HÉJBAN

diósd
DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA
xxvII. ÉVFOLYAM • 11. SZÁM • 2017. NOVEMBER

Márton-napi

vigasságok

FORD MOTORCRAFT
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Mi az autóját szeretjük,
Ön az árainkat.

5 évnél id�sebb személyautókra.
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Autócentrum
Szabó Kft.

FORD MOTORCRAFT
TÉLI GUMIABRONCS
175/65 R14

11 990 Ft

2030 Érd, Kis-Duna utca 9.
Tel.: 06 (23) 524 028
fordszabo.hu

A Ford Motorcra� 5+ szolgáltatást a garanciaid�n túli, 5 évnél id�sebb autókhoz ajánljuk. A feltüntetett gumiabroncs ár ajánlott darabonkénti fogyasztói ár, amely 1 db 175/65 R14
Kormoran téli gumiabroncsra vonatkozik és keréktárcsa nélkül értend�. Az árak bruttó fogyasztói árak. További részletekért és feltételekért érdekl�dj�n a ford.hu-n vagy
márkaszervizeinkben!

Ajándéklánc

25 mikulászsákot töltünk meg apró ajándékokkal, és elindítjuk
őket az első adventi gyertya meggyújtásakor. Ha továbbadják
ismerőseiknek, megsokszorozódik a szeretet, örömtelibb lesz
az ünnepi készülődés. Egy ajándékot kell kivenni, egyet beletenni, majd továbbadni - ilyen egyszerű!
Szűcs Anna

Iskolai játszótér

A gyerekek birtokba vették az új iskola udvarán kialakított
játszóteret. A beruházás a Juglans Regia Alapítvány (Diósdi Iskolásokért Alapítvány), a Bocskó Kft és Diósd Város
Önkormányzata együttműködésével jött létre. Köszönjük.

Diósdi babacsomag program

A Diósdi Vállalkozói Klub lassan egy éve indította el Babacsomag programját az Önkormányzat támogatásával. A helyi
vállalkozók összefogásának köszönhetően hónapról hónapra
összeállítanak egy kezdő csomagot a Diósdon született babák és
szüleik részére. Jelenleg a csomagban termékmintákat, kedvezményes kuponokat találhatnak az újdonsült szülők. Az elmúlt
közel egy évben 50-60 baba született településünkön, szüleik
örömmel fogadták a Vállalkozói Klub ajándékát. Az önkormányzat a jövőben tovább szeretné gazdagítani a csomag tartalmát, valamint továbbra is várjuk a vállalkozói felajánlásokat.

Reformáció 500

Tudománytörténeti kiállítással és előadással emlékezett meg a diósdi református gyülekezet a reformáció 500. évfordulójáról a Kék Géza Közösségi Házban
október 18-án. A harminc tablóból álló
kiállítás anyagát a Magyar Tudománytörténeti Intézet állította össze, s azokon

A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár idén is a
Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz gyűjtőpontja.

nagy hatást gyakorolt protestáns világlátás jelentőségéről beszélt az érdeklődőknek, majd kitért a kiemelkedő tudósok
munkásságára. A reformáció hatására
Magyarországon a 16. századtól kezdve
a reáltudományok gyors fejlődésnek indultak, mert a protestáns szemléletű tudósok az ismeretlent nem misztifikálták,
hanem megvizsgálták, kutatták, kísérletileg igazolták, megfejtették és megmagyarázták, gondoljunk csak a naprendszerről
alkotott modern gondolataikra.
A tudományos eredményeket Európában mindenütt nemzeti nyelven publikálták, így a szélesebb közönség számára
is érthetőbbé váltak a legújabb eredmények. Neves református és evangélikus
természetfilozófusok, botanikusok, zoológusok, matematikusok, fizikusok, csillagászok munkásságával találkozhattunk
a 16–19. századi Magyarországon, s az ő
életművükön keresztül pillanthattunk be
– a kiállítási anyag segítségével – a korszak igencsak érdekes, s bizony nagyon
kevesek által ismert magyar tudósvilágába. Reméljük, hogy az előadót máskor is
köszönthetjük körünkben.
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Cipősdoboznyi ajándékaikat
december 1. és december 21. között
várjuk Diósdon a Sashegyi út 9.
szám alatt a könyvtár
nyitvatartási idejében.
bővebb információk: ciposdoboz.hu
facebook.com/kekgezamuvelodesihazkonyvtar

válogatott képsorokat adnak közre az
egykori híres hazai református és evangélikus természettudósokról, valamint a
történelmi Magyarország neves magyar
református és evangélikus iskoláiról és
tanárairól.
A kiállítást dr. Gazda István tudománytörténész lebilincselő előadása nyitotta meg, aki az újkori világszemléletre

Városunk közvilágításának
megújításáról döntöttünk
Folyamatosan
kapja az Önkormányzat és a Hivatal a lakosoktól a jelzéseket
a
közvilágítás
elégtelenségével
kapcsolatban.
Ebben az ügyben vizsgálatot
rendelt el a testület,
annak
alapján a közvilágítás megújításáról döntött.
Nézzük sorjában
a dolgokat!

