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Búcsú

Soudal Kft.
Raktáros munkatársat keresünk
piacvezető belga céghez, egy jó csapatba
Feladatkör:
Áruk átvétele, kiadása, komissiózása;
A raktári rend megtartása;
Elvárások:
Szakmunkás vagy középiskolai végzettség;
Szakmai tapasztalat 1 év;
Előny: elektromos targoncavezetői eng. 5 t-ig
Amit kínálunk:
Egyműszakos munkarend
Stabil, megbízható céges háttér
Hosszútávú munkalehetőség
Teljesítményarányos bónusz,
Bejárási támogatás, munkaruha
Munkavégzés helye:
2040 Budaörs Gyár u. 2. (Bitep Ipari park)

Augusztus 20.

Augusztus 20. államalapító Szent István ünnepe, Magyarország
hivatalos nemzeti ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe is. Az
egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a
keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
Diósdon 2017. augusztus 18-án került sor a városi ünnepségre a Polgármesteri Hivatal előtti területen.
Bogó László polgármester köszöntötte az ünneplőket. Maklári István atya kenyérszentelése után dr. Aradszki András államtitkár mondott beszédet, melyben méltatta első királyunk
államalapítói tevékenységét. Az ünnepség után Molnár Marica
és társulata operettgáláját nézhették meg az érdeklődők.
20 órától a Summerfest nemzetközi folklórfesztivál táncosai
gyönyörködtették a nézőket: Mexikó, Szardínia, Indonézia és
Szerbia táncosai varázsolták el Diósd lakosságát. A csoportok
rövid bemutatása:
A mexikói néptáncegyüttes
az
egyik legkiemelkedőbb
csoport
lakhelyük, Jalisco
területén. Több,
mint 15 éve büszkén képviselik hazájukat és kultúrájukat nemzetközi
és hazai fellépéseken. Eddig öt hazai
fesztiválon vettek részt, és az idei nemzetközi fesztivál a hatodik a listájukon. A néptánccsoport büszkén képviseli a mexikói
kultúra sokszínűségét és mesés hagyományait.
A „Città di Quarto” szardíniai néptáncegyüttest Enrico Cabras alapította 1928-ban azzal a szándékkal, hogy továbbvigye
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az ősi népi hagyományokat. Az együttes repertoárjában hűen
mutatja be a szárd és quartoi kultúra táncait, népdalait, melyek
a díszes viseletekkel együtt a csoport tagjainak aprólékos és alapos kutatásainak eredményei.
Az indonéz csoport feladatának
tekinti az indonéz
kultúra
fejlesztését,
bemutatását,
hirdetését
és
megőrzését;
küldetése, hogy a
fiatal táncosoknak
és
zenészeknek
megadja
a

lehetőséget arra, hogy szerepelhessenek a legjobb hazai és
külföldi rendezvényeken, továbbá az is, hogy nemzetközi barátságokat építhessenek ki a hagyományos művészeteken és
kultúrán keresztül.
Szerbia déli részén fekszik Vladicin Han, ahol megtalálható
az egyedülálló kultúra és művészetek közössége. E közösség
„Branislav Nusic” néven kezdte tevékenységét az 1930-as években. Egész Szerbiában tudják, hogy kik ők, és szerte Európában
ismerik az együttes nevét. Odahaza hatszor nyerték el a legjobb
népi együttesnek járó díjat, vezetőjük pedig a legjobb koreográfus díját.

Diósd mi vagyunk,
mindannyian!
Bogó

László
polgármestert
kérdeztük városunk múltjáról,
jelenéről és jövőjéről.

Van, aki itt él már születése óta, van, aki
húsz évvel ezelőtt költözött ide, vagy ide
nősült, van, aki pár éve él itt, vagy csak
egy hónapja költözött Diósdra. Közös
bennük, hogy lakóhelyüknek Diósdot
választották. Az ideköltözők más-más
településről érkeztek, a kis falutól a nagyvárosig, eltérő szemlélettel.
Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj
Isten – szokták mondani. A régi diósdiak
- svábok - rendszerető, dolgos emberek
voltak. A két kezük munkájával teremtettek elő mindent, amit a föld, a szőlő,
majd az őszibarack adott. Az 1920-as,
30-as években 500-600 főt számláló közösség tagjai ismerték egymást. Az utcán
köszöntek egymásnak, megálltak, beszélgettek. A családok, nők és férfiak összejártak, segítették egymást a
nehezebb munkáknál: szüret, disznóvágás, tollfosztás… Az egyetlen civil szervezet, a Diósdi Torna Klub adott helyt a focin kívül a
színjátszó körnek, a közösségi programoknak.
A Csapágygyár idetelepítésével elkezdett nőni a falu létszáma.
Ahogy a földműveléssel felhagytak, sokan eladták telkeiket, melyeken egyre több lakóház jelent meg. Ez a folyamat még ma is
tart. Ma Diósd létszáma 10 ezer fő fölé emelkedett. Nem ismerjük
egymást, sokan bezárkóznak házaikba, kertjeikbe, falat vonnak
maguk köré…
Kisebb-nagyobb baráti társaságok hobbijuk alapján szerveződnek, ez nagyon jó, mert kapcsolatokat teremtenek, beszélgetnek,
részt vesznek a városi rendezvényeken, színesítik, gazdagítják közösségünk életét.
Sokan felemlegetik a „régi időket”, mikor szombat délután
mindenki rendbe tette a háza udvarát, az utcát felsöpörte, hogy
vasárnapra minden tiszta és rendezett legyen. Ehhez nem kellett
közterület-felügyelő, tudta mindenki a dolgát. Nem volt régen
közmunkás, településüzemeltetés, mégis rendezett volt a falu. A
Községházán akkor dolgoztatott csősz felügyelte a határt, de a játszadozó gyerekeken kívül senki sem tévedt be a másik szőlőjébe,
barackosába.
Természetesen azóta sok minden változott. Kevés időnk maradt a munka mellett a családra, rokonokra, ismerősökre, a házra,

a kertre, az utcára, a településre. Változtak szokásaink is, kevesebbet sétálunk,
beszélgetünk az utcán, így marad idő
azért másra, pl. weboldalak olvasására,
Facebook oldalakra, melyeken lehet véleményt cserélni, informálódni, kritizálni,
kérdezni, közösségi életet élni virtuálisan… Ez ma természetes, az információáramlás egyik leggyorsabb formája.
Van, aki megelégszik azzal, hogy problémáját a világhálón elmondja, és várja az
azonnali megoldást, vannak, akik emellett tesznek, cselekszenek a közösségi oldalakon felvetett gondok megoldásáért,
pl. kitisztítják a Diófasor utcai árkot. A
meghirdetett akción (közösségi munka)
nemcsak ott lakók vettek részt, köszönet
érte.
Feltehetjük a kérdést, ma mi tartja
össze a településen lakókat, mi az, ami
összekapcsolja őket? Miért vállal önkéntes munkát a Vöröskeresztben, a Bolhapiac szervezésében, adományok szétosztásában,
a Diófesztiválon, a partnertelepülések lakóinak vendéglátásában, a
fánksütésnél, a városi rendezvényeken: futónap, Mikulásház, idősek karácsonya? Mi az, ami motiválja őket? A közös múlt, a közös
jelen, a lokálpatriotizmus?
Figyelembe vesszük a település egészének az érdekét, vagy csak
a saját, szűk környezetünkét, nem törődve más településrészekkel?
Ki az, akinek az egész településen lakók érdekeit figyelembe kell
vennie? Ez az önkormányzat testülete. Eddig is, és ezután is feladata és kötelessége, hogy a sok eltérő érdekből a közösség számára a
lehetőségekből a lehető legjobb megoldást válassza. Ez persze nem
jelenti azt, hogy mindenkinek tetsző döntés születik.
Múlt, jelen és jövő: összeköt, és kötelez minket arra, hogy településünk lakóinak bevonásával, véleményük meghallgatásával
alakítsuk közösen településünk sorsát, fejlődését. Lakhelyünk
fejlődési irányait megszabják lehetőségeink, az itt élők igényei, elvárásai. Nem tervezünk új iparterületeket, nem akarunk környezetszennyező cégeket, technológiát, de tudjuk, hogy a városnak
fix bevételi forrásokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy feladatait
meg tudja oldani, mivel az állami támogatás a költségvetés 30%-a,
melyhez 70%-ot saját forrásból kell előteremteni. Álmodni kell, de
tenni is kell érte mindannyiunknak! Rajtunk múlik, hogy közösségként dolgozunk-e ezért a célért.

