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Igaz Gyula kiállítása a Pest
Megyei Kormányhivatalban

„Örömmel értesítem, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében Bemutatkoznak járásaink tehetséges művészei címmel kortárs
képzőművészeti kiállítás kerül megrendezésre, ahol kiemelkedő alkotásaival Ön is képviseltetheti magát az
Érdi Járást bemutató
művészek között. A
megnyitó ünnepség
időpontja és helyszíne: 2017.július 7.
10:00 óra, 1052 Budapest, Városház u.7.
201. tárgyalóterem.
A kiállítás augusztus
végéig látogatható.
Üdvözlettel: Dr.
Tarnai Richárd kormánymegbízott.”
A művészeket a
helyi önkormányzatok javasolták a
bemutatkozásra,
a kiállítást a Pest
Megyei Kormányhivatal protokoll-

vezetője, Dohány Zsuzsanna koordinálta. A megnyitón a helyi
kormányhivatalok vezetői és Balogh Sándor művészettörténész
szeretettel méltatta a művészeket. Az állófogadás, a kellemes
beszélgetések, az erőt adó és elismerő hangulat felejthetetlen
élményt jelentett az alkotók számára, akik meghatottan vették
át dr. Tarnai Richárd kormánymegbízottól az emléklapokat.
Igaz Gyuláné

Törő István
Játszótéri játékok
Játszótéri játékok
„Szép jó napot kívánok!”
görbe hátú vascica,
felmászom a nyakadba,
magasra törő raki,
veled fogok utazni,
a föld alá elmegyünk,
alagutunk van nekünk,
várj te hosszú lovacska!
hatan ülünk hátadra,
homokvárat építünk,
és tornyában őrködünk,
lám, a csúszda is ránk vár,
nadrágunk füstölög már,

van nekünk gőzmozdonyunk,
ha megunjuk, hajózunk,
uzsonnánk vajas kenyér,
a szánk tőle fülig ér.
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és a nyújtó úgy megnyújt,
majd elszakad derekunk,

Mi újság az Önkormányzat
háza táján?
Itt a nyár, de az Önkormányzatnál eddig
sem volt, és ezután sem lesz sok pihenő.
Igaz, a Hivatal 2 hét igazgatási szünetet
tart július 17-e és 28-a között, ebben az
időszakban csak délelőtt lesz ügyelet. A
nyári időszakban sincs megállás. A folyó
munkákról, eseményekről, elvégzendő
feladatokról állítottunk össze rövid tájékoztatót Bogó László polgármesterrel.

Közlekedési koncepció

A testület májusi ülésén elfogadta, hogy
a város közlekedési terveit társadalmi
vitára, véleményezésre bocsátja. Várjuk
a visszajelzéseket, javaslatokat, ötleteket.
A részletes anyag megtalálható weboldalunkon. http://diosd.hu/?p=6028
Az agglomerációs tervek felülvizsgálatára is sor került. A közlekedés hosszútávú fejlesztését a környező településekkel (Érd, Törökbálint) egyeztettük. Ebben
az M0-ás Anna-hegyi pihenőjének átalakításáról, a Szabadság
út terhelésének csökkentéséről, a kamionok diósdi ipartelepre
való eljutásáról, a Balatoni út – Szabadság út - Nagytétényi út
kereszteződése forgalmának javításáról is szó van. Hallani lehet,
hogy vannak, akik ezt rosszul értelmezik, féltik a nyugalmukat.
Az Önkormányzat érdeke is az, hogy a közlekedési problémák
megoldása mellett összehangolja az érintettek érdekekeit. Célunk továbbra is egy élhető Diósd megteremtése.
Gondolkodjunk közösen! Júniusban is volt, augusztusban is
lesz közlekedési disputa, melynek keretén belül személyesen is
várjuk javaslataikat, észrevételeiket. Szeptemberig várjuk véleményüket a témában az alábbi elérhetőségen: szrimacz.attila@
diosd.hu.
Köszönjük!

Ciklusprogram

A múlt havi újságban írtunk az elmúlt 2
és fél évről, s kérdőív segítségével a következő időszak fő tennivalóiról kérdeztük meg a lakosságot. Augusztusban ös�szesítjük ennek eredményét, és a testület
meghozza a döntést a főbb feladatokról.

A lakótelep megújítása

Jelentkezett egy vállalkozói csoport, aki
a lakótelepi lapos tetőket építené be úgy,
hogy liftet épít a lépcsőházak mellé, leszigeteli és beszínezi az egész házat ennek
fejében. A lakóközösségek döntenek ez
ügyben. A testület elvi engedélyt adott,
hogy pár m² területet kapnak liftenként,
ezért a lakótelep zöld területeit felújítják,
a vízelevezetést rendbe rakják közel 40 millió Ft értékben. A
lakásokhoz parkolókat alakítanak ki. A posta melletti területen
mélygarázs és üzletek tervezését végzik, ősszel hozzák be a testület elé a terveket.

Közterületek tisztán tartása

A témáról szóló rendeletet módosította és egyértelművé tette a
testület. Az ingatlan előtti terület gondozása a tulajdonos feladata, mely szerint
7 § (1) A tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, ha a járda mellett zöld sáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület, járda hiányában az úttestig
terjedő teljes terület,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá,
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Az iskola udvarának rendbe tétele

A testület a legutóbbi ülésén egy 5 millió Ft-os keretet fogadott
el, amelyből az új iskola udvarát kívánja rendezni a lehető legteljesebb mértékben.

Személyi változások

Sánta Gáborné Noémi személyében az Önkormányzat képviselő-testülete július 4-ei testületi ülésén 5 évre új óvodavezetőt
nevezett ki. Gratulálunk, és jó munkát kívánunk neki!
Hegedűs István, településüzemeltetés-vezető kezdte meg
munkáját július 3-án.
Dióssy Éva, a Pénzügyi Iroda új vezetője augusztus elején áll
munkába.

30 km gyorsforgalmi út
12 meglévő „le- és felh. csp.”
2,5 km/csp.
M0 vizsgált szakasza 6 km

Nyári napközis tábor

5 héten át szervezzük a napközis tábort, július elejétől augusztus első hetéig tart. Közel 60 gyerek vesz részt hetente, egy hét
5 ezer forintba kerül a szülőknek.

Szeszfőzde

A Dél-Budai Áfész a szeszfőzdét nem üzemelteti tovább. Az
épületeket ingyen adta át 20 évre az önkormányzatnak. Logikus lenne a településüzemeltetést ott berendezni

Semmelweis nap

Júniusban köszöntöttük az egészségügyben dolgozókat. Szűcs
Anna alpolgármester asszony köszöntője és dr. Batyalikné
Papp-Váry Sára, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
vezetőjének és férjének tréfás vetélkedője mellett egy vacsorával kedveskedtünk nekik a tájházban.

Pályázatok

Örömhír, hogy energetikai pályázatunk, melyet 2016 nyarán
adtunk be, nyert. Így 100%-os állami támogatással - 133 mil-

Megalit fürdő

Sokan kérdezik, hogy mi hír a fürdő projektről. Várjuk az Etyek
és környéke turisztikai program támogatásáról a kormányzati
döntést. Ennek része a diósdi projekt is. Ez a turisztikai övezet
a Budapest nyugati kapujában fekvő települések beruházásait
fogja össze Felcsúttól Biatorbágyon, Etyeken és Tárnokon át
Diósdig. E mellett a befektetők, üzemeltetők keresése és a különböző egyeztetések folynak.

Sportközpont

Sokan jelezték, és tapasztaltuk mi is, hogy a füves pályán megállt
az elkezdett lelátók építése. Ezt a Hivatal műszaki osztálya május
elején felmérte, rögzítette, és felszólítottuk a DTC-t, a kivitelezőt
az állagmegóvásra, a balesetveszély elhárítására. A folytatásról, befejezésről tájékoztattak minket, de eddig nem történt semmi.