Előzmények, örökségünk

2011-ben az akkori önkormányzati testület a nátron lámpák
lecseréléséről döntött. LED-es közvilágításra állt át. Közbeszerzésen ugyanaz a cég nyerte el a kivitelezést, mely az előző
rendszert is kiépítette. 2012-ben fél év csúszással építették ki
a jelenlegi közvilágítást. A szolgáltatás jelenleg 36 millió Ft-ba
kerül évente a városnak. 8 évig kell fizetnünk. Ebben a kivitelezés (nátron lámpák cseréje LED-re) és szolgáltatás (lámpatestek
javítása, cseréje, áramdíj) van benne.
A lakossági panaszok alapján a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület (MEE) Világítási Társaságától, amely egy független
szervezet, kértünk szakmai állásfoglalást Diósd közvilágításáról.
A céggel abban egyeztünk meg, hogy 17 helyen végeznek méréseket főközlekedési utaktól a mellékutcákig. A mérések alapján
azt állapították meg, hogy
„az úttestek világítása sehol sem elégíti ki az MSZ EN 132012:2016 szabvány követelményeit. A legtöbb helyen mind a
megvilágítás átlagértéke, mind egyenletessége jóval elmarad a
szabványkövetelménytől, és csak kevés olyan helyszín van, ahol
egyáltalán megközelíti a minimális elvárást.
Mivel az úttestet, a járdát és a parkolósávot egy-egy útvonalon egységesen kell kezelni, megállapítottuk, hogy a vizsgált 17
mintahelyszín világítása nem megfelelő, és legtöbb helyen jóval
elmarad a minimális követelményektől is.”
Ezek alapján a jelenlegi testület a közvilágítás megújításáról
döntött idén májusban. Azt a feladatot jelölte meg, hogy vizsgáljuk meg a jelenlegi helyzet okát és a megújítási lehetőségeket.

Lépések

A mérési vizsgálati eredményt figyelembe véve ügyvéddel és
a MEE szakembereivel a 2012-es közbeszerzést vizsgáltattuk
meg. Az jelenlegi szolgáltatóval való egyeztetés után a következőket lehetett megállapítani.
A tárgyi közbeszerzési kiírásban nem a megvilágítási szint
(szabvány), hanem a beépítendő lámpatestek száma, teljesítmé-

nye, utcánkénti elhelyezkedése és egyéb műszaki paramétere
szerepelt. A beruházási költségeket teljes egészében a nyertes
ajánlattevő finanszírozta. A költségek refinanszírozása a realizált költségmegtakarításból történik a szerződéses futamidő
alatt. A korszerűsítés során lecserélték az összes üzemelő közvilágítási lámpatestet (nátron lámpatestek) LED-es lámpákra,
a meglévő lámpatestállomány jelentősen bővült, sőt, több
helyszínen hálózatbővítésre is sor került. A közbeszerzést nyerő
a kiírás alapján végezte el a cserét.
Fentiek szerint a 2012-es közbeszerzés és szerződés esetében
nincs arra mód, hogy a jelenlegi szolgáltatótól az önkormányzat
elvárja, illetve megkövetelje a közvilágítás javítását.
Az elmúlt időszakban csak kisebb korrekciókat tudtunk végrehajtatni a szolgáltatóval. Egy-két utcában egymástól nagyon
távol lévő lámpák közé tetettünk be 1-1 lámpát, illetve azokban
a kis utcákban, melyekben nem volt közvilágítás, napelemes
lámpákat állítottunk fel (összesen 8 utcába 18 lámpatestet). A
gyalogátkelőknél visszatetettük az erősebb és sárga fényt adó
lámpákat.

Döntések

A vizsgálatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a közvilágítást
meg kell újítanunk. Ezek alapján javaslatokat kértünk be. A
szolgáltatótól kaptunk 2 javaslatot, mely arra irányult, hogy
több főközlekedési utcában a jelenlegi 30/40-es LED lámpákat 70/80-as LED lámpákra cseréli, és a felszabaduló lámpákat
beszerelik, besűrítik a mellékutcákba. Ha ezt nem fizeti ki az
Önkormányzat, úgy tudnák vállalni, hogy újabb 6-8 évet írunk
alá a céggel a fejlesztés ellenében.
A szakemberekkel való egyeztetések után, illetve a jelenlegi és
a szolgáltató által ajánlott lámpatestek értékelése után (ezek már
a jelenlegi LED-es technológiák fejlődése tükrében elavultnak
számítanak) döntött úgy a testület, hogy a következő lépéseket
végzi el a város teljes közvilágításának a megújítása érdekében.
Ajánlatokat kértünk be a város közvilágításának megújítása
érdekében, mely alapján közbeszerzést fogunk meghirdetni, s
utána új LED közvilágítási lámpákkal lesznek kiváltva a jelenlegi lámpák.
A testület kiválasztotta az ajánlatok közül a tervező irodát,
amellyel megkötjük a szerződést. Februárra kell elkészíteniük a
város komplett közvilágítási terveit.
A tervezésbe már azokat az új utcákat is bevonjuk, ahol jelenleg még nincs közvilágítás. (Megjegyzés: addig is valamilyen
megoldást kellett találnunk, így napelemes kandelábereket állítunk fel.) Ezt követően márciusban közbeszerzést írunk ki. A
közbeszerzésnek július körül lesz eredménye.
A jelenlegi szolgáltatói szerződés 2019 tavaszán jár le. Ha ezt
előrébb tudjuk hozni, akkor 2019 elejére, ha nem, akkor 2019
nyarára lesz új közvilágítása Diósdnak. Reméljük, mindenki
megelégedésére ezt a területet is rendbe tudjuk tenni.
Bogó László
polgármester

Marosvölgyi Marianna kiállítása

Az érdi Szociális Gondozó Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata különleges kiállítást nyitott meg 2017. november
8-án: Marosvölgyi Marianna rajzaiban
gyönyörködhetnek az érdeklődők.
A kiállítást Szűcs Anna, Diósd alpolgármestere nyitotta meg, majd Ábel Csaba, a
Nyírfa utcai Családok Átmeneti Otthonának családsegítője gitározott. Ezután Koczka Noémi, Marosvölgyi Marianna kislánya
Petőfi Sándor versét mondta el, majd Kiss
Sándor szociálpedagógus beszélgetett Marosvölgyi Mariannával.
„Kiss Sándor kollégámmal többféle céllal rendeztük meg ezt a kiállítást. Egyrészt
lehetőséget szerettünk volna adni egy
környékbeli családok átmeneti otthonában élő, alkotó embernek, hogy - az érdi
kiállítása után – Diósdon is bemutatkozzon - mondja dr. Vincze Krisztina diósdi
családsegítő -, másrészt Marianna példáján
keresztül szeretnénk megmutatni, hogy a
nehéz élethelyzetben élő emberek is találnak a hétköznapi szorító problémákból kitörési lehetőséget, s van kedvük, erejük kü-

