérlegelés előzi meg a családban. Cikksorozatunkban együttgondolkodásra hívjuk önöket,
Kun Gabriella fejlesztőpedagógus és Sáriné Szomjas
Tímea pszichológus segít abban, hogy körültekintően
járjunk el, s a gyermekeink számára a legkedvezőbb
döntés születhessen meg.
Elsőként az óvodaérettségről lesz szó.
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Bizony, már egészen a korai életévekben is érettnek kell lenni ahhoz, hogy gyermekünk közösségbe járhasson. Az óvodaés iskolaérettség többtényezős, összetett, életkorhoz és jogszabályokhoz kötött.
Nézzük az első lépcsőfokot, amely minden kisgyermek számára hatalmas változást hordozhat magában, és rögtön felveti a kérdést: mitől lesz a gyermek óvodaérett? A gyermek
nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben az
óvodának kiegészítő szerepe van, együtt szolgálják a gyermek
fejlődését. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozását kell elősegítenie minden gyermek számára
egyenlő eséllyel. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen
határozzák meg. A gyermeknek sajátos, életkori szakaszonként
eltérő és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Nincsenek konkrét szabályok, általánosan elvárható követelményeknek kell megfelelni az óvodába lépéskor. Néhány
példa: a gyermek legyen szobatiszta, szükségleteit jelezze, tudjon önállóan kanállal enni, legyen legalább 50 különálló szava,
szóval irányítható legyen, alapvető szabályokat értsen meg és
tartson be. A legfontosabb: érzelmileg álljon készen az anyától
való elválásra és a 20-25, sokszor 30 főből álló vegyes életkorú
gyermekcsoporthoz való alkalmazkodásra. Talán ez a kritikus
pontja az óvodaérettségnek. Hiszen a családban könnyen alkalmazkodó, jól kommunikáló, szabályokat betartó és alkalmazó
kisgyermekből - amennyiben még nem áll készen az elválásra könnyen válik a délelőttöket végigsíró, reggel a szülőt próbára

tevő, bepisilő, rosszul evő gyermek. Előfodul az is, hogy egy
zökkenőmentes, gyors beszoktatás után 3-4 héttel kezdődnek
az óvodai nehézségek. Nem érti a szülő, szenved a gyermek.
Ennyi idő múlva válik a gyermek számára egyértelművé, hogy
ez most már mindig így lesz. A kis 3-4 éveseket hóban-fagyban,
rekkenő kánikulában hozzák az óvodába azok a szülők is, akik
otthon vannak gyesen, vagy megtehetnék, hogy otthon maradnak velük. Ahol kistestvér van, ott halmozottan jelentkezhetnek a tünetek, hiszen a „másiknak”, a kicsinek jó, ő otthon lehet
- ezzel minden érintett gyermek tökéletesen tisztában is van -,
és egyénileg eltérő szinteken, de jelzik környezetük számára a
problémát.
Az érzelmi intelligencia (EQ) megmutatja, hogy mennyire
tudunk rugalmasan alkalmazkodni a különböző helyzetekhez,
bele tudjuk-e élni magunkat más ember helyzetébe stb. Felmerülhet a kérdés, hogyan tudjuk gyermekeink érzelmi intelligenciáját fejleszteni? Vekerdy Tamás szerint a kisgyerek egész
fejlődése, érlelődése spontán és szabad folyamatokhoz kötött,
melyekben a legfőbb tevékenység a szabad játék. Az érzelmi
intelligencia legelső feltétele, hogy a kezdet kezdetétől, szinte
a magzati kortól, majd az újszülött és csecsemőkortól kezdve
megadjuk gyerekünknek testi és lelki értelemben azt az érzelmi biztonságot, amit csak az emberi kapcsolatok – a testi érintésben, a lelki odafordulásban és kommunikációban kifejeződő kapcsolatok – tudnak megadni. Ezt a biztonságot nyújtja a
korai életévektől a legfőbb gondozószemély, általában az anya,
majd az apa, a testvérek és a tágabb család. A gyermek szocializációjának első és legfontosabb színtere a család.
A gyermek az óvodáskor végére saját belső érése, és a családi,
óvodai nevelési folyamat eredményeként iskolaéretté válik. A
rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad az egyéni fejlettségi szint szerinti iskolakezdésre.
Az iskolaérettségről következő számunkban olvashatnak.

KÖVIRÓZSA VIRÁGKUCKÓ

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

Lapunk hirdetésfelvevő helye

Hatodszor

Idén hatodik alkalommal érkezik Diósdra a Körúti
Színház. Ennek kapcsán Galambos Zoltán igazgató
úrral beszélgettünk.
• Ez már a 6. Diósdi Szabadtér - milyen érzés?
Nagyon jó érzés, hogy az ember kitalál valamit, és azt látja, hogy
működik. Azt ugyan tudtam, hogy 5-10 év kell ahhoz, hogy bekerüljön egy ilyen típusú rendezvény a köztudatba, és működjön.
De, hogy már a kezdetektől nagy volt az érdeklődés, és jöttek az
emberek, az nagyon biztató volt. Ma már megállítanak az utcán,
érdeklődnek e-mailben, előre jelzik, hogy mindenképpen jönnek,
és megkérdezik, hogy mivel jövünk, mit láthatnak. Ez a szeretet
nagyon sokat jelent, ide tényleg haza érkezünk.
• Mivel jönnek, mit láthatunk?
Az első darab az idei bemutatónk, Koltai Róbert rendezése, a Jelenetek két házasságból. Ebben Koltai Róbertet láthatják a kedves