Caola Zrt. jelentkezése

A Caola meg szeretné vásárolni a Kerox telephelyét. A cég vezetése
július 12-én tartott tájékoztató fórumot. Az 1831-ben alapított Caola Zrt. jelenleg natúr kozmetikumokat és háztartási rovarirtó szereket gyárt, olyanokat, amelyeket a lakásokban használnak, illetve a
bőrre kennek szúnyogriasztó zseléként. A cég gyárt mosószappant,
borotvaszeszt, ablaktisztító szert, babahintőport is. Minden gyártási termékről eljutatta a gyártmánylapokat, melyeket eljuttattunk az
érdi ÁNTSZ-nek, és az ipari gyártás miatt a katasztrófavédelemnek.
A cég az előírások alapján küszöbérték alatti veszélyes üzemnek
számít, mivel alkoholt használ a borotvaszeszhez, illetve a spray készítményekhez hajtógázt raktároz a gyártáshoz. Működésük megfelel minden előírásnak, szabálynak. A cég jelenlegi 90 fős dolgozói
létszámát a termelés növelésével szeretné emelni a közeljövőben.
Annak ellenére, hogy az ipari területen lévő telephely megvásárlása
miatt nem kellett volna tájékoztatót tartaniuk, mégis megtették. Köszönjük a lakosok nevében.
lió Ft értékben - tudjuk megoldani a nagy iskolában a tornaterem, a galéria és az öltözők ablakainak, vasajtajainak cseréjét,
és ennek az épületszárnynak a külső szigetelését, valamint egy
50 KW-os áramfejlesztő napelem kiserőmű telepítésére is sor
kerül. A kivitelezés már augusztusban elkezdődik.
Sajnos nem kapott támogatást a megyei útpályázatunk. Tehát
továbbra is saját forrásból kell az utakat javítanunk, fejlesztenünk.
A tavaszi „árvíz”, mely 3-4 napig folyt Törökbálint felől,
megrongálta a Pillangó, az Árvalányhaj utcát és más kisebb utcákat is. Vis maior pályázaton indultunk, az állami keretből 11
millió Ft-ot kaptunk a rendbe hozásukra.
A Bethlen Alapítványtól a magyar-magyar partnertelepülési
kapcsolatokra 900 eFt támogatást nyertünk el.
Európai uniós pályázatunk, melyet a Diófesztivál finanszírozására adtunk be, nem nyert.

Közvilágosítás felülvizsgálata

Több területen kell újra módosítani a Helyi építési szabályzatot.
Ezt egyrészt az önkormányzati fejlesztések teszik szükségessé,
másrészt a cégek igényei, a lakosság kérései miatti változtatások. Ehhez kapcsolódik a településképi kézikönyv elkészítése,
mely októberre készül el.

Református templom

A diósdi református gyülekezet megkereste az Önkormányzat
képviselő-testületét, elmondták, hogy templomot szeretnének
építeni. A testület támogatja elképzelésüket. Több helyszín merült fel lehetőségként. A városrendezési tervek és elgondolások
alapján, melyek azt tartalmazzák, hogy a városnak legyenek alközpontjai, 2-3 helyszínt javasoltunk. Nem támogattuk viszont
a volt konténer óvoda helyén való templomépítést.

A gyermektáborokról

Marosvécsen 24 iskolás nyaralt egy hétig június elején. A német partnertelepülésen tavasszal voltak felső tagozatosok,
júliusban a nagyobbak mennek húszan, majd ősszel jönnek a
német diákok hozzánk. Idén mi fogadjuk a lengyel gyerekeket
augusztus elején.
Felhívom figyelmüket a nyári rendezvényeinkre: Kápolnakerti nyári zenés esték lesznek minden szombaton, július 22-én
a Dió- és Őszibarack-fesztivált tartjuk, a Körúti Színház előadásán pedig július 28-án, pénteken vehetnek részt.
Jó pihenést, tartalmas nyaralást kívánok mindenkinek!
Bogó László polgármester
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Közvilágításunkat a Független Magyar Világítási Társaság mérte
fel tavasszal. Azt állapította meg, hogy a LED világítás intenzitása
jelen állapotában nem felel meg a régi magyar szabványnak sem,
nemhogy az újnak, igaz, hogy az akkor kiírt közbeszerzés nem tartalmazott a szabványra vonatkozó előírást. A 2012-ben, az előző
önkormányzat által kötött szerződést ügyvédekkel megnézettük,
és megállapították, hogy sajnos nem ad lehetőséget arra, hogy a jelenlegi szolgáltatótól cserét követeljünk. Az akkor kiírt közbeszerzésnek – ami nem tartalmazott szabvány előírásokat – a kivitelezés
megfelel. Ajánlatokat kérünk be közvilágítás javítására, anyagi lehetőségeink függvényében tudjuk csak fejleszteni azt.

Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

Alsbach-Hähnlein

Testvértelepülésünk rendezvényén, a hagyományos hähnleini
Marktplatzfesten Diósdot 9 fős delegáció képviselte.
A megbeszéléseken szó esett az aktuális európai helyzetről,
saját faladatainkról, munkánkról, közös projektek lehetőségéről.

Felhívás

Marosvécs

Marosvécsen a falunapokon Diósdot a Diósdi Női Kar képviselte. Nagy sikerű koncertet adtak a Művelődési Házban és a
református templomban.
Köszönjük nekik!

A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtárkönyvtárának nyári nyitva tartásáról
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk 2017. augusztus 1. és augusztus 20.

között zárva tart! Az utolsó nyitvatartási nap
2017. július 31., hétfő, első nyitvatartási nap
2017. augusztus 21., hétfő.
Megértésüket köszönjük!
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Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díjazottak

Keményné Pap Szilvia és
Kemény Kornél
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 „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 Keményné Pap Szilvia és Kemény Kornél is részesült
ebben a díjban, a díjátadóról 2017 júniusi számunkban olvas-
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hattak az érdeklődők. Őket kérdezzük, de rendhagyó módon
nem az életútjukról, hanem a gyerekekhez való kapcsolatukról,
hozzájuk való viszonyukról.
• Akinek van iskolás gyermeke, biztosan ismer titeket, hiszen mindketten a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskolában tanítotok osztálytanítóként. Mindig is tanítással szeretettek
volna foglalkozni?
Nagyon szeretjük a gyerekeket. Itt, Diósdon Kornél kezdetben óvó bácsiként dolgozott, én pedig tanítóként. Kornél
olyan szerencsés helyzetben volt, hogy amikor a diósdi óvodás
csoportja elballagott, velük együtt került át ő is az általános iskolába, így negyedikig taníthatta azokat a gyerekeket. Mindketten ezzel a korosztállyal foglalkozunk legszívesebben. Olyan
őszinték, tiszta szívűek, szívvel-lélekkel teszik azt, amivel ép-

pen foglalkoznak. Nagyon sok szeretetet kapunk tőlük. Különleges élmény végigkísérni, ahogy egyéniséggé, közösséggé formálódnak, tényleg öröm bejárni közéjük. Kivételes helyzetben
vagyunk, mert a munkánk egyben a hivatásunk és a hobbink is.
• Rendszeresen vezettek a gyermekek számára táborokat. Mit jelent
számotokra a táboroztatás?
Nagyon sokat. Szívesen vezetünk táborokat, most is az egész
család azon ötletel, hogy milyen kézművesség, milyen program,
milyen játék legyen a „római” és a „kalandozoo” táborainkban.
Mi magunk 26 évvel ezelőtt egy hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezett táborban ismerkedtünk meg, ahol ifis segítőként dolgoztunk.
Táboraink során igyekszünk megteremteni azt a gitáros,
tábortüzes, mesélős, bensőséges hangulatot, amit ott mi is
megtapasztalhattunk. Célunk, hogy a gyerekeknek ne jusson
eszükbe a telefonjukat nyomkodni, hanem gyermeki kíváncsisággal fedezzék fel a körülöttük lévő világot, alkossanak,
szárnyaljanak, játsszanak, barátkozzanak… Tele vannak kíváncsisággal, és mi igyekszünk fenntartani ezt az érdeklődést.
A hagyományos keresztény emberi értékeket valljuk, és ezeket
igyekszünk átadni nekik is. Saját gyerekeink is ezekben a táborokban cseperedtek fel, most már ők is segítőként vesznek
rész bennük.
• Mások a mai gyerekek, mint a régebbi korosztályok képviselői?
Gyorsabb a világ, és ez a gyerekeken is látszik. Igyekszünk
mi is változni, alkalmazkodni, saját nyelvükön szólni hozzájuk. Szeretnénk úgy tanítani, hogy emellett színessé, játékossá,
vidámmá tegyük mindennapjaikat, hisz ahol az ember jól érzi
magát, ott könnyebben megy a tanulás is. Úgy látjuk, ha szeretettel viszonyulunk hozzájuk, szeretetet és együttműködést
kapunk vissza, akárcsak 20 évvel ezelőtt.
• Hogyan kerültetek Diósdra?
Én (Szilvi) itt születtem, itt jártam még óvodába, majd a főiskola utolsó évében visszaköltöztünk, akkor már Kornéllal kettesben. 1999-ben Diósdon kezdtünk dolgozni, 2 évre rá született meg Balázs fiunk, majd hamarosan két lányunk is, Zsófi és
Fanni. Úgy érezzük, gyökeret eresztettünk itt. Nem tudnánk
máshol elképzelni az életünket. Diósdnak megvan a maga
nyugodt, békés, csendes kisvárosi jellege, jól működnek a kis
közösségek. Sok pozitív élményünk van, nagyon sok értékes
emberrel kerültünk kapcsolatba. Szerencsések vagyunk, hisz
egy jó munkahelyi közösség vesz minket körül. Kreatív, gyermekcentrikus, lelkiismeretes, segítőkész emberekre találtunk itt
a tanítványaink mellett, ezért is járunk be szívesen dolgozni.
• A gyerekeiteknek is továbbadtátok ezt a gyermekszeretetet?
Igyekeztünk… Fanni lányunk már az óvodában is segített az
óvó néniknek a kisebbek beszoktatásában, most napközis-kézműves-énekes tanító néni szeretne lenni. Zsófi mindig a mindenkori elsőseinket szokta babusgatni, épp a minap mondta,
hogy ő is alsósokkal szeretne foglalkozni. Balázs még gondolkozik, egyelőre biológiai vonalon indult el a középiskola felé.
• Milyen diósdi civil közösségekhez csatlakoztatok?
A zenéhez kapcsolódóakhoz, Szilvi a Ciróka néptánc- és játszóházat szervezi, én (Kornél) pedig a Diósdi Gellért Kórusban
éneklek. Mindkettőbe szeretettel várjuk az érdeklődőket…
A gyerekek szeretetét, a nevelést nem lehet csak tanítással átadni,
hiszen aki velük szeret foglalkozni, annak ez a szép hivatás az
egész életét áthatja. Köszönjük a beszélgetést, köszönjük a munkátokat, melyhez a továbbiakban is sok sikert kívánunk!

