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KLAUZÁL HÁZ PROGRAMOK

Az internet hatása
mindennapi életünkre

Arany
200

október 26. csütörtök 18:30

Slam rap - Busa Pista
Ferenczi György és a Rackajam
Dűvő zenekar
november 5. vasárnap 18:00

PÓDIUMSZÍNHÁZ

Boban Markovic Orkestar

Egyasszony

Boban Markovic és zenekara

előadja: Tenki Réka

november 10. péntek 19:00

október 27. péntek 19:00

CSALÁDI VASÁRNAP

Magna Cum Laude

Kovácsovics Fruzsina
koncert

Csak ülünk és zenélünk

december 3. vasárnap 18:00

november 5. vasárnap 10:00

Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ

érték
+ élmény
Klauzál Ház

Aranyünnep

KLAUZÁL AKADÉMIA

Tari Annamária

kult
22

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

+36 1 226 0559

www.klauzalhaz.hu

Tejkamion
Diósdon

„Fedezd fel a tej útját, hiszen nagyon érdekes és hosszú utat tesz
meg, míg végül az asztalra kerül.”
Ebben a felfedezésben lehetett részük
2017. szeptember 29-én a diósdi iskolásoknak. A második és harmadik évfolyam 1-1 tanórát tölthetett a kamionon
belül kialakított „élményparkban”, ahol
bemutatták a gyerekeknek a tejfeldolgozás állomásait a tehéntől az asztalig,
valamint interaktív játékok segítségével
bővíthették ismereteiket.
Köszönjük a lehetőséget a hazai tejpiac
szereplőit összefogó Tej Terméktanácsnak.

Környezetvédelemből jeles!

A kis baráti társaság, Babka Balázs, Marczika Boldizsár és Barátossy Bulcsú ( a szülők és a Marczika kertészet támogatásával) facsemetéket ültetett a Kocsi utcai óvoda
mögötti területen. Pótolták a tavaszi faültetés során a nyáron meg nem eredt facsemetéket. Köszönjük nekik!
Diósd Város Önkormányzata

Megemlékezés a zene
világnapjáról

Nem is olyan régen még ovisok voltak, és már az iskolapadokban ülnek. A tanévnyitás szorongásai után már eltelt pár
hét, felavattuk a legkisebb iskolásokat.
Sok éve hagyomány ez már iskolánkban, pár éve a megreformálás után a szülők és hozzátartozók is részt vehetnek az
ünnepélyes ceremónián.
Szeptember utolsó hetében gyűltünk össze a tornacsarnokban, mindannyian szép ünneplőben. Délelőtt a nyolcadikosok
állították különböző próbák elé az elsősöket, melyeken mindenki megfelelt. A tanító nénik egybehangzó véleménye alapján is alkalmasnak bizonyultak a kicsik arra, hogy felavassuk

őket. Mindenki nyakába került szalagos iskolajelvény, ajándékot vehettek át a diákönkormányzattól, végül, lelépve a színpadról, megérintették közösségünk jelképét, az iskola zászlaját.
Végezetül közös énekléssel fejezték ki örömüket: iskolások lehetnek.
Öröm volt látni a büszkeségtől sugárzó kis arcokat!
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„Legyen a zene mindenkié!” /Kodály Zoltán/
A tavalyi hagyományt folytatva idén is megemlékeztünk e jeles
napról. Gyönyörű, napsütötte reggelre ébredtünk hétfőn, egy
nappal a zene világnapja után. Ahogyan a nap sugarai betűztek
az új iskola közösségi terébe, a kicsik pillanatok alatt bezsongták
azt. Már a legelső hangok felcsendülésétől kezdve a gyermekek
ámulva hallgatták produkciónkat. Elsőként a népszerű rajzfilm,
a Vuk zenéje csendült fel trombitán Szalóki Roland előadásában. Majd egymás után következtek a híres zeneszámok: citeracsoportunk Barta Viktória vezetésével Weiner Leó Rókatáncát
adta elő, majd
Arnold Eszter és Nagy
Olívia
egy
duettel örvendeztetett
meg minket
Nádasdiné
Jaross Beáta
kíséretében.
Ezt követően gitártanár
kollégánk,
Dörnyei Szabolcs adta elő a Szegény legény vagyok én híres
magyar népdalt kicsit “másképp”. Miközben közösen táncba
vittük a gyerekeket, a hangulat kétségkívül a tetőfokára hágott. Jó volt látni a felszabadult arcokat, az önfeledtséget, amely
csak úgy sugárzott róluk. Végül egy nyári slágerdallal zártunk,
amely szintén óriási sikert aratott.
Jövőre folytatjuk.
Dóri Marianna zenetanár

Elsősök avatása

Légvezetékek kiváltása földkábellel
a Balatoni út túloldalán
Jó hírről számolhatunk be adott tájékoztatást Bogó László
polgármester -, a Sashegyi úton
lévő trafó állomástól/elosztótól
kiinduló és az oda befutó vezetékek kiváltásának következő
fázisába léptünk.
A lakosság érdekében már
másfél éve tárgyalunk az Elművel azért, hogy a Balatoni

keresztül földkábelben vezetnék, majd ott térne vissza a szabadvezetékre újra. A tervezés engedélyezése 1 - 1,5 évet vesz
igénybe, majd a kivitelezés fél évet, így körülbelül 2 év múlva
eltűnhetnek a szabadvezetékek.
A jelenlegi tervek esetében a lila színű vezeték kiváltása még
fejtörést okoz a tervezőknek, ez keresztben húzódik Nagytétény felé és a Kavicsos úton egy trafót érint/táplál. A Kavicsos
úton még 2 ilyen található, tehát összesen 3 trafó van, melynek
a betáplálását is meg kell oldaniuk. Ehhez adatokat szolgáltatunk a területről, és segítjük majd a lakosokkal való egyeztetést.

úttól Nagytétény irányában fekvő
lakóterület felett áthúzódó magasfeszültségű vezetékeket földkábelben vezessék el.
Többször jeleztük a problémát,
a lakosok panaszait közvetítettük
a szolgáltatónak. A tárgyalások
sikerrel jártak. Ehhez az is hozzásegített bennünket, hogy a szolgáltatónak egyre nehezebb a szabadvezetékek javítása, valamint a
lakótelkekre való bejutás, ezeket
a bejegyzett szolgalmi jog engedi.
A jelenlegi egyeztetésre már
konkrét javaslattal, tervekkel jöttek az Elmű tervezői (a mellékelt
ábrán látható színes vezetékek): a
szabadvezetékek kiváltását a Balatoni – Nagytétényi - Angeli úton

Az Önkormányzat hitelállománya 2017
szeptemberében - tájékoztató

243 millió Ft 2014 év elején Spéth Géza polgármester
ideje alatt beadott hitelkérelem alapján, ebből 174 millió Ft-ot vettünk fel 2014-ben. Nem vettünk fel 69 millió
Ft hitelt.
Kiadások: 70-es úton járda - 30 millió Ft; 12 millió Ft –
Sportközpont; Vadvirág utcai járda - 12 millió Ft; iparterületi utak - 24 millió Ft; nagy iskola bővítése - 86 millió Ft; lift az Egészségházba - 10 millió Ft.
154 millió Ft 2015-ben a TIGÁZ épületek és terület megvételére (Az árról 2014 szeptemberében az előző testület
egyezett meg, ezt az új testület a 2015. évi költségvetésbe
illesztve saját bevételből nem tudta volna kifizetni.)
90 millió Ft 2016-2017-ben – cél: a TIGÁZ irodaépület átalakítása oktatási intézménnyé – ebből 26 millió Ft-ot
nem vettünk fel, mert lejárt a készen tartási idő. 64 millió Ft-ot vettünk fel.
10 millió Ft 2017-ben: hitelfelvétel az iskola melletti telek vásárlására (parkoló, játszótér területe).

2017–re tervezett felvétel, amire a Kormányengedélyt is
megkaptuk:
80 millió Ft - cél: a TIGÁZ átalakítása iskolává - végszámla kifizetése; 10 millió Ft – utak felújítása;
10 millió Ft – iskolaudvar, iskola előtti gyalogátkelő, vis
maior 10% önrész fedezése;
Felvett hiteleink tehát: 174 + 154 + 64 + 10 = 402 millió Ft
(2017 áprilisa).
Ebből visszafizettünk 2015-ben 8,45 millió, 2016-ban
48,35 millió Ft-ot, 2017-ben eddig 38,6 millió Ft-ot.
Jelenlegi hitelállomány: 306,6 millió Ft.
Felvétel előtt áll 100 millió Ft (80 + 10 + 10 ).
Összesen: 406,6 millió Ft lesz a visszafizetési kötelezettség felvétel után, ami 6-7 éves futamidőre szól. 2017-ben
még 17-18 millió Ft-ot fizetünk vissza.
Marad 388 millió Ft hitel - 2017 évvégére.
Az éves hiteltörlesztés 2018-tól 65-67 millió Ft körül lesz,
ez a 1400 millió Ft–os költségvetés 4-4,5 %-a.

A Ciklusprogram folytatása, tervek, feladatok

Diósd Város Önkormányzata 2015 tavaszán elkészítette ciklusprogramját, melyben megfogalmazta főbb feladatait az elkövetkező évekre. A Diósdhéjban júniusi számában olvashattunk részletesen
az eddig elért eredményekről. Most nézzük, mi várható a közeljövőben!
Az aktív párbeszéd erősítése továbbra is nagyon fontos. Minél
szélesebb körben, minél több csatornán keresztül tájékoztatni, informálni a lakosságot az aktualitásokról.

A város térinformatikai rendszerének elindítása folyamatban van,
melynek köszönhetően a lakossági bejelentések nyomon követhetősége, ellenőrzése megoldódik.
Megkezdtük a nagyon régóta sok gondot okozó házszámozás
rendbetételét.
A településüzemeltetési csoport átalakuláson ment keresztül. Rugalmasabb, gyorsabb és hatékonyabb munkát várunk az idei átszervezéstől.

Az iskola tornatermének, illetve régi épületrészének energetikai
felújítása elkezdődött.
Támogatjuk a DDSE sportberuházását, a kézilabdacsarnok építését.
Része életünknek, így nem feledkeztünk meg a temető bővítéséről, és a ravatalozó megújítása is hamarosan elkezdődik.
A városi közvilágítás problémáját nagyító alá helyeztük, az átalakítási tervek kidolgozása a következő időszakban várható.
Foglalkozunk a városon belüli tömegközlekedés
lehetőségével, valamint a szomszédos városokba való
utazással is (kapcsolódva a vasúti vagy a BKK tömegközlekedési csomópontokra való ráhordással).
A Diósdhéjban júniusi számában nyomtatott formában, valamint július, augusztus hónapban elektronikusan is volt lehetőség kitölteni egy kérdőívet, ahol
a lakosság véleményét kérdeztük többek között arról,
hogy mit gondolnak az Önkormányzat legfontosabb
feladatának a 2017-2019 közötti időszakra.
A válaszokból is kitűnik, más vélemények is azt
támasztják alá, hogy a közúthálózat és a közterületek
tisztántartása prioritást élvez. Céljaink között szerepel továbbra is az
utak, járdák fejlesztése, burkolása, pormentesítése.
Ezt követi a közbiztonság, a tömegközlekedés, majd az Egészségház, az egészségügyi ellátás fejlesztése.
A ciklusprogramban a fenti célokat megfogalmaztuk, ezeknek a
következő időszakban nagyobb hangsúlyt és költségvetési keretet
kell kapniuk.