nézők Gyebnár Csekkával, valamint - a már korábban játszott darabjainkból jól ismert - fiatal kollégáinkat: Lehel Katalint és Oroszi
Tamást. Keserédes humorú darab gyönyörű emberi pillanatokkal.
A másik előadás a Kell egy színház. 17 évvel ezelőtt írtam ezt a
darabot, 11 év óta műsoron tartjuk. Ez nekünk egy kultikus darab,
szerelemgyerek- rólunk szól, és ráadásul olyan a téma, amit a közönség is nagyon kíváncsian vár. Színház a színházban, a kulisszák
mögött, a színészbüfében játszódik. Olyan zenés vígjáték, amin
tényleg végig nevet a közönség, miközben azért - a tőlünk megszokott módon - emberi problémákat boncolgatunk. Nagyon sokan vagyunk a darabban, nem tudom, hogyan fogunk elférni azon
a pici színpadon, de majd megoldjuk, hiszen minden szereplőnek
nagyon fontos része van a darab végkimenetelében.
Készülök egy meglepetéssel is, egy technikai újításunkat szeretném megmutatni, hogy az itteni közönség számára még izgalmasabbá, felejthetetlenné tehessük az idei Diósdi Szabadtéri estéket.
Várjuk Önöket! Le ne maradjanak róla!

Álláslehetőség

Diósdi cég raktári árukezelő-gépkezelõ munkatársat keres
Feladatok:

DIÓSDHÉJBAN • 15

• A beérkezõ áruk raktárba történõ betárolása,
és a megrendelések folyamatos kiszolgálása
• Gépekkel történõ munkavégzés
• A megrendelt áruk összekészítése szállításra
• A termékek körültekintõ kezelése
• Raktári árukészlet leltározása
• Munkavédelmi szabályok betartása
• Raktári rend és tisztaság fenntartása
• Két mûszakban történõ munkavégzés
• Esetenként hétvégi munkavégzés

Elvárások:
• Legalább alapfokú iskolai végzettség
• Nagyfokú munkabírás
• Precíz, pontos, megbízható munkavégzés
Elõny:
• Jogosítvány
Amit nyújtunk:
• Hosszú távú, stabil munkahely
• Határozatlan idejû munkaszerzõdés
Munkavégzés helye:
2049 Diósd / Pest megye
Pályázatát (fényképes önéletrajz, motivációs levél és
fizetési igény megjelölése) az alábbi e-mail címre kérnénk: hrdivizio@gmail.com
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Rovatunkban Diósdi és környékbeli
Vállalkozói
börze -be.családi nap
vállalkozókat
mutatunk

Vállalkozói börzét rendezett május 20-án, szombaton 8-21
óráig a Diósdi Regionális Vállalkozói Klub. Délután családi
programokkal, koncertekkel várták az érdeklődőket az ingyenes rendezvényen, amelynek sztárvendége Szabó Ádám zenész-énekes volt. Cikkünkben Bárdyné Dr. Schneider Saroltát
kérdezzük arról, beteljesítette-e reményeiket a rendezvény.
• - A rendezvényen sok-sok standot láthattunk sok-sok
lelkes vállalkozóval. Hányan vettek részt a Vállalkozói Klub részéről az eseményen?
- Mintegy hetven vállalkozó mutatkozott be a diósdi vállalkozói börzén szombaton. 10 órakor nyílt meg a vállalkozói délelőtt, melynek keretében a kiállítók meghallgathatták
a VOSZ előadását (A KKV-k szerepe a nemzetközi versenyképességük javításában), a Pest Megyei Békéltető Testület
előadását (Fogyasztóvédelmi ismeretek vállalkozóknak), valamint a Pest Megyei Ipartestület előadását (Szakemberhiány
a szolgáltatásban). A hasznos délelőtt vállalkozóknak szóló
nyereményosztással folytatódott, majd vállalkozói bemutatkozásokkal zárult. A lakosság felé a megnyitót dr. Aradszki
András államtitkár és Bogó László polgármester celebrálta.
• A délután a családoké volt. A változatos programnak köszönhetően
sokan látogattak ki gyermekeikkel, párjukkal, és remekül szórakoztak. Hogyan állt össze a családi program?
A családi délután megtervezésénél arra törekedtünk, hogy
mindenki megtalálja a neki szóló programot. A lakosokat sok
ingyenes program várta, sok mindenben részt vehettek kicsik
és nagyok: fotókészítés, szépségszalon, kézműveskedés, társasjátékklub, mézeskalácskészítés, arcfestés és még sok minden
más.
A színpadi műsor legnagyobb szenzációja Szabó Ádám zenész-énekes volt, aki harmonikán játszott és énekelt, de nagy
sikere volt a helyi zenekaroknak is. A színpadon zenés, táncos
előadások, divat- és sportbemutatók követték egymást: láthattuk a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola
zenetagozatának előadását, a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola táncos műsorát, a Naprózsafa táncegyüttest a Fricska zenekarral kísérve. Fellépett a Susato Régizene Együttes
középkori muzsikával, Sugár Virág népdalokkal, Csillik Ákos,
gyerekszínész musicalrészlettel. Megtekinthettük a Diósdi Diáksport Egyesület dzsúdo szakosztályának sportbemutatóját
Csetnek Béla elnök vezetésével, valamint a Dió Óvoda néptánc előadását és a Mesetánc csoport előadását. A Class Dance
Táncművészeti Stúdió zumba előadása, a Kisdiók és a Nagydiók Tánccsoportjának játékos, táncos előadása mindenkit elbűvölt. Nagy népszerűségnek örvendett a TrenDió Ruházati
Üzlet divatbemutatója, illetve a Diósdi Napsugár Tornacsoport tornabemutatója. Az estét DJ Tóbiásssal és a Garázsmenet
Együttessel zártuk.
• Miért volt érdemes a vállalkozóknak részt venni a rendezvényen?
A nap legfontosabb erejének azt tartom, hogy a cégek, őstermelők, egyéni vállalkozók bemutatkozhattak itt, és teret kapott az üzleti kapcsolatépítési lehetőségük is. A lakosság felé is
nyithattak a kiállítók, és bízom abban, hogy az itt élőkben tudatosítani tudtuk, nem fontos elmenniük a környékbeli „nagy
áruházakba” vásárolni, vagy messzebb lévő településekről hívni
szolgáltatót, hiszen a környékünkön is van számos minőségi,