Alsbachi diákcsere program
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Május 16-tól 24-éig közel 20 diósdi iskolás tett látogatást németországi testvérvárosunkban, Alsbach-Hähnleinben. A
gyerekeket családoknál helyezték el, akik nagy szeretettel vették körül őket. Színes, változatos programot állítottak össze a
vendéglátók. A felső tagozatos diákok bepillantást nyerhettek
a Melibokus iskola életébe, megismerhették a várost, az ott élő
emberek életét. Eljutottak Wiesbadenbe, Hessen tartomány fővárosába, megmutatták nekik a frankfurti repülőteret, önfeledten szórakozhattak Tripsdrill élményparkjában, Mannheimben
pedig a Luisenpark látványosságaival ismerkedhettek meg.

Együtt a játszóterekért
Civil összefogás eredményeképpen június 24-én megszépült a
Posta melletti és két környékbeli játszótér.
Az akciót a közösségi médiában kezdtük szervezni, ennek köszönhetően Almádiné Szendői Orsolya, a Bocskó Kft.
ügyvezetője felajánlásként két munkanapra biztosította szak-

értő kollégáját. Az ő segítségével az említett játszótereken a
gyermekjátékok karbantartása és biztonságossá tétele megtörtént. Nagy öröm volt, hogy végre a helyére kerülhetett a kék
napvitorla. A hiányzó tartóoszlopot a Bocskó Kft. biztosította.
Betonozása után pár nappal, szombaton az árnyékolót újra rögzítették a homokozó fölött.

A hinták alatti gumitéglákat erős férfikezek rakták újra. Felszedés és gyomlálás után a talajt elsimították, és a téglákat újradöngölték.
Az egyensúlyozó láncos játék korhadt oszlopait is kicserélték.
A játékok egy részét gyermekbarát festékkel újrakenték.
A CBA mögötti játszótér új szemetest
kapott, ezt szintén a Bocskó Kft ajánlotta
fel. Ezen a játszótéren meghúzták a játékok csavarjait.
A Bartók Béla úti játszótéren a hintát
szabványosították, feljebb került az oszlopokat keresztező tartógerenda.
Civilként időt és energiát áldoztak
azért, hogy gyermekeink jobb környezetben, biztonságosabb körülmények között
játszhassanak, ezért köszönettel tartozunk nekik:
Bogó László polgármester, Rónyai
Gábor, Szűcs Anna, Csomay András,
Kovács Kornél, Szekeres Péter, Törő István, Uhrin Lajos, Andor László; Bárdyné
Schneider Sarolta két gyermeke, Bárdy
Emma és Csanád; Almádiné Szendrői
Orsolya, a Bocskó Kft. ügyvezetője, férje,
Almádi Antal és kollégája, Széles Imre; Németh Ákos; ST 2007
Kft. festékbolt – tőlük egy nagy kiszerelésű gyermekbarát festékre 50 % - os kedvezményt kaptunk.
A munkát a játszóterekért tovább folytatjuk.
eNTéA
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június

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek:
Németh Natasa Margit
Kerese Laura Flóra
Kelemen Richárd János
Candroi Sonja Kira
Mak-Motyka Henriett
Székely-Marsi Maja
Dobos Ádám

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!
Házasságot kötöttek:
Fodor Éva Mária és Sebestyén Dénes Gábor
Berkesi Orsolya Éva és Szász Béla
Rózsás Ágnes és Lászlóffy András
Dohor Fanni és Szokolai Zsolt
Kovács Mária és Maczuca László
Sikos Fanni és Nagy Gergő Kristóf

Gratulálunk és hosszú,
boldog házaséletet kívánunk!
Elhunytak:
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Dági Zoltánné
Orosz Imre
Csók Pálné
Rácz Istvánné
Horváthné Szemes Erika
Boros József
Őszinte részvétünk az elhunytak
hozzátartozóinak!

Marosvécsen
táboroztunk
2017 az emlékévek éve

A Diósdi Társaskör szeretettel hív minden kedves érdeklődőt
hagyományos őszi kirándulására.
Idén az úti cél Ócsa-Nagykőrös-Kecskemét
Ócsa – a reformáció éve, Nagykőrös – Arany János születésének 200. évfordulója, Kecskemét – Kodály Zoltán-emlékév
A programról:
Ócsán megnézzük a református (hajdan premontrei)
templomot és a tájházat,
Nagykőrösön megtekintjük az Arany Jánosra emlékező interaktív kiállítást,
valamint rövid városnézésre
is sor kerül.
Kecskeméten a városnéző
program mellett a Nagytemplom, a Városháza, a
Kodály Intézet (volt ferences
kolostor), valamint a Cifrapalota megtekintése lesz a
program. Sor kerül két múzeum, a Naiv Művészek Múzeuma
és a Szórakaténusz Játékmúzeum meglátogatására is.
A túrát vezeti: Bazsóné Megyes Klára

Szeretettel várunk minden társasköri tagot, és természetesen
minden nyitott szívű és lelkű embert, aki szívesen vesz részt
egy 40-50 fős programon, akit érdekel a történelem, az irodalom, a művészet, és nem mellesleg Magyarország földrajza!
A programot Diósd Város Önkormányzatának támogatásával
tudjuk létrehozni.
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Előzetesen néhány gyakorlati tudnivaló:
Kirándulás: külön busszal
Időpont: 2017.október 7.
Indulás a városközpontból, a Polgármesteri Hivatal elől 6.30kor
Érkezés a városközpontba kb 19.30-ra
Anyagiak: a Társaskör tagjainak 2000 Ft, külsősöknek 4500
Ft (utazás, idegenvezetés, belépők)
Jelentkezés:
Völgyi
Mártánál
(tel:
06306585508), illetve a
tarsaskor.diosd@gmail.
com e-mail címen
Befizetés: Völgyi Mártánál, a Kék Géza Művelődési Ház kistermében
szeptember 11-én, 18án, 25-én 18 és 21 óra között.
Jelentkezési határidő: szeptember 25. (illetve „ameddig a
készlet tart”, tehát a buszon van még hely)

Kitűnő tanulmányi eredménye elismeréseképpen 23 diák egy
hetes marosvécsi táborban vehetett részt, melyet Diósd Önkormányzata támogatott.
A 23 gyerek 4 kísérővel vágott neki a nagy kalandnak.
Marosvécsen a polgármester fogadott minket. A közösségi
házban vártak, és finom vacsorával kedveskedtek már megérkezésünkkor. Fogadó családoknál szállásoltak el, akik a közösségi házhoz jöttek értünk.
Rengeteg városban kirándultunk, megnéztük azok nevezetességeit, múzeumait.
Ottlétünk alatt voltunk Marosvásárhelyen állatkertben,
Szászrégenben pedig a hegedűgyárban. Látogatást tettünk a
Természettudományi Múzeumban, Disznajón megnéztük
Csősz néni óvoda múzeumát, elmentünk Marosvásárhelyen a
Kultúrpalotába, a Teleki Tékába.
Itt rengeteg információt megtudtunk a könyvekről, láthattuk
az erdélyi Vizsolyi Bibliát, elképedtünk, hogy megnézhettük az
Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat másolatát is. Teleki Sámuelről is sok érdekességet hallottunk. Parajdon autóbusz vitt le a
sóbányába, Farkaslakán Tamási Áron lánytestvérének a fia várt
bennünket, aki bemutatta nagybátyja szülőházát.
Marosvécsen a Kemény-kastély kertjében láttuk a Helikon-asztalt, amit a jeles költők, ha megérintettek, azonnal ihletet éreztek az íráshoz. Így ezt minden látogató kipróbálja, természetesen mi is megtettük. A kastély kertje őrzi Wass Albert
és a Kemény család sírját is. Kemény János leszármazottja körbevezetett minket a kastélyban, mesélt a történetéről, Kemény
János életéről, a Helikon-asztalról.
Utolsó napunkon a templomban a vasárnapi istentiszteletet
követően előadással kedveskedtünk a szíves vendéglátásért.
Élményekben gazdagon hagytuk magunk mögött másnap e
vidéket. Sohasem fogjuk elfelejteni a családok vendégszeretetét, a sok-sok kedves pillanatot, amit átélhettünk velük!
Jövőre mi leszünk a házi gazdák, szeretettel várjuk őket!
Pilling Dominika Napsugár 6.c osztály

III. Szent Iván éji futás

A futóklub csapata júniusban
részt vett a keszthelyi éjszakai
futáson, ami a keszthelyi triatlon verseny keretében zajlott.
Mindenkinek ajánljuk a gyönyörű város meglátogatását.