Diósd Város Közlekedési Koncepciója

Tisztelt Diósdiak!
Városunk egyre sűrűsödő beépítettsége,
valamint az ezzel együtt járó lakosságszám
növekedése szükségessé tette egy – a helyzetet kezelni képes - közlekedési koncepció
kialakítását. Az előkészítés szervezése és
összefogása érdekében létrehoztuk a Közlekedési Albizottságot, mely a lakosság és a
Polgármesteri Hivatal jelzései alapján szakmai indokokkal alátámasztva javaslatokat
terjeszt(ett) a képviselő-testület elé. Mind-

Utolsó lépésként 2017. szeptember 28án a közlekedési koncepciót elfogadtuk. A
dokumentum részletesen meghatározza a
lakó-pihenő övezeteket, a gyűjtőutakat, a
városra kivetendő egységes 40 km/órás sebességkorlátozást stb.
A következő feladat a koncepcióban
meghatározott elképzelés végrehajtása, ennek ütemezése és költségvetésbe való tervezése, Diósd közlekedésének biztonságosabbá tétele lesz.
Itt hívom fel olvasóink figyelmét arra,
hogy a rendőrséggel egyeztetve folyamatos
sebességmérésekre kell számítani, valamint
kiemelt rendőri, polgárőri és közterület-felügyeleti ellenőrzések várhatóak több csomópontban, az iskolák környékén, a Gyár
utca környékén, a Hunyadi utcai lakótelep
és az „amerikai” iskola környékén annak érdekében, hogy a gyermekek és a gyalogosan
közlekedők iskolába, óvodába jövet–menet
biztonságban érezzék magukat. Közeleg a
tél, lerövidültek a nappalok, feltétlen szükséges a folyamatos polgárőri járőrözés is a
településen.
Kérem önöket, hogy a közlekedéssel,
utakkal kapcsolatos problémákat, javaslatokat, kérdéseket továbbra is szíveskedjenek
jelezni a Hivatalnak, hogy szakértők bevonásával megtaláljuk a legjobb megoldásokat.
Novákovics Ferenc képviselő
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ezekkel elindítottuk Diósd közlekedési koncepciójának szakmai megalapozását.
Az első lépések közé tartozott, hogy albizottságunk javaslatára a Testület 101/2015.
(III.26.) számon határozatot fogadott el a
városközpont meghatározásáról. „Diósd
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
közlekedési szempontból a városközpont területét az alábbiak szerint határolja be: Petőfi
Sándor utca - Kossuth Lajos utca - Dózsa
György utca - Baross utca – Szent Gellért tér
- Flórán szobor.”
A következő lépés – számos egyeztetést követően
- a 196/2016 (V.16.) Önkormányzati határozat Diósd
közlekedési koncepciójának
kialakítására és a helyi közútkezelési feladatok ellátásának
fejlesztésére. E határozat alapján szerződtünk a Nagy és Társa Mérnöki Irodával a szakmai
koncepció kidolgozására.
2017 tavaszán a közlekedési
koncepció több változata készen állt a társadalmi vitára, a
lakosságnak és a képviselőknek lehetősége volt megismerni az elképzeléseket, feltenni a
kérdéseiket, javaslataikat, melyek nagy számban érkeztek.
Köszönjük az aktivitásukat.

Diósd Városért díjban részesült

Tátrai Antalné Bori
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Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben a közösségért végzett áldozatos és kiemelkedő munkája
elismeréseképpen Diósd Városért Díjat
adományozott Tátrai Antalné részére.
Ismerjük őt mindannyian, hiszen a város
központjában lévő Tátrai barkácsboltban mosolyog ránk. De ismerjük meg

még jobban! Cikkünkben Bori nénit kérdeztük életéről.
• Mindig Diósdon élt?
1954. ápr.13-án születtem Hajdúnánáson. Tiszalökön éltünk 2 testvéremmel,
ahonnan édesapám munkahelye, a Tiszalöki Erőmű révén Százhalombattára
költöztünk. A budapesti Petőfi Sándor
Gimnáziumban érettségiztem 1972-ben.
A Védőnőképzőt 1974-ben az Istenhegyi úton végeztem el, a Védőnőképző
Főiskolát már munka mellett, 1986-ban
fejeztem be. Férjemmel, Tátrai Antallal
1969-ben ismerkedtem meg, 1974-ben
kötöttünk házasságot, így kerültem Diósdra. 1975 óta lakunk a lakótelepen.
• Diósdon védőnőként ismerhették meg.
Az orvosi rendelőben először asszisztensként, majd elődöm nyugdíjazása
után védőnőként dolgoztam 1974-1989–
ig. Ebben az időszakban sok társadalmi
munkát végeztem: a polgári védelemben (óvóhelyparancsnok), tanácstagként (ifjúságvédő tagozat), vöröskeresztes titkárként, szakszervezeti bizalmi is
voltam, a tüdőszűrésre 2 éven keresztül
egyedül írtam az idézőt, és kollégáimmal
több évig végeztük a tüdőszűrést. 1989–
1995–ig a Diósdi Csapágygyár orvosi
rendelőjében asszisztensként dolgoztam,
1995-től pedig a családi vállalkozásban
üzemeltetett Barkácsboltban dolgozom
a mai napig.
• Sokan tudják, hogy sportban is jeleskedett.

Százhalombattán 1966-tól kezdtem el
kézilabdázni, majd a gimnáziumban is
folytattam. A Ferencvároshoz kerültem,
azonban a versenyszerű sportolást a Védőnőképző miatt nem tudtam folytatni.
1980-ban kerültem az érdi kézilabdacsapathoz. Miután befejeztem Érden a
játékot, Diósdon mint szakosztályvezető
szerveztem női, férfi és
gyerek csapatokat. A
régi játékosok ÖTYE
néven még edzettek,
jómagam
2014-ben
fejeztem be. A Mikulás tornára szerveztem
éveken keresztül a női
és a Magyar Öregfiúk
kézilabda válogatottat.
Ebben a Diósdi Önkormányzat sokat segített,
támogatta a kézilabda-szakosztályt.
•
A lakótelepen
élők közös képviselőként
is ismerhetik.
A lakótelepen, a házunkban közös képviselő vagyok, ugyanakkor összefogom a
lakótelepi közös képviselőket, jó a kapcsolatom velük, megbeszéljük ügyes-bajos dolgainkat, együttműködünk az Önkormányzattal.
• Közösségi tevékenységének fontos része a
Német Hagyományőrző Egyesület. Miért
tartja ezt fontosnak?
Az Egyesület 2007-ben alakult, kezdettől fogva tagja vagyok. Elkötelezettségem férjem sváb származásából adódott.
Egyesületünk egy összetartó, a diósdi
sváb emberek múltját őrző tagokból áll.
Célunk nemcsak a múlt értékeinek őrzése, hanem a jelenleg Diósdon élők megismertetése a sváb emberek életével, múltjával, jelenével. Egyesületünk önállóan
szervez programokat, de aktívan vesz
részt - többek között -, a Diósdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programokban. Együttműködünk
Diósd Város Önkormányzatával, a Kék
Géza Művelődési Házzal, a német nemzetiségi iskolásokkal és más egyesületekkel is, például a Társaskörrel, az Együtt
Diósdért Alapítvánnyal. Részt veszünk
városunk és a Kék Géza Művelődési Ház
rendezvényein is. Jó a kapcsolatunk az
Észak-Magyarországi Német Nemzetiségi Önkormányzattal is.
• Milyen programokat szerveznek az Egyesületben?
Januárban Moser Ernő fafaragó műveiből Sváb életképek címmel kiállítást

szerveztünk az iskolásoknak. Ebben ös�szegyűjtöttük régi iparosok tárgyait. Ezt
a disznótoros kóstoló szervezése követte, majd februárban a farsang következett, tavasszal húsvétoltunk az iskolásokkal, részt vettünk a Tavaszköszöntőn. A
majálison lángossütéssel voltunk jelen,
kivettük a részünket a gyereknap szervezéséből, lebonyolításából is. Az úrnapi
körmenetet is segítettük munkánkkal.
Júliusban a Barackfesztiválra, kiállításra
került sor. A gyerekek részére kitaláltam
egy baracktermesztéssel kapcsolatos,
több állomásos játékot. Ezt – felkérésre - már elvittük Szigetújfaluba is. Augusztusban a kitelepítés 70. évfordulója
alkalmából tartottunk megemlékezést,
ennek szervezésében vettünk részt. Működtettük a nosztalgia tagozatot, ahol a
régi diósdi svábok mondták el emlékeiket. Szeptemberben a Szent Gellért héten szőlőt préseltünk, musttal kínáltuk
az érdeklődőket, valamint kitaláltam a
gyerekeknek egy „igazi” szüretet, ahol a
szőlő szedésétől a préselésig mindent ők
csináltak, valamint egy borlopó játékot
is. Novemberben klubnapra készülünk,
most fogjuk ünnepelni megalakulásunk
10. évfordulóját. Az ÉMNÖSZ gálán is
ott leszünk. Decemberben karácsonyi kiállítást rendezünk, és klubnapot tartunk.
• Ilyen rengeteg munka mellett a családjára
is jut idő?
Tamás fiunk 1976-ban, Gergő 1977-ben
született. Unokáink: Niki 17, Zsani 13,
Betti 10, Tamara 4 éves, és jövő februárban várjuk az 5. lányunokánkat. Boldog
családban élünk, az unokákkal naponta
találkozunk, nyaralni mindig velük megyünk, mennyeinkkel jó a kapcsolatunk.
Biztos háttérként ott áll mellettem férjem, akinek köszönhető, hogy mindezt
a munkát az üzlet mellett el tudom végezni.
• Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Terveim között szerepel még egy Diós-d-csiga Tanösvény I.-II.-III.-IV. létrehozása, mely tartalmazza majd műemlékeinktől az iparosok és kereskedők
utcáján, a pincéken át a kőbánya bemutatását. Ehhez szeretnénk majd az Értéktár bizottság, az Önkormányzat, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, a Kék Géza
Művelődési Ház, az iskolások, a futók, a
kerékpárosok,valamint a diósdi vállalkozók segítségét is kérni. Természetesen
várjuk mindazokat közénk, akik szívesen
segítenének a cél megvalósításában.
• Szeret Diósdon élni?
Nagyon szeretek, hiszen ezer szál köt
ide. Mikor ide kerültem, még egy kis

A Diósdi Hagyományőrző Klub életéből
falu volt Diósd, ahol az utcán az idősebbek még svábul beszéltek. A sváb emberek szorgos munkájukkal varázsolták
gyöngyszemmé Diósdot, hiszen híres
volt szőlő- és baracktermesztéséről. Nem
sok helyet tudok, ahol ennyi érték van,
nézzék meg például a központot, a régi
ófalusi részt.
Magam is részese voltam a falu népességének a jó értelemben vett „felhígulásának”, mikor idekerültem, akkor
építették a lakótelepet, mely most már
zöldövezet. Itt élek 43 éve, itt nőttek fel
gyerekeim, unokáim, itt élnek jó barátaim, nagy ismeretségre tettem szert a
munkám (egészségügy, üzlet, közös képviselő), a kézilabda, az Egyesület által.
Sajnos rohanó életünk hozza magával,
hogy nincs időnk beszélgetni egymással,
jóformán nem ismerjük a szomszédunkat, manapság aki ideköltözik, örül, ha
hazaér.
Fontosnak tartom, hogy meghallgassam az embereket, segítsem őket esetleges problémájuk megoldásában, érdekel,
hogyan élnek.
• Örült a díjnak?
Nagyon örültem, természetesen. De a
fent felsoroltak alapján látható, hogy ezt
a rengeteg programot a tagság hatékony
segítsége, együttműködése nélkül nem
tudnánk megvalósítani, a díjátadón ezért
is ajánlottam fel számukra a Diósd Városért Díjat, hiszen Egyesületünk tagjai is
megérdemlik!
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017-ben a közösségért végzett áldozatos és kiemelkedő munkája
elismeréseképpen Diósd Városért
Díjat adományoz:
• Tátrai Antalnénak,
• a Susato reneszánsz együttesnek,
• Moldován Lászlónak,
• Igaz Gyulának.

A díjazottaknak gratulálunk!
Munkásságukról interjút olvashatnak a Diósd Héjban következő
számaiban.

Különleges Szent Gellért napi
találkozás

Lélekmelengető telefonhívást kaptam, amikor Hehl Mária, a Német Hagyományőrző
Egyesület elnöke azzal keresett meg, hogy a németországi Alsbach-Hähnleinből érkezett delegáció tagjai szeretnének Imre sírjához kimenni a diósdi temetőbe. Nagyon
szerették mint embert, felejthetetlen számukra, ezért kívánják leróni tiszteletüket a
sírjánál. Bogó László polgármester úr vitt ki bennünket Reginával és Sebastiannal
együtt a temetőbe. Kedvességük nagyon jólesett, nagy meglepetés volt. Örömmel töltött el, hogy ennyire szerették Imrét. Felelevenedtek a régi szép emlékek, a felejthetetlen németországi és diósdi találkozások. Megható volt Szűcs Anna alpolgármester
kedvessége, figyelmessége. Igen nagy szeretettel emlékezett meg férjemről. Elmondta, Imrének mindig voltak jó ötletei, ezért és emberségéért szerették.
Ezt követően Bogó László polgármester bemutatta a testvér-települések delegációinak, milyen új intézményekkel bővült Diósd városa. Megtekintettük az „új iskolát”.
Új óvoda is épült, amely csodálatosan szép és kényelmes. Nagyon tetszett a német
delegáció tagjainak is. „Boldogok lehetnek a diósdiak. Fejlődik Diósd, és megint bebizonyosodott, hogy ilyen városban jó élni”- mondták
Végezetül a Tájházban megtartott ünnepi ebéden vettünk részt. Bogó László polgármester nagy szeretettel köszöntötte a testvértelepülések küldötteit. A Német
Önkormányzat elnöke, Paszternák Lászlóné is üdvözölte a vendégeket. (Ők is támogatták a rendezvényt.) Spéth Géza képviselő úr és csapata készítette a finom ebédet.
A Német Hagyományőrző Egyesület tagjai is sokat segítettek a rendezvény sikeres
lebonyolításában.
Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem a remekül megrendezett Szent Gellért
napi ünnepi rendezvényen.
Orosz Imréné, a Diósdi Hagyományőrző Klub tagja
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A díj átadására minden évben a
Szent Gellért hét ünnepségsorozatán belül kerül sor, a díjátadás
időpontja 2017. szeptember 18-a
volt.