lapszél

Várossá válni
Közösségünk erejével

Ahhoz, hogy egy város működjön, fejlődjön,
nélkülözhetetlen a közös gondolkodás, a szabályok meghatározása és betartása. Az elmúlt
10-15 esztendőben a lakosság létszámának
lendületes növekedésével településünkön
markáns változások indultak el. Ezzel együtt
nap mint nap tapasztalható a közelmúltban
érkezett családok elégedetlensége, mivel igényeik beleütköznek pénzügyi lehetőségeink
viszonylag szűk korlátaiba. Az új helyzetek, a folyamatos változások
sürgetően igénylik, hogy újra és újra frissítsük működési módunkat,
magatartásunkat, kapcsolatrendszerünket. Mindezek érdekében
tanulságos áttekinteni városunk adottságai közül a megnövekedett
szellemi tőkénk hasznosítását, hatékonyságát. Nézzük először a közös gondolkodás színtereit, a lakossági fórumokat. Szinte minden
tanácskozás jellemzője, hogy az egyének jobbára olyan együttműködést díjaznak, amelyben a saját érdekeiket a legjobban érvényesíthetik. Aggasztó gyakorisággal jelenik meg a vitákban az egyéni érdek
kőkemény, makacs érvényesítése, az egyéni állásponthoz való merev ragaszkodás. Jobb esetekben az egyéni törekvésben már fellelhető a közösséggel való egyezkedés szándéka is. Tudom, rendkívül
nehéz tudomásul venni: sokfélék vagyunk, eltérőek az álláspontok,
de ezzel együtt kell megtalálnunk a járható utat. Mindezek mellett
egyre gyakrabban jutunk el annak a felismeréséhez, hogy a viták
sodrása, dinamizmusa csak akkor visz előre, ha helyet kap az egyeztetésben a kölcsönös segítség gondolatisága is. Nem egy új szempont
alkalmazásáról van szó. Különösen Diósdon nem lenne illendő
megfeledkezni arról a szociálisan érzékeny, segítőkész gondolkodásról, amely értékes hagyománya az itt élő közösségnek. Lassan
már 40 éve, az iskola és a tornacsarnok építésekor találkoztam azzal
a hatalmas lakossági összefogással, mely azt bizonyította, ha szűk a
beruházás pénzügyi kerete, a diósdi emberek hozzáteszik a maguk
munkáját, szaktudását. Akkor ezzel a hozzáadott értékkel kerülhetett átadásra a gyermekek számára a már nagyon vágyott intézmény.
Úgy emlékszem, nem volt a faluban olyan vállalkozó, vagy szakember, aki kimaradt ebből az összefogásból.
Azóta, immár diósdiként, különösen a civil szervezetek tevékenységét megismerve, szinte kötetnyi terjedelemben sorolhatnám
mindazt, ami igazolja a szociális intelligencia jelenlétét városunkban.
Elismeréssel szeretnék szólni mindazokról, akik észreveszik környezetükben a segítségre szorulókat, és megállnak, majd tesznek annyit,
amennyit erejük enged. Apró kis gyöngyszemek ezek a hétköznapi figyelmességek, de miből is áll egy csodaszép nyaklánc? Szívesen
említek két ilyen igazgyöngyöt, mindkettő a napközis táborban
történt a nyáron. Az első: egy szerény bevételű család erejét meghaladta a befizetendő összeg, ennek ellenére a három gyerekük mégis
mehetett a táborba, mert egy tehetősebb szülő „meghallotta” a problémát, és felvállalta a költségeket. A másik történet: egy fiatal kertészmérnök és családja ajándékpalántákkal lepte meg a gyerekeket.
Nagy türelemmel tanította őket virágoskert építésére, környezetük
szépítésére. Ezek csak hétköznapi példák, de megmutatták, hogy
vannak lakótársaink, akik tudásukból, a lehetőségeikből hozzátettek
a közös értékekhez, hogy önzetlenségükkel formálták a közgondolkodást, hogy valamit tettek a városért. Ugye, ez nem csak karácsonykor lehetséges?
A fent leírtakkal csupán bevezetni szándékoztam egy aktuális városi feladatot, kötelezettséget, amely ismét ütközik pénzügyi lehető-
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ségeinkkel, de megkerülhetetlen úgy morálisan, mint jogilag. Mire
gondolok? A várossá válás, a tízezres létszám átlépése új törvényi
környezetet jelölt ki számunkra az idős emberekkel való foglalkozás
tekintetében. Valójában sem a dologi, sem a személyi feltétek teljesítésére nem készült fel településünk, ugyanakkor a halogató magyarázkodás nem vezetne sehová.
Persze ismét megnyithatunk egy jóízű vitát, hogy amit az idős
embereknek nyújtanunk kell, az már évek óta rendezett, hogy száz
dolog fontosabb, mint ez a feladat. Emlékszem még a közelmúlt
szenvedélyes vitáira, amikor egyesek azért támadták az új iskola
építését, mert nincs is annyi iskoláskorú gyermek. Ezzel szemben
az idei évnyitón már az iskola telítettségéről hallhattunk. Van, aki
új városházát, sokkal kulturáltabb egészségházat szeretne, szinte
mindannyian járhatóbb, portalan utakra vágyunk, és még sorolhatnám a megoldásra váró jogos igényeket. Ismét megérkeztünk arra
a pontra, amikor a közösségnek döntenie kell. Természetesen arról is ötletelhetünk, mit tudnánk saját lehetőségeinkből mobilizálni,
konkrétan a városunkban élő idős emberekért tenni. Már csak azért
is, mert aki nem tudná, Diósdon ma 1478-an laknak, akik betöltötték a 65. életévüket.
Amikor erről a népes korosztályról gondolkodunk, akkor tudnunk kell, hogy ők közösségünk különleges értékei: tudásuk, élettapasztalatuk hasznosítása rendkívül fontos. Nyugdíjba vonulásuk
nem jelentheti aktivitásuk elvesztését, de annak megtartása bizonyos
feltételekhez köthető.
A város létszámának növekedése, a 10 000 főt meghaladó lakosságszám kötelezővé teszi a nappali ellátás biztosítását. Jó lehetőségnek kínálkozik az új iskola melletti „b” épület ilyen célú hasznosítása.
A nappali klub lehetőséget kínál a szociális gondoskodás mellett az
öntevékeny szakkörök, szellemi műhelyek működtetésére. Ideális feltételeket nyújtana ez az épület sokféle tevékenységre. Az első
felajánlások között jó lenne üdvözölni a tervezésre, a környezet átalakítására, művészeti tevékenységre stb. vonatkozó javaslatokat,
elképzeléseket!
Gondoljunk bele, hogy az említett helyszín remek lehetőséget
tartogat különböző korosztályok együttlétére, akár közös foglalkozásokra, rendezvényekre. Szeretném tudni, vajon mindannyian
„meghallottuk”?
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Diósd Városért 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. Pákhné Fekete Alexandra
2017-ben részesült ebben a díjban. Interjúnkban őt kérdezzük Diósdhoz való kötődéséről, a gyermekprogramok szervezéséről.
• Mióta élsz Diósdon?
Gyerekkorom óta itt élek családommal, most már 3 gyerekünkkel. Ide jártam óvodába és iskolába, ismertem a települést, amikor még valóban falu volt, mindenki ismerte egymást, amikor
hazafelé sétáltunk az iskolából, az utcán az időseknek mindig
volt egy jó szava hozzánk. Ma eléggé elképzelhetetlen, hogy egy
kis elsős a 70-es mellett egyedül jöjjön haza, esetleg óvodás kistestvérét kísérve.
• Miért kezdtél el gyerekprogramokat szervezni Diósdon?
Mert szerettem volna, ha itt helyben olyan lehetőségek közül választhatnak a kisgyermekes családok, melyek kielégítik mind kulturális-, mind mozgásigényüket. Szerettem volna, ha ezért nem kell
Érdre vagy Budapestre elutazni. A célom az volt, és azóta is az, hogy
Diósd ne alvóváros legyen, ahonnan minden hétvégén el kell menni, ha jól akarják érezni magukat az emberek. Az utóbbi években sok
kisgyermekes család költözött Diósdra, és amikor az édesanyák az
első években otthon vannak a gyerekükkel, több idejük van a helyben való kimozdulásra. Szeretném, ha a gyerekprogramok nemcsak
a kicsiknek jelentenének örömet, hanem az anyukáknak is lehetőséget adnának az egymással való kapcsolatteremtésre. Ahogy a gyermekek nőnek, ezek a kapcsolatok megmaradnak, és sok esetben már
nem csak az anyukák és a gyerekek, de a családok is összejárnak. Így
alulról építkezve igazi közösségek születnek.
• Milyen programokat szervezel?
Az első években heti rendszerességgel volt baba-mama klub
kedd délutánonként a közösségi házban, ahol változatos programokon vehettek részt az érdeklődők: mesefestő maszatolás,

meseolvasás, drámajáték váltakoztak. Havonta szerveztem bábszínházi előadást, melyet a mai napig folytatok, a plakátokon és
itt az újságban is megtalálhatják a következő előadás részleteit az olvasók. Szerveztem háziorvosi előadást, illetve a Magyar
Gyermekmentő Alapítvány előadásában
gyermekmentő tanfolyamot a szülőknek.
A városi gyereknap rendezésében 6 éve
veszek részt: ez valóban nagyszabású rendezvény, melyen a gyermekek számára az
összes program, enni- és innivaló, lufi és
verseny ingyenes. Harmadszor szerveztem
meg decemberben a Mikulásházat, ahol a
gyerekek színes programokon vehetnek
részt, majd lehetőségük nyílik személyesen
találkozni a Mikulással. Tavasszal Nyusziházba jöhetnek a kicsik, ahol tojáskereséssel, versmondással, kézműveskedéssel várjuk őket. Az őszi estéken diavetítést tartok
a gyermekeknek a közösségi házban.
•
Milyen formában végzed ezeket a tevékenységeket?
Egy évig szervezési előadó voltam az önkormányzatnál, most gyesen vagyok itthon a legkisebb gyermekemmel, de közben is folytatódnak a programok. Most
társadalmi munkában, az Együtt Diósdért
Alapítvány keretei között szervezem a programokat, melyek
összeállításánál arra törekszünk, hogy ingyenesek legyenek,
vagy alacsony áron biztosítsuk azokat, hogy minden gyermek
számára elérhetőek legyenek.
• Hol érdeklődhetnek a programokról az érintettek?
A programok rendszeresen megjelennek plakátokon, az újságban, illetve írhatnak a babszinhaz.diosd@gmail.com e-mail
címre is.

Kedves Olvasó!

A Diósdhéjban című lapot sok-sok dolgos ember munkája
végeredményeként veheti kezébe. Hónapról hónapra megírjuk, szerkesztjük, tördeljük, javítjuk, nyomtatásra előkészítjük
az Ön kezébe kerülő újságot.
Munkánk nélkülözhetetlen szorgalmas résztvevője Pákhné
Fekte Alexandra, aki több tucat érdekes interjújával gazdagította lapunkat, és a szerkesztésében való aktív részvételével,
szerény, fáradhatatlan munkájával meghatározó tagja szerkesztőségünk kollektívájának. Diósd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az idei évben a Diósdi Gyermekekért és
Ifjúságért díjjal jutalmazta, így ismerte el kiemelkedő munkáját.
Szerkesztőségünk valamennyi munkatársa gratulál az elismeréshez, mi is köszönjük a gyermekekért és az ifjúságért végzett áldozatos munkáját.
A szerkesztőség tagjai

Vöröskeresztes hírek

2017. szeptember 29-én 15 órától 18 óráig véradás lesz
Diósdon a Kék Géza Közösségi Házban.
Mindenkit szeretettel várunk.
Segíts, hogy segíthessünk!
A Vöröskereszt Diósdi Alapszervezete

Diósdi búcsú

Az idén a szeptember 9-10-ei hétvégén rendeztük meg a
diósdi búcsút.
Szombaton 15 órától a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Német Hagyományőrző Klub az egykori szüreti hangulatot elevenítette fel a színpadon, valamint a Védőnői Szolgálat előtt mustot
készítettek és kóstoltattak az érdeklődőkkel.
Az első fellépő a Diósdi Fúvószenekar volt. Az együttes 2015. október 2-ai alakulása óta üde színfoltja Diósd városának. A legfiatalabb helyi zenekar egy órás műsorában mutatta be tudását.
16 órától az Érdi Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus lépett fel,
mely jelenlegi tagságával 2010 óta működik, és az Érden élő német
nemzetiség zenei hagyományainak őrzését tűzte ki célul. A kórus-

Virágos Diósdért Díj

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. augusztus 31-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén döntött a Virágos Diósdért Díj 2017.
évi odaítéléséről.
2017-ben a Virágos Diósdért Díjat az alábbi személyeknek adományozza:
Balkon és terasz kategória
• I. helyezett: Somogyi Lászlóné
Utca kategória
• I. helyezett: Vígh Mihályné
Előkert kategória
• I. helyezett: Sáránics Mária
• II. helyezett: Derda Dezsőné
Díszkert kategóriában
• I. helyezett: Zoltánné Varga Ildikó
• II. helyezett: Lukicsné Szász Orsolya
Haszonkert kategóriában
• I. helyezett: Horváth Ádám és ifj. Kovács István
A győzteseknek gratulálunk!
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ban együtt énekelnek magyar és német nemzetiségi gyökerekkel
rendelkező tagok, ezzel is erősítik a Magyarországon élő két nemzetiség összetartozását, egymás iránti tiszteletét, szeretetét. Német és
magyar sváb dalokat hallhatunk tőlük.
17 órától a diósdi Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület és a Grossturwaller Tänzer műsora következett. A tánccsoport
2003-ban alakult a Törökbálinti Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, céljuk a német nemzetiségi tánchagyományok
ápolása, a helyi német kulturális örökség megőrzése. A Naprózsafa
Hagyományőrző Néptánc Egyesületet nem kell bemutatni a diósdi
közönségnek: tagjaik szinte behálózzák Diósd kulturális életét. Az
előadást a Fricska zenekar kísérte.
16.20-kor a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola német nemzetiségi osztályainak
műsorát láthatta a közönség.
18 órakor került sor a rendezvény hivatalos megnyitójára, melyen
az európai testvértelepülések delegációinak tagjai is részt vettek: a
németországi Alsbach-Hähnleinből, a lengyelországi Cieszanówból
és Lubaczówból, az erdélyi Marosvécsről, a kárpátaljai Nagygejőcről
és a szlovákiai Érsekkétyről érkezett vendégeket köszönthettük. Az
ünnepélyes megnyitó során Bogó László polgármester, valamint a
testvértelepülések vezetői tartottak beszédet, mely után a boroshordó csapra verése következett. Ezután következett a Virágos Diósdért
verseny eredményhirdetése, melyen Szűcs Anna alpolgármester
asszony és dr. Varga Dániel képviselő úr gratulált a díjazottaknak.
19 órától Szabó Ádám harmonikaművész, énekes lépett fel a színpadon. A sztár 2011-ben tűnt fel a Csillag születik tehetségkutató
műsorban, később az X-faktorban és a Dal című tehetségkutatóban
többször is szerepelt, számos díjban és elismerésben részesült.

21 órától a Ladánybene 27 adott fergeteges koncertet, melyet utcabál követett.
Szeptember 10-én, vasárnap 14 órától a Diósdi Eötvös József
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Dió Óvoda gyermekei adtak színvonalas műsort. A 3.
osztályosok pompontánca és tornagyakorlata után a nézők megtekinthették a Class Dance Táncművészeti Stúdió fellépését. A
Pesovár Ferenc Néptánciskola diósdi gyerekei, a Naprózsa tagjai
adták elő kalocsai koreográfiájukat, majd a művészeti iskola citerazenekara szatmári népdalokkal szórakoztatta a közönséget.
Ezt követően a Kocsis utcai ovi Dió tánccsoportjának előadását,
majd a Gárdonyi utcai óvoda Maci és Napocska csoportjának
előadását láthattuk.
A Susato Régizene Együttes fellépése után a Majorka színház produkciója következett, akik a Gyurka citerája című népmese alapú
bábelőadást adták elő.
A Zoller együttes koncertje után a Luis Eduardo Castagno Argentin Trió zárta a rendezvényt.
A búcsún kicsik és nagyok jól érezték magukat, a gyermekek körhintáztak, az ugrálóvárban, a játszóvárban másztak, vagy arcfestésre
ültek be, a felnőttek ettek-ittak, beszélgettek. A szép őszi időben a
színvonalas műsorok élvezete mellett remek lehetőséget adott ez a
rendezvény barátkozásra, ismerősökkel való találkozásra.