Szeptemberi beharangozó
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Június 22-én, csütörtökön tartottuk az év leghosszabb világos
napjához kapcsolódó III. Szent Iván éji futást.
A résztvevők 3 táv közül választhattak este 7 és 8 óra közötti
eltolt rajttal. 1,5 km-es, 4 km-es és 8km-es távon lehetett bizonyítani a rátermettséget.
A célba érkezés körülbelül egy időben az alsó kőbányában
volt, ahol a frissítő elfogyasztása után tüzet gyújtottunk. A tűz
körül kellemes népzenei aláfestés mellett lehetőség volt a családoknak, gyermekeknek körültáncolni a tüzet a nap-éj egyenlőség ünnepén. Végül a kihúzott széles parázscsík felett lehetett
gyakorolni a tűzugrást. Kinek bátorságpróba gyanánt, kinek - a
népi hagyomány szerint - szerelme megerősítése céljából.
Köszönjük a több tucat érdeklődő részvételét a jó hangulatú
rendezvényen.

Szeptember 16-án, szombaton délelőtt rendezzük meg a
IV. Diósdi Családi Futónapot.
Lesz 700 és 1400 méteres, valamint Győzd le dombot! jeligés
5 és 10 km-es (1 vagy 2 kör) táv
az országzászló érintésével. A
családi futónapon az összes beérkező futó között tombolasorsolást tartunk!
Várunk szeretettel minden
érdeklődőt!
Diósdi Földön Futók

A Női Kar Marosvécsen
„A madárnak szárnya (…) van és szabadsága, az embernek pedig
egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.” ( Tamási Áron)
Bartók Béla nyomdokain, Orbán Balázs, Tamási Áron szülőföldjén járt a Diósdi Női Kar.
A Diósdi Önkormányzat felkérésére ebben az évben a hagyományos marosvécsi cseresznyevásáron és
búcsún a Diósdi Női Kar képviselte Diósdot
testvértelepülésén. Mindig öröm Erdélybe
menni, Marosvécsre pedig különösen. A
szeretet és figyelmesség emléke, amellyel
körbeveszik a vendégeket, a messze távolból is melegíti a szívünket. Nehéz dolgunk
lesz ezt felülmúlni majd szeptemberben, hiszen a Szent Gellért naphoz kötődő diósdi
búcsún vendégül látjuk vécsi barátainkat
ebben az évben is.
A diósdi asszonyok gyorsan elvarázsolták
nemcsak a szállásadókat, hanem mindenkit, aki hallhatta őket énekelni pénteken a
falunapok megnyitó ünnepségén.
Pénteken különösen nehéz napja volt a
kórusnak, hiszen egy élményekkel teli, tartalmas kirándulás után kellett helytállni a
színpadon is.
A kiránduláson csodás volt hallgatni Kun
László tanár urat, aki mesélt Szászrégen,
Marosvásárhely, Szejkefürdő, Farkaslaka,
Székelyudvarhely nevezetességeiről. Vezetőnk útközben a varázsos erdélyi tájhoz köthető nevezetességekről is beszélt, előadását történelmi hivatkozásokkal fűszerezte. Megkoszorúztuk Orbán Balázs és Tamási Áron sírját.
Igaz, az időutazás már a határ átlépésekor megkezdődött,
mivel ott várt minket Farkas László, Nagyvárad szerelmese
és patriótája, hogy a rendelkezésünkre álló rövid idő ellenére
a Székesegyház előtt koszorúval és énekelve megemlékezhessünk Szent Lászlóról, és megnézhessük Várad híres, az egész
magyar történelmet átélt várát.
A szombati nap a kikapcsolódásé volt, a diósdiak és a vécsiek
finom ebéddel kedveskedtek egymásnak és a falunapon részt-

vevőknek. A diósdi csülkös bableves hamar elfogyott, ahogyan
a vécsi krumpligulyás és gulyásleves is. A fő attrakció mindenki
számára a juhtúrós puliszka volt. A sport és egyéb programok
mellett arra is volt idő, hogy meglátogassuk a XIII. században
épült Kemény-kastélyt, tisztelettel megemlékezzünk báró Ke-
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mény János íróról és családjáról, az Erdélyi Helikon Íróközösség tagjairól, és koszorút helyezzünk el a sírokon, valamint Kemény János kopjafáján.
Vasárnap az áhítat napja volt. A XVIII. században a Kemény-család által épített gyönyörű barokk-rokokó templomban szép istentisztelettel és egyházi koncerttel zárult ez a
fantasztikus látogatás. Többszólamú református egyházi énekekkel, Kodály Zoltán 150. genfi zsoltárával adózott a Női
Kar a falu közösségének, ahogyan Benkő Mihály tiszteletes úr
fogalmazott: „missziót teljesített, bizonyítva, hogy a zene ös�szeforrasztja a történelem viharában erőszakkal szétválasztott
lelkeket”.
Bartók Béla Levél az otthoniakhoz című kétszólamú darabjával búcsúzott a Diósdi Női Kar,
és ezzel zárult a hangverseny és
egyben az istentisztelet is.
Kevés szem maradt szárazon,
hiszen a szívből énekelt kívánság
- „Szíveteket soha gond bánatba
ne ejtse,/Nemzetemet soha semmi baj ne érje!” - mindenki szívét
megsimogatta…
Emlékezetes, szép napok voltak ezek, köszönjük a két település polgármesterének, Bogó
Lászlónak és Ördögh Ferencnek
és a népes szervezőgárdának.
Úgy hiszem, aki ezen az úton
részt vett, más emberként tért
vissza a megszokott hétköznapokba, s a megkötött barátságok
nemcsak emlékként élnek majd
tovább.
Benkő Judit

„Zeng a harang hívó szóval e
szép ünnep reggelén”
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Húsvéthoz kötődő változó egyházi ünnep az úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Idén június 18-ára esett e jeles nap.
Már kora reggel gyülekeztek a szorgos emberek. A férfiak a
lombsátrakat állították össze, a nők a virágszőnyeg elkészítésével foglalatoskodtak. Jelen voltak a katolikus egyház, a Német
és a Diósdi Hagyományőrző Klub tagjai és olyanok is, akik nem
kötődnek ezekhez a szervezetekhez. A római katolikus ünnep
az idők folyamán (legalábbis a közös munka terén) ökumenikussá alakult át.

Évek óta tapasztaltuk a „félve kezdést”: nem lesz elég virág, a
fű is kisült a nagy melegben. De a korábbi évekhez hasonlóan
idén is összegyűlt a kellő mennyiségű virágszirom (igaz ezek
között vásárolt virág is volt szép számban). A fű sem volt igazán haragos zöld, de elegendőnek bizonyult.
A munkálkodók lelkébe az ünnep békét varázsolt. A kisebb
csoportok teljes egyetértésben, egymást kisegítve szorgoskodtak. Tíz órakor megcsendült a harangszó, s elkezdődött a mise,
majd annak folytatásaként a körmenet. Sokan vettek részt
mindkét eseményen. Fehér ruhás kislányok virágszirmot hintettek. A baldachin alatt körbehordozták az Oltáriszentséget. A
szertartást a sok év óta körmenetünket megtisztelő atyák celebrálták. A jelen lévők ajkáról hangosan szállt az egyházi ének, s a
résztvevők békés lélekkel tértek haza.
GHK

Diósdon is megalakult az
értéktár bizottság
Az Önkormányzat 2017. május 3-án hozott határozata alapján
létrejött a Települési Értéktár Bizottság, amely június 22-én
meg is tartotta első ülését. Miféle bizottság ez? Ez a grémium
gyűjti be, regisztrálja és gondozza a helyi értékeket bizonyos
központi szabályozás alapján. Egy 2012-ben hozott törvény
adja meg a rendezett lehetőségét annak, hogy „alulról felfelé”
építkezve regisztráltathassuk, azaz összegyűjthessük mindazt,
amit a megválasztott bizottság értéknek tart. A települési vagy
tájegységi szinten létrehozott, úgynevezett Települési Értéktárak képezik a nemzeti értékpiramis alsó szintjét, azt, amit
„nemzeti értéknek” tekintünk. Ezeket megyénként is regisztrálják. A piramis következő
szintjét a kiemelkedő nemzeti értékek képezik, amelynek a törvény a Magyar Értéktár nevet adja. A legfelső
szinten a „hungarikumok”
vannak.