A közelmúltban kirándulást tettünk a Mátrába. Utunk első állomása a gyöngyösi
Mátra Múzeum volt.
A hatalmas mamutcsontváz, az Orczy-család története, Bugát Pál orvos-író emlékszobája, a három emeletet magába foglaló természetrajzi kiállítás és a trópusi üvegház
mind-mind az ismeretszerzés lehetőségét kínálta.
Autóbuszunk tovább gördült az őszi táj szépségét kínáló kanyargós hegyi úton. Elérkeztünk Parádra, a Cifra Istállónak is nevezett, Ybl Miklós tervezte Kocsimúzeumhoz. Tárlatvezetés során megszemlélhettük a kocsikészítés eszközeit, több értékes lovas kocsit, hintót láthattunk, végül megtekinthettük a 20 egynéhány gyönyörű lóból
álló ménest.
Még Parádon tartózkodva megnéztük Asztalos Johák (1924-1980) népi iparművész
fafaragásait.
Ezek között láthatóak életnagyságú szobroktól a kisplasztikáig a régi betyárvilág
alakjai és a történelmi múlt jelenetei egyaránt.
Kirándulásunk végeztével - úgy éreztük - érdemes volt ezekre a szép és érdekes
helyekre ellátogatnunk.
GHK

Akire büszkék lehetünk

Él Diósdon egy 18 éves fiatal, Szikra Benedek szüleivel és testvéreivel.
Itt járt óvodába, kisdiákként itt koptatta az iskola padjait, jelenleg Budapesten,
a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban
tanul.
A Reformáció - Megújuló világ komplex műveltségi vetélkedőt általános és
középiskolás diákok számára szervezték,
melynek országos döntője 2017. október
1-jén zajlott. A Magyar Televízió M5-ös
csatornája vasárnap délután közvetítette
az eseményeket. Benedek iskolai csapatával megnyerte ezt a vetélkedőt.
2017 a reformáció vagy hitújítás emlékéve az egész világon.
A reformáció 500. évfordulójának méltó megünneplésére a
2017-es esztendő a reformáció emlékéve lett. A Reformáció
500 keretében voltak helyi és országos kulturális események,
országjáró színházi, zenei előadások, tudományos konferenciák, beszélgetések, istentiszteletek, vetélkedők.
A reformáció emlékévéért a protestáns egyházak és a kormányzat Reformáció Emlékbizottságai voltak a felelősek. Azt
a célt tűzték ki, hogy megpróbálják a széles társadalom, az egyház falain túl élők számára is közvetíteni a reformáció üzenetét,
máig tartó hatásait. A programok magukban hordozták a reformáció legfőbb tulajdonságát, a megújulás lendületét.
A nyitórendezvény 2017. január 6-án a Művészetek Palotájában volt.
A reformáció ünnepe 2017. október 31-én a Papp László
Sportarénában lesz.
Egy kis történelem
Tanulmányainkból tudjuk, hogy 1517. október 31-én Wittenbergben Luther Márton a vártemplom kapujára kiszegezte az általa
megfogalmazott követeléseit, tanításait.
95 tézissel hívta fel a figyelmet a katolikus egyház hibáira,
egyben bírálta is őket. A katolikus egyház megreformálására indult mozgalom gyorsan terjedt Nyugat- és Közép-Európában. A mozgalom tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás
(protestálás) miatt protestánsoknak, a kereszténységnek
ekkor kialakuló ágát protestantizmusnak nevezték. Ekkor
jöttek létre a különböző protestáns egyházak, felekezetek,
amelyek közül az evangélikus - más néven lutheránus - és a
református egyház a legismertebbek.
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Egészségnap

Egészséges életmód napra hívta a Diósdi Hagyományőrző
Klub az egyesület tagjait és az érdeklődőket szeptemberben a
Kék Géza Művelődési Házba. Nemcsak kitűnő előadások és
versek színesítették a programot, hanem különleges, ínycsiklandó ételekkel, italokkal, salátákkal teli asztalokkal hangolták
a résztvevőket az egészséges életmódra. Szó került a táplálkozás
mellett a mozgás szerepéről - melyet a Napsugár tánccsoport
azonnal szemléltetett is -, a víz, a levegő, a napfény fontosságáról, a mértékletességről és a lelki egyensúly megőrzéséről.
Az előadók: Inzsel Ottóné, Sipos Sándorné, Matyók Jánosné
és Dr. Tóth Alajosné alaposan felkészültek, gondolatébresztő
előadásukból mindannyian tanulhattunk. A versmondóktól Sipos Sándorné, Leisinger Gyuláné, Sinkó Ferencné, Sáránics
Mária, Lajos Imréné, Dr. Tóth Alajosné, és Balla Lászlóné - a
gyümölcsökről és a természetről hallhattunk szép és vidám
gondolatokat. Nagyszerű, tanulságos, vidám délután volt.
Köszönjük!
Diósdi Hagyományőrző Klub

A Diósdi Gellért Kórus
koncertjei Erdélyben
a reformáció évének
tiszteletére

Nagy örömmel, izgalommal és várakozással készült kórusunk
Erdélybe, ahol Kolozsvár és Nagyvárad várt minket.
Nehéz írni erről a három napról, mert olyan sok öröm ért
minket. Problémák kerültek elénk, amelyeket sikerült jól megoldanunk. Sok beteg hangú énekesünk legyőzve betegségét
velünk énekelt. Kellemes szállásunk volt a magyar református

egyetem felújított kollégiumában Kolozsvárott, finom vacsorát
és ebédet (csorba leves, erdélyi töltött káposzta…) kaptunk. A
koncertet a Farkas utcai református templomban tartottuk.
Nagyváradon a Szacsvay Imre Általános Iskola tanítója, Tunyogi Katalin (elnökünk, Kemény Kornél testvérosztályának
tanítója) kalauzolt bennünket, még a színházba is bejutottunk,
ahol az esti előadásra készültek elő éppen.
A különlegesen finom ebéd után rövid pihenőt tartottunk,
majd a Szent László templomban tartott koncerttel búcsúztunk
Erdélytől. A koncertek műsorán szerepelt többek között a reformáció első négyszólamú műveként számon tartott Melchior
Vulpius mű: Frau Musica singt, egy magyar gregorián responzórium Szent László tiszteletére, Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című vegyeskari műve és Tóth Péter számunkra
írott Nunc dimittise is. A megreformált egyházak zenéjét nem
lehet elképzelni Johann Sebastian Bach nélkül: A Jesu, meine
Freude motettából énekeltünk három korálfeldolgozást. Szólistáink a koncerteken Masszi Anna, Szabó Katalin, Nagy Katalin,
Kemény Kornél és Simor László voltak.
Utazás közben a környékről gyűjtött - például kalotaszegi népdalokat énekeltünk. Vidám, örömteli napokat töltöttünk
együtt.
Kórusunkat legközelebb november 11-én 17 órakor hallhatják a tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskolában, ahol a
Bárdos Lajos Vegyeskarral tartunk közös minősítő koncertet.
Ebből az alkalommal is szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Beszélgetés Szabó Ádámmal

Az interaktív kapcsolat
nekem is élmény

középiskolában napi 5-6 órát gyakoroltam. Most is sokat van a
kezemben a hangszer, de most sok a fellépésem is.
• Kizárólag egyedül zenélsz?
Nem, van egy zenekarom, a Yes yes. Velük elektronikus zenét
játszom, távolabbi céljaink közé tartozik a külföld felé nyitás.
De természetesen itthon szeretnénk először érvényesülni. Szélesítjük ismertségi körünket, igyekszünk sok helyen szerepelni.
• Rengeteg fellépésed van. Hogyan készülsz egy-egy előadásodra?

Az érdi zenész több hazai, illetve nemzetközi zenei
versenyen is részt vett: 2011-ben az RTL Klub Csillag születik című tehetségkutató műsorában második helyezett lett, A Dal 2013 eurovíziós nemzeti
dalválasztó show elődöntőjébe jutott a Hadd legyen más című dalával. 2013-ban énekesként is szerepelt az X-Faktor című műsorban, ahol az ötödik
helyezett lett.

2015-ben és 2017-ben az énekes ismét bekerült az eurovíziós
nemzeti dalválasztó show elődöntőjébe. Diósdon 2015-ben és
az ez évi búcsún, illetve az idei Vállalkozói Börzén lépett fel,
hatalmas sikerrel. Őt kérdezzük most életéről, zenéről.
• Szüleiddel Érden élsz. Diósdhoz milyen szálak fűznek?
Budapesten születtem, de kisgyermekként már Érden éltem,
ezt a várost tekintem otthonomnak. Sokat köszönhetek neki
mind gyermekkorom, mind zenei fejlődésem miatt. Diósdra is
sokat jártam át, a mai Interspar helyén levő füves futballpályán
fociztunk, sok barátom volt innen, akikkel a mai napig tartom
a kapcsolatot.
• Mindig zenésznek készültél?
Mindig. Gyermekkorom óta ez a célom, nincs is B tervem, ezt az
utat szánta nekem a sors. Az első élményem, hogy megtaláltam
apukám hangszerét 5 évesen. Emlékszem, amikor kinyitottam
a dobozt, olyan áhítattal, csodálattal néztem és érintettem meg
a harmonikát, hogy talán abban a pillanatban dőlt el minden. A
zeneiskolában trombitálni tanultam, de a harmonika közelebb
állt hozzám, a gyermekkori élmény miatt is.
• Zenész családból származol?
Nem igazán. Édesapám 4 évig zenélt, de szerepelni nem igazán
szeretett.
• Ahhoz, hogy ilyen szintre eljusson az ember, rengeteg gyakorlás és
valódi elszántság kell. Honnan van benned ez az erő?
Tényleg rengeteget gyakoroltam, 8. osztályos koromban döntöttem el, hogy komolyan a zenészi pályára szeretnék lépni,
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Nem csak közönségrendezvényekre, de céges bulikra és születésnapokra is hívnak előadni. Van egy repertoárom, melyből
válogatok, általában modern és klasszikus zenét játszom. A számokat a színpadon állítom össze, a közönség reakcióját figyelve
igyekszem azt nyújtani, aminek ott és akkor legjobban örülnek
a nézők. Fontos, hogy kikből áll össze a közönség: inkább fiatalabbak vagy idősebbek? Sok a gyerek? Milyen évszak, milyen
napszak van, hol van pontosan a rendezvény? Inkább a vidámabb vagy melankolikusabb dalok ragadják meg éppen őket? A
közönséggel való interaktív kapcsolat nekem is élmény.
• A közönség körében nagy sikered van. Hogyan éled meg ezt?
Igen, valóban sokan szeretnek. Én soha nem voltam rossz fiú,
úgy érzem, hiteles vagyok, amikor felállok a színpadra, olyan
vagyok ott is, mint az életben. Akik megismerkednek velem,
örülnek, hogy nem vagyok elszállva, nincsenek sztárallűrjeim,
nem torzult el a valóságképem. Az emberek pozitívan állnak
hozzám, én pedig nem rontottam el bennük ezt a rólam kialakult képet celeb húzásokkal. Szeretném, ha tényleg így maradnék továbbra is a köztudatban, hiszen valóban ilyen is vagyok.
• Így, fellépésekkel is örömet okoz számodra a zenélés?
A zenélés olyan fontos nekem, hogy ha nem lépnék fel rendezvényeken, akkor is ezt csinálnám. Nem is tudom elképzelni
magamat máshol, nem tudom, milyen más szakmában tudnék
vagy szeretnék érvényesülni. A következő 30-40 éven belülre
nincs is más tervem, mint a zeneszerzés és zenélés. A színpadon jól érzem magam, a közönség részéről a visszajelzések még
örömtelibbé teszik számomra a muzsikálást.
• Milyen itt Diósdon fellépni, hiszen itt szinte itthon vagy.
Édesanyám itt dolgozik az óvodában, miatta is sokan kijönnek
megnézni engem, nagyon családias a légkör. Soha nem izgulok,
jó hangulatúak az itteni fellépéseim, jó itt játszani.
Köszönjük az idei műsort, és további sikereket kívánunk!
Pákhné Fekete Alexandra

Európai Mobilitási Hét 2017

Az Európai Mobilitási Hét pályázatán az idén Diósd Város
Önkormányzata 900.000 Ft-ot nyert.
A futónapra a város a pályázati pénz felét fordította. Színes
programjai az egész iskolát megmozgatták, melyekhez a városlakóknak is lehetőségük volt csatlakozni.
A hét további programjai között szerepelt
a gyalogos közlekedés
népszerűsítése, a telekocsi akció, a rajzpályázat, a kerékpáros
délutánok és a kerékpártárolók vásárlása és
kihelyezése. Reményeink szerint a gyalogos
átkelőhely is hamarosan elkészül az iskola előtt. A gyerekek számára kimondottan
élményszerű program volt, hogy a nyertes rajzok készítői a
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Ép testben ép élet

város néhány pontján rendőri kíséret mellett kiállhattak alkotásukkal, hogy felhívják az autósok figyelmét a lassúbb, figyelmesebb közlekedésre. 2017. szeptember 22-én az Európai Mobilitási Hét zárónapján két utcát lezártak, ez a pályázati kiírás
része volt. Fentieken kívül a pályázati pénzből a gyerekek soksok labdát, kerékpáros kiegészítőt, fényvisszaverő mellényt,
fényvisszaverő karszalagot kaptak.