ár-érték arányos terméket kínáló boltos, illetve minőségi szolgáltató. Nekem ez volt e rendezvénnyel a legfőbb célom.
A kilátogató vendégek a vállalkozók standjainál vásárolhattak, és különböző szolgáltatói kedvezményeket is igénybe vehettek.
Boldogan adom közre, hogy a rendezvényt követően a kiállítók között tartott közvélemény-kutatásunk eredménye
mindenképpen pozitív. Olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy
pl. már 17 órára minden terméket kiárusítottak, dicsérték a
szervezést és a programot, tetszett nekik a vállalkozói menetlevéljáték, több üzleti partnert találtak stb. Biztosan van olyan,
amire még oda lehet figyelni a jövőben, de azt gondolom, ös�szességében nagyszerűen sikerült a nap, a rendezvény elérte a
célját.
• Milyen vállalkozásokkal találkozhatott az idelátogató érdeklődő?
- A teljesség igénye nélkül, csak néhány példát említve: vendéglátóipari, marketing, nyomdaipari, pénzügyi, egészségügyi,
építőipari cégek, továbbá árusítottak ruhákat, szappanokat,
tisztítószereket, bio termékeket, ékszereket, élelmiszereket stb.
• Köszönjük a beszámolót, és további eredményes éveket kívánunk a
klubnak!

A Vállalkozói

börze kapcsán megszólaltat-

tunk néhány vállalkozót is, arra kértük őket,
mondják el, miért jöttek ki a börzére:

Díva Virág Kft.

Kovács Mariann vagyok, a Díva Virág Kft ügyvezetője. Idén
nyertünk egyéves tagságot az Diósdi Regionális Vállalkozói
Klubba az érdi Nyitnikék rendezvényen, és így jutottunk el ide
a Vállakozói Börzére is. Nagyon tetszik a rendezvény, sok érdeklődő van. Környékbeliek vagyunk, fontos számunkra, hogy
megismerjenek a lakosok, ebben itt új lendületet kaptunk.

Szuzy Sütiháza Bt.

Először vagyunk kint ezen a rendezvényen, csak 3 hónapja vagyunk tagjai az RVK-nak. Érdekes a tagságunk története: külföldi ismerősön keresztül hallottunk először a klubról.
Kevés tapasztalatunk van egyelőre, de nagyon jó hangulatúak
a klubestek. A reklámot kiemelten fontos dolognak tartom vállalkozásunkban, mióta tagok vagyunk, és élünk a tagság nyújtotta előnyökkel, hirdetési felületeken való ingyenes megjelenésekkel, többen felhívtak, hogy olvastak, hallottak rólunk.

Borháló

Stock Miklós vagyok az érdi Borhálótól. Második alkalommal vagyunk kint ezen a rendezvényen. Nagyon sok látogatónk
volt, örülünk, hogy kint lehetünk, sok új érdeklődő is érkezett,
akinek termékeinket ajánlhattuk. Örülünk, hogy Diósdon ilyen
színvonalú rendezvényt szerveznek, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy megismerjék a vállalkozásunkat, azt, hogy milyen
termékekkel foglalkozunk, és eljöjjenek hozzánk az üzletbe is.
Jövőre is mindenképpen szeretnénk részt venni a rendezvényen!

A Hagyományőrzők koranyári programjai
„Szép május, jöjj, hogy ébreszd a fáknak ágait” - énekeltük
Schubert dalát, hogy jó kedvre derüljünk mi, a Német Hagyományőrzők.
Májusra, júniusra sok programot terveztünk:
Május 13-án megtartottuk éves közgyűlésülésünket, melyen
beszámoltunk tagjainknak a 2016-ban végzett munkánkról,
pénzügyi helyzetünkről, valamint a 2017-re tervezett programjainkról tájékoztattuk őket.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében - most a
hagyományoktól eltérően - a klubnapot a pincesoron lévő pikniken tartottuk meg. Felszerelkeztünk zsíros kenyérrel, szendvicsekkel, itókákkal, és a hegyre indultunk. Kellemes délutánt
töltöttünk el, hallgattuk az előadásokat, a zenészeket.
Május 27-én tagjaink segítettek a gyereknapon.
Készülünk a kitelepítés 70. évfordulójáról való méltó megemlékezésre, mely augusztus 26-án lesz. Tonka Anna és Natta
János nosztalgia klubnapra hívta meg azokat a régi diósdiakat,
akik még emlékeznek az akkori eseményekre.
Június 4-én a trianoni emlékműnél koszorút helyeztünk el a
Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt.
Június 3-án és 4-én a Szigetújfalui Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására részt vettünk a Nyitott kapuk utcája
elnevezésű rendezvényükön.
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Szombaton elindult egy kis csapat, hogy előkészüljön. Ebben
nagy segítségünkre volt a diósdi önkormányzat: a kisteherautót
felpakolva eszközökkel, tárgyakkal, kiállítási anyaggal, élelmiszerrel elmentünk Szigetújfaluba, hogy időben készen legyünk.
Köszönet a támogatásukért.
Bemutattuk Diósdot. Most elsősorban a baracktermesztést:
kiállítottunk fotókat, és elvittük az ezzel kapcsolatos gyerekjátékokat, melyeken keresztül az ottani gyerekek is megismerkedhettek a baracktermesztés folyamatával (barackszedés,
a barack osztályozása, elszállítása a gyűjtőbe, vagy biciklivel a
piacra.
Vasárnap körülbelül 20-an készülődtünk lázasan a főzésre.
A menünk sváb gombócleves, frutedli és lángos volt. Kellett
is a sok szorgos kéz, hogy időben készen legyünk a Paszternák