A Diósdi Értéktár Bizottság - miután az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta
–, megtartotta első ülését.
A bizottság tagjai - Szűcs
Anna, Tonka Anna, Benkő
Judit és Natta János - Balázsi
István Gyulát választották
meg elnöknek.
A bizottság azt a határozatot hozta, hogy a Települési
Értéktár „törzsállományát” a helyi rendelettel védett építmények és természeti értékek képezzék. Ezek listája a következő:

Helyi Értékek Gyűjteménye
Országos védelem alatt álló:
1. Szent Gellért kápolna
2. Nepomuki Szent János szobra,
3. kaptárkövek.

Helyi területi védelemben részesülő terület:

4. A Szabadság út – Kőbányai út – Ságvári Endre út – Bem
utca – Béla utca - Rákóczi Ferenc út által határolt Ófalu területe.

egyedi védelemben részesülő építmények,

területek:

5. Tájház (Béla u.) és az épület mellett lévő kút 2006/1 hrsz.
6. Szent Flórián-szobor Kossuth L u. 2424/2 hrsz.
7. Rádió és Televízió Múzeum 1381/1 hrsz.
8. Római katolikus templom 2509 hrsz.
9. Községháza 2510 hrsz.
10. Szt. Gellért-szobor 2508 hrsz. (templomkert)
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Helyi

11. I és II. világháborús áldozatok emlékére állított emlékművek 2508 hrsz. (templomkert)
12. Anya gyermekével (köztéri szobor) 2475 hrsz.
13. Barátság kútja 2424 hrsz.
14. Perczel Mór szobra 2428 hrsz.
15. Zöldfa utca – Eötvös utca kereszteződésében a diósdi
1950 hrsz-ú ingatlanon lévő kereszt
16. Arany J. u. – Szabadság u. 1734 hrsz. keresztezési pontján
lévő kereszt
17. Kremele kreuz 3828 hrsz. (Sashegyi u. – Hattyú u. kereszteződése)
18. Rákócz F. utcában lévő (újjáépített) gémeskút 1764 hrsz.
19. Diósd Kék Géza Közösségi ház 2501 hrsz.
20. Temetői kereszt
21. Régi síremlékek (ravatalozó mögötti területen beépített
öt darab jellegzetes sírkő a XIX. századból)
22. Benjamin Denkinger sírkereszt a XIX. századból
23. Fusz család síremléke
24. Rösler Ignác síremléke
24. Paár József plébános síremléke
25. Dr. Pessek István síremléke
26. Herbs János síremléke
27. orosz katonák nyughelye
28. Dr. Dizseri Tamás emlékhelye 2424/3 hrsz.
29. Búzaszentelő kereszt (önálló helyrajzi számmal nem rendelkezik, természetben a Határ út 807 hrsz. és Völgy utca 2806
hrsz. találkozásánál)
30. Sziklagyep és sztyepprét az alábbi helyrajzi számokon:
- 1381/1 hrsz.
- 1345 hrsz.
- 1346 hrsz.
31. A természetes és természetszerű erdő- és gyeptársulások az alábbi helyrajzi számokon:
- 1188 hrsz.
- 1191 hrsz.
- 1508 hrsz.
- 1510 hrsz.
- 1526 hrsz.
- 1527 hrsz.
32. A felhagyott mészkőfejtő és környéke az alábbi
helyrajzi számokon:
- 461 hrsz.
- 462 hrsz.
- 463 hrsz.
33. A 982 hrsz-ú ingatlanon lévő kaptárkő
Kérjük önöket, ha bővíteni szeretnék a már regisztrált helyi értékek listáját, javaslataikkal keressék meg a bizottságot (balazsiistvan@gmail.com).

Felelős szülők iskolája
Pszichológiai elmélkedések
az érettségről
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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 és Sáriné Szomjas Tímea pszichológusok segítenek abban, hogy körültekintően járjunk el, s a
gyermekeink számára a legkedvezőbb döntés születhessen meg.
Előző számunkban az óvodaérettségről volt szó, most az iskolaérettséggel foglalkozunk.
A következő fontos állomás, mérföldkő a kisgyermek és családja számára: az iskolakezdés. Honnan tudhatjuk, hogy iskolaérett-e gyermekünk?
Hasonlóan az óvodaérettséghez, az iskolára való felkészültség
is többtényezős. Érdemes végiggondolnunk pszichikai, érzelmi és lelki szempontból is, hogy valóban megérett-e gyermekünk a beiskolázásra. Ha szeretnénk tudni, hogy mehet-e már
iskolába, vagy sem, akkor tekintsük át a következő kérdéseket.
Amennyiben ezekre igennel tudunk felelni, bátran mehetünk
az iskolakóstolgatós napokra, a beiratkozásra:
- Érezzük-e azt, hogy gyermekünk túlnőtt az óvoda játékos
foglalkozásain, szabad tevékenységein?
- Úgy látjuk-e, hogy már kevés számára az a leterheltség - fizikai és intellektuális téren is -, amely jelenleg éri?
- Tisztán ejti-e a magyar nyelv minden beszédhangját?
- Megfelelő-e a ceruzafogása? Szeret, és tud is rajzolni?
- Be tudott illeszkedni óvodás csoportjába? Kortársaival,
óvónőivel megfelelő társas kapcsolatokat épített ki, és képes
azokat fenntartani?
- Nincs már szüksége a délutáni alvásra?
- Érdeklődik-e már az iskola iránt? (Mikor fogok elballagni?
Hol van az iskola? Hova fogok járni?)
- Képes egy dologgal hosszabb ideig játszani, elmélyülten figyelni - legyen az egy játék vagy bábelőadás - minimum egyszer
45 percig?
- Betartja a szabályokat, tud magán uralkodni, indulatait, érzelmeit, mozgásait kontroll alatt tartja, vagy adott esetben leállítja?
- Rendelkezik-e megfelelő mozgáskoordinációval? Megtanult már biciklizni, labdát pattogtatni, önállóan cipőt kötni?
- Mondókákat, verseket megtanul?
- Tud-e egy időben több dologra (2-3) figyelni?
- Képes-e késleltetni, legyen szó egy ajándék megvételéről
vagy az ebédre való várakozásról?

- Elviseli-e, ha bármilyen frusztráció éri? Életkorának megfelelően viselkedik-e?
- Stabilan meg tudja-e különböztetni már a jobb és a bal oldalát?
- A 10-es számkörben magabiztosan számol?
- Az alatt, fölött stb. helymeghatározásokkal tisztában van-e?
- Testrészeit, ujjait ismeri? Napszakokkal, évszakokkal, napi
történésekkel tisztában van?
- Alapkérdésekre - mikor születtél, szüleidet, téged hogyan
hívnak, hol laksz – tudja-e a választ?
A fenti kérdéssort teljessé tenni nem lehet, de gondolatébresztőnek megfelel. Érzékelhetjük belőle, milyen sokrétű is az
iskolaérettség.
Az óvoda aktív segítő partnerünk abban, hogy eldöntsük, iskolaérett-e már gyermekünk, de természetesen a szülők odafigyelése elengedhetetlen.
Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy iskolaérett a gyermek, érdemes alaposan megfontolni, megkezdje-e a tanulmányait az első osztályban. Érdemes kikérni az óvónők, esetleg
szakértők véleményét arról, hogy mivel teszünk jót a gyermeknek. Képes lesz-e az iskolában sikeresen teljesíteni, vagy előtte
még fejlesztésre szorul? Mivel az idegrendszer ebben a korban
hihetetlenül érzékeny, az időben megkezdett fejlesztéssel gyorsabban és könnyebben érhetünk el sikereket, mint 7 éves kor
után. Gyermeknek, szülőnek egyaránt nehezebb az iskolai terhek mellett behozni a lemaradást.
Jelentősen megnőtt az utóbbi években az iskolaéretlen gyermekek száma az első osztályokban. Ha a gyermek éretlenül kezdi meg az iskolát, sajnos negatív spirálokat indíthat el az érintett életében, a szülőben, a pedagógusban. Nehezen illeszkedik
be az osztályközösségbe, a teljesítménynyomás hatására viselkedéses problémák jelentkezhetnek, kudarcoknak van kitéve, s
mindez konfliktusokhoz vezet a családban, vagy az iskola és a
család között. A 25-30-as létszámú osztályokban, a tantervi előírások mellett a differenciált oktatás nehezen megvalósítható,
és a különböző fejlesztések is nehezen, vagy egyáltalán nem elérhetőek. Bár lehetne bízni a spontán érés jótékony hatásában
(„majd benő a feje lágya”), sajnos erre a mai teljesítményvezérelt iskolarendszerben nem lesz türelem sem az osztályközösség, sem a tanárok részéről. A tét pedig már komolyabb: akár
egy évismétlés, akár kudarcokkal teli első osztály, amelyből
a gyermek egy dolgot tanul meg, azt, hogy annyira mégsem
öröm tanulni. Ez a tapasztalat pedig hosszú időn át elkísérheti.
Augusztusi számunkban a fejlesztés lehetőségeiről olvashatnak
majd.