Istvánné Kaszap Mária 1987-ben Érden a
római katolikus Karitász szervezeti keretében kezdte el azt a fajta összetett szociális
munkát, amely megteremtette mostani
tevékenységeink alapját. Azután 1989-ben
Teréz Anya Nővérei kezdték el munkájukat Érden, és ugyanebben az évben hivatalosan is létrejött a Családsegítő Központ,
majd nem sokkal később a Gyermekjóléti
Szolgálat. Mi, helybéliek büszkék lehetünk
tehát a szociális szakma itteni gyökereire.
Családsegítőként, illetve a Szociális Gondozó Központ munkatársaiként igyekszünk továbbfejleszteni az elődeink által
indított szolgáltatásokat és segítő módszereket.”
A rendezvény alkalmat teremtett a Szolgálat munkájának megismerésére, a családok, kollégák találkozására, beszélgetésére
is. Reméljük, Marianna vágya is hamarosan teljesül: szeretne majd saját házba költözni családjával.
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Marianna gyermekkorától kezdve nehéz körülmények között él: a Nógrád
megyei Jobbágyi faluban nevelkedett,
a felső tagozatban rajztanára fölfigyelt
rajzkészségére, de akkor Mariannának
nem volt módja fejlesztenie képességeit. Varrónőnek készült, de korán
férjhez ment, s három gyermeke született, akik már felnőttek, s önállóan
élnek. Marianna közben elvált, s mostani párjával 12 éve van együtt. Ebből
a kapcsolatból született 2008-ban Noémi, a kislányuk. A 12 év alatt Marianna
nehéz anyagi körülmények között élt.
Kilencszer költözött albérletből albérletbe, majd családok átmeneti otthonába. Most is ott él Érden a család.
Marianna egy kis üzletben dolgozik eladóként. A rajzolást felnőttként, gyermeknevelés közben kezdte el újra. Sem
mestere, sem professzionális rajzeszközei nem voltak sosem. Többféle anyaggal és technikával dolgozik; a képeken
kívül nagyméretű faliképeket is fest
lakásokba.

lönféle értékeket létrehozni. S jó
alkalom ez az összejövetel arra is,
hogy megemlékezzünk november
12-éről, a szociális munka napjáról, melyet 20 éve ünnepelnek
világszerte. Ugyancsak 20 éves
az 1997. XXXI. törvény, amely a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól, s amely
mostani szakmai tevékenységeink
egyik alapját képezi. Azért is érdekesek számunkra - diósdiaknak,
érdieknek - ezek az adatok, mert
a magyarországi szociális munka, a családsegítés történetének helyi vonatkozásai is
vannak: az országban elsőként Érden jött
létre 1983-ban sérült gyermekeket ellátó
fejlesztő napközi otthon dr. Dizseri Tamás
gyermekorvos kezdeményezésére Paróczai
Zoltánné irányításával. Közben egyre jobban érződött az igény a hátrányos helyzetű
családok részéről is a segítségre. Tarnóczi

Márton nap

2017. november 11-én került sor Diósdon a Márton napi mulatságra az iskola tornacsarnokában. 16 órakor a rendezvény
megnyitása után a Pesovár Ferenc Néptáncsuli programja
következett: először a szólisták előadását hallgathattuk, majd
tánctanítás következett a szólisták közreműködésével. Ezután csapatjátékok következtek, melyen a néptáncsuli tanuló-
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ival együtt játszhattak az érdeklődő gyerekek. A játék után a
Naprózsa és a Szőlővirág Néptáncegyüttesek segítségével néptánctanítás következett, melyen lelkesen vettek részt a gyerekek. A néptáncsuli a Szőlővirág és a Naprózsa Néptáncegyüttes
bemutatójával búcsúzott a közönségtől.
A legkisebbek kerekítő foglalkozáson vehettek részt Kucsera Klári vezetésével egy tanteremben, melynek során Kerekítő
Manó interaktív bábjelenetével kezdődően egy kis kacagásillatú lélekfürdőt kerekítettek a családoknak, babáiknak és azok
nagyobbacska testvéreinek élő népzenével, kecskeduda-, citera- és furulyaszóval, varázshangokkal, népdalokkal, játékokkal,
hangutánzással, közös babás mókázással és népzenés táncikálással.

A tornacsarnokban az érdeklődőket kézműves foglalkozások,
népi játszóház és kirakodóvásár várta.
Az elkészített lámpásokkal 18 órától zenés lámpás
felvonulás vette kezdetét,
majd a Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület bemutatta a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
című mesejátékot.
19 órától táncház következett, melynek során
kicsik és nagyok rophatták a moldvai, reneszánsz, széki, küküllő-menti, kalotaszegi és
palatkai táncokat.
A rendezvény 20 órakor zárult, aki részt vett rajta, maradandó élménnyel távozhatott.

Óvodánk hírei

A 2017/2018-as nevelési évet megnyitva szeptember
elején elkezdte óvodánk mindennapi életét. A
„régi” gyermekeket visszavártuk a nyári szünetről és várakozásokkal telve készülődtünk az újak
befogadására. Elkészült a Házirendünk módosítása és az új nevelési év Munkaterve is.