Kicsiknek, nagyoknak Családi futónap,
Győzd le a dombot, Lapítsd a pocakod!

A fenti rigmusban próbáltam összegezni azokat a jelszavaUtóbbiak, amint leadták rajtszámukat, tombolaszelvényt
kat, melyek a Diósdi Földön Futók és az Önkormányzat kö- kaptak cserébe. A húzást talán még nagyobb izgalommal várzös szervezésében ták, mint előzőleg a rajtot, mert a támogatók jóvoltából értélebonyolított ese- kes ajándékokra tehettek szert. A rendezvény támogatói a kömény felhívásában vetkezők voltak: Európai Mobilitási Hét, Intersport, Erdinger
szerepeltek.
alkoholmentes sör, Diósd Város Önkormányzata, az általános
2017. szeptem- iskola és az óvoda pedagógusai, Oetker, Békési Kft, Szerenber 16-án 9 óra- csesarok, Fornetti, Rendőrség és Polgárőrség, Városgazda, Kék
kor kezdődött az Géza Művelődési Ház, Napsugár nyugdíjasok
immár negyedik
A remek hangulatú rendezvény lebonyolításában közel 50 fő
Diósdi Családi Fu- vett részt, jellemzően önkéntes alapon, köztük a Diósdi Föltónap Bogó László dön Futók 20 fős, lelkes csapata. Nem fogják ellustálkodni az
polgármester
és évben még hátralévő tematikus futóünnepek szervezését sem:
Vanek Balázs di- novemberben a Márton-napi, decemberben a Mikulás-napi és
ósdi földön futó a Bejgli futásra várják a diósdi sporttársakat.
köszöntőjével.
Székelyhidi Attila
A rövidtávosok lendületbe hozásáról pedig nem kisebb személyiség, mint Czene Attila olimpiai bajnok
VI. Diósdi Családi Futónap eredménylista
úszó, a Magyar Szabadidősport Egyesület elnöÓvodás 700m
1. és 2. osztályos 700m
ke lelkesítő szavai gondoskodtak. Ő működött
Lány
Fiú
Lány
Fiú
közre a díjak átadásában is.
1. Tordai Natália
1. Albert Benjamin
1. Nagy Ashly
1. Szentannai Márk
Ezer futó – ennyire tehető a különböző szá- 2. Kardos Kincső
2. Tóth Szilárd
2. Gáspár Gréta
2. Pogrányi Sebestyén
3. Polgár Márton
3. Cár Kamilla
3. Janurik-Nagy Vencel
mokban indulók összlétszáma. Legtöbben, kb. 3. Kiss Hédi
3. és 4. osztályos 1.500m
Felsős osztályok (5.-8.osztály) 1.500m
ötszázan, 1500 méteren álltak rajthoz, de nem
Lány
Fiú
Lány
Fiú
voltak sokkal kevesebben azok sem, akik a 700 1. Tordai Tamara
1. Bozsó Bercell
1. Franta Szonja
1. Réz András
métert választották. Az 5 és 10 km-en indulók 2. Jaqnurik-Nagy Hanna 2. Bozsó Bodony
2. Pénzes Evelin
2. Darvas Áron
száma 50-50 fő volt.
3. Németh Bianka
3. Kuti Levente
3. Bozsó Boglár
3. Füzi Ákos
5.000 m
10.000m
A rendezvény ideje alatt a fáradhatatlan cilinLány
Fiú
Lány
Fiú
deres műsorvezető, Debreczeni Attila szórakoz1. Franta Szonja
1. Falusy Máté
1. Balogh Zsuzsanna
1. Falusy Dániel
tatta a kísérőket, a még el nem rajtoltakat és a 2. Székelyi Fruzsina
2. B.Nagy Bence
2. Bánkúti Eszter
2. Cser László
már beérkezetteket.
3. Orosz Niki
3. Kiss Benedek
3. Lányi Réka
3. Zöldi Attila

Beszélgetés Czene Attilával

Az aktív életformát csak
elkezdeni nehéz

Interjú Czene Attila olimpiai • Véleményed szerint a diósdi lakosok szá- az izmok 80 %-át megmozgató sport. Az,
mára elegendő sportolási lehetőség áll ren- hogy a magyar emberek a mindennapokbajnokkal, a Magyar Szabadidődelkezésre?
sport Szövetség elnökével
ban keveset mozognak, nem feltétlenül
A 2017. szeptember 2-án rendezett II.
Diósdi Családi Sportnap alkalmával Czene Attila olimpiai bajnok, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke adta át a

igaz. Családon belül is növelni tudjuk az
aktivitást, ha a hétvégékre sportos programokat szervezünk. De természetesen
az aktivitáson kívül az egészséges táplálkozásban is van fejlődni valónk… Bár, ha
az aktivitással nincs gond, akkor a magyar konyha sem ellensége az egészséges
életnek.
• Pedig sokan úgy diétáznak, hogy inkább
nem esznek, bár nem is mozognak.
Ez elég nagy hiba, hiszen a fizikai aktivitás növelése az izomtömeg növelésével
jár. Mindenütt azt halljuk, hogy a fogyókúránál az étkezés 70%-ban, a mozgás
30%-ban felelős a sikerért. Én inkább
50-50%-ot gondolok reálisnak. Az izomszövet fenntartásához több kalória kell,
mint a zsírszövetéhez. Akinek nagyobb
az izomtömege, annak az anyagcseréje is
gyorsabb lesz. A mérlegen mért súlynál
egyébként pontosabb képet ad a testtömegindex, az izom-zsír aránya a szervezetben. A rendszeres mozgástól nemcsak
csinosabbak, de egészségesek is leszünk.
• Akkor tehát nem ússzuk meg, sportolnunk
kell, ha egészségesek szeretnénk maradni.
Igen, én mindenkit arra biztatok, hogy
használjuk ki kisvárosunk jó adottságait, sportoljunk minél többet, mutassunk
példát családunknak, és legyünk egészségesebbek!
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pontgyűjtő füzetet leadó gyermekeknek
a kisorsolt díjakat. Ez alkalomból kérdeztük őt – többek között - a diósdi fiatalok
sportolási lehetőségeiről.
• Mióta vagy diósdi?
2006 óta lakom itt, nagyon szeretem ezt
a kisvárost. Diósd az utóbbi években, a
várossá válásával párhuzamosan sokat
változott: nagyon ritka az, hogy ekkora
sportlétesítmény legyen egy ilyen méretű
településen, mint a DNS. A mai rossz idő
miatt egy ilyen nagyságrendű sporteseményt is tető alá lehetett itt hozni. Diósd
szerencsés ilyen szempontból, remélem,
hogy ennek tudatában van a lakosság, és
ezt a szerencsés helyzetet nem csak most
használják ki.
• Többeket foglalkoztat az a kérdés, hogy legyen-e Diósdnak saját uszodája. Neked mi
a véleményed erről?
- Úgy gondolom, hogy Diósd optimális
helyen fekszik: közel van Budapest, és az
M0-ás révén közel vannak a vidéki városok is. Ezért, ha olyan sportágat űzünk,
melyben nincs helyi lehetőség, akkor
sem kell hosszas utazással számolnunk.
Érden fantasztikus fedett pályás uszoda
van, a Sport 11 a Kamaraerdőnél szintén
10 percnyi távolságra van autóval. Ilyen
szempontból nem feltétlenül indokolt
Diósdon uszoda létrehozása. Én inkább
a termálfürdő ötletét támogatom, hiszen
ez a maga nemében különleges létesítmény, mind a város, mind a lakosság számára számos pozitív változással járna.

Ha túl sokféle lehetőségből választhatnak, az is gond, mert a bőség zavara is
problémát okoz… Élsport szinten Magyarország 16 kiemelt sportágban jeleskedik, ha ezek valamelyikét kezdik el
űzni a fiatalok, akkor biztosan jól választanak. Nagyon fontos, hogy ha új sportba fogunk - ez mind a fiatalokra, mint a
felnőttekre vonatkozik, - szakember segítségét vegyük igénybe. Ő segít abban,
hogy életkorunkhoz, élethelyzetünkhöz,
testalkatunkhoz, szokásainkhoz mely
sportág áll legközelebb. Szintén fontos,
hogy a megfelelő eszközöket válasszuk
és használjuk a sport során. Diósd ilyen
szempontból is szerencsés helyzetben
van, hiszen sportolásra alkalmas kültéri
és beltéri helyszínekben, szakemberekben nincs hiány.
• Eleget sportolnak ma az emberek?
A sportolás elkezdésénél és folytatásánál nagyon fontos az elkötelezettség, az
elhatározás. Persze egyes sportok űzése pénztárca kérdése is. De ha a diósdiakat nézzük, azt látjuk - amit a mai nap
is mutat a résztvevők magas számával -,
hogy nem hiányzik az akarat, a kedv, a
motiváció. Az aktív életformát csak elkezdeni nehéz, később már a sport életünk részévé válik. Az sem ritka, hogy
az emberek 70-80 évesen tanulnak meg
úszni. Az úszás népszerűsítésében a vizes
VB is nagyszerű lehetőség volt. Az úszás
mellett a nordic walking az, mely leginkább népszerű, és az úszáshoz hasonlóan

Judo hírek
Teljes éremkollekció a
Magyar Bajnokságról

Szeptember 30-án Debrecenben rendezték a diák A és B korcsoport (11-12 évesek) Országos Bajnokságát. Heten képviselték csapatunkat, és ismét kiválóan helyt álltak.
B korosztályban Tölgyfa
Jánosnak nem volt szerencséje, sajnos helyezetlenül zárta
a napot. Baranyai Botondnak
viszont jól ment a munka aznap, a pontszerző ötödik helyen végzett.
A korosztályban komoly
esélyekkel indultunk, amit
versenyzőink be is igazoltak.
Büki Viktória megnyerte az 50 kg-os súlycsoport küzdelmeit, így
magyar bajnok lett immár másodszor. Egy súlycsoporttal feljebb
(-56 kg) Kovács Boglárka remekelt, a dobogó második fokára
állhatott. A kollekció harmadik darabját, a bronzérmet Balog Bálintnak sikerült megszereznie kiváló munkával.
Bodor Sebestyén is nagyot küzdött, és hetedik helyen végzett,
akárcsak Jüttner Ábel, akinek szintén sikerült beérnie a pontszerző hetedik helyre.!

Egerben
folytatódott
a sikeres
szereplés
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Szeptember 16-án rendezték Egerben a Tóth Péter
emlékversenyt. Diák és serdülő korosztályban 17 versenyzőnk indult.
Diák C korosztályban
aranyérmes lett Jüttner Jan-

ka. Kisfaludy Eszter és Révay Balázs ezüstérmet szerzett. Szatmári Szabolcs ezúttal helyezetlenül végzett.
Diák B korosztályban Baranyai Botond második, Tölgyfa János pedig ötödik helyen végzett.
Diák A korosztályban ezüstérmes lett Balog Bálint, Büki Viktória és Kovács Boglárka. Bodor Sebestyén ötödik helyezett lett.
Serdülő korosztályban sem maradtak el az eredmények. Büki
Viktória és Kovács Boglárka ebben a korcsoportban is helyt állt.
Viki aranyérmet, Bogi ezüstérmet szerzett. Hajdu Ilang ezúttal
a dobogó második fokára állhatott. Bodor Sára, Dávid Éva és
Vargha Zsolt bronzérmes lett súlycsoportjában. Riedl Dóra a
pontszerző ötödik helyen végzett.
Egyesületünk a serdülő lányok között első, az összesített diák
ABC-serdülő pontversenyben az éremtábla negyedik helyén
végzett. Gratulálunk!