II. Diósdi Családi Sportnap
A változékony időjárásra tekintettel az idén új helyszínen, a
DNS sportközpont műfüves pályáin és parkolójában rendeztük
meg a II. Diósdi Családi Sportnapot. A tavalyi sport állomások
tovább bővültek tollaslabdával, futással, amerikai focival, tenisszel. A több mint 100 csapat/család (kb 300-350 fő) nagy
lelkesedéssel vetette bele magát hol a lézerlövészet, hol a base-

Nélkülük nem valósulhatott
volna meg:
Támogatók:

Diósd Város Önkormányzata,
Együtt Diósdért Alapítvány

Sportállomás-vezetők:

Vanek Balázs, Bilibók Csaba, Fekete András,
Sántha Endre, Csetnek Béla,
Fazekas Tamás, Rajkó Erzsébet, Jókúthy Ildikó,
Princzinger Péter, Kovács Gergő,
Meinhardt Nikolett, Szabóné Németh Ágnes,
Zsidákovits Ádám, Uhri Zsolt, Greksa Károly,
Balogh Zsuzsi, Baloghné Nagy Krisztina,
Ridács Tibor, Terry Lingenhoel

Szponzorok:
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ball, hol a judo vagy éppen a hulahopp karikázás kipróbálásába a több mint 20 állomás valamelyikén. Volt, aki a szellemét
sportoltatta a sakkal, és volt, aki zumbázott, black rollozott,
jógázott, vagy épp a testét mozgatta át Béres Alexandrával. Az
előrejelzésnek megfelelően este hat óra körül az eső is megérkezett, de ez „egy cseppet” sem zavarta a sok-sok sportszer
kisorsolását a színpadon Czene Attila olimpiai bajnok segítségével. A szervező csapat nevében reméljük, hogy sokan találták
meg a nekik megfelelő sport tevékenységet, mely hozzásegíti
őket, hogy ép testükben ép lélek uralkodjon.
Köszönöm a sportos családok/barátok részvételét, mert ez a
sportnap nélkülük „fabatkát” sem ért volna!
Ezúton is szeretném megköszönni a helyszín rendőrségi és
polgárőri biztosítását; minden sportállomás-vezető ingyenes,
önkéntes munkáját, a támogatók segítségét és adományait, valamint dr. Nagy Szabolcs orvosi ügyeletét.
Dr Batyalikné Papp-Váry Sára

Zsolaka Kft., Cooptim Kft., Caola Zrt.,
Szent Gellért Gyógyszertár, DNS sportközpont,
Érdi Vízművek, SPAR, Osváth Cukrászda,
Görög ABC, Mobfeszt, Szerencsesarok ABC

A II. Diósdi Családi Sportnap sztárvendége:

Béres Alexandra
Ki ne ismerné Béres Alexandrát, aki
nemcsak kiemelkedő eredményeivel
(1994-ben, 18 évesen érte nyerte el a
fitnesz magyar bajnoki címet. 1995-ben

végeztem, a fitneszben nem volt előttem
senki, aki kitaposta volna az utat, így én
dönthettem el, pontosan mit és hogyan
csinálok. Ez érdekességet és izgalmat, kihívást jelentett. Most már látom, hogy a
következő 10-20 évemben hogyan fogom
ezt folytatni, de az elején senki nem bízott
a sikerekben. Szerencsére bennem bíztak,
és a családomtól rengeteg szeretetet, bátorítást kaptam. 5 éves koromban kezdtem
tornázni, 6 éves koromtól már a versenycsoportban folytattam a sportolást. Az
edzőterem számomra mindig is örömet
és kikapcsolódást jelentett, ott találtam
barátokra is. Sokan azt hiszik, a felhőtlen
gyermekkort veszítettem el azzal, hogy
az időm nagy
részét
edzéssel töltöttem,
de ez nem így
van. Rengeteget
nyertem ezzel:
utazhattam, érdekes emberek
voltak körülöttem, jó barátságokat kötöttem,
jó célért küzdöttem.
• Gyermekeid is
a sport közelében fognak
maradni?
Ilyen
fiatal
korban ezt még
nem lehet pontosan látni, de
a kislányomon,
aki 7 éves, azt
látom, hogy ő
is örömét leli a sportban. Ha újra kezdhetném a sportkarrieremet, ugyanígy
csinálnám ma is, ezért örülök, ha a
gyermekeimnek is lehetőséget biztosíthatok erre.
• A mai rendezvényen sokan fognak veled
sportolni. Mit gondolsz, mit tudsz átadni
egy ilyen alkalommal a résztvevőknek?
Egyrészt lehetőségük van kipróbálni ezt
a fajta mozgásformát, másrészt lendületet ad nekik, hogy a mindennapokban
is folytassák az elkezdett sportot, vagy
kezdjék el, ha még nem tették meg.
Ehhez nem kellenek nagy dolgok. Kifogást könnyen találni, de ha őszintén
belegondolunk, a legtöbb kifogás valóban
csak kifogás. Ha pedig magunkra, az
egészségünkre nem tudunk időt szánni,
akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy
mit várunk a jövőnktől.
Az interjú a sportnap előtt készült.
Fekete Alexandra
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megnyerte az Európa, majd a Fitnesz
Világbajnokságot is, 1996-ban 1. helyezést ért el a Fitnesz Világ- és Magyar
bajnokságon, 1999-ben ismét magyar
bajnok lett, és az európai bajnoki címet
is elnyerte), de sugárzó külsejével és
személyiségével fiatalt és idősebbeket is
elvarázsol? A 2017 szeptember 2-án, a
Caola támogatásával létrejött II. Diósdi
Sportnapon ő volt a sztárvendég. Őt kérdezzük most sporttal való kapcsolatáról,
tapasztalatairól, tanácsairól.
• Ismered Diósdot, vagy első alkalommal
látogattál ide?
Nagyon sokat jártam errefelé, de diósdi kötődésem most alakult ki, ahogy a
Caola cég, mellyel több éve kapcsolatban vagyok, ideköltözését tervezi. Ezen
a rendezvényen is a Caola meghívásából
veszek részt. Érdekes, hogy édesanyám
gyerekkoromban vegyész-kutatóként
szintén a Caolánál dolgozott, így gyerekkorom élményei - ahogyan iskola után
bementem anyukám munkahelyére szintén ehhez a céghez kötődnek.
• A sportnapon lehetőségük van a gyerekeknek többféle sportág kipróbálására. Te mit
javasolsz a szülőknek, hogyan válasszanak gyermeküknek sportot?

A szülőknek azt javaslom, hogy biztosítsanak minél több lehetőséget gyermekeiknek a különböző sportágak kipróbálására,
közben figyeljék őket, miben ügyesek, melyik gyakorlása során érzik jól magukat. Ha
elkezd sportolni a gyerek, jó, ha legalább 3
hónapos kifutást engedünk neki. Ennyi idő
alatt kiderül, hogy az adott sportágban tehetséges-e, örömét leli-e benne. Kiskorban
elsősorban a szülő odafigyelésén, szorgalmán múlik, hogy a gyermek megtalálja-e a
számára a megfelelő sportot, megszereti-e
ezt az életformát. Ha a gyermeknek sikerélményei vannak az adott sportágban, akkor
eléggé elszánt lesz a folytatásához. És most
elsősorban nem az élsportról beszélek, hiszen minden gyermek számára fontos a
sportban való részvétel.
• Ha kiskorban nem kezdett el sportolni a
gyermek, érdemes később is elkezdeni?
A sportolást bármikor érdemes elkezdeni, hiszen nemcsak a testet tartja karban és erősíti, edzi meg, de a szellemet
is frissebbé teszi. Javítja az agyféltekék
közötti kapcsolatot, így a tanulásban is
támogatja a fiatalokat. A sportolás minden korban mást ad, de mindig pozitív
hozadéka van.
• Mai elfoglalt világunkban nem ritka,
hogy a szülők rendszeresen késő estig dolgoznak, majd hazatérés után leülnek, vacsoráznak, tévét néznek, gépet nyomkodnak. Így nehéz meggyőzni a gyermeket,
hogy ő viszont aktív életet éljen. Hogyan
tud a szülő ma példát mutatni gyermekének?
Amennyiben hétköznap nincsen lehetőség erre, akkor mutasson a szülő hétvégén példát. Az, ha a család elmegy hétvégén nagyokat sétálni, együtt biciklizni,
kirándulni, már bőven elég. Hétköznap
pedig igyekezzünk, hogy az iskolában
vagy megoldható közelségben tudjon
sportolni a gyerek.
• Téged nem csak sikereidről, de kitartásodról is ismernek az emberek. Milyen céljaid
vannak most?
Élsportolóként nőttem fel, életemnek
része a kitartás, a szorgalom. A sport
mindig hoz egyféle rendszert is az ember
életébe. Kitűzött céljaim mindig voltak,
de most, a gyermekeim megszületésével ezek sokat módosultak. A gyerekeim
megtanítottak arra, hogy elkülönítsem
a fontos dolgokat a kevéssé fontosaktól.
Megtanítottak nemet mondani. Az idő
előrehaladtával az ember értékrendje
azonos marad, de céljai változnak, módosulnak, finomodnak.
• Mindig is erre a pályára készültél?
Igen, már gyerekként sportoló szerettem
volna lenni. A Testnevelési Egyetemen

Május óta már Diósdon is
teniszezhetünk!

Idén májusban nyitotta meg kapuját a Diósdi Teniszklub a Pacsirta utcában, a futballpályák mellett. Két nomál méretű és két
- az országban ritkaságnak számító - gyermekpálya várja a teniszezni vágyók apraját-nagyját. A nyitás óta sok közelben lakó
örömmel fedezte fel az új sportolási lehetőséget, és használja ki
nap mint nap az alkalmat, hogy kedvenc sportágának helyben
hódolhasson. Már a fővárosból is kilátogatnak versenyzők egyegy célirányos, edzői irányítás mellett végzett edzésre.
A gyermektanfolyamok is egyre több ifjú teniszrajongót

Szeptember 9-én volt a SKID Síiskola szezonnyitó rendezvénye
a Pacsirta utcai sípályán. A fergeteges hangulatú nyitónap hófánkozással kezdődött: picik és nagyok, gyerekek barátaikkal és
szüleikkel vidáman csúsztak lefelé a műanyag sípályán. Utána a
versenyzésre vágyó gyermekek menetlevelet kaptak: a játékos
feladatok során ezekbe kerültek a pipák, majd a végén sorsolás
útján a szerencsések nyereményben részesülhettek. Senki nem
maradt ajándék nélkül, hiszen, aki regisztrált, lehetőséget kapott
12 és 17 óra között a síiskola felszerelését használva a pálya ingyenes kipróbálására oktatói irányítással, felügyelettel.
A nyílt nap arra is lehetőséget adott, hogy a vendégek megtapasztalhassák, hogy a síelés nemcsak szezonális dolog, hanem
egy remek egyensúly- és állóképesség-fejlesztő, koncentrációt
javító, rendszeresen, a természetben űzhető sport.
A síiskolában már elindultak az őszi félév kurzusai, de továbbra is folyamatos a beiratkozás. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, tanítványokat akár a heti rendszerességű csoportos
(maximum 6 fő/csoport) vagy egyéni órákra, valamint az év
során megrendezésre kerülő, jó hangulatú rendezvényeinkre.
Szeretettel vár mindenkit a Skid csapata!
www.skid.hu
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csábítanak a klub pályáira. A nyári kurzusok az iskolakezdést
követően is folytatódnak, és a folyamatos jelentkezések miatt
újabb csoportok indulnak. Sok szülő gyermekét figyelve kapott
kedvet a sportág el- vagy újrakezdéséhez. Szakképzett edzők
segítenek a felszerelés kiválasztásában és a megfelelő edzésterv
kialakításában.
A klubélet beindítására augusztus 26-án megrendeztük az
első páros klubversenyt. Ennek sikerét mi sem bizonyította
jobban, mint a verseny utáni, késő esti órákig tartó baráti beszélgetés a rövidesen elkészülő klubház teraszán. A klub célja,
hogy az ilyen (amatőr) versenyeket rendszeressé tegye, és az
aktív klubélet közösségformáló erővé váljon.
A közeljövő tervei között szerepel egy újabb, immár szezonzáró verseny. A jövő évtől várhatóan beindul a klub weboldala, ahol a tervek szerint a klubélet híreiről, versenyekről
és a teniszélet aktualitásairól tájékozódhatnak az odalátogatók.
Addig is a +36 30 894 1142-es telefonon, vagy e-mailben a
tenisz.diosd@gmail.com-on ill. a facebookon várják szeretettel
az érdeklődők, teniszezni vágyók jelentkezését.