Szeptember vége felé - a visszaszokás és befogadás mellett - az
ismétlési szakasz után elkezdődtek újra foglalkozásaink. Az óvónénik az aktuális témakörökhöz igazítottan, hetente egymásra építve
nyújtják a tudás morzsáit csemetéinknek anyanyelv, természet- és
környezetismeret, mese-vers, testnevelés, ének-zene és vizuális területen. A nagyobbak a matematika világába is bekukkantanak.
A nevelőtestület egyeztetése után mindhárom épületben kialakult
az éves program tervezete, melynek első eseményeit már meg is éltük.
Az Ifjúság utcai óvoda gyermekeivel ellátogattunk az etyeki Ödön
tehenészetbe, ahol a borjúbölcsitől kezdve az óvodásokon át eljutottunk a kifejlett tehenek csapatáig, sőt a kismamákat is megnézhettük! A program végén megvendégeltek bennünket Túró Jucival
– saját termékű túrós édességükkel. Októberben pedig „Lipem, lopom a szőlőt” című szüreti mulatságon vettünk részt az óvodánkba
érkező előadó irányításával.
A Gárdonyi Géza utcai óvoda immár 5 csoportos óvodává fejlődött, elkezdte a kicsik befogadását. Nekik a külső programot házhoz
hoztuk, az állatok világnapja alkalmából kihelyezett állatbemutatót
nézhettek meg, és simogathatták a megsimogatható kis állatokat.
Később az Álomzúg társulat előadásában nézték meg gyermekeink
a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című színvonalas meseelőadást.
A Kocsis utcai óvodásaink ellátogattak a szigethalmi Állatparkba,
ahol a gyönyörű őszi időben megtekinthették az ott élő állatokat, sőt
a legtöbbet etethették is! Láttunk ott juhokat, kecskéket, tehenet,
lovat, szárnyasokat, őzeket, még felsorolni is nehéz, mennyi féle állatot! A pihenést a hátizsákban fellelhető elemózsia elfogyasztása és
a játszóterek nyújtották. Novemberben a Nefelejcs színház érkezett
meseelőadásával óvodánkba.
Ezekben a napokban pedig izgatottan készülődik a Kocsis utcai
óvónénik kis közössége, hogy meglepjék a gyermekeket mind a három épületben házi meseelőadásukkal! A mese címe Kacor király.
Várjuk őket!
Októbertől elindultak a délutáni különórák is. Óvodánkban sakk,
foci, judo, egyensúly- és mozgásfejlesztő torna, valamint néptáncoktatás választható önköltséges alapon. Háromféle felekezet hitoktatói
- a katolikus, a református egyház és a Paulus Evangéliumi Közösség
- tartanak foglalkozásokat a kicsik nyelvén.
Mindezeken felül a Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosít
óvodánk részére ingyenes német nyelvoktatást játékos formában,
melynek folytatása lehet a helyi iskola német tagozatú osztálya.
Természetesen ezeket a foglalkozásokat elsősorban nagyobbak
részére ajánljuk, hiszen a foglalkozások időtartama és a gyermekek
figyelmének fejlettségi szintje ezt indokolja.

Diósd Városért díjban részesült

Moldován László

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben a
közösségért végzett áldozatos és kiemelkedő munkája elismeréseképpen Diósd Városért Díjat adományozott Moldován
László részére. Cikkünkben őt kérdeztük életéről.
• Mióta él Diósdon?
Marosvásárhelyen születtem, 1984-ben érkeztem Magyarországra. Feleségem budapesti születésű, házasságunkból két
gyermekünk született, most 32 és 28 évesek. 1998-ban költöztünk Diósdra.
• A diósdi lakosok naponta találkozhatnak Önnel, amikor  a város
ügyeit intézi, szállítja a szükséges felszereléseket és embereket,
illetve a rendezvényeken is segédkezik. Mióta dolgozik az Önkormányzatnál?
35 évig vendéglátósként dolgoztam, majd 2011-től a Diósdi
Városgazda Kft-nél kezdtem dolgozni. Autóvezető voltam,
részt vettem a rendezvények előkészítésében. 2015-ben kerültem át az önkormányzathoz gépkocsivezetőként.

• Szeret Diósdon élni?
Nagyon szeretek, a várost otthonomnak érzem. Itt vannak a
barátaim, sok mindenkit ismerek és engem is ismernek. Itt szeretnék megöregedni. Egy évem van még a nyugdíjig, szeretném
ezt továbbra is az Önkormányzatnál dolgozva eltölteni.
• Meglepődött, amikor értesült, hogy Ön is részesül Diósd Városért
Díjban?
Nagyon meglepődtem, de természetesen örültem neki. Úgy érzem, hogy mindig mindent megtettem a városért, és ez a jövőben is így lesz. Munkám során együttműködöm a polgármesterrel, a továbbiakban is így szeretnék dolgozni.
Gratulálunk a díjhoz, és további jó munkát kívánunk!
Fekete Alexandra
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Vöröskeresztes hírek
2017. november 29-én 17-től 19 óráig ruhacserebere lesz
Diósdon a Kék Géza Közösségi Házban. Szeretettel várunk mindenkit, akinek szüksége van ruhára vagy
bármilyen használati tárgyra. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy nemcsak azok vihetnek ruhát, akik hoznak, hanem bárki, akinek szüksége van rá.
2017. december 8-án 15-től 18 óráig véradás lesz Diósdon a Kék Géza Közösségi Házban.
Mindenkit szeretettel várunk.
Aki tagnak szeretne jelentkezni, a véradás ideje alatt
megteheti!
Segíts, hogy segíthessünk!
Vöröskereszt Diósdi Alapszervezete

Judo hírek
Budapestet is
meghódítottuk

Kurdi Benedek
ezüstérmes
az Országos
Bajnokságon

November első hétvégéjén Győrben rendezték a serdülő B korosztály (2004) idei
Magyar Bajnokságát. A versenyen négy
sportolónk lépett tatamira, közülük hárman még diák korosztályúként.
A nehézsúlyban (+73 kg) szereplő Kurdi Benedek magabiztos győzelemmel