Programok

(Diósd Város Önkormányzata a változtatás jogát fenntartja.)

Diósd Város Önkormányzat,
a Kék Géza Művelődési ház, valamint
a diósdi civil szervezetek

Gondolatok a 2016-17-es
óvodai nevelési évről

• Július 22. Diósdi Dió- és Őszibarack-fesztivál
• Július 28. 20.30. Körúti Színház
• Augusztus 3. csütörtök 9-12-ig Gyerekját-

szó a Család- és Gyermekjóléti szolgálat szervezésében - Utazás a képzelet birodalmába (játékos gyakorlatok)

• Augusztus 23. szerda de. 9-12-ig Gyerekját-

szó a Család- és Gyermekjóléti szolgálat szervezésében - Kézműveskedés

• Július 29. 19.00
Rob Hollywood

Kápolnakerti esték -

• Augusztus 5. 19.00 Kápolnakerti esték - Hagyományőrző est - Történelmi Bajvívó Egyesület, Susato Régizene Együttes, Fricska zenekar

• Augusztus 18. Városi Ünnepség, Summerfest
Állandó programok:

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

jén)

• 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

hétfőn 10.00-11.30-ig Gézaműhely
a Kék Géza Közösségi Házban, részletek a plakáton.

• Minden hónap páros szerdáin 16.30 és 18
óra között a Hagyományőrző Klub összejövetele

a Kék Géza közösségi Házban.
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Júniusban, mikor az óvoda már a nyári életét éli, a gyerekek
a szabadban töltik a nap legnagyobb részét - ha éppen nincs
hőségriadó -, érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogyan is telt
ez a nevelési év.
2016 szeptemberében kb. 460 kisgyermek érkezésére készültünk óvodánk 17 csoportjában. Az óvó nénik, a dajkanénik és
a pedagógiai asszisztensek tárt kapukkal várták a régi és az új
ovisokat. A csoportlétszámok - a korábbi évekhez hasonlóan 28 és 30 között alakultak. Legnagyobb létszámmal a Kocsis utcai tagóvoda működött, mert a közelében lévő utcákban folyamatosan épülnek
az új házak, ahová
kisgyermekes családok költöznek
be. Ez a tendencia
folytatódik, a tavaszi beiratkozásnál
70 kisgyermek szülei jelezték, hogy
ebbe az épületbe
kérik a felvételüket, miközben az
új kisgyermekek
számára csak 39
hely szabadult fel
az iskolát kezdő nagyok után. Nem volt egyszerű meghozni a
döntést, hogy kik kerüljenek a Kocsis utcai épületünkbe, sok
szempontot vettünk figyelembe a gyermekek elosztásakor.
A beiratkozó gyermekek száma jelenleg 141, várhatóan ez a
szám szeptemberig még emelkedni fog, ahogy azt már a korábbi években megtapasztaltuk.
Május végén felcsendültek a ballagódalok - ”Kedves óvodám,
sok víg nap után itt a búcsúnap, indul a csapat…” -, és az óvó
nénik ballagó tarisznyát akasztottak 102 iskolába induló kisgyerek vállára.
Az elkövetkező hetekben mindhárom épületünkben a dajkanénik és a takarító nénik azon fáradoznak, hogy tisztává varázsolják az óvoda helyiségeit, használati tárgyait, fertőtlenítsék
a játékokat.
Végül néhány fontos információ óvodásaink szüleinek:
Az óvoda 2017. július 10-től július 28-ig zárva tart, nyitás július 31-én, hétfőn az Ifjúság úti épületben. Ide várjuk a másik
két épületből érkező ovisokat is.
Augusztus 21-én, hétfőn már mindhárom épület üzemel.
Augusztus 28-án, hétfőn nevelés nélküli munkanapot tartunk, az óvoda zárva lesz.
Kívánok minden óvodásunknak és szüleiknek élményekben
gazdag, tartalmas, szép nyarat!
Végezetül itt köszönöm meg a szülők támogató bizalmát, az
én egy évre szóló megbízásom augusztus 15-ével lejár. Új intézményvezetőnk Sánta Gáborné lett, akinek ezúton is gratulálok,
és eredményes munkát kívánok neki.
Kiss Gyöngyi megbízott intézményvezető

júliusi és augusztusi programjai

A nyár télire elmentett ízei
Aszalás, fagyasztás, befőzés, kandírozás: mindegyik módszer jó
arra, hogy a nyár érlelte gyümölcsök ízeit átmentsük a vitaminhiányos téli hónapokra. A
sültek mellé feltálalt, házilag
készített savanyúságok, a süteményekbe töltött pikáns lekvárok, dzsemek, aszalt gyümölcsök
a megszokott hazai ízek mellett
a nyugodt, békebeli korok meghitt hangulatát is visszaidézik.

Hiába kapható napjainkban a hipermarketekben számtalan módon elkészített savanyúság, befőtt és aszalt gyümölcs,
a legfinomabbak mégis azok, amelyeket
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Mit hogyan tartósítsunk?
Alma: az őszi érésű aszalásra, lekvárként és befőttként használható fel.
Birsalma: befőttnek, sajtnak kiváló.
Cseresznye: elsősorban befőttnek,
lekvárnak ajánlott. Emellett fagyasztásra is alkalmas. Gyorsfagyasztásra
– mivel egyes fajtái a felengedés után
megbarnulnak – az Egri és a Szomolyai fekete, valamint a Germersdorfi
és a Pongorádi fajtákat ajánlják a
szakemberek.
Egres: fagyasztásra, befőttként és
dzsemként menthető el.
Eper: fagyasztható, de szörpként,
dzsemként, lekvárként és befőttként
is kiváló.
Körte: az őszi, téli érésű fajták aszalásra, befőttnek, lekvárnak ajánlottak.
Málna: fagyasztásra, szörpnek, dzsemnek és lekvárnak is felhasználható.
Meggy: aszalásra, fagyasztásra, lekvárnak, befőttnek, szörpnek egyaránt
alkalmas.
Kajszibarack: aszalásra, egyes fajtái
fagyasztásra, a többi befőzésre (lekvárnak, dzsemnek, kompótnak) alkalmas.
Nektarin: aszalható, befőttként, lekvárként tartósítható.
Őszibarack: aszalásra, lekvárnak, befőttnek, kiváló.
Ribizli: fagyasztva, szörpként, lekvárként használható.
Ringló: befőttként és savanyúságként
is tartósítható.
Szilva: aszalásra, a Besztercei, Olasz
kék és az Angeni fajták fagyasztásra, a
többi elsősorban lekvár, befőtt céljára
és savanyúságnak alkalmas.

mi magunk készítünk a nagymamák receptjei alapján. Erre mind több házias�szony áldoz időt és fáradságot, és
így júliusban már a legtöbb családi
éléskamra polcain ott sorakoznak a
korán érő eperből, cseresznyéből,
málnából, meggyből készült szörpök, lekvárok, cukrozott és aszalt
csemegék. Ez utóbbiak elkészítésére persze csak a bátrabb, rutinosabb befőzők vállalkoznak, hiszen
a cukrozott gyümölcsök készítése
meglehetősen idő- és türelemigényes munka. A művelet során az
alaposan előkészített – megmosott,
egyforma darabokra vágott – gyümölcs�szeletkéket a cukorból és vízből főtt
szirupban egy héten át naponta át kell
forralni, végül megszikkasztva, kristálycukorba forgatva zsírpapírral rétegezve
egy jól záródó dobozban elrakni.
Ennél egyszerűbb tartósító eljárás a
mélyhűtés, amikor a megmosott, lecsöpögtetett gyümölcsöket megfelelő
adagokban, zacskókban elhelyezzük a
mélyhűtőben. A zöldségféléket fagyasztás előtt blansírozzuk (előfőzzük), így
felhasználásukkor kellően megpuhulnak.
Nálunk a befőzés a legelterjedtebb
módja a tartósításnak. A befőttek, lekvárok, dzsemek, szörpök, savanyúságok
vagy például a lecsó elkészítése a mai
korszerű befőzőszereknek köszönhetően jóval egyszerűbb, és természetesen
egészségesebb, mint nagyanyáink korában volt. Bizonyos zöldségek – káposzta, uborka – tejsavas erjesztéssel, mások
ecet, esetleg alkohol, vagy mint a lecsó,
áttört paradicsomlében, és háziasan, zsiradék hozzáadásával tehetők el, míg a
zöld levélfűszerek – petrezselyem, kapor
stb. – üvegben sózással tartósíthatóak.