Laci vezetésével készült levessel, frutedlivel. A lángost már rutinosan sütöttük.
Sokan voltak kíváncsiak ránk, megkóstolták ételeinket,
melyeknek nagy
sikere volt. Megtekintették a kiállításunkat, a gyerekek jót játszottak
nálunk.
Mi is szakítottunk időt arra,
hogy megnézzük a
különböző mesterségeket bemutató
foglalkozásokat,
megkóstoltuk mások főztjét.
Fáradságos, de
kellemes napot töltöttünk el Szigetújfaluban.
Ezúton köszönjük tagjaink (Batyalik doktor és Sárika, Illyésné Yasi, Nagyné
Babi, Váradi Kati, Versitsné Gabi, Natta Jánosék, Tonka Ani,
Mongné Gizus és Peti, Kandikó Rita, Kőnigh Pisti, Paszternák
Laci, Horváth Zsuzsi, Kepi) munkáját és Léber Zoli, Imre András segítségét abban, hogy bemutathattuk Diósdot. Köszönjük
Bitskey Csaba és Salamon Tiborék támogatását is.
Június 18-án, vasárnap úrnapja alkalmából a Diósdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományőrző Egyesület a régi hagyomány szerint díszítést készít a körmenethez.
Reméljük, addigra a virágok még nem nyílnak el, lesz elegendő
szirom.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket és segítőket Schubert dalával:
„ Oly régen vártunk téged, hogy minden nyíljon itt.
Ha dúsan hajt a rózsa és ontja illatát,
Mily vágyva szívom róla ott járva réten át.”
Tátrai Bori NHE Diósd
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Az olasz konyha ízei
Az itáliai konyháról legtöbbünknek el- került a mindennapok étrendjébe, míg
sőként a pizza és jellegzetes tésztaféle- végre kialakult mai formája. Az alapségei, a spagetti, a makaróni, a ravioli és tészta egyszerű, de hogy milyen lesz az
a lasagne „ugrik be”. Pedig a napfényes állaga, már a szakácsfortélytól függ. Az
Olaszország gasztronómiája ennél jóval eredeti ízesítést a natúr vagy ízesített pasokszínűbb.
radicsommártás és a bivalytejből készült
Arról, hogy az olaszok mindig is nagy mozzarella adta, napjainkban azonban –
gondot fordítottak az étkezési kultúrá- gomba, zöldség, sajtok, a tenger gyümölra, a több ezer éves leletek tanúskodnak. csei és különböző húsféleségek felhaszElég csak a Nápoly melletti Pompejiben nálásával – több száz változata készül.
feltárt, százaknak helyet adó közös étItáliában bőven terem gabona, ami
kezőhelyekre és családi konyhákra gon- alapját adja a világ szinte minden ordolni, amelyek már
szágában kedvelt
akkor is kiemelt
olasz tésztaféleséOlasz pizzák és alapanyagaik
„szentélyei” voltak
geknek: a makaróAlla Fiamma: paradicsom, hagyma,
a mindennapi életninak, spagettinek,
oregánó, pepperoni, olajbogyó, olívanek. Az ókori étea nagyméretű cső
olaj.
lek egyes „utódai”
és egyéb formájú,
Baltica (balti): paradicsom, mozzamég ma is élnek,
spenóttal és más
rella, lazac, olívaolaj, őrölt bors.
és elkészítésükben,
természetes növéBoscaiola: paradicsom, mozzarella,
ízeikben – igaz, a
nyekkel színezett,
kagyló, olívaolaj.
mai kor igényei
töltetlen és töltheCapricciosa: paradicsom, mozzarelszerint – hűen kötő készítményekla, szardella, oregánó, olajbogyó, artivetik az ókori hanek. A több mint
csókaszív, kagyló, olívaolaj.
gyományokat. Elég
50 féle tésztát az
Financiera: paradicsom, mozzarella,
csak a gnocchit
olaszok nagy gondtonhal, hagyma, olajbogyó, olívaolaj.
– krumplinudlit –
dal, kicsit „roppaFocaccia: paradicsom, fokhagyma,
ennek alátámasznósra” főzik meg, s
olajbogyó, olívaolaj.
tására példaként
aztán finom mártáFunghi: mozzarella, gomba, paradifelhozni: a ma is
sokkal – zöldségekcsom, olívaolaj.
népszerű ételféből, gombából, húMargherita: paradicsom, mozzarelleséget a régi Rósokból, halakból,
la, bazsalikom, olívaolaj.
mából eredeztetik.
kagylókból, rákokMarinara (tengerész): paradicsom,
Egykori „bölcsője”,
ból, felvágottakból
fokhagyma, olívaolaj, oregánó.
Róma környékén
főzött,
tojással,
Napoletana (nápolyi): paradicsom,
ma is inkább csak
füstölt szalonnával
mozzarella, szardella, oregánó, olívavajjal és parmeés egyebekkel ízesíolaj.
zánnal megszórva
tett – ún. sugókkal
Ortolana: paradicsom, mozzarella,
fogyasztják, mivel
– teszik változatosgrillezett zöldségek, olívaolaj.
azonban kiválóan
sá. A tésztaféléket
Quattro formaggi (négy sajt): moztölthető, többnyire
többnyire
előézarella és másik háromféle sajt, olívaváltozatos töltelételként fogyasztolaj.
kekkel és valamiják, de persze az
Quattro stagioni (négy évszak): palyen finom mártáselőételek listáján
radicsom, mozzarella, articsókaszív,
sal leöntve kerül a
számos zöldséges
sonka, kagyló, oregánó, olívaolaj.
családi asztalokra.
és húsétel – mint
Verde (zöld): ajókafilé, kapribogyó,
Az olaszok egyik
például a híres
fokhagyma, rukkola, mozzarella, olílegismertebb étele,
pármai sonka – is
vaolaj.
a pizza meghódífellelhető. Szintén
totta az egész világot. Eredetét szintén olasz találmány a carpaccio, ami ma már
a római kori időkre teszik, amikor is – általában hajszálvékonyra szelt ételeket
olívával megkenve – még kenyérként takar, de eredetileg nyers bélszínből kéfogyasztották. Később különféle felté- szül, citromlé, olívaolaj és bors öntetével
tekkel megrakva, egyfajta szendvicsként meglocsolva, parmezánnal megszór-