Október 14-én került sor az idei év Budapest Bajnokságára, melyre a budapesti
régión kívülről is érkeztek versenyzők
szép számmal. Diák korosztályúak és
serdülők mérték össze tudásukat a versenyen.
Diák C korosztályban Jüttner Janka és
Kisfaludy Eszter egyaránt súlycsoportja
legjobbja lett, aranyérmet szerzett. Révay Balázs a dobogó harmadik fokára
állhatott.
Diák B korosztályban Tölgyfa János
ötödik helyen végzett. Szatmári Szabolcs
sajnos helyezetlenül zárt.
Diák A korosztályban Balog Bálint és
Bodor Sebestyén egy súlycsoportban indult. Bálint harmadik, Sebi pedig negyedik helyezett lett.
Serdülő korosztályban indult a két
diák A korcsoportú versenyzőnk is. Balog Bálint ötödik, Bodor Sebestyén hetedik helyen végzett az idősebbek között.
Bodor Sára, Büki Viktória és Hajdu
Ilang nem talált legyőzőre, mindhárman megnyerték súlycsoportjukat, így
aranyérmet vihettek haza. Vargha Zsolt
ezüstérmet szerzett, Riedl Dóra negyedik
helyen végzett.

kezdett, majd kicsit nehezebb mérkőzés
következett, ahol ellenfelét passzivitásért
intették háromszor, így Benedek került
ki győztesen az összecsapásból. A döntőben sikerült meglepni versenyzőnket, így
a szépen csillogó ezüstérmet nyerte meg.
A korosztálynál fiatalabb három versenyzőnk közül Balog Bálintnak és Bodor
Sebestyénnek sikerült meccset nyernie.
Jüttner Ábelnek nem kedvezett a sorsolás, két vesztes meccsel búcsúzott. Pontszerző helyre ezúttal nem sikerült odaérniük.

Három magyar
bajnok és egy
bronzérmes

November 11-én Százhalombattán került sor a legfiatalabb versenyző korosztály (Diák C 2008) országos bajnokságára, ahol öt versenyzőnk vett részt.
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„Libakergető” futók Diósdon

Szép, napsütéses időben került sor a III. Márton napi „libakergető” futásra. Ugyan volt a startnál liba, de szerencsére a
„kiállítási tárgyat” nem kergette meg senki. Sőt, volt „Márton
napi nyulunk” is bemutatóra (az egyik futótárs jóvoltából).
Szokatlanul nagy számban jelentek meg a kisliba futók is a gúnárok és a libalányok/asszonyok mellett. A szokásos 700, 1400,
4000 és 8000 méteres táv teljesítése után mindenki jóízűen falatozhatott a Szerencse-sarok ábécé által felajánlott libazsíros
kenyérből és libatepertőből.
Ezúton szeretnénk megköszönni a tanárnő munkáját, aki
egész osztályával jelent meg, és természetesen a rendőrök, polgárőrök, valamint minden segédkező munkáját.

Sportolóink minden elvárásunkat felülmúlták!
A lányok között két indulónk volt.
Jüttner Janka nem hagyott kétséget afelől, hogy ő a legjobb dzsúdós az országban a -30 kg-os súlycsoportban. Minden
meccsét ipponnal fejezte be, így begyűjtötte első magyar bajnoki címét. Kisfaludi Eszter (-45 kg) is felülmúlta önmagát,
egyben ellenfeleit is. Ő is a dobogó legfelső fokára állhatott!
A fiúk is kitettek magukért. Szatmári
Szabolcs (-39 kg) ippon győzelemmel
kezdett. A folytatás azonban nem sikerült neki, habár kiválóan dolgozott. Kilencedik lett. Révay Balázs egy kis sérülés utáni kihagyás után állt újra tatamira,
ami nem látszott a munkáján. Kiválóan
dolgozott, egészen az aranyéremig menetelt. Horváth Nándor is esélyesként
érkezett, de egy aprócska hiba miatt nem
jutott be a döntőbe. A bronzmeccsen
azonban már nem hibázott, ipponnal
léphetett fel a dobogó harmadik fokára.
Gratulálunk!

Arany minősítést kapott a
Gellért Kórus

A Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége
(KÓTA) minősítő hangversenyén
(Tatabánya 2017.
november 11.) a
Diósdi Gellért Kórus Szabó Katalin
karnagy
vezetésével vegyeskarok kategóriában a szakmai zsűri döntése
alapján arany minősítést kapott.

Diák közösségi munka

A mai rohanó, értékválságos, internet uralta világunkban gyermekeink és mi, felnőttek is gyakran eltévedünk, elveszettnek
érezzük magunkat. Hiányzik a meghitt légkör, a barátok, a személyes kapcsolatok, a közös játék és sokszor a család is. Hogyan
lehet ezen segíteni? A közösséget, a közösségi gondolkodást és
annak megtartó erejét kellene újra építeni.
A középiskolásoknak kötelező 50 óra közösségi munkát végezni. Itt, a mi városunkban is van erre lehetőség, nem kell
munkalehetőséget keresgélni más településeken. A közösségi
ház, az önkormányzat, a civil szervezetek sokféle tevékenységben vennék hasznát a diákok munkájának, amivel erősíthetnénk kötődésüket a településhez, hiszen amit megismertünk,
azt tudjuk igazán szeretni. A város és a családok szempontjából egyaránt sokféle hasznát látjuk az itthon végzett közösségi
munkának.
Januártól ehhez a munkához és a pályaválasztáshoz kapcsolódó programot dolgozunk ki.
Diósd nagyon kedves város sok-sok jó emberrel! Szeretnénk,
ha gyermekeink is látnák ezt, és tennének azért, hogy ez így
maradjon. Erősödjön a közösségi gondolkodás, az egymás iránti felelősség érzése!
Szücs Anna, Hegedüs Ildikó