Skid szezonnyitó

Judo hírek
Így telt a nyár

Sportolóink nyáron sem pihentek sokat. Mivel egy olimpiai
sportágról beszélünk, természetes, hogy nem lehet hónapokra
leállni.
Versenyzőink júniusban még két megmérettetésen is részt
vettek. Az első, amiről már korábban hírt adtunk, a Serdülő
Európa Kupa volt. Itt két lányunk is dobogóra állhatott. Hajdu
Ilang és Kovács Boglárka egyaránt bronzérmet szerzett. Bodor
Sára ötödik, Riedl Dóra és Vargha Zsolt hetedik helyen végzett.
Egy héttel később Grazba utaztunk, ahol a komoly nemzetközi mezőnyben Kovács Boglárka arany, Hajdu Ilang ezüst, Bodor Sebestyén és Dávid Éva bronzérmet szerzett.
Június végét egy napközis edzőtáborral zártuk, ahol a fő cél
a következő övfokozatok megszerzése volt. Citromsárgától
egészen barna övfokozatig
tettek sikeres vizsgákat sportolóink. Júliusban három hét
pihenő után újrakezdtük az
edzéseket, majd augusztus
első hetében ismét edzőtábort tartottunk Diósdon,
ahol már napi három edzéssel alapoztak versenyzőink.
Augusztus 7-én a már hagyományos bajai nemzetközi
edzőtáborba utaztunk. Itt a
főszerep a küzdelmeké volt.
Partner akadt bőven, hiszen
több, mint ötszáz sporttársunk látogatott Bajára.
A táborok után a nyár
utolsó három hetét is kihasználtuk. Napi két edzéssel,
reggel futó és kondi, délután judo edzéssel készültünk az őszi
versenyidőszakra.
Természetesen szeptemberben sem fogunk lassítani, hiszen
nyakunkon a versenyszezon. Idősebb versenyzőink felkészülését támogatva heti kétszer továbbra is tartunk reggeli edzéseket
a DNS sportcentrum CrossFit termében. Bízunk benne, hogy
hamarosan további szép eredményekről számolhatunk be.

Elsöprő sikerrel kezdtük a
versenyszezont

Szeptember 9-én Szegedre utaztunk a Csaba Béla emlékversenyre, mely az Euroliga sorozat első állomása is egyben. Tizenhat versenyzőnk indult a megmérettetésen, és bebizonyították, hogy a nyári felkészülés jól sikerült.
A „Diák A” korosztállyal kezdődött a nap, ahol öt indulónkból négyen a dobogó legfelső fokára állhattak. Aranyérmes lett
Balog Bálint, Büki Viktória, Jüttner Ábel és Kovács Boglárka.
Bodor Sebestyén a pontszerző ötödik helyen végzett.
„Diák B” korosztályban csak egy versenyzőnk indult: Tölgyfa
János. Nem ért el helyezést.
„Diák C” korosztályban ismét jöttek az érmes helyezések.
Horváth Nándor, Jüttner Janka és Kisfaludy Eszter aranyérmet
szerzett. Nándival egy súlycsoportban Révay Balázs a dobogó
második fokára állhatott. Szatmári Szabolcs ötödik helyen végzett.
Serdülőinknek kicsit nehezebb dolguk volt, mert az Euroliga
korosztálya alapján egy évvel idősebbekkel versenyeztek. Így is

jutott nekünk érem. Hajdu Ilang aranyérmes lett, Bodor Sára
pedig ötödik helyen végzett. Kurdi Benedek, Riedl Dóra és
Vargha Zsolt nem értek el helyezést, de csapatunkat erősítették.
A végére hét arany, egy ezüst és három ötödik helyezéssel
egyesületünk a második legeredményesebb csapatnak járó kupát is kiérdemelte! Gratulálunk!

DIÓSDHÉJBAN • 11

A diósdi svábok kitelepítésére
emlékeztünk

A svábok 70 évvel
ezelőtti kitelepítésére emlékeztek a
diósdiak
augusztus 26-án délután.
A
résztvevőket
Szűcs Anna, Diósd
alpolgármestere
köszöntötte, majd
A megemlékezés
a külföldön tartózrésztvevői
kodó dr. Aradszki
András ez alkalomból megfogalmazott
gondolatait tolmácsolta. Térségünk
országgyűlési képviselője üzenetében
hangsúlyozta:
„e
tragikus eseményre
való emlékezés az
itt maradottakban és
Ritter György kutató emlékezett leszármazottaikban
a tragikus eseményekre tartsa ébren és éltesse az ősök hagyományait és a nemzetiségi öntudatot. Ennek
Az emléktábla megélése ugyanis
leleplezése értékesebbé teszi,
erősíti és gazdagítja
a magyar nemzetet,
amelynek ők is értékes részei voltak és
maradnak.” Egyben
kérte, hogy a megemlékezés résztvevői fogadják a kitelepítés áldozatai előtti
jelképes főhajtását.
Ezt
követően
Paszternák Lászlóné, a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke szólt az egybegyűltekhez. „Emlékezni és fejet hajtani jöttünk
azok előtt, akik 1947 augusztusában a második világháború borzalmai után újra megjárták a poklot, és elűzettek szülőföldjükről. Ma
városunkban csupán néhány ember él, akik gyerekként, fiatal felnőttként átélték ezt a borzalmat…”
A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hangsúlyozta: jóllehet koránál fogva nincsenek közvetlen élményei, de a
családtagoktól és az egykori résztvevőktől hallott történetek örökre
megmaradtak az emlékezetében. „Ezek alapján aztán felcseperedve
végül megértettem, miért volt bűn az 50-es években svábnak lenni,
miért csak akkor beszélt nagymamám és nagypapám svábul, ha otthon voltak. Miért nem engedtek engem megtanulni svábul beszélni.
Így számomra a beszéd helyett csak a sváb szó megértése maradt,
mert a »nicht for dem Kind« elhangzása után hegyeztem a fülemet,
és évek múltán mindent le tudtam fordítani. Ezek a fájdalmak a svábok életéből soha nem törlődnek ki. A kollektív bűnösség megbélyegezte nemzetiségünket. Pedig ez a nemzetiség több mint 250 éves
itt-tartózkodása alatt szorgalmas munkájával, példamutató életével
erősítette a magyar hazát. A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal
és a földdel, amiből az ember lett és amivé lesz, és ezek a szálak nem
szakadhatnak el soha.”
A megemlékezés szervezői Ritter György levéltárost, a téma kutatóját kérték fel, hogy a fellehető dokumentumok alapján idézze fel
a kitelepítés előzményeit és rekonstruálja a tragikus esemény diósdi
történetét.

1.

2.
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3.

„A mai napon emlékezni jöttünk. Arra a több mint 60 emberre
emlékezünk, akik 1947. augusztus 25-én délután négy órakor a Budafok-Háros pályaudvaron bevagonírozva megkezdték útjukat Németország keleti megszállási zónája felé. Róluk magyar miniszterelnöki rendeletek úgy határoztak, hogy alig néhány órával később,
amikor átlépik az országhatárt, megszűnjön magyar állampolgárságuk”– e gondolatokkal kezdte emlékbeszédét az előadó.
Mint elmondta, a németeknek még több évtizedig kellett új hazájukban a „Flüchtling”, „menekült” billogot viselniük, amely többször
személyi okmányukba is bele volt írva. Mivel ők odaát „menekültek”
voltak, itthon csak elűzöttek lehettek, hiszen szellemi és anyagi javaik
nélkül kellett elhagyniuk hazájukat. Ezért érdemesebb nekünk is elűzésről beszélnünk. Hiába az a tény, hogy a magyarországi németek
kitaszításának folyamata kollektív jellegű volt, nincs két olyan falu,
ahol azonos módon zajlott volna ez a folyamat, mint ahogy nincs
két olyan ember sem, akik azonosan élték volna át az eseményeket.
Mégis, az kijelenthető: hiába dörrentek el 1945 áprilisában az utolsó
ágyúlövések Magyarország területén, a német településeken tovább
folytatódott a háború. Ám ezt a harcot többségében nem fegyverekkel, hanem elhurcolásokkal, kényszermunkával, internálással,
veréssel, kitelepítéssel, elzárással, lelki és testi megalázással vívták.
Az új „demokrácia” sok helyen a kiskirályok, önjelölt településfelügyelők terrorjából állt. Az országban itt-ott újra koncentrációs
táborok nyíltak, ahová több ezer magyarországi németet zártak be
csupán azért, mert nyelvük és nemzetiségük alapján volksbundistáknak bélyegezték őket.
A kitelepítés az 1945. december 22-én kelt 12.330/1945. számú
miniszterelnöki rendelet szerint zajlott, és két ütemben hajtották
végre. Diósdon is összeírták azt a 60 családot, akiknek a kitelepülés
sorsát szánták, vagyonukat zár alá vették. Diósd lakossága 1946-ban
nem került az elűzendő falvak közé. Ám Dinnyés Lajos kormánya 1947. június 11-én újabb jegyzéket nyújtott be a Szövetséges

4.

A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  képviselői
koszorút helyeznek el az emléktáblánál

Ellenőrző Bizottsághoz, hogy további 50 ezer személy elszállítása indulhasson meg (ebből 35 ezer valósult meg), immár a szovjet megszállási zónákba, a későbbi NDK területére. Ennek értelmében került sor a diósdiak elűzésére is. 1947. augusztus 1-jén jelent meg első
alkalommal az elűzöttek listája, amely először 201 személyt sorolt
fel. Sokan elbujdokoltak, megszöktek a faluból. Többeket az iskolában, óvodában tartottak fogva. Végül 1947. augusztus 24-én este
¾ 9-kor megérkezett a rendőrség, és negyed óra alatt elszállították a
családokat. Egyes források szerint 61, mások szerint 154 személy ke-

5.

Tisztelgők a
kápolnakertben

rült a Budafok-Háros teherpályaudvarra, ahonnan másnap 4 órakor
indult el szerelvényük az ismeretlen felé.
A szónok hangsúlyozta: az elűzötteknek egyetlen bűne volt, a
származásuk! Az emlékezésnek nemcsak az a célja, hogy felidézzük
a tragikus eseményeket, hanem hogy a jövő számára üzenetet és
tanulságokat fogalmazzunk meg. Az anyanyelvük és nemzetiségük
miatt elűzött németek története arra intheti a jövő generációit, hogy
magyarnak lenni sokszor nem nyelv és nemzetiség, hanem hit és
hűség kérdése. Ennek fényében hajtsunk fejet e tragikus esemény
emléke előtt.
A történész nagy ívű visszatekintése után Dizseri András Valentin
István „Intelmek” című novellájának egy részletét olvasta fel.
Ezt követően leleplezték és megkoszorúzták a templom falán elhelyezett emléktáblát, melyet Maklári István c. esperes, plébános atya
áldott meg. Az emléktáblán
magyarul és németül ez áll:
„1947. 08. 24-én kitelepített
diósdi németek emlékére.
Ez az emléktábla hirdesse
az érintettek szenvedéseit,
Hermann Ferenc az itt maradottak emlékeés a diósdi iskolások zését.” István atya szerint
bölcs dolog, hogy a templom falára került az emlék-

6.

7.
8.

Bogo László polgármester zárszavai

9.

10.

Nagy sikere volt a közösségi házban
rendezett kiállításoknak

Az ünnepség – melyen közreműködött a Diósdi Gellért Kórus és
a Diósdi Fúvószenekar – Bogó László polgármester zárszavával ért
véget.
A rendezvényt követően a résztvevők a közösségi házban megtekintették az ez alkalomra készített fotókiállítást, valamint Moser
Ernő fafaragónak a diósdi svábok életét bemutató munkáit.
Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Diósdi Német Hagyományőrző Egyesület
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tábla. Egyrészt azért,
mert azok, akikre
emlékezünk, ebben
a házban sokszor átélték a Krisztusban
való összetartozás
örömét és erejét. És
azok a hozzátartozók, akik itt maradtak, az imádságban
és a szentmisékben
átélték az elszakadt testvéreikkel való egységet Krisztusban. „Istenünk, áldd meg ezt az emlékművet, hogy mindig emlékeztessen
minket arra, hogy az igazság legyőzi a hazugságot és a feltámadás a
halált a Te megváltó életed és áldozatod által, Krisztus a mi Urunk
által. Ámen.”
Az emléktábla megkoszorúzása után egykori elűzött svábok és
még élő kortárs diósdiak visszaemlékezéseiből hangzottak el részletek Hermann Ferenc egykori polgármester és az általános iskola
tanulóinak közreműködésével.
Hermann Ferenc általános iskolás gyermekként élte át a kitelepítéssel járó izgalmakat, ugyanis a nagyszülei és családjuk tagjai is
felkerültek a kitelepítésre kerülők listájára. A nagyszülei és édesapja
azonban a kitelepítési bizottságnál bizonyították, hogy nem voltak
a Volksbundnak tagjai, és jelentős vagyonuk sem volt, ami szintén
kimondatlanul szempont volt a kitelepítésnél. Így nem került sor a
család kitelepítésére.
„A kitelepített családok gyerekei közül Sax József, Mihalek Veronika és Csehák Sándor osztálytársaim voltak. Csehák Sándor, Albecker József feleségének, Ilonka néninek első házasságából született
fia. Sokáig fájó szívvel gondoltam rájuk. Távolabbi rokonaimat,
Maurer Mátyás családját is kitelepítették. Ő maga orosz fogságban
volt, ahonnan nem is jött haza. Feleségét négy lány gyermekével
(Mária, Anna, Emma, Julianna) a Meissenhez közeli Mervischnitzbe vitték, ahol családhoz kerültek albérletbe. Az anya és a nagyobb
A Diósdi Gellért
Kórus énekel