Aszalt gyümölcsök házilag

Aszalt alma
A meghámozott almákat – miután magházuktól megtisztítjuk – egyenlő részekre feldaraboljuk, és citromsavas vízbe
rakjuk, hogy ne barnuljanak a gerezdek.
Az aszalást 70-80 °C-os hőmérsékleten
végezzük el. (A felhasznált alma minden
kilójából 10-15 dkg aszaltat kapunk.)
Aszalt szilva
A szilvafajták közül aszalásra legjobb a
Besztercei fajta, amelyet nagyon érett

állapotban érdemes ezzel az eljárással
tartósítani. A kiválogatott gyümölcsöt

megmossuk, lecsorgatjuk, s elkezdjük a
szárítást 50-60 °C-on, majd lassan emeljük a hőmérsékletet 70-80 °C-ra. Ha már
kellően megfonnyadt, a magokat egyszerűen kitolhatjuk a gyümölcsökből a szár
irányában. Utána folytathatjuk az aszalást így mag nélkül, de tehetünk a szilvaszemekbe fél gerezd diót vagy mandulát,
és így fejezzük be az aszalást. (Egy kilogramm nyers gyümölcsből kb. 25-30 dkg
aszalmányt kapunk.)
Aszalt körte
A meghámozott körtéket magházuktól
megtisztítva egyenlő részekre feldaraboljuk, és citromsavas vízbe rakjuk, hogy
ne barnuljanak a gerezdek. Az aszalást
70-80 °C-os hőmérsékleten végezzük el. (Egy kilogramm nyers körtéből
15-20 dkg aszalmányra számíthatunk.)
Aszalt sárgabarack
A sárgabarackokat megmossuk, majd
kétfelé vágva a magjukat kidobjuk. A
felezett gyümölcsöket a héjas oldalukra
állítva tesszük a rácsra, és kb. 85-90 °Con végezzük az aszalást. (Egy kilogramm
nyers barackból 15-20 dkg aszaltat nyerünk.)

Receptek

Vaníliás sárgadinnyedzsem
Hozzávalók: 1 kg jó érett sárgadinnyehús, ízlés szerint (40-50 dkg) cukor, 1
citrom leve és reszelt héja, 1 rúd vanília.
A dinnyehúst összeturmixoljuk, majd
a főzőedényben a többi hozzávalóval
együtt kb. 15 percig – állandóan kevergetve – összeforraljuk. 2 dl-es üvegekbe
még forrón beletöltjük, lezárjuk, és az
üvegeket 5 percre fejtetőre állítjuk. Szá-

raz gőzbe (plédekkel jól betakargatva)
rakjuk, és ott hagyjuk kihűlni.
Rozmaringos alma-körtedzsem
Hozzávalók: 1 kg őszi érésű alma, 0,5
kg érett körte, 2 szem érett paradicsom,
1 dl víz, 1 kis ág friss rozmaring, 3 citrom
leve, 60 dkg cukor, 1 csomag lekvárzselésítő. A megmosott, hámozatlan almák és
körték magházait kimetsszük, majd a darabokra vágott gyümölcsöt főzőedénybe
tesszük. Hozzáadjuk a feldarabolt paradicsomot (a héját húzzuk le), a rozmaringot és a citromlevet, a vizet, és kb. 15-20
percig puhára főzzük. Ha kissé kihűlt, kivesszük belőle a rozmaringot, belekeverjük a cukrot és a zselésítőt, majd néhány
percnyi újraforralás után forrón 2 dl-es
üvegekbe töltjük, melyeket néhány percre fejre állítunk. Száraz gőzben hagyjuk
kihűlni.
Rozmaringos ringló
Hozzávalók: 1,5 kg érett ringlószilva,
1 nagyobb narancs, 0,5 dl tokaji muskotályos bor, 1 ág friss rozmaring, ízlés
szerint (40-50 dkg) cukor. A megmosott,
kimagozott szilvákat felnegyedeljük,
hozzáadjuk a kifacsart narancslevet, a
bort és a rozmaringot. Együtt – kevergetve – kb. 15-20 percig összefőzzük. Le-

Birscsatni
Hozzávalók: 1 kg birsalma, 50 dkg cukor,
10 dkg mazsola, 1 kis darab fahéj, 1 ek.
frissen reszelt gyömbér, néhány szegfűszeg, kevés cayenne bors, 2,5 dl borecet.

A befőtteket, lekvárokat, dzsemeket száraz és nedves
gőzöléssel (dunsztolással) szokás csírátlanítani, vagyis
tartósítani. A száraz gőzölés rendkívül egyszerű: a művelet során a forró alapanyaggal (befőttel, lekvárral
stb.) megtöltött üvegeket azonnal papírba csomagoljuk, és plédekkel vastagon kibélelt kosárba, dobozba
tesszük, jól betakarjuk, és kihűlésig (legalább egy nap)
benne hagyjuk. A nedves gőzölés legismertebb módja,
amikor egy több üveget befogadó fazék aljára vastagon papírréteget, esetleg farácsot helyezünk, majd
erre rakjuk a jól lezárt, egyenként papírral körbetekert üvegeket. Az edényt annyi vízzel töltjük meg,
hogy az üvegek kétharmadáig érjen, majd lassan felforraljuk, és a recept szerinti ideig – többnyire 20 percig – gyöngyöző forrásban tartjuk. Ha kész, óvatosan
kivesszük az üvegeket az edényből, és száraz dunsztba
tesszük, ahol lassan kihűlnek.

Ecetes sárgadinnye
Hozzávalók: 1,5 kg félérett sárgadinnye,
30 dkg cukor, 1 üveg borecet, 1 csokor
friss kapor, 2 babérlevél, 5-5 szem feketebors, koriander és mustármag, nátrium-benzoikum. A sárgadinnyét felkockázzuk, majd annyi borecetet öntünk rá,
hogy ellepje. 24 órányi állás után leszűrjük. A visszamaradt levet a cukorral és
a fűszerekkel sziruppá főzzük, majd a
dinnyekockákat üvegekbe rakva, kapor-

szálakkal díszítve a forró szirupot rájuk
öntjük. Mindegyik üveg tetejére késhegynyi tartósítószert teszünk, s az üvegeket egy napig száraz dunsztba tesszük.
Sárgabaracksajt
Hozzávalók: 1 kg hámozott, magozott
érett sárgabarack, 1 kg cukor, 1 citrom
leve, 5 dl víz, 5-6 szem barackmag. A barackot állandóan kevergetve egy edényben puhára főzzük, és szitán áttörjük. A
cukorból a vízzel és a héjuktól megszaba-

dított barackmagokkal szirupot főzünk,
amit 20-25 percig lassú tűzön jól ös�szeforralunk a barackpéppel (a magokat
előtte dobjuk ki). Dermedéspróba után
étolajjal vékonyan kikent formákba öntjük a gyümölcsöt, és hagyjuk dermedni.
Kivéve a formákból kb. két hétig tovább
szikkasztjuk, naponta forgatva a sajtokat, majd ha megfelelő állagúvá válnak,
fóliába csomagolva hűtőben tároljuk.
Formákba öntés előtt ízesíthetjük apróra
vágott dióval, mandulával.
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vesszük a tűzről, belekeverjük a cukrot,
majd a forrástól számítva újabb 5 percig
főzzük. Dobjuk ki a rozmaringot, és még
forrón töltsük kis üvegekbe, és a szokásos módon állítsuk fejre és tegyük száraz
gőzbe.

A meghámozott
birseket apró kockára vágjuk, majd a
fűszerekkel együtt
egy főzőedényben
15 percig állandó
keverés
mellett
puhára főzzük. Végül belekeverjük a
cukrot, hozzáadjuk
a borecetet, s még
újabb 5-6 percig
összeforraljuk.
Forrón üvegekbe
töltjük, melyeket
5 percre fejre állítunk, s száraz gőzben hagyjuk kihűlni.

Diósd Város Víziközmű-társulat hírei
A

víziközmű-társulat tagi önrészfizetését nem

érinti a közműcsatlakozás ingyenessé tétele

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére létrejött víziközmű-társulatok működését törvények, rendeletek szabályozzák,
amelyek jelenleg is hatályosak, érvényességüket nem érinti a
2017. június 24. napjától hatályos, „a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvényt módosító LXV. sz. törvény” –
tájékoztatott Sohajda Lajos, a társulat IB elnöke.

Az ingyenes közműcsatlakozás biztosítása kizárólag a közmű-szolgáltatójára vonatkozik

A közműberuházás megvalósítása érdekében létrejött víziközmű-társulatok működését és az önrészfizetési kötelezettséget
nem érinti a 2017. június 24. napjától hatályos törvény. Diósd
Város Víziközmű-társulat érdekeltségi területén elhelyezkedő
ingatlanok tulajdonosai, vagy bármilyen más jogcímű használói
vonatkozásában a hatályos jogszabályi előírások az eddigieknek
megfelelően érvényben vannak. A jogszabályok alkalmazása a
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program természetbeli teljes befejezéséig és a pénzügyi elszámolás végső időpontjáig a víziközmű-társulatok számára kötelező. A fentiekből
következik, hogy Diósd közigazgatási területén a szennyvízberuházásban érintett érdekeltségi egységek esetében nem állnak
fenn azok az engedmények, amelyek az LXV. sz. törvény szelleméből és tartalmából kikövetkeztethetőek.