Szeretettel
várjuk minden zenekedvelő barátunkat
a hagyományos
karácsonyi koncertünkre
december 10-én, vasárnap
10 órakor a diósdi rk. templomba.
Diósdi Gellért Kórus

Sára-séták
Szilvivel
kulturális barangolások országszerte
Vetítés, tea, forralt bor, sütemény
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk egy jó
hangulatú, teázással és
sütizéssel egybekötött vetítésre, melyet az egész éves
kirándulásaink és sétáink képanyagából állítottunk
össze.
Ismertetjük jövő évi terveinket is.
Időpont: december 7. 15.00 – 18.00
Helyszín: Kék Géza Művelődési Ház
A belépés ingyenes.
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Szent Márton

Márton nap a néphagyomány szerint az éves gazdasági
munkák lezárásának ideje is, egyben a téli pihenés időszaka a természet számára. Ekkor
vágták le először a hízott libákat, és az
újbort is ekkor kóstolták meg először.
A legenda szerint a IV. században
Szombathely környékén született
és a római császár katonájaként
szolgáló Márton egy különösen
hideg téli estén francia honban
lovagolva megosztotta meleg
köpenyét egy nélkülöző koldussal. Aznap éjszaka álmában
megjelent Jézus a koldus alakjában. Ettől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta.
Jóságáról még életében legendák
keringtek, püspökké szentelték, de
Mártont szerénysége méltatlannak
tartotta e címre, ezért elbújt egy libaólban.
A libák azonban hangos gágogásukkal
elárulták, így megtalálták, és Tour püspökévé
szentelték.
A Márton nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző
utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság
megengedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bérleteket, járandóságokat,
gyakran
természetben,
például liba formájában. Az újbor megkóstolása,
finom ételek fogyasztása már önmagában jó hangulatot teremtett
az
országszerte
megrendezett vigasságokon.
A német nyelvterületekről ismert lámpás felvonulás is Szent
Márton emlékét
hivatott őrizni,
és a jó cselekedeteket
jelképező
fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. Az ilyen felvonulások egyre elterjedtebbek hazánkban is, leginkább kisgyerekes családok vesznek benne részt. Sötétedés kezdetekor maguk készítette
lámpásokkal járják az utcákat, közben Márton napi dalokat
énekelnek. Ahol mód van rá, a vonulókat a lován ülő Szent
Márton (piros köntösben, római katonának öltözve) vezeti
a megemlékezés központi helyszínére. A gyerekek gyakran
kis műsort adnak elő, jellemzően eljátsszák Szent Márton
és a koldus találkozóját. A műsor befejezéseként Márton
napi tüzet gyújtanak, liba alakú süteményt eszegetnek.

Márton napi időjóslás

A tapasztalat szerint Szent Márton napja körül legtöbbször elromlott az idő, és leesett az
első hó. Ha hó esett, akkor azt mondták,
hogy Szent Márton püspök fehér lovon jött.
Ha Márton napja fehér lovon
köszöntött be, hosszú telet jósoltak, ha barna lovon jött, vagyis
nem esett a hó, úgy tartották,
karácsonyig nem is lesz. Ha kevés hó esett: Márton csak megrázta a szakállát.
„Ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, borús Márton,
borongós tél” - mondja a rigmus.
Úgy tartották, hogy a Márton
napra levágott lúd mellcsontja
megmutatja, hogy milyen idő várható; ha barna volt: esős, ha fehér: havas
telet vártak.
A népi megfigyelések szerint „ha Márton
napján a lúd jégen áll, karácsonykor sárban botorkál”.
A néphit szerint a Márton napi eső nem jelent jót,
mert utána rendszerint fagy, majd szárazság következik.

ANYAKÖNYVI HÍREK

október

Múltidéző

Újszülöttek:
Bana Jázmin Júlia
Sipiczki Erik
Hoffmann-Fejes Róza
Harth Kincső
Nagy Erik
Rosta Dorka
Laczkó Rozina
Zsiga Flóra
Vécsey Kornél
Simon Minka
Héjj Olivér Tasziló

Gratulálunk gyermekük érkezéséhez!
Házasságot kötöttek:
Gál Réka és Ringhoffer Örs István
Forró Zsófia és Bujka Zsolt Csaba
Demeter Csilla Katalin és Pásztori-Kupán István

Gratulálunk, és hosszú,
boldog házaséletet kívánunk!
Elhunytak:

Schneider Józsefné
Dr. Lőrinczi Attila
Kétszeri Józsefné
Doma József
Császár Istvánné
Fási Lajos Imréné
Sikos Sándor
Tóth Mária
Őszinte részvétünk az elhunytak
hozzátartozóinak!

Nefelejcs
Bábszínház

Akinek Diósdon óvodás korú, vagy pár évvel idősebb gyermeke van, biztosan ismeri a Nefelejcs
Bábszínházat, hiszen 6 éve rendszeresen láthatjuk
előadásaikat keddenként, szombatonként a Kék
Géza Művelődési Házban. Most a bábszínház két
előadóját, Erdélyi Erikát és Erdélyi Istvánt ismerhetjük meg közelebbről.
• Mindig bábszínésznek készültetek?
Nem, mindkettőnknek teljesen más a szakmája. Az igaz, hogy
gyermekként énekkarban énekeltem, és vonzott a színészeti pálya, de például élő bábszínházat sokáig nem is láttam, bábelőadást
csak tévében néztem, akkor is ijesztőnek találtam, hogy a kesztyűbáboknak nincsen lábuk. A régi, kosztümös filmek vonzottak, de tanulmányaimat nem ebben az irányban végeztem sem