Nefelejcs bábszínház
A Süni és a kislány - Téli mese
2017. november 21. kedd 17.00.
Szúrós, mogorva, undok – mindenki ezt gondolja a
süniről, míg egy szép téli napon egy szánkózó kislány
rátalál búvóhelyére. Attól a naptól kezdve már nem tud
nyugodt téli álmot álmodni a kis sündisznó…
Mese arról, hogy csak az ismer bennünket, aki nemcsak
kívülről lát, hanem belülről is. Legalább egy kicsit.
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.

Az idősek világnapja
Köztünk élni

Kincses Lászlóné, Rózsika köszöntése

Az Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen köszöntötte fel Bogó László polgármester Kincses Lászlónét, Rózsikát
közelgő 99. születésnapja alkalmából.

Diósd városa szeretné, ha az itt élő szép korúak úgy éreznék,
hogy idősbarát településen élnek. Igyekszünk rendeleteinkkel,
határozatainkkal és azok végrehajtásával ezt megvalósítani. Két
ünnepi alkalommal találkozunk: az idősek világnapján és az
idősek karácsonyán. Emellett rendszeresen ülésezik az Idősek
Tanácsa, melynek javaslatai nyomán megszerveztük a számítógépes tanfolyamot, a filmklubot és a gyógytornát, amelyből a
Napsugár tornacsoport is „kinőtt”. Ajándékcsomaggal köszöntjük (néha kicsit megkésve) 80, 85, 90 éves polgárainkat, szociális étkezést és házhozszállítást biztosítunk a rászorulóknak, segítjük, támogatjuk a Nyugdíjas Klub és a Hagyományőrző Klub
működését. Az idősek nappali ellátásának feltételeit igyekszünk
megteremteni. Amíg ezt meg tudjuk valósítani, addig a Családsegítő látja el és koordinálja az idősek segítését, értjük ezen a
házi segítségnyújtást, illetve a telefonos jelzőrendszert.
Ahogy
óvjuk,
védjük épített és
természeti értékeinket, hagyományainkat, ugyanúgy
szeretnénk
védeni, mindennapjainkban hasznosítani mindazokat az emberi
értékeket, amelyet
időskorú
városlakóink
tudása,
tapasztalata, bölcsessége jelent számunkra.
Hogy mennyire
fontosak, személyes
példámmal
szeretném igazolni: születésemtől
kezdve mellettem
volt a nagymamám.
Pontosan
ötven évvel volt
idősebb
nálam.
Kisgyermekként
lubickoltam feltétel nélküli szeretetében, imádatában. Később
megtapasztalhattam fáradhatatlan gondoskodását, türelmes
példamutatását. Felnőttként a tanácsaival, humorával, egyegy bölcsességgel segített mindennapi gondjaim, nehézségeim
megoldásában. Csak néhányat idéznék azokból a mondatokból,
amelyek nagy hatással voltak rám:
„Ne ítélj, mert magad is ítéltetsz.”
„Üres kalász tartja magasan a fejét.”
„Könnyebb mondani, mint tenni, nehezebb főzni, mint enni.”
Példát adott szeretetből, türelemből, munkaszeretetből, humorérzékből. Hosszan sorolhatnám, mennyi és milyen értékes
segítséget kaptam tőle a bölcsessége, a humora, a szeretete által.
Nagyon hiányzik!
Bízom abban, hogy Önök nemcsak az ünnepek alkalmával
érzik szeretetünket, megbecsülésünket, hanem a mindennapokban is. Fontosak számunkra!
Szűcs Anna alpolgármester
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A törékeny termetű Rózsika néni korát meghazudtoló szellemi és fizikai frissességgel él közöttünk. Hosszú és nehéz életét
a pozitív gondolkodás, a jókedv, a családjáért való tenni akarás,
a világ dolgai iránti érdeklődés fémjelzi. Egyszerű földműves
családba született, ahol 9 testvérével hamar megtanulta, hogy
mindenért meg kell dolgoznia. A Szabolcs megyei kis faluban
hajnalban kelt, és gyalogolt hóban, sárban a távoli iskolába,
ahol nagyon jó tanuló volt, de abban az időben nem tanulhatott
tovább, mivel a szüleinek kellett segítenie, megélhetést kellett
keresnie. Húsz évesen került Budapestre, majd férjhez ment.
Életét a háborúk, forradalom, kenyérjegy, nélkülözések töltötték ki. Pozitív gondolkodásával - akkor és most is - mindig
megtalálta az élet jó oldalát.
Ma - visszaemlékezve - élete legszebb pillanatának azt tartja, amikor leánya átvehette a diplomáját. Ma sem tétlenkedik,
maga vezeti háztartását. Nevetve mondja, csak az ablakpucolás
van neki megtiltva, hisz féltő családja aggódik, nehogy leessen.
Reggeltől estig megtalálja a feladatokat, örökmozgó.
Pihenésként szeret olvasni, a jógáról szóló könyvek is nagyon
érdeklik. A napi politikát is követi, de a város ügyei is érdeklik,
amit a Diósdhéjbanból követ nyomon. Családtagjaival mobiltelefonon tarja a kapcsolatot, imád SMS-ezni. Magának főz.
Kedvenc étele a pörkölt nokedlivel, uborkasalátával. Sütemények közül a túrós batyut szereti legjobban. A szabolcsi ízekből
is megtartotta, és átadta családjának a páratlan töltött káposzta
szeretetét.
Diósdon több, mint 20 éve él, amit nagyon szeret. Szomszédai figyelnek egymásra, mindig számíthat rájuk. Lánya, unokái,
dédunokái szeretete éltetik.
Úgy társalgunk vele az első 5 perc után, mintha régi barátok
lennénk. Ragyog a szeme, jó a humora, barátságos, nyitott a jelleme. Mintha Janikovszky Éva róla írta volna: „Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de bujkáljon
bennünk a mosoly - minden eshetőségre készen -, hogy bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly meggyőződésem szerint
mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike
fényt, de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy.”
Jó egészséget kívánunk, Rózsika néninek!

Köszöntő

Múltidéző

Halloween - mit ünnepelünk ilyenkor?

14 • DIÓSDHÉJBAN

Ön mit szólna, ha egy csapat beöltözött gyerek becsöngetne, és édességet kérne annak fejében, hogy nem csinál csúnya
trükköket mondjuk az autójával? Sokak szerint a Halloween
egy Amerikából átvett szokás, mely furcsán, idegenül fest a mi
kultúránkban. Éppúgy, mint a Valentin-nap. Vagy mégsem?
A Halloween egy ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep,
amelyet elsősorban angolszász országokban tartanak. Az elnevezés jelentése: az All Hallows’ Eve, azaz mindenszentek estje
kifejezésből ered. Az ünnep őse a samhain, a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe október 31én. Ez egy kelta halálistennek, a druidák istenének kultuszából

ered. A druidák hite szerint a szellemek, azok közül is inkább
a gonoszak, ilyenkor látogattak fel az élő emberekhez az alvilágból. Ezen a napon köszönték meg a napistennek az éves termést, illetve ekkor volt a boszorkányok, kísértetek és démonok
ünnepe. Emellett az újév és a tél kezdetét is innen számították
(akkoriban két évszakból állt az év, a másik évszak május 1-jén
kezdődött).
Az ünnep alapja a következő volt: ezen az éjszakán felborul
a világ rendje, az evilág és a túlvilág közti határok elillannak,
így a halottak szabadon járhatnak az élők között, mert új testet
akarnak szerezni maguknak, de az élők is lejuthatnak a „tündérdombok” alá. Családi körben szokás volt ilyenkor tüzet gyújtani, körülülni azt, és kísértettörténeteket mesélni.
Később, a kereszténység terjedésekor a hittérítők az ősi hagyományokhoz igyekeztek igazítani az ókeresztény szokásokat,
hiszen így könnyebben elfogadta azokat a nép. Így alakult ki a
keresztény mindenszentek ünnepe, mely IV. Gergely pápa révén vált hivatalos ünneppé.
A maszkba öltözés hagyománya is a keltáktól eredeztethető.
Ezen az éjen a termény betakarítása és elraktározása után hazatértek otthonaikba, eloltották tűzhelyeiket is, hogy ne vonzzák
oda a barátságtalan szellemeket. A Gonosz megtévesztése érdekében szellemnek öltözve „randalíroztak” az utcákon, a kelta papok pedig a hegytetőn tüzet gyújtottak, táncoltak a szent
tölgyfa körül, áldozatokat mutattak be, és különböző szertartások segítségével próbálták távol tartani az ártó szellemeket.
A reggel eljöttével a parazsat szétosztották, hogy az emberek
abból gyújthassanak új tüzet otthonaikban.
De hogy kerülnek képbe az édességért becsöngető gyermekek?

Az édességért való házalás szokása valószínűleg ugyaninnen fakad: a kelták hitték, hogy szellemek járnak köztük ezen
az éjszakán, és mivel szerintük nem minden lélek jó, sőt, ezért
ajándékokat és édességeket hagytak a küszöbön az ártó lelkek
megbékítéséért. Innen jön a „trick or treat”, magyarul nagyjából
„csokit vagy csalunk”. (Egy másik monda szerint ezen az estén a
tündérek - akik se nem jók, se nem rosszak - koldusnak öltözve jártak házról-házra; ahol kaptak alamizsnát, ott jutalmaztak,
ahol viszont nem, az ott lakók kellemetlen csínyre számíthattak.)

Az ünnep jelképe, a töklámpás

A töklámpás ír vagy skót eredetű szokás lehet.
Ezen az estén a szellemjárás miatt veszélyes volt
hosszú útnak indulni, de akinek mégis ezt kellett
tennie, az egy töklámpással igyekezett védeni magát a gonosz erőktől.
Egy ír legenda szerint a töklámpás eredete a
következő: egy szép napon odament a részeges
Jackhez az ördög, és hívta a pokolba, ő azonban
nem akart vele tartani, ezért hát egy cselt eszelt ki:
megkérte, hogy válasszon egy almát az almafájáról.
Az ördög felmászott a fára. Jack a fa oldalára egy
keresztet rajzolt. Az ördög nagyon megrettent a
kereszttől, és nem is mert lemászni, s a furfangos
kovács megígértette vele, hogy ha leengedi a fáról,
cserébe gondoskodik róla, hogy Jack (aki életében
sok rosszat tett) ne kerüljön a pokolba. Azonban
amikor Jack meghalt, lelke a menny és a pokol között rekedt: a mennybe nem engedték be, mivel
élete során sokat részegeskedett, és bűnös módon élt, de az
ördög sem akarta a pokolba befogadni, mert nagyon haragudott Jackre a régi csínye miatt. Jack arra kérte az ördögöt, hogy
legalább egy kis fényt adjon neki, hogy megtalálja a visszautat
az élők világába. Végül az ördög megszánta, és egy örökké izzó
fadarabot dobott Jacknek a pokol katlana alatt lobogó tűz parazsából, amit nyugtalan lelkének szánt. Az izzó parazsat Jack
egy kivájt takarmányrépa belsejébe tette világító lámpásnak, s
azóta lelke ennek a takarmányrépa-lámpácskának a fényénél
keresi megnyugvását.
A katolikus keresztény hagyomány szerint mindenszentekkor kilátogatunk a temetőbe, gyertyagyújtással megemlékezünk halottainkról. A mécses fénye az örök világosságot jelképezi. A mindenszentek ünnepe nem azonos a halottak napjával,
amelyet november 2-án tartanak, ekkor a purgatóriumban rekedt lelkekért imádkozhatnak a hívek.
SKID Halloween
2017. október 28-án, pénteken 18.00 és 20.00 óra
között a Skid sípályán
Halloween party nyílt
rendezvényt
tartunk,
melyre szeretettel várjuk a borzongani vágyó
gyerekeket. Lesz hófánkozás, játékok, arcfestés,
boszorkányos jelmezverseny. (Aki szeretne, jöjjön jelmezben!)
A rendezvény ingyenes.

szeptember

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek:
Németh Botond
Sebestyén Laura Kata
Czomba Liza
Pisztovics Antal László
Markos Balázs Gábor
Himeur Dániel
Fellegi Bálint
Csatári Ede László
Szabó Katalin Anna

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!
Házasságot kötöttek:
Deme Brigitta és Kádár József Joszipovics
Illés Erika és Katona Endre Miklós
Safranka Mónika Gizella és Ropolyi Zoltán
Gáspár Judit és Töltszéki Tibor

Húsz éves a Házimuzsika

A Házimuzsika koncertjeit általában havonta, csütörtöki
napokon tartjuk az Önkormányzat dísztermében. 20 év alatt a
zeneirodalom igen széles skálájával ismertettük meg közönségünket. Két éven keresztül az Önkormányzat közvetlen támogatott minket, kifizette az igen szerény fellépti íjakat.
Később, 1999-ben civil szervezetként megalakult a Diósdi
Társaskör. Azóta évenként pályázunk támogatásra, ezen keresztül segíti az Önkormányzat közösségszervező munkánkat.
A zeneirodalom különböző korszakait, stílusait bemutatva jutottunk el az ún. modern zene egyik legizgalmasabb válfajáig,
a jazzig.
Idén a 25 éves diósdi Susato Régizene Együttes koncertjével nyitottuk programsorozatunkat, majd szeptember 14-én

Gratulálunk, és hosszú,
boldog házaséletet kívánunk!
Elhunytak:

Sapielak Eliászné
Garda István
Máté Tiborné
Nagy Ferencné
Hatházi Sándorné
Barta Imréné
Zámori Béláné
Boros Józsefné
Nagy Kasza Gyula
Molnár György
Tóth Sándor Ferencné
Őszinte részvétünk az elhunytak
hozzátartozóinak!

bemutatkozott az Octovoice Énekegyüttes. Nagysikerű esten
prezentálta az amerikai jazz zenét hűséges közönségünknek a
műfaj legismertebb darabjain keresztül.
Igazi örömzenélés volt! Köszönjük!