lányok konyhán dolgoztak, a kisebbek iskolába jártak. A kezdeti nehéz időszak után a helybeliek befogadták őket. Anna néni ott is van
eltemetve. A diósdi rokonokkal tartják a kapcsolatot” – emlékezett
vissza Hermann Ferenc az 1947-es eseményekre.
Ezt követően egy részletet ismertetett a Diósdról kitelepített Spiller Antonné leveléből, amit Marton Gyulánénak írt 1948. augusztus
4-én.
„Kedves Annus, a leveledet megkaptuk, melyben benne volt a két
csomag kakaó, két szaharin és három darab cukorka. Itt nagy segítség nekünk minden, hiszen ha nem volnának olyan jószívűek, mint
Te is, akik meg tudják érteni a mi borzalmas helyzetünket, akkor
már rég elpusztultunk volna. Kedves Annus, valahányszor tőled
kapok valamit, csak sírni tudok, hogy Te mint ismerős és egyedüli
asszony segítsz rajtunk, ezért tudok kenyeret cserélni, a kakaóért és
szemes kávéért ezek odaadják az utolsó kenyerüket is. A szaharinért
meg zöldféléket cserélek, mert pénzért nem adnak semmit, különösen nekünk, ha ránk ismernek, hogy magyarok vagyunk. Ebben a
városban 24 000 lakos van, ennek fele kitelepített, csehektől, lengyelektől és a magyaroktól.”
A közelmúltban a Diósdi Német Hagyományőrző Egyesület tagjai
felkeresték a kitelepítés még élő diósdi tanúit, és lejegyezték visszaemlékezéseiket. A diósdi iskola tanulói ezekből olvastak fel részleteket.
„Először a papát vitték el – róla sokáig nem tudtunk semmit. Nyár
volt, 1947. augusztus 20-a körül. Éjjel két órakor újra jöttek, és zörögtek. »Fél óra múlva visszajövünk, pakoljanak össze három napra
való élelmet!« – adták ki a parancsot. Az óvodába vittek minket, két
helyiség le volt öntve szalmával, oda kellett feküdnünk. Róza néni
volt velünk együtt, meg Hamarék, akikre emlékszem; sokan voltunk,
főleg gyerekek. Róza néni főzött krumplit, reggelire kenyér volt.
Három napra pakoltunk, de három hét is eltelt. Egyszer kibújtam
a kifolyón, de a kerítés be volt deszkázva, nem lehetett kilátni, meg
amúgy is vigyáztak
ránk. A végén elenA Diósdi Fúvószenekar játszik
gedtek bennünket.
Semmit nem mondtak, csak kinyitották
az ajtót, mindenki
hazamehetett…”
„Scheirich Mátyás
harangozó ajkáról
Diósdon az utolsó
mondat így hangzott: »Ki tudja, ki fog
holnap harangozni?« Többeknek sikerült megszökniük. Helyettük
másokat vittek el. Az elszállítottak lakásait lepecsételték, de az értékeknek és állatoknak így is sok helyütt nyoma veszett. Az itthon maradottak reszketve örültek, hogy »megúszták«. Titkukat többnyire
magukkal vitték a sírba…”
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Szüret – a „betakarítási”
ünnep

A Buda környéki szüretek előtt már látni lehetett, hogy rendbe
hozzák a szüretelő kocsikat, mert erre a célra a szekereket át
kellett építeni, hogy a kádakat (Bodinge) el lehessen helyezni
rajtuk. A szüretelésnél a rokonok kölcsönösen segítettek egymásnak, és ezt mindig vidáman végezték, mert tréfamester
mindig volt köztük, de a bőségesen rendelkezésre álló bor is
megtette a hatását. Gyakran régi népdalokat is énekeltek, amelyek messze visszhangoztak a dombok lejtőiről.
Némely szekérnek a szőlő és a présház között többször is
meg kellett fordulnia. A szőlő lerakásához több férfira is szükség volt, ez ugyanis nehéz, fárasztó munka. Ha a szekér üres
volt, ismét visszaindult a gyakran messze fekvő szőlőbe, míg a
többiek a cefrét a présről rakták, és a kifolyó édes mustot a pincébe vitték. A következő fuvar megérkezéséig a présnek ismét
üresnek kellett lennie, hogy újra préselni lehessen. Ott, ahol a
présház és a pince között nem volt szintkülönbség, a mustot faedényben kellett a pincébe vinni, azok viszont, akiknek pincéje
mélyebben feküdt, mint a présház, az utóbbi időkben lefolyót
készíttettek, amelyen át a mustot a présből egyenesen a hordóba lehetett vezetni.
Ha a szőlőknél elhelyezett kis kádak előbb teltek meg, mint
ahogy a szekér a présházból visszajött a rakodáshoz, vagyis ha a
szüretelők nem tudták hová rakni a leszüretelt fürtöket, a kényszerű szünetet Geschirrfeiernek, „edényünnepnek” nevezték.
Ez azt jelentette, hogy ha nem volt több üres szüretelő edény,
ünnepelni kellett. Ezt az időt arra használták fel az asszonyok,
hogy a kis kupacokba rakott csemegeszőlőt összegyűjtsék.
Minden szüretelő, de különösen az asszonyok, arra törekedtek, hogy a szép és egészséges fürtöket „kivágják”, ezeket rakták
kis kupacokba, majd kosárba gyűjtötték, és este a hátikosárban
vitték haza, hogy a rázkódástól meg ne sérüljenek. Otthon egy
hűvös helyiségben szétterítették, hogy valamelyest megszáradjanak, s később fel lehessen akasztani. Ha eljött a nap, amikor a
gazda az utolsó fürtöket is elhozhatta, a lószerszámokat fényesre tisztította, és ha utoljára hajtott ki kocsijával, a lószerszámba
és a ló sörényébe színes szalagokat font. Erről mindenki láthatta, hogy befejezte a szüretet.
Ezt a napot természetesen külön meg kellett ünnepelni. Mindenkit, aki a szüretben részt vett, a présházban közös ebéddel
vendégeltek meg, amelyet a gazda a munkája mellett készített
el. Legtöbbször gulyás volt. Néha egy pár szőlőlevélből még koszorút is font, amelyre szép fürtöket erősített. Sokan a szüret
eredményét egy táblára írták. Némely táblára „100 hektoliter”
vagy nagyobb szám is került.
Míg a gazdának a következő napokban még sok teendője volt
az újborral, az asszony otthon az összegyűjtött asztali szőlővel
volt elfoglalva. Vékony zsinórból körülbelül 80 cm hosszúságú
függesztő karikát készített, melynek két végét ugyancsak zsinór
fogta össze. A zsinór két végére egy-egy fürt szőlőt erősített,
vigyázva, hogy mindkét végén azonos súly legyen. Ezután ezt
az akasztót (Henkel) egy kb. 1,5 méter hosszú rúdra akasztották
úgy, hogy az egyik fürt magasabbra kerüljön, mint a másik, s
így ne érjenek egymáshoz. Ez fontos volt, hogy rothadás esetén
ne fertőzzék meg egymást. Ilyenkor a rudakat – egyelőre – két
széktámlára fektették. Ha egy rúd megtelt, az állványra (Kraxn)
került. A Kraxn olyan faállvány volt, amelyre négy-négy sor
rudat lehetett egymás fölé helyezni. Minden sorba harminc rúd

került. Minden rúdon 40-50 fürt szőlő függött. Olyan is akadt,
aki két vagy több „állványt” is felállított. Az így megőrzött szőlőfürtök egész télen át pénzt hoztak, mert Budapesten szívesen vásárolták. Ritkán akadt olyan ház, ahonnan karácsonyig
ne tudtak volna szőlőt eladni. Néha a szőlőt egészen húsvétig
meg tudták őrizni, ezt aztán különösen jól megfizették, hiszen
akkoriban még nem léteztek nagy hűtőházak.
A szőlő megőrzése egész télen át adott munkát. A helyiségeket, ahol az állványokat felállították, rendszeresen kénezni
kellett, hogy a szőlő ne rothadjon. Ezt egészen mégsem lehetett
megakadályozni, ezért hetenként kellett ellenőrizni, és a rothadó szőlőszemeket kis ollóval kicsípni. Ehhez az egyik póznát a
másik után le kellett venni az állványról, aztán ismét ugyanoda vissza is kellett helyezni. Az ilyen fáradozás mellett a szőlőfürtök hosszú ideig megmaradtak ugyan, de mindig kisebbé és
édesebbé váltak. A megőrzésre nem volt minden fajta alkalmas,
mutatósnak, édesnek és egészségesnek, valamint megőrzésre
alkalmasnak is kellett lenniük.
(Michael Ritter nyomán)

ANYAKÖNYVI HÍREK

augusztus

Múltidéző

Újszülöttek:
Bodri Natasa Csenge
Füzi Soma
Élő Krisztián
Blahó Villő Tünde
Hájas Vanessza
Rácz-Varga Dominika Hanna
Szende Brúnó
Rohály Rebeka
Hamvai Janina
Tiszay Bence
Kovács Kristóf
Tárnok Máté
Salamon Dominik

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!

Házasságot kötöttek:
Molnár Brigitta Kiara és Horog Péter
Lakatos Gabriella Tünde és Kóti András
Vas Stefánia Mariann és Dénes Balázs
Tóth Mária Piroska és Zalatnay Miklós Attila

Gratulálunk, és hosszú,
boldog házaséletet kívánunk!
Elhunytak:

Békefi Ernőné
Berger Istvánné
Barna Sándor
Malatinszky Antalné
Suhajda Dezső
Csikós Mihály
Orosz Tibor
Herczeg Lajosné
Bagi György
Bagota Béláné
Szalai Sándorné
Werner Ferenc
Bódi László
Őszinte részvétünk az elhunytak
hozzátartozóinak!

Mánya Szabina
és Pálhegyi Krisztián
2017. augusztus 26.-án
házasságot kötöttek.

Vendégségben Érsekkétyen
A diósdi rendezvényeken, Tavaszköszöntőn, Szent Gellért héten rendre fellép egy idősebb hölgyekből és urakból álló, nagyon
szép népviseletben magyar népdalokat éneklő csoport, a Kétyi
Népdalkör. Diósdnak szerencsére egyre több testvérvárosa
van nagyon szépen működő kulturális és egyéb - igen hasznos
– kapcsolatokkal. Mindenki szívesen fogadja például a német
Alsbach-Hähnleinből vagy az erdélyi Marosvécsről idelátogató vendégeket. Egy évvel ezelőtt került sor a testvértelepülési
kapcsolat megkötésére a szlovákiai magyarlakta településsel,
Érsekkéttyel. Így idén a kapcsolat révén először kaptuk meg a
felkérést, hogy a Naprózsafa Együttest szívesen látnák a rendes évi falunapon. Boldogan mondtunk igent. Annyit tudtunk
Kétyről, illetve helyesebben Érsek-Kétyről, hogy Felvidéken,
Esztergomtól harminc kilométerre fekvő magyar falu, 600 fő
körüli magyar lakossággal a mai Szlovákia területén. Kisebb delegációk természetesen rendszeresen ellátogattak Diósdról, de
egy busznyi diósdi azért még nem koptatta a kétyi főút kövét.
Mindig szívesen látogatjuk meg a határ túloldalán élő honfitársainkat, most sem volt ez másképp. Augusztus 19-én nem
indultunk túl korán. A Naprózsafa Együttessel, a Napsugár
senior tornacsoporttal és Diósd város hivatalos küldöttségével
meg is telt a busz. Az első derékropogtatásra Esztergomban került sor, ahol rövid séta során megtekintettük a Bazilikát és a
csodálatos kilátást a magasból. A Mária Valéria hídon átértünk
Szlovákiába, az Uniónak köszönhetően észrevétlenül. Amikor
megérkeztünk, a meleg fogadtatás után rögtön asztalhoz ültettek minket. Diósd mellett még részt vett a falunapon a Somogy
megyei Kéty, Lázi község, a lengyel testvértelepülés, Ketu
(Kéty). A finom ebéd után a küldöttségek megkoszorúzták a
két világháború magyar áldozatainak obeliszkjét, majd vendéglátóink megmutatták a nagyon szépen felújított nyugdíjasházat
és a településről rendezett fotókiállítást. A sportpályán egész
napos program várt ránk főzéssel, játékkal, vásárral. Az este
kezdődő előadásra újra megtelt a kultúrház. Először a kétyi cso-