va, legtöbbször zöldsalátával kínálva.
A zöldfélék amúgy szintén már a római
időktől előkelő helyet foglalnak el az olaszok napi étkezésében, és legszívesebben
nyers állapotban tálalják.
Természetesen a húsok és a halak sem
hiányoznak az itáliai étrendből. A homár, a languszta és a kisebb rákok főleg roston sütve, mártással szerepelnek
az étlapokon, a különféle húsok pedig
sütve, rántva, párolva, ragu formájában,
tészták tölteteként, zöldségkörettel kísérve, vagy felvágottként, főtt, füstölt,
pácolt sonkaként feldolgozva teszik változatossá az étrendet.
És persze itt van még az olasz konyha
híres kelléke, az olívaolaj, na meg az elmaradhatatlan fűszereik – a bazsalikom,
oregánó, rozmaring, zsálya, kapribogyó,
tárkony, menta –, amelyek szintén meghódították a világ konyháit. De az édességek terén sem kell szégyenkeznie az
olasz ételkultúrának. Fagylaltjaik, parféik
méltán kedveltek szerte a világon, mint
az ugyancsak világhírnévnek örvendő
süteményük, a tiramisu is nevéhez („dobj
fel”) hűen, miként a többi olasz konyharemek, valóban feldobja fogyasztója kedélyállapotát.

RECEPTEK

„Cacciucci” tengeri halleves
Hozzávalók: 1,5 kg vegyes hal és tenger gyümölcsei (durbincs, vörös márna,
lepényhalfilé, garnéla, bébi polip, tintahal, fekete kagyló), 2 d1 száraz fehérbor, 50 dkg hámozott paradicsom vagy
konzerv egész paradicsom, 1 ek. paradicsompüré, pirított kenyér, fokhagyma,
petrezselyemzöld, olívaolaj. Egy főzőedényben 4 evőkanál olajon futtassunk
meg 5 gerezd összezúzott fokhagymát,
egy pici erős paprikát, majd adjuk hozzá
a fehérbort. Pároljuk néhány percig, és
tegyük bele a felkockázott paradicsomot,
és főzzük még 5 percig. Ezután fokozatosan adjuk hozzá a megtisztított tengeri
herkentyűket és a halakat, attól függően,
hogy melyik milyen gyorsan fő. Amikor
minden hal a fazékban van, főzzük még
negyedórát, óvatosan keverjük meg, vigyázva, nehogy összetörjenek. Közben
pirítsunk kenyeret, dörzsöljük be fokhagymával, tegyük a tányérokba. Erre

merjük rá a hallevest, és szórjuk meg a
petrezselyemmel.
Sárgadinnye-carpaccio pármai sonkával
Hozzávalók: 1 érett, sárga húsú, édes
sárgadinnye, 30 dkg hajszálvékonyra szeletelt pármai sonka, 125 gramm
apró mozzarellagolyó, pár szál rukkola. A megtisztított sárgadinnyét vékony
csíkokra vágjuk, és a felszeletelt pármai
sonkával elrendezzük a tányérokon.

hozzá a tojásfehérjehabot és ízlés szerint
cukrot. A lefőzött kávéhoz adjuk a likőrt,
majd a babapiskótákat egyenként mártogassuk meg ebben a keverékben, és sorban rakjuk le egy edényben. Ha egy sorral
készen vagyunk, tegyünk rá a krémből,
majd újabb piskótasor következik, végül
a tetejére krém kerül. Megszórjuk a kakaóporral, és legalább 24 órára hűtőbe
tesszük.
Egyszerű, finom olasz csokoládétorta
Hozzávalók: 15 dkg cukor, 10 dkg
vaj, 2 ek. liszt, 6 tojás, 3 tábla minőségi étcsokoládé, 2 marék fenyőmag. A
tojásokat válasszuk ketté, a fehérjéből
verjünk kemény habot. A csokoládét
a vajjal vízfürdő felett olvasszuk fel,
majd vegyük le a tűzről, és keverjük
bele a tojássárgájákat és a cukrot. Óvatosan forgassuk bele a fehérjehabot,
majd az átszitált lisztet, végül pedig a
fenyőmagot. Egy tortaformát béleljünk
ki sütőpapírral, és öntsük bele a mas�szát. Előmelegített sütőben, nem túl
magas hőfokon 30-40 percig süssük,
majd hagyjuk kihűlni. Vaníliafagylalttal kínáljuk.
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Melléhelyezzük a mozzarellagolyókat,
majd frissen mosott rukkolával díszítjük.
Toscanai sertéssült
Hozzávalók: 60 dkg sertéscombszelet,
80 dkg paradicsom, 15 dkg mozarella, 2
fej vöröshagyma, 0,5 dl olívaolaj, 1,2 dl
húsleves, 3 ek. olaj, só, bors, 3 szál friss
bazsalikom. A hússzeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk és félretesszük. 2
paradicsomot félreteszünk, a többit kockára vágjuk. 1 ek. forró olajon üvegesre
pároljuk a felkockázott hagymát, hozzáadjuk a paradicsomkockákat, felöntjük
a húslevessel. Sózzuk, borsozzuk, fedő
alatt alacsony hőfokon kb. 10 percig pároljuk. A bazsalikomot néhány levél kivételével felaprítjuk, és a mártásba tes�szük. A hússzeleteket a maradék olajon
megpirítjuk, majd tűzálló tálba fektetjük.
Beborítjuk a félretett, szeletekre vágott
paradicsommal és a mozarellával, majd
forró sütőben 5-6 percig sütjük. Tálra
szedjük, és bazsalikomlevéllel díszítjük.
Pirított burgonyával és a mártással tálaljuk.
Scampis rizottó fekete Venere rizsből
Hozzávalók: 40 deka Venere fekete
rizs, 10 dkg édeskés póréhagyma, 1 dl