Tájékoztatás a 2017. I. negyedéves tagi befizetésekről

Diósd Város Víziközmű-társulatának Intézőbizottsága 2017.
június 26-án 18.00 órai kezdettel tartotta meg II. negyedéves
intézőbizottsági ülését. A társulat tanácsadója a 2017. március
31-éig tartó tagi befizetések statisztikáját ismertetve elmondta,
továbbra is jónak mondható a társulati tagok fizetési morálja.
Az LTP-s szerződéssel rendelkezők 96-100%-ban, míg a jogi
személyek 75%-80%-ban teljesítik önrészfizetési kötelezettségüket, az egyéb magán tagok fizetési hajlandósága 70-75%-os.
Sohajda Lajos IB elnök a beszámolót követően kiemelte, hogy
az elért eredmények a lelkiismeretesen fizető tagoknak, a társulat irodájában dolgozó munkatársaknak és a tanácsadó cég
szakszerű munkájának köszönhető.
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tések egyeztetése

A hamarosan kiküldésre kerülő egyenlegközlők a bennük foglalt végdátumig beérkezett befizetéseket tartalmazzák. Tagi
egyeztetésre nincs szükség azon társulati tagok esetében,
akik100 hónapos LTP-s szerződéssel rendelkeznek, és a befizetéseiket annak ütemezése szerint hiánytalanul teljesítették,
azaz 100 hónapon keresztül maradéktalanul befizették a tagi
hozzájárulást.
Minden más esetben tagi egyeztetés szükséges: ha a társulati
tag elcsúszott a befizetésekkel, rendszertelenül és/vagy keve-

sebbet fizetett be a szerződésben vállalt önrészénél. A hat hónapnál kevesebb elmaradásban lévők számára csak az állami
támogatással megemelt fundamentás kiutalást követően derül
ki, hogy milyen mértékben teljesítették a társulat alapszabálya
szerinti önrész megfizetését. Aki elmaradásban van, vagy a saját elszámolása eltér a társulat kimutatásától, az egyenlegközlő
kézhezvételét követően ügyfélfogadási időben egyeztessen a
víziközmű-társulat irodájának munkatársaival.

Tájékoztatás a „B” befejező programról

Az intézőbizottsági ülésen Sohajda Lajos IB elnök elmondta,
hogy 2013-2014-ben fogalmazódott meg az igény „B” program
elindítására a társulat pénzügyi kereteinek figyelembevételével.
A következő évben már dokumentálásra is került a PIU Szervezet együttműködésével. Ez a szervezet vállalta, hogy közbeszerzési eljárás keretén belül a programban kitűzött projektfeladatok pályáztatását megvalósítják. A tervezési és a kivitelezési
munkák 2016-tól napjainkig folyamatosak. A nyertes tervező
az Unitef ’83 Kft., az első nyertes kivitelező vállalkozó a Duna
Aszfalt Kft. volt. A következő pályáztatások során a helyi nyertes vállalkozók is munkához jutottak. 2016-ban 16 projektelem
teljesült, amelyekhez összesen 156.738.758 Ft került lehívásra.
2017 májusáig 8 projektelem finanszírozásához 18.482.899 Ft
került lehívásra a K&H Bank Zrt.-nél még rendelkezésre álló
hitelkeretből.
Jelenleg is kivitelezési munkák folynak az érdekeltségi területen, a nyertes ajánlattevők szennyvízelvezetési munkát végeznek a Balatoni úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, valamint a
Kavicsos, Hársfa, Mandula, Géza, Székely A. utcában. Továbbá
egyéb házi bekötések, NA 300 régi betoncsatorna-kiváltások és
házibekötés-tervezés van folyamatban. A „B” program költségfedezete a K&H Bank Zrt-nél rendelkezésre álló hitelkeretből
kerül lehívásra.
Sohajda Lajos IB elnök a projektelemek kapcsán arról tájékoztatta az intézőbizottsági tagokat, hogy két munkaterület
átadása akadályokba ütközik. A Hársfa utca esetében a gázközmű-vezetékek elhelyezése és az épülő csatornavezeték védőtávolsága nem megfelelő, ennek vizsgálatára – hivatalos eljárás
keretében – kutatóárok feltárása lenne szükséges. A Géza utca
esetében a tulajdonosi szolgalmi jogok megadásának hiánya
hátráltatja a kiviteli munkákat, ezért a tervezett csatorna műszaki tartalmának korrekciója után lehet majd a kiviteli munkát
folytatni. Ezeken a területeken a kiviteli munkák felfüggesztéséről döntött a bizottság.

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

Közterületek tisztán tartása

Változott a rendelet, mely 1995-ben lépett hatályba. Abban
nem volt egyértelmű, hogy a lakosoknak meddig terjed a felelősségük és kötelezettségük az előttük lévő közterület tisztán
tartásában. Van, ahol van járda, van, ahol nincs, van, ahol van
árok, van, ahol nincs az úttest széléig. A régi rendelet ezt különbözőképpen szabályozta. Most ezt egységesítette a testület.
Az új rendeletben ez áll:
„7 § (1) A tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, ha a járda
mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület, járda hiányában az úttestig terjedő teljes
terület,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak
műtárgyai, továbbá,
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról.”
Kérjük a diósdiakat, a telektulajdonosokat, hogy
ez alapján tartsák rendben a házuk, telkük előtti közterületet!
Augusztus végéig a közterület-felügyelők erről tájékoztatókat,
figyelmeztetéseket juttatnak el a tulajdonosokhoz.

Engedély nélküli fakivágás

Sok építkezés folyik városunkban, sok az új beköltöző. Többen
nem tájékozódnak arról, hogy milyen helyi rendeletek, szabályok vonatkoznak rájuk is azzal, hogy diósdi telket vásárolnak,
melyen építkeznek. Az egyik ilyen rendelet a fák védelmével
kapcsolatos, mely szigorúan szabályozza a fakivágást. Fát kivágni csak jogerős fakivágási engedély alapján lehet, melyet a
Polgármesteri Hivatal ad ki. Indok lehet az építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, környezetrendezés vagy kertészeti
szakvélemény által is igazolt egyéb ok. A kivágott fákat pótolni
kell. Törzsátmérőjüket figyelembe véve vagy a telken pótolja a
tulajdonos, vagy pénzben megváltja, ekkor a pótlást az önkormányzat végzi el.
Kérjük a diósdiakat, ha szomszédjukban engedély nélküli fakivágásra készülnek, és ez tudomásukra jut, szóljanak! Az
engedély nélküli fakivágást rendeletünk alapján büntetjük.
(Rendeletek: Fák védelme, Együttélési rendelet – mindkettőt
megtalálják a honlapon.)
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Kiadó

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

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

Ausztráljuhász
kiskutyák
tenyészetből
eladók
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világgyőztes anyától,
Champion apától.
Törzskönyvvel,
chippel, oltva.
Információ,tel:
0623/381-152
Honlap
www.vitalityaussies.weebly.com

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

Lapunk
hirdetésfelvevő helye

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés

s + terv
Csatornabeköté
hétvégén is!

MOGYORÓSI

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679

• 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

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
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
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!
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Díjmentes fogtechnikai szaktanácsadás,
állapotfelmérés akár
az Ön otthonában is!

Válaszd a UPC-t Diósdon!
Rendkívüli csomagajánlatunk: MIX Príma 500 csomag
Digitális Kábeltv Gold csomag
• 132 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
•
•
•
•

Horizon Go - Vidd magaddal a tévéadást, tévézz bárhol okoseszközeiden!
Műsorvisszanéző - 7 napig visszanézhető tévéműsorok.
UPC Videotár - Egy videotéka teljes filmkínálatához hozzáférhetsz.
UPC TV Apps - Varázsolj okostévét régi tévékészülékedből!

Fiber Power 500 internet
• 500/22 Mbit/s maximális le- és feltöltési sebességgel
• Connect Box gyors és stabil wifi kapcsolattal
• UPC Wi-Free - Díjmentes wifi hotspotok belföldön több százezer ponton.

Nonstop S telefondíjcsomag
• Korlátlanul telefonálhatsz UPC vezetékes hálózaton belül
• Díjmentes számhordozás

6999

ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

Ft/hó

Megrendeléshez és további információért látogass el üzletünkbe,
vagy keresd értékesítő partnereinket:
UPC Shop Diósd
Namesánszki János +36 70 947 9793 ∙ Gyótár Kata: +36 70 314 9793
2049 Diósd, Baross u. 4.
Nyitva tartás: kedd, csütörtök: 08.30-17.00,
szerda, péntek: 08.30-17.30, szombat: 08.00-13.00
Akciónk 2017. április 12-től visszavonásig érvényes. A Fiber Power 500 internet garantált le- és feltöltési sebessége 100/5,5 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást
tartalmazó csomagok havi díjából. Az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak. A tájékoztatás nem teljes
körű, további részletek: www.upc.hu, tel.: 1221.