Az anyatejes táplálás
világnapja

óta műsorunk részét képző sváb Stern-polkát, a Küküllő menti
magyar táncokat, valamint Tóth Johanna énekelt magyar népdalokat. A közönség nagy tapssal köszönte meg műsorunkat.
Az estét a lengyel küldöttség együttese zárta, jó rockot játszottak. A műsor után sokat beszélgettünk a helyiekkel. Molnár Péter polgármester úr még vacsorára invitált minket, mert hosszú
út állt előttünk hazafelé, majd elbúcsúztunk. Megígértük, hogy
még találkozunk. Az biztos, hogy a Diósdra látogató kétyieket
már ismerősként fogjuk köszönteni.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki az út sikeréhez hozzájárult.
Naprózsafa Együttes

szerepe, helye, megítélése. Ezen kívül szó esett az anyatejes táplálás előnyeiről, fontosságáról, illetve gyakorlati oldaláról.
Vendégünk volt Sáriné Szomjas Tímea pszichológus, akivel
az anyaság lelki oldaláról, a szülés megéléséről és egyéb érdekes
kérdésekről beszélgethettek az édesanyák és a leendő anyukák.
Színesítette még rendezvényünket dr. Kardos Krisztina, a
helyi Szent Gellért Gyógyszertár gyógyszerésze, aki a szoptatáshoz, csecsemőápoláshoz szükséges termékeket, eszközöket
mutatta be.
Nagyon tartalmas és érdekes délelőttöt tölthettünk együtt.
Bízunk benne, hogy ily módon is népszerűsíthettük az anyatejes táplálást.
Rendezvényünket Diósd Város Önkormányzata támogatta.
Kiss Katalin védőnő
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Augusztus 1-jén volt az anyatejes táplálás világnapja. Ez
alkalomból 2017. augusztus 25-én a diósdi Védőnői Szolgálat
is megtartotta helyi rendezvényét.
1992 óta a WHO (Egészségügyi Világszervezet) ajánlására
a világ több országában megemlékeznek erről a napról, ezzel
felhívják a figyelmet az anyatej és a szoptatás jelentőségére,
fontosságára. A szakemberek tudományos vizsgálatai alapján
a WHO a kizárólagos, igény szerinti szoptatást, az anyatejjel
való táplálást ajánlja a csecsemők féléves koráig. Féléves kor
után a hozzátáplálás mellett a gyermek és az édesanya igényei
és lehetőségei szerint ajánlott tovább folytatni a szoptatást.
A helyi anyatejes napunkon először Ferencz Lászlóné védőnő
beszélt a szoptatás történetéről, arról, hogy az ősi időktől kezdve egészen napjainkig hogyan és miként változott a szoptatás

portok léptek fel. Nagyon megható volt a tiszta magyar nyelven
előadott dalokat hallgatni, mert ne felejtsük el, hogy a mindennapok ügyintézési nyelve a szlovák. Azután a Napsugár csoport
hölgyei tornabemutatóval csaltak mosolyt a nézők arcára. Mi
- a Naprózsafa Együttes tagjai - bemutattuk a Tavaszköszöntő

Re-Crea Diósd
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A Re-Crea Diósd egy alulról építkező, a helyi szülői közösség által
létrehívott, önfinanszírozó nonprofit szerveződés, melynek célja
egy, a közoktatás mellett működni
képes nem iskolaszerű alternatíva megteremtése, ahol érvényre
juthat egy olyan pedagógia, amely
a természetes tanulást 21. századi
technológiával támogatva serkenti
a tanulókat önmaguk és a környezetük felfedezésére és megértésére
abból a célból, hogy megtalálják helyüket a világban.
Én Gády-Kayser Lilla vagyok, 20
éve élek Diósdon. Három fiúgyermekemnek szerettem volna
megteremteni egy tartalmasabb, boldogabb gyerekkort, így jött
a tanulócsoport megszervezésének ötlete. Az RVK-al a Nyitnikék rendezvényen találkoztam, és kiállítottunk a diósdi vállalkozói börzén is. Az RVK nagyon sokat segít abban, hogy eljussunk a helyi vállalkozókhoz, és kapcsolatot teremtsünk velük.
Jelenleg 3 csoporttal működünk. Egy hat fős csoporttal egy
mentor tanár foglalkozik, aki a rábízott gyermekek szüleivel
közösen alakítja ki azt a tantervet, mely támaszkodik a gyermek egyéni képességeire, érdeklődésére,
a pedagógus szakmai szempontjaira és
a NAT elvárásaira.
Az oktatás jellemzően projekt módszerrel, illetve játékosan zajlik.
A tanulócsoport egy nyitott közösség, mely fontosnak tartja, hogy tanulói
részesei legyenek a helyi közösségeknek,
nyitottak legyenek a világra, azt minél tágabban befogadják, megismerjék. Ezért
minden héten pénteken felnőtt közösségekhez, munkahelyekre, cégekhez, intézményekhez látogatunk
el, hogy gyermekeink megismerkedjenek az ott zajló munkával. De tanulócsoportunk nyitva áll a szülők és a meghívott
művészek, tudósok, sportolók, mesteremberek, szakemberek,
vendégtanítók, segítők, előadók előtt is, akik tudásukkal hozzájárulnának gyermekeink fejlődéséhez.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Herczeg Lajosné temetésén részt vettek,
elkísérték utolsó útjára, valamint mindazoknak, akik együttérzésüket fejezték ki
szeretett családtagunk elvesztésében.
Herczeg család

Programok

(Diósd Város Önkormányzata a változtatás jogát fenntartja.)

Nefelejcs bábszínház
Kippkopp és tipptopp
2017. október 17. kedd 17.00.
Egy szép, napsütéses őszi napon gesztenyefalevélen
megérkezik Tipptopp, a gesztenyelány a dimbes –
dombos erdőbe. Elindul, hogy búvóhelyet keressen
magának.
Jegyek a helyszínen válthatóak, de előzetes regisztráció szükséges: babszinhaz.diosd@gmail.com
A Kék Géza Közösségi Házban
Az előadások időtartama: 45 perc.
Ajánlott korosztály: 3 éves kortól.
Ajánlott támogatói összeg: 800 Ft/fő
Érdeklődni: 06 20 467 0331
Az Együtt Diósdért Alapítvány
és Diósd Város Önkormányzata szervezésében.

Ciróka tánc- és játszóház
Október 13. péntek 17.00,
Kék Géza Közösségi Ház

Szeretettel várunk Ciróka tánc- és játszóházunkba
péntekenként 17.00 és 18.30 között
a Kék Géza Közösségi Házba a Káponakertbe!
Lesz kézműveskedés, élő népzene,
népi játékok, tánctanítás...

Diósd Város Önkormányzat,
a Kék Géza Művelődési ház, valamint
a diósdi civil szervezetek
szeptemberi és októberi programjai

• 2017. szeptember 16-22 Mobilitási hét, közösségi
és sportprogramok

• 2017. szeptember 18-24. Szent Gellért hét
• 2017. szeptember 26. 17.00 Boribon kirándul Bábszínház a Kék Géza Közösségi Házban

• 2017.szeptember 27. 17-19 óráig ruha cserebere a
Kék Géza Közösségi Házban

• 2017.

szeptember

29. 15

órától

18

óráig

Véradás a Kék Géza Közösségi Házban
• 2017. október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról - helyszín és időpont a plakáton
• 2017. október 13. 17.00 Ciróka gyermektáncház a
Kék Géza Közösségi Házban
• 2017. október 17. Kipkopp és Tiptopp bábszínház
a Kék Géza Közösségi Házban

Állandó programok:

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

• Október 8-tól minden vasárnap 17 órakor
vajdaszentiványi néptánc tanfolyam a Kék Géza Közösségi Házban.
• 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 Ház-

ban

• Minden kedd és csütörtök 8.30-10.15 Body
and Soul ingyenes zenés torna minden korosztálynakKék Géza Közösségi Ház

• Minden

szerdán

9-11

és pénteken

9

és

10

órától Idősek gyógytornája. Érd.: Dr. Batyalikné
Papp-Váry Sára (0620-398-9065) - Kék Géza Közösségi Ház
• Minden hétfőn 10.00-11.30-ig Gézaműhely a
Kék Géza Közösségi Házban, részletek a plakáton.
hónap páros szerdáin

16.30

és

18

óra között a Hagyományőrző Klub összejövetele a

Kék Géza közösségi Házban.

• Szeptember 26-tól keddenként 9.30–12.00ig várjuk szeretettel az anyukákat három év alatti
gyermekeikkel a Mamakör-játszóház programunkra a
Paulus Közösségi Házba. A részvétel ingyenes.
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• Minden

Szüret idején

A szőlő – leve formájában – már
a hazai gasztronómiában sem csak
ételkísérő italként, hanem számos
fogás alapanyagaként megtalálható, s ilyenkor, szüret idején maga
a gyümölcs is felkerül a legtöbb
család mindennapi asztalára. Míg
a bort módjával, a napFény érlelte gyümölcsöt bőséggel fogyaszthatjuk, hiszen már rég bizonyított:
nemcsak élvezetes gasztronómiai
csemege, hanem teljes értékű táplálékunk.

18 • DIÓSDHÉJBAN

mást, ha mártások vagy sütemények tölte- Másnap teflonedényben enyhén pirítsuk
lék-alapanyagaként kívánjuk felhasználni. meg a húscsíkokat, adjuk hozzá a zúzott fokArra is ügyeljünk, hogy ne csak ízük és szí- hagymát, sózzuk, borsozzuk, majd öntsük
nük legyen elfogadható: éppoly fontos az is, fel a húslevessel, és fedő alatt főzzük puháhogy mennyire sok bennük a mag.
ra. Ekkor tegyük hozzá a tejszínt és a mézet,
Sütéskor-főzéskor pedig bármilyen húst majd ha pár perc alatt összeforrt, a bort és
– vöröset, fehéret, sertést, marhát, bárányt
vagy szárnyast – dolgozunk fel, az alapanya- a vágott bazsalikomot. Párolt rizzsel, vagy
gok mellett a sütési-főzési eljárás, a felhasz- krokettel kínáljuk.
nált fűszerek és köretek jellegzetességeit egyaránt figyelembe
Az egyes sajtféleségekhez
kell venni. Például a könnyebb,
ajánlott borok
világosabb színű húsokhoz –
Kemény sajtok: könnyű fehérborok és száraz
borjúhús, sertéshúsok – fehér
vörösborok.
A szőlő és a belőle készült nedű mind gyak- borokat, a sötétebb színű húsokFélkemény sajtok: testes és száraz vörösborok.
rabban használt ételalapanyag. Egyrészt hoz – mint a marha-, a vad- vagy
azért, mert a „hegy leve” – legyen az száraz, a birkahús – inkább vörösbort
Lágy, kenhető sajtok: könnyű, száraz vörösbofélédes, édes, esetleg testes fehér- vagy vö- ajánlott használni. S persze minél
rok.
rösbor – különlegesen finom ízt kölcsönöz fűszeresebb mártásban „fürdik” a
Penészes sajtok: testes, zamatos vörösborok.
még a legegyszerűbb húsételnek is, másrészt húsféleség, annál szárazabb, neKecske- és birkasajtok: száraz, könnyű fehér- és
a tőke termésével, a szőlővel a szemnek is hezebb borral optimális társítani.
vörösborok.
tetszetős édességeket, köreteket készíthe- Az összhang megtalálása nemJuh- és tehéntúrók: testes fehérborok és rozék.
tünk. Így szüret idején érdemes hát még a csak a főzéskor, hanem az elkéMeleg sajtok: száraz fehérborok.
szült
étel
„öblítőjeként”
felkínált
gyakorlatlan háziasszonyoknak is becsembor
esetében
is
fontos.
A
feltálalt
pészniük egy-két hasonló receptet a családi
sült, tokány vagy halétel mellé
menübe: a siker bizonyosan nem marad el!
Természetesen a gyakorlott háziasszo- olyan bort tegyünk az asztalra, amilyet az Sertéskaraj „vincellér” módra
nyok már rutinból tudják, hogy a rendhagyó étel készítéséhez is felhasználtunk. A töké- Hozzávalók: 8 szelet csontos sertéskaraj,
szőlős-boros fogások elkészítéséhez mely letes ízharmónia ugyanis így garantált lesz.
40-40 dkg fehér és vörös csemegeszőlő, 2
csemegeszőlők, illetve borok a legmegfeledl félédes fehérbor, 3 cl konyak, 4 ek. liszt,
lőbbek. Mert ha nincsenek is ennek „kőbe RECEPTEK
1 babérlevél, 3 ek. olaj, só, őrölt bors. A
vésett” szabályai, a többéves tapasztalat alatt Borjúroládok fehérboros mártásban
mártáshoz: 4 dl vörösbor, 3 dkg vaj, 2 ek.
bebizonyosodott: az egyes húsféleségeket Hozzávalók: 6 szelet borjúcomb, 6 szelet borecet, 1 ek. ételkeményítő, 1 ek. kristálymilyen borral és persze mennyivel szabad bacon, 6 szelet sajt (ízlés szerint), 2 dl szá- cukor, csipet só. A karajszeleteket klopfolnyakon önteni. Erre érdemes figyelni, hi- raz minőségi fehérbor, 6 mogyoróhagyma, juk ki, sózzuk, borsozzuk, és forgassuk meg
szen a túl nagy mennyiség vagy éppen a fel- 4 ek. olívaolaj, só, őrölt fekete bors. A hús- mindegyiket a lisztben, majd az olajon egy
használt bor és egyéb alapanyagok egészen szeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, edényben mindegyik oldalukon hirtelen
majd mindegyikre egy szelet bacont és süssük meg. Öntsük rájuk a bort, adjuk hozBortípusok optimális fogyasztási
sajtot teszünk (vigyázva, hogy ne lógjanak zájuk a babért, és fedő alatt pároljuk puhára.
hőmérséklete
ki). Feltekerjük, és hústűvel vagy fogvá- Ha kész, dobjuk melléjük a szőlőszemeket,
Pezsgő és aperitif borok: 6-8 C°
jóval összetűzzük őket. Egy serpenyőben majd 5-6 percig együtt pároljuk. Leöntjük
az olajon hirtelen megpirítjuk a hústeker- a konyakkal, és melegen tartjuk. A mártásSzáraz fehérborok: 8-10 C°
csek minden oldalát, majd kiszedjük, és a hoz a vajon karamellizáljuk a cukrot, felAromás és félédes fehérborok: 9-11 C°
visszamaradt olajon megpirítjuk az apróra öntjük a vörösborral és a borecettel, picit
Fiatal évjáratú vörösborok: 13-15 C°
vágott hagymákat. Visszarakjuk a húsro- sózzuk, majd néhány perc alatt összefőzzük.
Középnehéz vörösborok: 12-16 C°
ládokat a hagymás olajba, felöntjük a borTestes vörös borok, óborok: 16-19 C°
A keményítőt feloldjuk fél deci vízben, és
ral, és 30-35 perc alatt puhára pároljuk. Ha
Rozéborok: 9-11 C°
kész, a tekercseket tálra tesszük, melléönt- hozzáadjuk a mártáshoz, miként a leszűrt
Késői szüretelésű vagy „töppedt” szőlőből
pecsenyelét is. A hússzeleteket tálra tesszük,
jük a mártást. Főtt burgonyával kínáljuk.
mellérakjuk a szőlőszemeket, és leöntjük a
készült borok: 11-12 C°
mártás egy részével. A többit csészében kíSomlói és badacsonyi óborok: 12-14 C°
Fácánmell tejszínes-bazsalikomos.bonáljuk. Párolt rizzsel vagy burgonyapürével
Desszertborok: 12-14 C°
ros mártásban
kínáljuk.
Hozzávalók: 4 fácánmellfilé, 4 dl húsleves
eltérő aromáinak keveredése „furcsa” összhatást eredményezhet. Ezért mind a szőlő, (lehet kockából is), 2 dl tejszín, 1,5 dl száraz Harcsaszeletek gombás bormártásban
mind a bor fajtája, mennyisége tekintetében fehérbor, 1 ek. mustárpor, 1 ek. vegyesméz, Hozzávalók: 80 dkg harcsafilé, 15 dkg gomérdemes a főzés mestereinek receptelőírása- 4 gerezd fokhagyma, 2 ek. durvára vágott
ba, 10 dkg reszelt parmezán, 1,5 dl száraz
it pontosan betartani.
friss bazsalikom, ízlés szerint só, őrölt színes
Merthogy másféle szőlőt ajánlott válasz- bors, 1 dl olívaolaj. A húsfiléket vékony csí- fehérbor, só, 5 dkg vaj, 1 ek. olívaolaj, 3 dkg
tani akkor, ha nyers gyümölcsként szeret- kokra vágjuk, majd az olajból és a mustár- liszt, 1,5 dl tejszín, 1 tojássárgája, só, őrölt
nénk a családi asztalra feltálalni, és egészen porból készített pácba rakjuk egy éjszakára. fekete bors. A süllőfiléket felszeleteljük,
sózzuk, borsozzuk, a gombafejeket meg-