extra szűz olívaolaj, 2 szál friss kakukkfű, 1 szál sárgarépa és egy kisebb darab
zeller, 1,5 liter halalaplé, 4-5 dl paradicsommártás, kb. 1 kg közepes méretű
egész scampi, só, őrölt bors. Enyhén sós,
zöldséges (sárgarépás és zelleres) vízben
megfőzzük a rákokat. Adagonként egy
darabot félreteszünk díszítésnek, a többit megtisztítjuk. Csak a farokrészben
található hús a jó, így a többi páncélrészt
visszatehetjük az alaplébe, hogy jól kifőjenek a zamatok.
Egy jó óra múlva
szűrjük le, és főzzük bele a fekete
rizst, szűrjük le ismét, és a maradék
levet tegyük félre.
A
paradicsomot
turmixoljuk, kevés
olívaolajjal, friss
kakukkfűvel, sóval
és borssal összeforraljuk, majd a tálalás előtt ebben a
mártásban megmelegítjük a rákfarkakat.
Tálaláskor először a fekete rizst tegyük a
tányérra, majd óvatosan helyezzük rá a
rákhúsos paradicsommártást, dekorációnak pedig tegyük a tetejére az egészben
hagyott scampit, amit előtte a maradék
alaplében megmelegíthetünk.
Tonhalpástétom
Hozzávalók: 40 dkg tonhal, 30 dkg vaj,
3 ek. olívaolaj, 1 ek. konyak, 1 ek. őrölt
zöld bors, 2 ek. zöldcitromlé, 2 csipet
cayenne. Mellé: pirított kenyér, olajbogyó és csemegeuborka. Villával jól dolgozzuk össze a hozzávalókat. Töltsük jól
zárható edénybe, és legalább két órára
tegyük hűtőszekrénybe. Az olajbogyóval, csemegeuborkával és pirított kenyérrel tálaljuk.
Tiramisu
Hozzávalók: 50 dkg mascarpone krémsajt, 3 dl lefőzött presszókávé, 4 tojás,
2 csomag babapiskóta, 3 ek. Amarettó
likőr, 1 vaníliarúd, 1 ek. citromlé, ízlés
szerint porcukor, a tetejére cukrozatlan
finom kakaópor. A tojásokat válasszuk
szét, majd a fehérjéket a citromlével verjük kemény habbá. A mascarponét keverjük össze a tojássárgájákkal, dolgozzuk bele a vaníliarúd belsejét, majd adjuk

Diósd Város Víziközmű-társulat hírei
A társulat ügyviteli rendje szerint készülnek a
végzáró egyenlegközlők

Diósd Város Víziközmű-társulatának irodájában rendszerezik a
befizetéssel kapcsolatos adatokat, mivel a lejáratukhoz közelednek
a 100 hónapos futamidejű LTP-s szerződések – tájékoztat Sohajda
Lajos, a társulat IB elnöke.
A társulat irodája most arra készül, hogy minden befizetéssel
kapcsolatos adatot rendszerezzen, minden tagi befizetésről a tagonkénti nyilvántartásokat összeállítsa, hogy a társulat ügyviteli
rendje szerint a végzáró egyenlegközlőket a 2017. 06. 30-i zárást
követően ki tudjuk küldeni. A befizetések pontos nyilvántartása
az elszámolás alapja mind a rendszeresen fizető társulati tagok felé,
mind az elmaradásban lévők felé. A különböző okok miatt tartósan nem fizetőket fel kell szólítanunk, hisz a tartózkodásukkal nehéz helyzetbe hozzák a társulatot, melynek legfőbb feladata a csatornaberuházás ellenértékét képező tagi önrészek összegyűjtése.
A közeljövőben sok 100 hónapos futamidejű LTP-s szerződés
lejár. Mivel a szerződéskötések több hónapon keresztül történtek, ezért a szerződések lejárata és lezárásuk az egyéni kötésektől
függően folyamatos. A futamidő végén kerül sor az úgynevezett
végzáró egyenlegek kiküldésére.
Az egyenlegközlők a bennük foglalt végdátumot megelőző befizetésekről tájékoztatják majd a társulati tagokat, a lezárás utáni
befizetéseket értelemszerűen nem tartalmazzák. Kérünk minden
társulati tagot, aki elmaradásban van, vagy a saját elszámolása eltér
a társulat kimutatásától, az egyenlegközlő kézhezvételét követően
egyeztessen irodánk munkatársaival.
Több társulati tag kérelmezi már az elszámolást, különösen azok,
akik az elsők között kötöttek LTP-s szerződéseket, és folyamatosan teljesítették mind a 100 hónapos önrészfizetési kötelezettségüket. Ők is a végzáró egyenlegből értesülnek majd a befizetésükről,
azaz a szerződés szerinti vállalásuk teljesítéséről.
A társulati végelszámolásra a lakástakarékpénztári szerződések
lejártát követően, a tagjaink által befizetett önrészek állami támogatással megnövelt összegeinek majdani kiutalásait követően
kerülhet sor. Reményeink szerint társulatunk teljesíti vállalt feladatát, azaz az államilag támogatott LTP-s szerződéses összegek
és a szintén általunk összegyűjtött egyéni befizetések együttesen
fedezik majd az alapberuházás és a befejező program valamennyi
- tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési és működési - költségét,
illetve a fentiek finanszírozására felvett banki hiteleket és azok kamatait.
Hamarosan sor kerül a második negyedéves intézőbizottsági
ülés összehívására, hogy a folyamatban lévő „B” program hátralévő