Tervezett rendezvényeink:

2017. novenber 9-én (csütörtökön) 18.30-kor dr. Kubassek
Jánosnak, az érdi Földrajzi Múzeum igazgatójának előadását
hallhatják. Címe: Az 1956-os forradalom menekült magyar tudósai a Sarkkörtől az Egyenlítőig. Helyszín: az Önkormányzat
díszterme.
2017. december 7. (csütörtök) 18.30 díszterem: zongoraest
J. S. Bachtól Chopinig - Kovács Zsuzsa zongoraművész, tanár
előadása.

Sószoba

A diósdi Zöldfa Bölcsőde (2049
Diósd, Kocsis u. 1.) sószobája
rendelkezésre áll a bölcsődés, és
óvodás korú gyermekek számára hétköznaponként 16 óra és 18
óra között.
Tájékoztatás a díjakról és kedvezményekről, ill. előzetes bejelentkezés:
Juhászné H. Zita
06/30-527-3542
MKB: 10300002-10675507-49020015
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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!

Print Time Kft.

E havi cikkünkben Reiner Ferencet, a Print Time Kft. ügyvezető igazgatóját mutatjuk be.
2002-ben költöztem Diósdra feleségemmel és két fiammal.
Nagyon megtetszett a hely, ahová építkeztünk, és ide terveztük
az irodánkat is, amely részben meg is valósult. Szeretjük Diósdot, szeretünk itt élni, bár először kevés ismerősünk volt, de a
kör egyre bővült. Ennek köszönhetően számos üzleti partnerünk és barátunk lett ezen a környéken.
Középiskolai tanulmányaim nagyobb részét külföldön végeztem, így angol és francia nyelvismeretre tettem szert. Ezek után
egy nagyobb cégnél voltam kereskedelmi vezető, miközben
több marketing és értékesítési tanfolyamot, köztük a Business
Success -t is elvégeztem. Ezt követően 2003-ban megalapítottam saját cégemet, mely családi vállalkozásnak indult. Először
másológép-értékesítéssel és -bérbeadással foglalkoztunk. Kezdetben 20-30 másolóból álló gépparkunk volt, mivel érzékeltük
a piaci igényt, cégünket egyéb tevékenységgel bővítettük.
Ma már a fénymásoló gépek bérbeadása mellett a digitális és hagyományos
(ofszet) nyomtatványok gyártását és az
irodaszer-kereskedelmet is felvettük a
portfóliónkba. Irodaszer-kínálatunkban
hazai és külföldi termékek egyaránt megtalálhatóak. Kiváló szervizcsapatunknak köszönhetően egyre
több ügyfél bizalmát nyertük el.
Nyomdai területen a legkorszerűbb technológiájú digitális
nyomdagépek, valamint számos íves és tekercses ofszet gép
áll rendelkezésünkre. Szórólapok, prospektusok, üzleti nyomtatványok, levélpapírok, borítékok gyártását és sárga csekkek
részleges kitöltését is vállaljuk rövid határidővel, kiváló minőségben. Honlapunkon, www.printtime.hu, számos információ
és elérhetőség áll ügyfeleink rendelkezésére.
A Diósdi Vállalkozói Klubot azért tartom rendkívül hasznos
kezdeményezésnek, mert egy nagyon fontos területen segíti a
helyi vállalkozásokat, lehetőséget nyújt a személyes kapcsolatteremtésre.
Reiner Ferenc ügyvezető
Print Time Kft. 2049 Diósd, Akácfa u.3
06 23 545 465 Fax: 0623 370 505
Mobil:0670 532 0005
E-mail : printime@printime.t-online.hu
www.printtime.hu

Hangyaboy

A Hangyaboy fejlesztőház 2016 nyarán nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy a Diósdon és környékén élő családoknak
komplex segítséget nyújtson a könnyebb iskolakezdésben és a
közoktatásban felmerülő nehézségek leküzdésében, „hidat” képezzen a játékos óvodából a szigorú iskolai rendszerbe.
Szolgáltatásaink
•
Iskolára
hangoló:
Gyógypedagógusi szempontok alapján létrehozott
és kidolgozott hátérrel, elegendő idővel és megfelelő
figyelemmel elősegíthetjük
azoknak a képességeknek
és készségeknek a fejlődését, amelyek hozzájárulnak
a sikeres iskolakezdéshez.
• Érettségi felkészítő:
középszinten matematika,
magyar, történelem, informatika; emelt szinten matematika és informatika.
• Korrepetálás: minden tárgyból alsó tagozattól érettségig.
• Alapozó terápia: az elemi mozgásmintákra és a mozgáskoordináció fejlesztésére támaszkodó komplex, több agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés módszere.
• Tanulástechnika tréning: várjuk a gyermeket, ha nehézséget okoz neki a tanulás, vagy még sikeresebb szeretne lenni.
• Felvételi előkészítő: matematika, magyar, szövegértés és
kognitív feladatok. A 4., 6., 8. osztályosoknak kiscsoportos (2-4
fő), illetve egyéni felkészítés.
• Kreatív foglalkozások: 1-4. osztályos gyerekek kreativitásának fejlesztése heti egy délután.
• Korai fejlesztés: egy komplex szűrővizsgálat képet ad a
gyermek fejlettségéről, ehhez a legújabb pedagógiai módszereket alkalmazzuk.
Fontosnak tartjuk a helyi összefogást, érdekképviseletet,
azért is csatlakoztunk a Regionális Vállalkozói Klubhoz, hogy
az általuk biztosított összekovácsoló erővel élve minél több
családhoz eljussanak szolgáltatásaink.
Várjuk szíves megkeresésüket!
Hangyaboy csapata
Bővebb információ
+36 70/339 3339
www.hangyaboy.hu
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Kiadó
raktárhelység

Változások a Diósdi
Regionális Klub életében!

2014-ben Diósd Város Önkormányzata megalapította a Diósdi Vállalkozói Klubbot azzal a céllal, hogy összefogja a helyi
vállalkozókat, segítse munkájukat, lehetőségeket kínáljon számukra a többi vállalkozóval való találkozásra, kapcsolatépítésre. Ismerjék meg az önkormányzat munkáját, azt, hogy mire
költjük az adóforintjaikat. A klub vezetője Bárdyné dr. Schneider Sarolta volt. Az elmúlt években a tagok évente 3 kiállításon
vehettek részt, a havi klubösszejöveteleken különféle előadásokat, tájékoztatókat hallgathattak meg. A tagok összefogásának
eredménye, hogy az idei évben elindult Diósdon a babacsomag.
2015-ben 51 vállalkozó volt tagja a klubnak, 2017-ben azonban
már csak 34 klubtag veszi igénybe a klubtagság előnyeit.
Bárdyné dr. Schneider Sarolta szeptemberben tájékoztatta az
érintetteket, hogy lemond a klub vezetéséről. A hónap végén
az önkormányzat összehívta a klubtagokat a hirtelen történt
változások megbeszélése céljából, ugyanis a város vezetése továbbra is fontosnak tartja a helyi vállalkozók összefogását, támogatását.
Az Önkormányzattól az alábbi támogatásokat kapja egy
klubtag:
• évi egyszeri bemutatkozási lehetőség a Diósdhéjban (12 000
Ft értékű felület);
• ingyenes hirdetési lehetőség az önkormányzat weboldalán;
• a klub tagjai félévente 2 alkalommal 2-2 órára térítésmentesen használhatják a Közösség Ház kistermét (terembérlet
2000 Ft/óra lenne);
• a közösségi ház nagyteremét félévente 1 alkalommal 4 órára
ingyenesen használhatják (terembérlet 4000 Ft/óra lenne);
• inkubátorház ingyenes használata;
• tagság a Kék Géza Könyvtárban;
• a klub munkáját a Kék Géza Közösségi Ház munkatársa folyamatosan segíti, szervezési feladatokat lát el.

Diósdon az ipari parkban
360 m2-es műgyantázott
raktárhelyiség kiadó.
Érdeklődni
a következő
telefonszámon:

06-23/380-148
KÖVIRÓZSA VIRÁGKUCKÓ

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

Lapunk hirdetésfelvevő helye

G-Tech

Szobafestés-Mázolás-Tapétázás
és egyéb építőipari kivitelezések

Sánta Gábor
Tel:06 30/829-4021
2049 Diósd Szent Gellért utca 49.
g.tech2049@gmail.com

A klub munkáját, tevékenységét az önkormányzat a jövőben
is támogatni kívánja és rövidesen kijelöli az új kapcsolattartót.
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Felvértezve az influenza
Október az őszi érésű gyümölcsök és zöldségek
szüretelésének időszaka. Zömében ekkortól kerülnek az asztalra – az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen – vitaminokat, ásványi anyagokat
tartalmazó céklából, sütőtökből készült ételek,
és ez a későn érő káposztaFélék aratási, október vége-november eleje pedig a szelídgesztenye begyűjtésének ideje is.

A méltatlanul mellőzött cékla

Október az a hónap, amikor még számos zöldségféléből meríthetünk vitaminokat, ásványi anyagokat a téli influenzás időszak elleni
védelemhez. Érdemes tehát őket becsempészni a családi menüsorba, hiszen mindegyikük régóta előkelő helyet foglal el az ember
mindennapi étrendjében és gyógyításában. Itt van például az egyik
legértékesebb zöldségünk, a cékla, amelyet többnyire az őszi-téli
hónapokban fogyasztunk, s akkor is méltánytalanul ritkán. Pedig
nem árt tudni róla, hogy fontos vitamin- és ásványianyag-forrás.
Gyökerét és a belőle préselt levet jótékony hatása miatt már az as�szírok is fogyasztották,
de a régi görögök és a
rómaiak „házi patikájában” – mint a természet
nyújtotta lázcsillapító
– is ott volt a helye. Mi
főleg folsavban és káliumban gazdag gyökerét fogyasztjuk, pedig a
növény levele is számos
hasznos anyagot – például béta-karotint, kalciumot és vasat – tartalmaz. Emellett található
benne még foszfor, nátrium, kén, valamint A-, B- és C-vitamin. A
céklalé kiváló májtisztító: segít a májban felhalmozódó zsír lebontásában, a benne rejlő cukor pedig – gyors hasznosulása révén – a
szervezet energiapótlásában. A szakirodalom kiemeli még az influenza leküzdésében, a gyomorsav túltermeléséből fakadó panaszok
megszüntetésében, a szervezet méregtelenítésében, valamint a rák
megelőzésében játszott szerepét.
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Levesnek, desszertnek is kiváló a sütőtök

A másik ősszel beérő jelentős vitaminbomba-zöldség a sütőtök,
amelynek húsa a szakemberek szerint akkor a legízletesebb, ha a
szabadban már megcsípte a dér. Eredetileg a texasi és a mexikói
indiánok termesztették, de Európában, így hazánkban is nagyon
régóta megtalálható az étlapon, a népi gyógyászatban is előszeretettel alkalmazták. A termés húsát, levét vese-, máj-, köszvény- és
bélbetegségek esetén fogyasztották, míg magját hashajtóként, béltisztító és féregűző szerként ajánlották. Kedvező élettani hatása
egyrészt magas zsír- és élelmi rostjainak, valamint gazdag karotinoid-, C-, B- és E-vitamintartalmának köszönhető. Ez utóbbi
antioxidánsoknak öregedést lassító hatása is van. A sütőtök húsát
– melyből nyers ivólé, leves, süteménytöltelék vagy desszert egyaránt készíthető – értékes hatóanyagai és könnyű emészthetősége
miatt már csecsemőkortól beiktathatjuk a gyermekek étrendjébe
is. A sütőtöknek azonban nemcsak a húsa fontos vitamin- és ásványianyag-forrás, hanem a magja is. Az olajos magvak közül a
legmagasabb a fehérjetartalma, kedvező a zsírsavösszetétele és

jelentős az élelmirost-tartalma. Gazdag magnéziumban, káliumban, B1- és B2-, valamint E-vitaminban. Ezek a vitaminok - mint
antioxidánsok - védelmet nyújtanak a szervezetnek azáltal, hogy
jelentős szerepet vállalnak az ún. szabadgyökök hatástalanításában,
valamint az érelmeszesedés és a daganatos betegségek kialakulása
ellen.