Szócikkmagyarázat a borválasztáshoz

Aroma: a bor illatainak és ízeinek összhatására
utal.
Buké: francia eredetű szó, mely virágcsokrot – a
bor esetében a palackos érlelés során kialakult
összetett illat- és ízhatást – jelent.
Cuvée (házasítás): legalább kétféle bor keveréke, amelyben a különböző fajták harmonikusan
kiegészítik egymást.
Bársonyos bor: az érett, finoman csersavas borra
mondják.
Érett bor: élvezeti értékének csúcsán levő bor.
Fanyar bor: elsősorban a vörösborokra jellemző,
s a cserzőanyagok okozzák a fanyarságot.
Fajtabor: egyetlen szőlőfajtából készített bor.
Fűszeres borok: az elnevezés egyes fűszerekre
emlékeztető jegyekre utal a borban, ami eredhet
a szőlőfajtából (pl. a fahéj a tramini estében).
Gyöngyöző bor: természetes vagy mesterséges
szén-dioxidot tartalmazó bor.
Kemény bor: nagy savtartalmú bor.
Lágy bor: savakban szegényebb bor.
Robusztus bor: nagy testű, karakteres bor.
Savasság: a savak képezik a bor legfontosabb részét: megadják a bor struktúráját, testességét.
Száraz bor: kiérezhető maradékcukor nélküli
bor.
Szobahőmérsékletű bor: a testes vörösborok fogyasztására ajánlott, 17-18 C° körüli hőmérséklet.
tisztítjuk, felszeleteljük. A vajon a halszeletek mindkét oldalát hirtelen rózsaszínűre
sütjük, majd egy kivajazott sütőedénybe
lerakjuk. A gombaszeleteket az olajon megdinszteljük, sózzuk, borsozzuk, és rátesszük
a halszeletekre. Ráöntjük a bort és a tojássárgájával elkevert tejszínt, megszórjuk a
parmezánnal, és fedő alatt a sütőben kb. 2025 perc alatt készre sütjük. Vajas burgonyával kínáljuk.

Szőlős-boros
pirított
csirkemáj
Hozzávalók: 60 dkg csirkemáj, 2 szál újhagyma, 2
dl vörösbor, 30-40 dkg fehér és vörös csemegeszőlő,
3 ek. olívaolaj, 2 dkg vaj, 2
ek. balzsamecet, só, őrölt
bors. A szőlőszemeket félbevágjuk, kimagozzuk, a
hagymákat vékonyan felkarikázzuk. A megtisztított
csirkemájakat félbevágjuk,
és az olajon hirtelen mindkét oldalukat megpirítjuk,
majd aláöntjük a bort, és
néhány percig pároljuk
benne. Borsozzuk, majd
melegen tartjuk. Egy serpenyőben a vajon üvegesre pirítjuk benne
az újhagymakarikákat, majd hozzáadjuk a
szőlőszemeket, és néhány percig együtt pároljuk. A májak mellé tálaljuk a mártást, párolt rizzsel vagy burgonyapürével kínáljuk.
Szőlős-túrós rétes
Hozzávalók: 30 dkg kimagozott csemegeszőlő, 30 dkg túró, 2 tojás, 1 citrom leve, 1
csomag (6 lapos) réteslap, ízlés szerint porcukor, 1 vaníliás cukor, 5 dkg vaj, 1 dl tejföl,
10 dkg darált dió, olaj, 3 ek. szárazon pirított
zsemlemorzsa. A porcukrot, vaníliás cukrot,
a tejfölt, tojások sárgáját és a reszelt citromhéjat habosra keverjük, hozzáadjuk az áttört
túrót, és finoman összedolgozzuk. Három
réteslapot egy benedvesített konyharuhára helyezünk, olvasztott vajjal a két alsót
vékonyan megkenjük, majd a lapok alsó
részére csíkban a fele zsemlemorzsát lerakjuk. Rákenjük a túrótöltelék felét, majd erre
a szőlő és a darált dió felét, és feltekerjük.
(A maradék 3 réteslapot hasonlóan töltsük
meg.) Tegyük enyhén kivajazott tepsibe, a
tetejét kenjük meg olvasztott vajjal, és forró

sütőben süssük meg szép aranysárgára, Még
melegen szeleteljük fel, tetejüket szórjuk
meg vaníliás porcukorral. Önállóan vagy
vaníliafagylalttal kínáljuk.
Vaníliás szőlőtorta
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 25 dkg
margarin, 4 tojássárgája, 1 citrom reszelt héja, 25 dkg porcukor, 8 dkg durvára őrölt dió, 50 dkg kimagozott muskotályos szőlő, 5 dl muskotályos bor, 1
liter tej, 2 zacskó vaníliás pudingpor, 2
zacskó színtelen bevonózselé, 2 zacskó
vaníliás cukor. A lisztből 10 dkg cukorral, 1 vaníliás cukorral, a tojássárgájákkal
gyors mozdulatokkal meggyúrjuk a tésztát, majd félórára hűtőbe tesszük. Utána
kerek lapra kinyújtjuk, majd kibélelünk
vele egy kivajazott-kilisztezett tortaformát, és előmelegített sütőben világosra sütjük. Ha kihűlt, tortatálra tesszük,
majd megszórjuk a durva dióval. A tejjel,
a két zacskó porból és a 8 dkg porcukorral elkészítjük a pudingkrémet, majd ha
kissé lehűlt, a dióval megszórt tésztára
simítjuk. Mielőtt megdermedne, szépen
rárakjuk a szőlőszemeket. A maradék 5
dkg porcukorral és a borral elkészítjük a
zselét, és a tortán egyenletesen elosztjuk.
Kihűtve, tejszínhabbal kínáljuk.
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Szőlős-póréhagymás csirkemellszeletek
Hozzávalók: 6 szelet csirkemellfilé, 35 dkg
kimagozott vagy mag nélküli kékszőlő, 1
nagyobb szál póréhagyma, 3 dkg vaj, 2 ek.
olívaolaj, 1 tk. étkezési keményítő, 1,5 tejszín, 1,5 dl száraz fehérbor, ízlés szerint só és
őrölt fekete bors. A megtisztított póréhagymát vékony szeletekre vágjuk, a szőlőszemeket félbevágjuk. A csirkemellszeleteket
sózzuk, borsozzuk, majd az olajon egy serpenyőben mindkét oldalukon aranysárgára
sütjük, félretesszük, és melegen tartjuk. A
vajat egy serpenyőben megolvasztjuk, és a
felszeletelt póréhagymát üvegesre pároljuk
benne. Összekeverjük az étkezési kemé-

nyítőt a borral, majd beleöntjük a serpenyőbe, és
állandó keverés mellett sűrűre főzzük. Hozzáadjuk a
tejszínt és a bort, a félbevágott szőlőszemeket, sózzuk,
borsozzuk, majd 1-2 perc
alatt összefőzzük. A csirkemelleket egy tálra rakjuk,
leöntjük a mártással. Párolt
rizzsel kínáljuk.

Az ételintolerancia népbetegség!
Foodtest.hu

2010 óta működik Diósdon az egyetlen olyan hazai laboratórium, ahol több mint 220 féle ételérzékenységet
mutatnak ki a legkorszerűbb fehérjechip alapú technológiával egyetlen kis vérmintából. A számszerű
eredmény választ ad az érzékenység súlyosságára is.

Egyedülálló vizsgálat Diósdon a FOODTEST.
HU Ételintolerancia Központban

A vizsgálat egyszerű, akár ujjbegyvérből is elvégezhető. A szolgáltatás nemcsak helyben, hanem az otthoni ujjbegyvérvételi
készletet segítségével bárhol elérhető hazánk területén.
Az eddig elvégzett majdnem 20 ezer vizsgálat igazolja, hogy
minden harmadik embernek valamilyen jelentős ételérzékenysége van. Sokan mégsem gyanakodnak erre.

Nem egy életre szóló lemondás!

Az Ételintolerancia Központ a laboratóriumi meghatározás mellett
a kezelésben is hatékony segítséget nyújt, melynek célja a kínzó tünetek megszüntetése. A szakember segítségével kialakított diéta a
legtöbb esetben javulást eredményez. Az új étrend során az emésztőrendszer regenerálására is figyelni kell. Két-három hónap után a korábban elhagyott ételek fokozatosan visszakerülhetnek az étrendbe.
A lelet mellé részletes leletmagyarázat, táplálkozási tanácsadó kiadvány és a 100 napos étkezési napló is jár. Ezen felül minden páciens díjmentes személyre szabott dietetikai tanácsadást igényelhet,
mely erősen javasolt az étrend megváltoztatása előtt.

Mikor gyanakodjuk ételérzékenységre?