Felhívás
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MINDEN ADATVÁLTOZÁST – ingatlanmegosztás,
ingatlanösszevonás, adásvétel, haláleset – JELEZZENEK
A TÁRSULAT IRODÁJÁBAN! Ingatlaneladáskor a változás bejelentése az eladó kötelezettsége.

A Család és Gyermekjóléti
Szolgálat elköltözött!
Új címe: 2049 Diósd, Gárdonyi G. u. 2.
(volt kisovi)
ügyeleti órák:
hétfő: 12–16
szerda: 8–12
péntek: 8–12

feladatait számba vegyük. Szerződést kell kötnünk a közbeszerzési
eljárás során nyertes kivitelezőkkel, hogy a társulat rendelkezésére
álló pénzfedezet összegéig az alapberuházásból különböző okok
miatt hátralévő munkákat elvégezhessék.
A társulati tagok zavartalan ügyintézése érdekében az iroda
munkatársai egymással egyeztetve, az ügyfélfogadást biztosítva
tervezik kivenni nyári szabadságukat. Ha előre nem látható ok miatt az ügyfélfogadási időben változás következne be, arról társulatunk honlapján tájékoztatjuk az érdeklődőket.

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/

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Mobil Tüdőszűrő
Szolgálat

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy DIÓSD városában
2017. június 15-étől
2017. június 27-éig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn déli 12-től délután 18 óráig
Kedden délelőtt 8-tól délután 14 óráig
Szerdán déli 12-től délután 18 óráig
Csütörtökön délelőtt 8-tól délután 14 óráig
Pénteken délelőtt 8-tól délután 14 óráig
A tüdőszűrés helye:
Diósd, Gárdonyi Géza u.9. (óvoda épületében)
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A
befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló
és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek számára a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség
időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve - ha van - az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Orosz Imrére emlékezve

Búcsúztatómat Váci Mihály gondolatával kezdem: „Olyan
csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani.”
Búcsúzik a Hagyományőrző Klub tagsága Orosz Imrétől, aki
életének 86. évében hagyta itt a földi létet. Szép hosszú életkor
adatott meg neki, mi mégis szomorú szívvel álljuk körül ravatalát.
Elvesztettük a klub egykori létrehozóját, aki tíz éven át
fáradságot nem kímélve, lelkiismeretesen, odaadóan vezette
csapatunkat. Munkássága példa volt előttünk. Tevékenységét
sok hasznos, fontos, olykor vidám program fémjelezte.
Imrét, a csupa nagybetűs EMBERT becsültük, szerettük.
Az időt megállítani nem lehet. Életkora előre haladtával
lemondott a klub vezetéséről, de mint klubvezető-helyettes
ötleteivel, javaslataival továbbra is - még közel nyolc éven át segítette munkánkat.
Kedves Imre, most, amikor megrendülten állunk körülötted,
hogy búcsút vegyünk tőled, nemcsak búcsúzunk, hanem köszönetet is mondunk a velünk való törődésért, a sok, érdekünkben
eltöltött óráért.
Legyen álmod háborítatlan! Emléked megőrizzük.
A klub tagsága nevében GHK
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
férjem, édesapánk, Orosz Imre temetésén részt vettek.
Különös köszönet illeti Bogó Lászlót, Diósd polgármesterét a rendkívüli, odaadó segítségéért.
Köszönet a Képviselő-testületnek, a civil szervezeteknek, Imre volt munkatársainak, valamint a kortársaknak és a szomszédoknak.
Köszönet a sok koszorúért, virágokért, amit a búcsúzásra hoztak.
Emléke szívünkben örökre élni fog.
Orosz Imréné és családja.

Programok

(Diósd Város Önkormányzata a változtatás jogát fenntartja.)

Diósd Város Önkormányzat,
a Kék Géza Művelődési ház, valamint
a diósdi civil szervezetek
júniusi és júliusi programjai

• 2017. július 1. Kápolnakerti esték: Diósdi Fúvószenekar

• 2017. július 8. Kápolnakerti esték: Pusi és Trixi duó
• 2017.július.12. 18.00 Lakossági fórum
• 2017. július 14. 20.30 Körúti Színház
• 2017. július 8. Kápolnakerti esték: Márványos tamburazenekar

• 2017. július 22. Diósdi Dió- és Őszibarack-fesztivál
• 2017. július 28. 20.30 Körúti Színház
• 2017. július 8. Kápolnakerti esték: Rob Hollywood
Állandó programok:

• Minden hónap második és negyedik szombatján délelőtt – Piac (Gárdonyi Géza u. kisis-

kola és óvoda közötti útszakasza)

• Minden hónap második keddjén Nosztalgia
Filmklubba látogathatnak az érdeklődők a Kék Géza
Művelődési Házba.