Az igazi vitaminbomba, a káposzta

A szakirodalom szerint 2500 éve termesztenek káposztát. Ez
a zöldség ma is megtalálható a családok hétköznapi és ünnepi
étrendjében nálunk éppúgy, mint a világ bármely táján. S nem
véletlenül. A természet nyújtotta zöldségeskertben ez a zöldségféle az, amely termesztése során nem igényel különleges
kezelési technikát. Ezért mindig is a viszonylag olcsóbb ételalapanyagok közé tartozott, ami a leggyakrabban fogyasztott
zöldségfélék élére állította.
Olcsósága mellett elkészítésének sokszínűsége és - az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen – vitaminokban, ásványi anyagokban való gazdagsága is növelte népszerűségét
a letűnt évezredek során. Ez a valódi vitaminbomba – ami a
fejes káposzta mellett elmondható a többi káposztaféléről, a
bimbóskelről, karalábéról, karfiolról, kel- és vöröskáposztáról
is – bármilyen mennyiségben büntetlenül fogyasztható: hiszen
bennük csupán 22 százaléknyi a kalóriatartalom. Igaz, főzéssel
a hő hatására vitaminjaik – például a C-vitamin – egy része veszendőbe megy, de az emberi szervezetre áldásos ballasztanyagaikból (például a rostok), valamint aromaanyagaikból a főzés
során nem sokat veszítenek.

Gyógír a szervezet számára

A káposztafélék nemcsak az ételeink sorában foglalnak el
megkülönböztetett helyet, hanem a szervezet regenerálásában, gyógyításában is. Vitaminjaik és a bennük található egyéb
anyagok kedvezően hatnak az emberi test működésére. Magas
C-vitamin-tartalmuk révén igen hatékonyak a zsírégetésben –
nem véletlen hát, hogy a káposzta az egyik legfőbb diétaforrás
–, B-vitaminjuk pedig amellett, hogy serkenti az anyagcserét,
erősíti a koncentrálóképességet is, míg folsavtartalma az idegrendszerre hat nyugtatóan. Kénvegyületei – melyek jelenlétét a
jellegzetes káposztaillat formájában észlelhetjük – gátolják a rák
kialakulását, a benne lévő kálium pedig salaktalanít. Az említett
kénvegyület (mustárolaj) és az egyéb színezőanyagok természetes antibiotikumnak is tekinthetők: védenek a baktériumok
ellen és koleszterincsökkentők. Emellett tartalmaznak még a
fogaknak, csontozatnak fontos kálciumot, a szívnek nélkülözhetetlen káliumot, a vérnek vasat, valamint jódot és cinket, és
igen magas a rosttartalmuk is. Ez utóbbiak csökkentik a szív- és
érrendszeri megbetegedéseket, a szelén pedig a kedélyállapotot
befolyásolja pozitívan. Jótékony hatásait már évszázadokkal
ezelőtt felismerték, és például a népi gyógyászatban is alkalmazták: nyersen gyomorfekély gyógyítására fogyasztották, a
reumatikus fájdalmak ellen pedig a növény leveleit borogatás
formájában alkalmazták.

Az elfelejtett gesztenye

Október-november a szintén sokoldalú gesztenye érésének és
begyűjtésének az ideje is. Bár évszázados hagyománya van a belőle készült ételeknek, napjainkban háttérbe szorult az étrendben. Inkább csak ünnepnapokon kerül szárnyasok tölteteként, és
édesség – gesztenyepüré, gesztenyés sütemény vagy torta – for-

Programok

(Diósd Város Önkormányzata a változtatás jogát fenntartja.)

időszakára

májában a családi asztalra. Pedig a világ számos országában levesek, mártások, desszertek, előételek készülnek gesztenyéből, és
salátáknak is gyakori alkotó eleme. A szelídgesztenye, amelynek
fája őshonos nálunk is, amellett, hogy karakteresen ízletes, rendkívül tápláló. Egyik legnagyobb előnye emellett elenyésző zsírtartalma, ugyanakkor gazdag tápértéke mellett a gyógyhatása is
egyedülálló. A szárított leveléből vagy a gyümölcs húsából főzött
gyógytea szamárköhögésre, asztmára és a gyengébb kimenetelű
hörghurutra egyaránt ajánlott, mivel nyugtatóan hat az érzékeny
nyálkahártyára. De hasmenés ellen is hatásos: magas káliumtartalma miatt ugyanis nemcsak gyógyítólag hat az emésztőrendszerre, de pótolja a szervezet betegség következtében elvesztett
ásványanyagait is. Természetesen legjobb, ha natúr formában
fogyasztjuk, és sem a gyümölcsfőzethez, sem a levélből készült
teához nem használunk édesítőszert.

Receptek

a diósdi civil szervezetek
októberi és novemberi programjai

• 2017. október 27. SKID Halloween party
• 2017. november 3. péntek 17.00 Márton napi

Ciróka lámpás felvonulással a Kék Géza Közösségi
Házban
• 2017. november 8. 17.00 Marosvölgyi Anna kiállításmegnyitó
• 2017. november 11. szombat 10.00 III. Márton-napi libakergető futás
• 2017. november 11. szombat 16.00 Márton-napi vigasságok ÁMK tornacsarnok

Állandó programok:

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

• Minden vasárnap 17-19 óráig vajdaszentivá-

nyi néptánctanfolyam a Kék Géza Közösségi Házban.
vasárnap 17-19 óráig Népi kézműves kuckó – kézműves foglalkozás gyerekeknek 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.

• Minden

• 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.

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

• Szeptember 26-tól keddenként 9.30–12.00-

ig várjuk szeretettel az anyukákat három év alatti
gyermekeikkel a Mamakör-játszóház programunkra a
Paulus Közösségi Házba. A részvétel ingyenes.
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„Rucás” káposzta
Hozzávalók: 1 konyhakész kacsa, 2 ek. kacsazsír, 1 kg savanyú
káposzta, 1 fej vöröshagyma, 20 dkg húsos császárszalonna, 10
dkg füstölt kolbász, 2 dl tejföl, só, 1 csomó friss kapor. A kacsát
feldaraboljuk, besózzuk, enyhén borsozzuk, majd a zsíron egy
nagyobb serpenyőben mindkét oldalukon átsütjük a húsdarabokat. A visszamaradt sütőzsírban megpirítjuk a szeletekre vágott hagymát, megszórjuk a finomra vágott kapor felével, majd
beletesszük a savanyú káposztát, és néhány percig pároljuk. Rátesszük a kacsahúsokat, a felszeletelt szalonnát, a felkarikázott
kolbászt, és felöntjük kb. 3 deci vízzel. Lefedve sütőben puhára
pároljuk. Ha kész, a kacsahúst tálra tesszük, majd mellérakjuk a
tejföllel és a maradék kaporral átforralt káposztát.
Sütőtökös-almás muffin
Hozzávalók: 2 ½ csésze liszt, 2 csésze reszelt alma, 1 teáskanál
szódabikarbóna, ½ teáskanál só, 2 tojás, ½ csésze olaj, 1 csésze
megsütött sütőtök átpasszírozva, 1 evőkanál mézeskalács fűszerkeverék, 2 csésze cukor. A tetejére: ¼ csésze cukor, 2 evőkanál liszt, 4 teáskanál vaj.
Elkészítés: a sütőt előmelegítjük 165 fokra. A muffinformákat kivajazzuk, vagy papírral kibéleljük. Összekeverjük a lisztet
a szódabikarbónával, a sóval és a fűszerkeverékkel. A tojásokat
habosra keverjük a cukorral, belekeverjük az olajat, majd a reszelt almát és a sütőtökpürét is. A kapott masszához hozzákeverjük a lisztes keveréket, majd a muffinformákba kanalazzuk.
Összekeverjük a ¼ csésze cukrot a vajjal és a liszttel, majd ezzel
a keverékkel megkenegetjük a muffinok tetejét. 15-20 percig,
tűpróbáig sütjük.
Gesztenyés sütemény
Hozzávalók: A tésztához: 20 dkg liszt, 25 dkg cukor, 10 dkg
darált dió, 10 ek. víz, 4 tojássárgája, 1 csomag vaníliás cukor,
1 csomag sütőpor, 1 ek. kakaópor. A krémhez: 30 dkg gesztenyemassza, 25 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás
cukor, 2 dl tej, 2 ek. búzadara. A kristálycukrot a tojássárgájával
és a vízzel habosra keverjük, majd beleforgatjuk a darált diót, a
lisztet, a sütőport és a kakaót, végül óvatosan a felvert tojásfehérjét is. Egy lapot sütünk belőle. A krémhez a vajat a vaníliás
cukorral, a porcukorral és a gesztenyemasszával jól kikeverjük,
majd a tejben a darát sűrűre főzzük. Ha kihűlt, hozzáadjuk a
gesztenyés masszát. Alaposan összedolgozzuk, és megkenjük
vele a tésztát. Tetejére étcsokoládéból csokiforgácsot szórunk.

Diósd Város Önkormányzat,
a Kék Géza Művelődési ház, valamint

Önkormányzati hírek
A

képviselő-testület az elmúlt időszakban

tartott.

2

ülést

Szeptember 15-én a Csapágygyár előtti önkormányzati területen épülő
kézilabdacsarnok kapcsán a TIGÁZ telephelyre való bejutás engedélyezését tisztázta és biztosította a testület. A második napirendben a társasházak
felújításra írt ki pályázatot. Ebben az évben1 millió Ft támogatást tud adni
a testület. Harmadik pontban a vízkár-elhárítási tervet pontosították, aktualizálták.
A szeptember 28ai ülésen a következő fő témák és napirendek voltak
(a részletes anyagok megtalálhatóak a http://diosd.hu/?p=26 honlapon):
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
• szeptember 2. Családi Sportnap;
• szeptember 9-10. Diósdi búcsú + partnertelepülések vendéglátása;
• szeptember 14-21. között Diósdi Szent Gellért Hét;
• szeptember 15. Gyál, agglomerációs tömegközlekedés megbeszélése;
• szeptember 15. TeSzedd;
• szeptember 16. IV. Családi futónap a Mobilitási Hét keretein belül;
• szeptember 18. Pest Megyei Értéktár kiállítása;
• szeptember 18. Diósd Városért Díj és Diósdi Sport Díj kitüntetések
átadása;
• szeptember 19. Közlekedési albizottság;
• szeptember 20. K&H Bank – tárgyalás;
• szeptember 21. Fotópályázat díjátadása;
• szeptember 22. Európai autómentes nap;
egyéb információk:
• Nagy István, a Pénzügyi Bizottság külső tagja lemondott tisztségéről;
• a közvilágítással kapcsolatos ajánlatokról, a tervezés előkészítéséről
döntött a testület;
• Elművel való tárgyalás - a magasfeszültségű 20 KW-os szabadvezetékek kiváltása földkábelekkel;
• az agglomerációs (BKK,Volánbusz) közlekedés támogatásának mérséklése - Gyálon az érintett települések megbeszélése- döntésről később
tudunk beszámolni.
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról
(A rendeletek változása miatt módosítást történt.)
4. A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről – A rendelet pontosítását végezte el a testület.
5. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának
egyes kérdéseiről szóló 25/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
A törvényi változásokat vezettük át.
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Kezdődik a fűtési szezon

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetőek a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a
lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való
bejutást, a kémény ellenőrzését.
A kémények rendszeres tisztíttatása nagyon fontos, hiszen a lerakódott
korom begyulladhat, vagy eltömítheti a füstcsatornákat. A statisztikák
szerint sok esetben a kitakarítatlan kémények okozzák a kéménytüzeket.
Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt,
gázkészüléket, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret
szükséges.
Az elektromos fűtőberendezések üzemeltetése nagy energiafelvétellel jár,
aki ilyenre vált, annak érdemes a lakás villamos hálózatát felülvizsgáltatni.
Kályhák, kandallók elé helyezzünk nem éghető anyagú tálcát, és
ellenőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, a hősugárzók környezetéből a gyúlékony, éghető anyagokat távolítsuk el. Kisgyermeket üzemelő kályhával,
hősugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egyedül a helyiségben!
Amennyiben a legutolsó fűtés óta a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiségleválasztás, nyílászárócsere,