TÉLAPÓ ÉS AZ EZÜSTMACKÓ
2017. november 28. kedd 17.00.
A vidám történet Marci kalandos útjáról szól, melynek célja, hogy ajándékot hozzon kishúgának a
hóemberek városából, Télapótól...
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.
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én, sem a férjem.
• Hogyan lettetek mégis bábosok?
Amikor már voltak gyermekeink, a baráti társaságból néhányan kesztyűbábos bábszínházat alapítottak, egy barátnőmet és engem kértek meg, hogy segítsünk nekik a
felkészülésben. Mi nem csak megnéztük az előadást, és bátorítottuk barátainkat, de sok ötletünk is volt. Az anyukák
csapata -ahogyan lenni szokott- a gyes végén feloszlott, de
én megszerettem a bábozást. Kesztyűs bábbal nem akartam játszani (hiszen nincsen lába…), marionettel kezdtünk.
Marionett színpadot nem láttunk előtte, nekünk kellett
megtervezni a paravánt, a díszletet, a bábokat. Először
csak ismerősök szórakoztatására léptünk fel, de hamarosan elkezdtünk közönség előtt játszani. A barátnőm, akivel
a fellépéseket vállaltuk, visszament dolgozni, így egyedül
maradtam a bábozással. István, a férjem ekkor szállt be
mellém előadónak. Azóta együtt dolgozunk. 2000 decemberében tartottuk első nyilvános előadásainkat, s azóta járjuk az országot, hogy nagy marionett és asztali bábokkal,
vidám, zenés mesékkel szórakoztassunk kicsiket és nagyokat.
• Hogyan választjátok ki a meséket?
Igyekszünk tanulságos meséket választani, melyek alapvető értékeket közvetítenek: ne csúfolódj, ne bántsd a társadat... Ezek a
mesék az óvodásoknak szólnak elsősorban, a gyermekekre pozitív hatással vannak. Természetesen a mese kiválasztásánál annak
is jelentősége van, hogy nekünk tetsszen. Sok szülő és gyermek
- és természetesen a mi - nagy kedvenceink Marék Veronika történetei: a Kippkopp és a Boribon mesék. Veronikával jó szakmai
kapcsolat alakult ki köztünk.

• Ti készítitek a bábjaitokat?
Akik ismernek bennünket, megszokhatták, hogy szeretünk nem
ijesztő, hanem kedves, szép bábokkal dolgozni. Az előadás sikere
a bábokon is múlik. Egy olyan kis bábszínház, mint a miénk, nem
rendelkezik külön bábkészítő műhellyel, próbateremmel. Eleinte mi magunk készítettünk minden bábot és díszletet. A megálmodástól az utolsó ragasztásig, varrásig – persze legtöbbször
éjjelente. Mulatságos volt, amikor az egész konyha tele lett apró,
mindenhez tapadó hungarocelldarabkákkal. Persze hajnaltájban
már nem mindig volt mulatságos összetakarítani, de mégis így
éreztük azt, hogy a bábok olyanok, mint amilyennek mi szerettük volna. Mára már néhány mesénk szereplőit “igazi bábkészítő”, Tóth Zsuzsa készítette.
• Országos szinten ismert előadók vagytok. Hol léptek fel szívesen?
Valóban sok helyre hívnak minket. Vidékre is szívesen járunk,
külföldre is eljutottunk már meséinkkel. Budapesten több helyen
is tartunk előadásokat, és a diósdi gyerekeket is jól ismerjük már.
• Miért jó a gyermeknek, ha lehetősége van élőben bábszínházat nézni?
A családos alkalmakon lehetősége van a szülővel, nagyszülővel
közös élmény szerzésére a gyermeknek. Amellett, hogy a mese az
ő korosztályának szól, a mesében a saját kérdéseivel, problémáival találkozik, közben végigizgulhatja a történetet, így koncentrálóképessége is nő. De a legfontosabb, ami miatt érdemes elvinni egy gyermeket bábszínházba az az, hogy itt lehetősége van
a kulturált szórakozás megtanulására. A későbbi színházi előadások élvezetének megtanulása itt alapozódik meg. Ezért kérjük
a szülőktől előadások előtt, hogy ne egymással beszélgessenek,
hanem gyermekeikkel együtt élvezzék az előadást, ezzel példát
és mintát adnak, ha szükséges, suttogva magyaráznak, együtt
énekelnek, tapsolnak. Az a jó, ha a gyerekek nem eszegetve, szaladgálva töltik az előadás idejét, hanem a szülő kezét fogva, az
ölében vagy mellette ülve valóban közös élményben részesülnek.
• Hol láthatnak legközelebb titeket az érdeklődők?
Diósdra november 28-án a Télapó és ezüstmackóval jövünk,
januártól pedig továbbra is havi rendszerességgel lesznek előadásaink, melyekről innen, az újságból vagy plakátokról tájékozódhatnak az érdeklődők. Ezen kívül honlapunkon www.
nefelejcsbabszinhaz.hu vannak feltüntetve a legközelebbi előadásaink.
Köszönjük a beszélgetést, további sikeres munkát kívánunk!
Fekete Alexandra

Védőoltás! Jön az influenza!
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Az influenza elleni védőoltás a háziorvosoknál már rendelkezésre áll, ideje beadatni!
A hideg idő beköszöntével gyakoribbá válnak a felső légúti
gyulladásos megbetegedések, „megfázások”, felső légúti hurutok. Többségüket vírus okozza, melyek közül kiemelendő az
influenza.
Az influenzavírus a légutak felső sejtjeiben szaporodik, nyálkahártya-gyulladást okoz. Az influenza szezonálisan fordul elő,