• Hétfőnként Társasköri Kártyaklub a Kék Géza
közösségi Házban 18-21 óráig. Römi- és kanasztapartik! Klubvezető: Janurik Zsuzsa

• Hétfőnként 16

és 18 óra között a Nyugdíjas Klub összejövetelt tart a Kék Géza Közösségi
Házban.

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

• Minden

kedd és csütörtök

8.30-10.15

Body and Soul ingyenes zenés torna minden korosztálynak- 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
(szünet július közepétől augusztus közepéig)

• Minden

10.00-11.30-ig

Gézaműhely
a Kék Géza Közösségi Házban, részletek a plakáton.
hétfőn

óra között a Hagyományőrző Klub összejövetele

a Kék Géza közösségi Házban.

• Minden hónap páros szerdáján 16.30 és
18 óra között a Hagyományőrző Klub összejövetele a Kék Géza közösségi Házban
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• Minden hónap páros szerdáin 16.30 és 18

Nyújtsd a legjobb formádat
másoknak
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Nemrég a férjemmel, Tommy-val feltettük magunknak a kérdést: mi az, amit csak mi tudunk megtenni magunkért? Egész
listát tudtunk írni ezekről a dolgokról és tevékenységekről, melyekkel senki mást nem bízhatunk meg. Számunkra a testedzés
volt a listavezető, mert senki más nem tud helyettünk dolgozni
jó kondíciónkért és egészségesebb szívünkért.
Egy néhány évvel ezelőtti karácsonyon úgy döntöttünk, hogy
nem veszünk semmilyen elektronikus kütyüt, helyette inkább
egy futógépbe invesztálunk, amelynek segítségével mindannyian aktívan tölthetjük a hosszú téli hónapokat is. Itt, Magyarországon ilyenkor korán sötétedik, és nincs túl sok lehetőség kint
eltölteni a szabadidőt. Jó befektetés volt!
Biztosan eszedbe jut a kérdés: Még mindig használjátok?
Igen, minden nap!
Mi késztet minket erre?
A válasz erre a kérdésre minden családtag esetében más és
más.
Számomra a sok cikk, amit a rendszeres futás előnyeiről olvastam, különösen így 50 felé közeledve, sokat segített. Ugyanígy kétszer egy héten együtt tornázom egy csapat hölggyel. Ez
annyira kellemes kötelezettség, hogy szavakkal ki sem tudom
fejezni! A tudat, hogy összegyűlnek tornázni, rávesz engem,
hogy kikeljek az ágyból, félreteteti azt, amin dolgoznék, és odavonz engem. Sosem bánom meg!
Aztán ott van a kutyám. Naponta egyszer-kétszer elviszem
sétálni. Ezek az én imasétáim. Ekkor imádkozom magamért,
a családomért, és az anyanyelvemen, románul beszélgetek az
édesapámmal. Ez az én értékes időm magammal, a saját gondolataimmal – az imaidőm. Ó, mennyire szeretem ezeket sétákat!

Hihetetlen, mennyi ima teljesült, mennyi ötlet fogant meg ezek
alatt! Csak az én drága Istenem tudja!
Családom többi tagját más dolgok segítették, hogy ne adják
fel a futást. A férjem hét elején kitűz egy célt, amit szeretne
elérni a hét végére. Középső, 10 és fél éves fiam, aki természettől fogva nem túl aktív, azt szereti, ha a testedzésnek valahogy
része az elektronika is. Így aztán korán reggel (6-7 körül) felkel,
és 3 mérföldet tesz meg a futógépen kezében egy Ipad-del. A
gyerekek iskolai napokon csak korlátozott ideig “kockulhatnak”, így ez nagyon motiválja őket a mozgásra.
A pénz is remek motiváció a gyerekek számára. Alanyi jogon
járó zsebpénz helyett megtett kilométerenként adunk nekik
pénzt. A lányomat nemigen érdekli a futógép, ezért ő kint végzett testedzésért kaphatja a zsebpénzt.
Nyár elején valamennyien egyetértettünk abban, hogy vennünk kell egy új Ipad-et. A miénk már régi volt, öt ember használta minden nap órákon keresztül. Arra biztattam családtagjaimat, hogy mindenki tegyen félre kilométerenként 1 dollárt a
testedzéssel keresett pénzéből, hogy meglegyen a 400 dolláros
cél.
Tudod mi történt? Elértük a célunkat!!!
Nem lehetetlen, sőt nem is olyan nehéz időt szakítani a mozgásra, és nagyon is megéri! Ha jó formában tartod magad, nemcsak magaddal teszel jót, de a körülötted élőkkel is. Ez egy kicsit
olyan, mint amikor a repülőn a stewardess azt mondja, hogy baj
esetén először a saját oxigénmaszkodat tedd fel. Mindannyian
szeretnénk segíteni a körülöttünk élőknek, de ahhoz, hogy a
legjobbat tudjuk nyújtani, először magunkról kell gondoskodni.
Veled mi a helyzet? Melyek azok a dolgok, amiket csak te
tudsz megtenni magadért? Mi motivál téged arra, hogy meg is
tedd ezeket a dolgokat? Mit tehetsz ezen a héten ezért?
Dana Dove

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés

s + terv
Csatornabeköté
hétvégén is!

MOGYORÓSI

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679

bionaturagaleria.hu

Diósd, Homokbánya u. 2.

Biobolt

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

(autókereskedés mellett)

telefon: 06 70 334 2419
2045 Törökbálint, Világos u. 11.

Telefon: 0630/591-90-83

Részletes bemutatkozás és áRak
a tüköR szépsegszalon honlapjan!

Nyitvatartás: H-P: 9:00-18:00
Szo.: 9:00-12:00

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

fodrász

Ingyen kiszállítás
szerdánként 5000 Ft rendelési érték felett.

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
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