6. A Zöldfa Bölcsőde beszámolója a 2016/17-es nevelési évről
Meghívott: Dr. Kósi Brigitta bölcsődevezető – A testület elfogadta a
beszámolót.
7. A Dió Óvoda házirendjéről és munkatervéről
Meghívott: Sánta Gáborné óvodavezető – A testület elfogadta az előterjesztett anyagokat.
8. A szabadidős járőrszolgálat támogatásáról
Meghívott: Somodi Sándor őrsparancsnok, Dr. Szellák Norbert mb.
rendőrkapitány
Következő félévben tovább támogatja a plusz járőrözést a testület.
9. Az Önkormányzat ciklusprogramjának felülvizsgálata
A következő 2 évre határozta meg a főbb tennivalókat a testület. Részletekről az újságban találnak információt.
10. Az Önkormányzat hitelfelvételéről- A költségvetésbe betervezett
hitelösszegek felvételéről döntött a testület. A Kormány engedélyezte a
hitelfelvételt.
Közlekedési koncepció – A városi közlekedési koncepció nyitott kérdéseiről, ill. a lakosság által felvetett javaslatokról döntött a testület. Részletekről az újságban találnak információt.
11. Diósd Város településfejlesztési dokumentumai, településrendezési
eszközei, valamint településképi arculati kézikönyve és rendelete készítése, módosítása partnerségi egyeztetési rendeletének jóváhagyása
12. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2018 – Továbbra is támogatja a
pályázaton megfelelő diákok tanulmányait.
13. Panoráma u. 3. (1022/52 hrsz.) ingatlan csatorna közműfejlesztési
díj átvállalása. Az előterjesztést elfogadta a testület.
14. A Diósd 1751/20 Hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelemről –
További információkat vár, az egyeztetésről döntött a testület.
15. A Diósd, 2474/4 Hrsz. alatti ingatlan egy részének bérbevételére irányuló kérelemről – Nem támogatta a testület a Sashegyi úton lévő terület
további bérbe adását.
16. Egészségház telekhatár-rendezése – A Földhivatal részére készült
döntés.
17. ÉTV Kft. ÉTCS Kft. 2018-2032 GFT - A jövő évi felújítási és beruházási terveket véleményezte a testület.
18. a) Diósd Város Víziközmű-társulat tájékoztatójáról – A hitelfelvétel
kezességvállalással témával kapcsolatban több kérdésre nem kapott választ
a testület, illetve újabb kérdéseket is tett fel, csak az ezekre kapott válasz
birtokában tud majd dönteni.
b) A 196/2017. (VII. 04.) Diósd öh. határozat végrehajtásáról
19. Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben kifizetett szociális segélyekről
Zárt ülés: Z/1. Diósd, Diófasor utca 3046/2 és 3046/3 hrsz-ú önkormányzati telkek eladása

elszívó berendezés üzembehelyezése), szakemberrel vizsgáltassuk meg a
biztonságos szintű légcsere meglétét.
A szénmonoxid (CO) éghető anyagok (pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése
során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező, belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál.
A szénmonoxid-érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, CO forrástól legalább 1,5 méterre kell
szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak „konkurenciái” lehetnek a különféle
gépi szellőző berendezések. Ilyen szerkezetek a konyhai szagelszívók, a fürdőszobai páraelszívók, a kandallók, a klímaberendezések, vagy akár a szárítóberendezések, hiszen ha a helyiségből nem jutnak levegőhöz, és az ablak
sincs nyitva, akkor a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása.
Összefoglalva: élet- és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében
rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és
fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék-elvezetőket! Rendszeresen
szellőztetni kell a lakást, illetve szükség esetén szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni az oxigén-beáramlás biztosítására.

Tájékoztató

Az Elmű szabadvezetékes hálózatát megközelítő növényzet
nemcsak balesetveszélyes (áramütést okozhat), de hosszabb–
rövidebb időre szolgáltatás-kiesést is okozhat. A növényzet
nem veszélyeztetheti az üzembiztonságot.
A szabadvezetékes hálózat biztonsági övezetében csak olyan
fákat szabad telepíteni, amelyek végső, kifejlett állapotukban
sem veszélyeztetik a vezetéket, és így az üzembiztonságot (maximálisan 4 méter magasság engedélyezett).
A növényzet tulajdonosának feladata a
gallyazási munkálatok
elvégzése. Amennyiben ez nem történik
meg, vagy nem megfelelő módon történik, az Elmű Hálózati
Kft. jogosult a feladat
elvégzésére, a gallyazási munkát rendszerint szakcégek bevonásával végzi. A végeredmény nem feltétlenül ugyanaz, mintha
azt a növényzet tulajdonosa évente végezné. Ennek oka az,
hogy az Elmű célja elsősorban a vészhelyzet elhárítása, a biztonságos üzemeltetés.
A polgármester személyes egyeztetésre hívta Diósdra az
Elmű Hálózati Kft. képviselőit, akikkel a felmerült problémákat
egyeztette, és rövid határidőn belül a cég gondoskodik a levágott ágak, gallyak elszállításáról. Türelmüket köszönjük.

Vajdaszentiványi
néptánctanfolyam

felnőtteknek élő zenével
minden vasárnap 17 órától
a Kék Géza Közösségi Házban
Táncot tanítanak: Almási Berta és Módos Máté a Magyar Állami Népi Együttes táncosai
Belépő: 1000 Ft/fő/alkalom

Népi kézműves foglalkozás minden vasárnap 17 órától a Kék Géza Közösségi Házban
Foglalkozásunk tematikus jellegű, jeles napokhoz,
ünnepekhez kapcsolódik.
Játékok készítése, mondókázás, meseolvasás
Belépő: 1000 Ft/fő/alkalom
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Népi kézműves
kuckó

Diósd Város Víziközmű- - társulat hírei
A Társulat Intézőbizottsága 2017. szeptember 20. napján 17.00
órai kezdettel tartotta meg 2017. III. negyedéves ülését. Az IB
tagok, miután megszavazták a meghívó szerinti napirendet,
tájékoztatást kaptak a tagi befizetésekről, a „B” program befejezéséről, valamint a vagyonátadással és elszámolási eljárással
kapcsolatos tennivalókról – tájékoztat Sohajda Lajos a társulat
IB elnöke.

Tájékoztatás a tagi befizetésekről és a lejárt
futamidejű LTP-s szerződések kiutalásáról

A Társulat tanácsadó szervezete ismertette a 2017. június 30ig tartó tagi befizetések és a szerződéses állomány statisztikáját,
melynek értelmében az LTP-s tagok fizetési morálja továbbra
is magas színvonalú. A lejárt futamidejű LTP-s szerződések állami támogatással megnövelt kiutalása – a hatályos előírásoknak megfelelően – nagy számban elkezdődött, ezek adatfeldolgozása folyamatos. Az iroda számára kihívás a Fundamentával
történő egyeztetés, a cég folyamatos belső változásai miatt. Az
egyéb magán befizetők fizetési készsége eredményesebb, mint
az elmúlt időszakban volt, ugyanakkor a hátralék nagyobbik része a magán befizetők távolmaradásának tudható be.
Sohajda Lajos IB elnök emlékeztette az IB tagjait, hogy a víziközmű-társulat az elmaradt befizetésekről 2015 augusztusában
tett jelzést az önkormányzatnak, és kérte az adózási jogszabály
szerint a határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedését, és annak negyedévenkénti utalását a társulat
bankszámlájára. Az önkormányzat a korábbi behajtások ös�szegét 2015 decemberében át is utalta a társulatnak, amelyhez
nem csatolta a befizetők beazonosításához szükséges adatokat,
dokumentumokat. Az elnök javasolta, hogy a Társulat az elmaradt befizetésekről ismételten küldjön tájékoztató levet az
Önkormányzat jegyzőjének. A javaslatot követően az Intéző
Bizottság úgy határozott, hogy a Társulat az elmaradt befizetésekről ismételten tájékoztatja az Önkormányzat jegyzőjét,
egyben kéri a befizetett összegek negyedévenkénti átutalását,
és a befizetések/behajtások beazonosításához szükséges adatok
megküldését.

Tájékoztatás a „B” befejező programról

Az IB elnöke tájékoztatást nyújtott a „B” program műszaki
és pénzügyi előrehaladásról. Az alapberuházásokból kimaradt
kivitelezési munkák a befejező program keretében valósultak
meg, amely most a végső szakaszba érkezett. Jelenleg a Balatoni
úton és a Kavicsos úton folynak még munkák. A Hársfa utca
esetében a tervezők által indított közművek egyeztetése zajlik
éppen. A Mandula utcában, a Géza utcában és a Bajcsy-Zs. utcában befejeződtek a munkák, ezek kifizetését a Társulat rendez-
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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!

te. A K&H Bank által adott hitelkeret – a 2017. augusztus 24-én
kapott tájékoztatás szerint - kimerült, ez okból a Társulatnak
más forrásból kellett a számlák egy részét rendeznie, illetve a
további pénzügyi rendezésről egyéb módon kell gondoskodnia.
Ezért a Társulat 2017. augusztus 26-án írásban jelezte Diósd
polgármesterének, hogy a „B” program folyamán megrendelt
munkák közbeszerzési árai meghaladták a rendelkezésre álló
összeget, mely a hitelkeretösszeg megemelését indokolja, maximum 70.000.000 Ft összegben. Diósd Város Képviselő-testülete arra kérte az Intéző Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi
Bizottság soron következő ülésén adjon tájékoztatást a banki
szerződést érintő változtatásról, nevezetesen arról, hogy a Társulat az új hitelt tudja-e törleszteni. A hitelfelvétel fedezetét a
K&H Bank felé történő befizetések és az LTP-s kiutalások jelentik. A Társulat tanácsadója megerősítette, hogy a társulati
érdekeltségi hozzájárulások fedezetet nyújtanak ehhez a hitelkeret-módosításhoz. Ebben a helyzetben az elvégzett és a még
folyamatban lévő munkák kifizetése nem lehet maradéktalan.
Amennyiben a hitelfedezet a szükségestől jóval később áll rendelkezésre, akkor a kifizetéseket késedelmi kamat és ÁFA költség is terhelni fogja. Újabb munkák megrendelésére már nem
kerül sor, a folyamatban lévők elszámolását követően véget ér
a befejező program is.
Bogó László polgármester úgy nyilatkozott a hitelkeret módosításával kapcsolatban, hogy a Pénzügyi Bizottság a Társulat
elnökével történő egyeztetést követően a pénzügyi fedezetre
vonatkozóan írásbeli tájékoztatásra számít, ugyanakkor az önkormányzati törvény értelmében 10 millió Ft feletti hitelfedezeti vállalás csak kormányengedéllyel történhet, és a kormány
évente kétszer dönt ilyen kérésekről. A K&H Banknak van javaslata a hitelfelvétel megoldására.

A

társulati munka a befejező szakaszához

érkezett

Az egyebek napirendi pontban az IB elnök tájékoztatást adott
arról, hogy a Társulat irodájában jelentkeznek olyan tagok,
akiknek az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése komoly gondot okoz, és most kérik a tagi önrész megfizetésének felfüggesztését, vagy részletekben történő törlesztését. Mivel a társulati munka a befejező szakaszához ért, ezért a Társulat már
nem bírálhatja el a tagok ilyen irányú beadványait, így azokat
Diósd Város Önkormányzata részére - a kérelmezők befizetési
egyenlegével együtt - átadja, és kéri azok további kezelését.
Sohajda Lajos, elnök tájékoztatást nyújtott arról, hogy az
alapberuházás vagyonát a beruházó szervezet hamarosan átadja a három önkormányzat részére. A vagyonátadást követően a
jogszabályi előírásoknak megfelelően sor kerül az elszámolási
eljárásra, amennyiben a Társulat az Alapszabályban vállalt feladatát teljesítette.
Az IB elnöke a Társulat megszűnésével kapcsolatos tájékoztatásában idézte a társulat megszűnéséről szóló jogszabályi hátteret, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. sz törvényt és a
160/1995 évi (XII.26.) számú Kormányrendelet.
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.

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
*
Spéth Géza s.k.
polgármester

Dr. Szabó Ferenc s.k.
jegyző

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

azonban
változatlanul
segítünk
ingatlanügyeikben!

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