Ha olyan egészségügyi problémákkal küzd valaki, melyekre az orvosi vizsgálatok sem adnak magyarázatot. Leggyakoribb az emésztési
panasz, puffadás, bőrproblémák, pl. ekcéma. Előfordul továbbá migrén, ízületi fájdalom, fáradtság, alvászavar, nőgyógyászati panaszok,
autoimmun tünetek, neurológiai panaszok, gyerekeknél hiperakti-
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Vöröskeresztes hírek
2017. szeptember 27-én 17-19 óráig ruha csereberét tartunk. Szeretettel várunk mindenkit,
akinek szüksége van bármilyen ruhára vagy
használati tárgyra. Felhívjuk a figyelmet, hogy
nem csak azok vihetnek ruhát, akik hoznak is,
hanem bárki, akinek szüksége van rá.
Vöröskereszt Diósdi Alapszervezete

vitás, tanulási nehézségek, sőt, még az autizmus tüneteit is súlyosbítja a kezeletlen intolerancia. Számos olyan tünetért lehet felelős
valamilyen ételérzékenység, melyre nem is gondolnánk.
Az ételérzékenységet általában azonosítják a laktózérzékenységgel és a cöliákiával, holott bármivel szemben kialakulhat intolerancia! Néhány adat arról, hogy az ételallergia és
az ételintolerancia milyen arányban veszélyezteti az emberek
egészségét:
Valós allergiában és lisztérzékenységben (cöliákia) az emberek csupán 2-4%-a szenved.
Laktózérzékenységgel körülbelül minden negyedik ember
küzd. Egyéb élelmiszerfehérje-érzékenységgel azonban 3035%! Gyakran hónapokig, évekig szenvednek, nem is tudják,
hogy mi okozza a panaszaikat. Érzik, hogy valami nincs rendben, de a különböző egyéb vizsgálatok sem adnak magyarázatot.

Hogy igazodjunk el az információk útvesztőjében?

Az interneten keringő vélemények és tapasztalatok gyakran
tévútra viszik azokat, akik valós problémákkal küzdenek. Óriási az igény a valós és naprakész információra, illetve a segítségre a konkrét, személyre szabott diéta kialakításában.
A FOODTEST.hu Ételintolerancia Központ ezért fő támogatója az első Free Food Exponak és Kiállításnak.
A rendezvény fő célja, hogy minden érdeklődő átfogó és naprakész információt kapjon az ételintolerancia kimutatásáról és
kezeléséről, valamint a számukra ajánlott és fogyasztható élelmiszerekről. A résztvevők a rendezvényen értékes belépő csomagot
kapnak, számos helyszínen beváltható kedvezménnyel. A sok érdekes előadás mellett feltehetik saját kérdéseiket, találkozhatnak
a témában jártas szakemberekkel. A kiállító cégek bemutatják az
ételérzékenység korszerű diagnosztikáját és kezelését. Számos
gyártó és forgalmazó „mentes” termékeit a helyszínen lehet kóstolni és akár megvásárolni is.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Fiatalos, Diósd központjában lévő éttermünkbe
céges autóval történő kiszállításhoz
ügyintézőt/futárt keresünk
nappali műszakra, heti 2-3, de akár 5 napra is – ha
vállalni tudja. Lehet friss nyugdíjas és diák is.
Amit biztosítunk: stabil munkahely, rugalmas beosztás, versenyképes jövedelem, étkezés.
Önéletrajzát, kérem, küldje a kinga.kuti@gmail.com,
e-mail címre, vagy keressen telefonon:
Kuti Kinga 0630/519-09-44

Önkormányzati hírek

Autóval az
iskolába

A Gárdonyi Géza utcai iskolába történő zavartalan érkezés végett idén is kérjük a szülők együttműködését az alábbiak betartásával:
• Az iskola járdája előtti területen reggel 7 és
8 óra között csak GYORS MEGÁLLÁS, tehát pusztán a kiszállás céljából álljanak meg.
• Az utca alsó része felől érkezők a gépjárműveikkel lehetőség szerint TELJESEN
A FELSŐ KAPUIG szíveskedjenek a járda
mellett ELŐREMENNI, ezzel biztosítsanak
helyet a többi jármű megállására is.
• A gyermekek kiszállásra és BEMENÉSRE
KÉSZEN ÉRKEZZENEK az iskolához (lehetőség szerint ne a gyorsmegállót használva kelljen a csomagtartóból kivenni az iskolatáskát).
• Az iskola közelében mellőzzék a megfordulást, valamint a menetiránnyal szembeni és a tiltott helyen történő megállást.
• Az iskola alatti (mart aszfalttal ellátott) részen is párhuzamosan parkoljanak, biztosítsák ezzel a forgalmi sávok helyigényét és azt, hogy a kerítés melletti 1
méter széles sávot járdának lehessen használni.
• Kérjük továbbá, hogy akik megtehetik, azok ne a reggeli 7.30 és 7.45 közötti csúcsidőszakban érkezzenek.
Fontos információ még, hogy az iskola 7-es főút felőli
(gyalogátkelőhely melletti) kiskapuja minden munkanapon 7.15 és 7.45 között nyitva van. Kérjük, aki teheti, használja azt a bejáratot.
Együttműködésüket köszönjük!

KÖVIRÓZSA VIRÁGKUCKÓ

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

Lapunk hirdetésfelvevő helye

Sánta Gábor
Tel:06 30/829-4021
2049 Diósd Szent Gellért utca 49.
g.tech2049@gmail.com
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Szobafestés-Mázolás-Tapétázás
és egyéb építőipari kivitelezések

Diósd Város Víziközmű- - társulat hírei
A „B” program a fizikai befejezéshez közeledik, és
folyamatos az adatgyűjtés az elszámoláshoz

A nyári szabadságokat követően irodánk munkatársai elkezdték
a 2017. szeptember 20-án tartandó intézőbizottsági ülés előkészítését – tájékoztatott Sohajda Lajos, a társulat IB elnöke.
Minden olyan adatot, információt össze kell gyűjteni, és összegezni kell, amelyek a társulati tagok által megkötött, élő LTP-s
szerződésekre vonatkoznak. Társulatunk vállalt feladata a diósdi csatornaberuházás önrészének összegyűjtése. A beruházás és
az LTP-s szerződések futamidejének végéhez közeledve ismernünk kell a pontos számokat, hogy megfelelően felkészülhessünk
a pénzügyi zárásra és az elszámolásra mind a lakosság, mind a
hitelező bank felé. Diósd Város Víziközmű-társulata az önrész
összegyűjtésével és annak a Fundamenta felé történő befizetésével, majd az állami támogatással megnövelt engedményezett
összegek kiutalását követően a hitelező bank számára történő
továbbítással, valamint az önrészt meghaladó lakossági túlfizetések visszafizetésével tartozik elszámolni a zárási folyamatban. A
szennyvíztisztító telep bővítésére, korszerűsítésére és a csatornaberuházás egészének lebonyolítására (beleértve az előkészítést, a
tervezést, a szakmai és financiális kérdésekben történő döntéseket, a pályáztatásokat, a szerződéskötéseket, a kivitelezők megbízását, a pénzügyi teljesítések igazolását, a nyertes vállalkozók
munkájának ellentételezését stb.) hozta létre Érd, Diósd és Tárnok az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási
Önkormányzati Társulást. A beruházást érintő szakmai, műszaki
és financiális döntéseket a három önkormányzat társulása hozta
meg. A társulás a létrehozott vagyont a közeljövőben fogja átadni
az önkormányzatok tulajdonába, és a vagyoni átadást követően
az addigi ügyintézések és eljárásrendek meg fognak változni. A
szennyvízcsatorna működésével kapcsolatos hibák, észrevétek
kezelése a tulajdonosok feladata lesz.
A „B” program Diósdon a fizikai befejezéshez közeledik. Jelenleg elszámolási stádiumban van a Balatoni úti csapadékvíz-elvezetés, valamint a Kavicsos utcai munkák kifizetése. Ezeken
túlmenően pénzügyi rendezésre vár a régi NA 300-as szennyvízvezeték kiváltásával kapcsolatos költségek rendezése. A befejező program ezzel gyakorlatilag véget is ér, további munkák
megkezdésére nincs mód, mert a K&H Banknál rendelkezésre
álló hitelfedezet kimerült. A megkezdett tervezési és kivitelezési
munkák költségkimutatásának összegzése folyamatban van.
Diósd Város Víziközmű-társulata az önrészekkel kapcsolatos
pénzügyi elszámolást követően tudja majd befejezni és a hatályos
rendelkezések alapján felszámolni a tevékenységét. A záráshoz
szükséges az elvégzett munkákat tükröző dokumentumok olyan
jellegű rendezése és archiválása, amit kötelezően meg kell őrizni
a különböző jogszabályi előírásoknak megfelelően, és ennek érdekében hivatalosan meg kell keresni az önkormányzatot, egyeztetni kell a dokumentumok későbbi őrzési helyéről.
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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!

Az önrészekkel történő végleges elszámolásra csak az állami
támogatással megemelt, engedményezett fundamentás kiutalásokat követően kerülhet sor, hisz csak akkor derül ki, hogy az
LTP-s szerződéssel rendelkező tagok a szerződésben vállalt ütemezésben és időben teljesítették-e befizetéseiket, hisz az önrész
részét képező maximális állami támogatást csak abban az esetben
folyósítják. Akik például az önrészt késedelmesen, de fél évnél
kevesebb elmaradással teljesítették, azokkal csak késedelmesen
tud elszámolni a Fundamenta, és ott az állami támogatás egy részének elmaradásával is számolni lehet. Nekik helyt kell állniuk
az elmaradt támogatásért, és velük egyenként egyeztetve kell a
társulatunknak elszámolni.
Az állami támogatással megnövelt megtakarítások kiutalását
megelőzően még azokkal a tagjainkkal sem tudunk elszámolni,
akinek a vállalt megtakarításon felüli befizetésük van. Ha az illető
által engedményezett összeg megérkezik a Fundamentától, és ha
maradéktalanul megkapta a maximális állami támogatást, akkor
tudjuk számára visszafizetni a túlfizetést.
Minden LTP-s szerződéssel rendelkező társulati tag figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy a szerződése nem a futamidő
végével szűnik meg, hanem a Fundamenta által kiutalt állami
támogatással megnövelt engedményezett összeg rendelkezésre
állásával, amennyiben az megegyezik a szerződésben vállalt ös�szeggel. Ha eltérés van, személyes egyeztetés szükséges: hiány
esetén a társulati tagnak kell helyt állnia; a vállalt megtakarításon
felüli befizetés esetén visszakapja a túlfizetés összegét. A szerződés tehát csak az elszámolást követően szűnik meg.
Az elszámolás folyamatos, hisz tagjaink a 100 hónapos és a 70
hónapos LTP-s szerződéseket különböző időpontokban – akár
egy naptári év eltéréssel – kötötték meg, így a futamidő vége is
eltérő.
Diósd Város Víziközmű-társulat irodája
2049 Diósd, Sashegyi út 3. Telefon: 06-23-370-360
e-mail: diosdvkt@gmail.com www.diosdicsatorna.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 14-18 óráig, szerda: 9-17 óráig,
péntek: 8-12 óráig.
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!

szóló polgármesteri beszámolót megismerte, és az alábbi kiegészítéssel,
elfogadta:
– 2014. június 13. XX. Városi Polgármesterek randevújával kapcsolatban, az év polgármestere és az év jegyzője címet adták át,
2. lengyel meghívásra engedélyezi a polgármester kiutazását a Suzuki
Grand Vitara személygépjárművel
a Lubaczów-i kulturális fesztiválra júnabekötés + terv
orvégén.
lius
Csat

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés
hétvégén is!

MOGYORÓSI

*
vízvezeték-szerelő
Tárgy:
Beszámoló
a
lejárt
határidejű
határozatok
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka
gyorsvégrehajtásáról
elvégzése!

Telefon: 20/911-2679

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

ANGOL, NÉMET

nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára,
érettségire felkészítés.
Diplomás tanárnő, hatékony oktatás.
Diákokhoz igény esetén házhoz megyek.

+36-20-392-4492

ződésének megkötésére, a Jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.
Felelős: Spéth Géza polgármester, Dr. Szabó Ferenc
Határidő: földhivatali telekalakítást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap
*

..A MUNKÁT
BÍZZA
Spéth Géza s.k.
polgármester
RÁNK,...

Dr. Szabó Ferenc s.k.
jegyző

(Az önkormányzati rendeleteket és határozatokat betűhíven közöljük! Szerk.)

Friss hírek Diósdról

www.diosdifidesz.hu

06-30-215-9716

• 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

Kiadó

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

Kalodás tölgy,
bükk 1,8 m3: 30000 Ft
KERTÉPÍTÉS,

www.diosdituzifa.com
KERTFENNTARTÁS
telefon: 06 20 389 7521

• Koronaalakítás, ifjítás, permetezés, sebkezelés
• Díszcserjék-, díszfák metszése
• Gyepszellőztetés, gyepfelújítás
• Növényültetés, tóépítés

Boros Tamás
06 20 528 9020
Fa k i vág á s

Kovács Sándor
0620/485-65-47
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•Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása
•koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása
•Igény szerint ágak darálása,
szállítás