a mérsékelt égövön „szezonja” novembertől márciusig tart,
Magyarországon az influenzajárványok 6-12 hét alatt zajlanak
le. Világjárvány csak ritkán fordul elő, akkor, amikor egy új antigén-szerkezetű virulens kórokozó jelenik meg (utoljára 2009ben volt ilyen).
A típusos tünetek: rövid lappangási idő (1-4 nap) után hirtelen alakul ki magas (38 °C fok feletti) láz, izomfájdalom, levertség, gyengeség, torokfájdalom, esetleg köhögés, hányinger. A
legtöbb beteg esetében a láz 2-4 napig tart, és pihenés, C-vitamin, lázcsillapítás, bő folyadékfogyasztás mellett nyomtalanul
gyógyul. A tisztán vírusos fertőzés tehát nem szorul antibiotikus kezelésre. Fontos a tünetek jelentkezésekor orvoshoz
fordulni, mert a kezelés korai elkezdésével, illetve pihenéssel
a felülfertőződés, illetve a kórokozó terjedése megelőzhető.
Influenzaszerű tüneteket egyéb kórokozók is okozhatnak,
melyeket klinikai tünetek alapján nem lehet elkülöníteni az
influenzától. Az influenzaszerű megbetegedések 30-60%-a
tünetmentesen, vagy igen enyhe tünetekkel zajlik. Az influenzajárványok a lakosság 5-10%-át betegítik meg, leggyakrabban
a gyermekeket és az időskorúakat.
A hosszabb ideig tartó lázas állapot szövődményre utal. A
súlyos lefolyás kialakulhat vírusos tüdőgyulladás kialakulása
miatt, illetve a vírusos fertőzés miatt sérült nyálkahártya fogékonnyá válhat a bakteriális felülfertőződésre. Az influenzafertőzés súlyosbíthatja a meglévő krónikus alapbetegséget is, az
elesett általános állapotú idős betegek esetében akár végzetes is
lehet. A súlyos szövődmények 90%-ban az időskorúak körében
fordulnak elő, különösen a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésben, asztmában, cukorbetegségben, daganatos betegségben, kóros elhízásban szenvedőket érintik.
Az influenza és a vele összefüggésbe hozható súlyos szövődmények leghatékonyabb megelőzése a védőoltás. Az idén a 3 Fluart

nevű oltóanyag áll rendelkezésre a háziorvosoknál. A védőoltás
ingyenes alapbetegségtől függetlenül minden 60 éven felüli beteg
számára, ezen kívül életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi
betegek, asztmások, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, a veleszületett betegség, vagy orvosi kezelés (pl. daganatos
betegség) miatt immunhiányos állapotú, a máj- és vesebetegek, a
cukorbetegek, a várandósok vagy a gyermekvállalást tervező nők,
és a tartós szalicilátkezelésben részesülő gyermekek vagy serdülők
számára. A gondozási, ápolási otthonokban élők és gondozóik, az
egészségügyi dolgozók, a sertés- és baromfitartással, állatszállítással foglalkozók és a migránsokkal dolgozók számára is ajánlott.
A védőoltás az idős emberek körében a kórházi felvételek számát 25-40%-kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. A hazai vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően lehet enyhe mellékhatás:
fejfájás, levertség, hőemelkedés vagy bőrpír az oltás helyén. Ezek
a nem kívánt mellékhatások 24-36 óráig tarthatnak.
A védőoltás hatásának kifejlődése kb. 2 hét, tehát érdemes a
szezon elején beadatni. Az oltóanyag rendelkezésünkre áll, várjuk szeretettel betegeinket.
Dr. Magyar M. Tünde
háziorvos

Őszi séta a Margitszigeten

A klubban egy beszélgetés során szó került a ginko bilobáról.
Megtudtuk, hogy ez a páfrányfenyő tudományos neve, s a Margitszigeten is található.
Nosza, nézzük meg ezt a számunkra ismeretlen növényt!
Klubunkból többen felkerekedtünk, és elindultunk a verőfényes, kellemes, majdnem nyári időben ismereteket szerezni.
Sétánk első állomása a szökőkút volt, lenyűgözött minket
táncoló vízsugarainak látványa. Tovább sétálva elhaladtunk a
kis állatkert mellett. A sok kedves, ismert állat mellett újabb
szerzeményeket is felfedeztünk, például a hófehér, selymes tapintású, aprócska ázsiai selyemtyúkot, amely rövid időn belül
a látogatók kedvencévé vált. Elsétáltunk egészen a domonkos
rendi kolostorig és a szomszédságában álló víztoronyig. Közben gyönyörködtünk az ezer színben pompázó falevelekben és
a villámként cikkázó mókusokban. Séta közben Inzselné Panni
röviden ismertette a sziget történetét, Tomoziné Gizike pedig
elsorolta a ginko biloba fontos tulajdonságait. Hatékony kezelést nyújt hasmenésre, érelmeszesedésre, gyomor-, szív- és
érrendszeri problémákra, légzőszervi panaszokra és számos
egyéb esetben. Fontos azonban tudni, hogy csak szárított leveleiből készíthető tea!
Időközben kiderült, hogy a keresett fa még meglehetősen
messze van, ezért két lelkes társunk kivételével visszafordultunk. A kirándulás így sem volt kárba veszett idő, hiszen eredménye egy közösen eltöltött kellemes délután volt.
S lássatok csodát! Kiderült, hogy a fa, amiért Budapestre
utaztunk, itt, Diósdon is megtalálható.
GHK

Kiadó
raktárhelység
Diósdon az ipari parkban

alagsori raktárhelyiség rész
2
80 m + iroda 35 m2 + egy 360 m2-es új, őrzött,
műgyantázott raktárhelyiség kiadó targoncával.
Külön-külön is bérelhetõ. 1200 Ft / m2.
Érdeklõdni a következõ 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

Dolgozzon a
Játékgyárban!
Beköltöztünk az újonnan épült modern csarnokunkba. Az alapterület és a forgalom jelent�s növekedése miatt új munkatársakat keresünk.
Feladatkörök:
A raktár kezelése. Készáruk, és nyersanya
gok nyilvántartása, ki- és betárolása. Állandó kommunikáció az értékesítéssel, és a
gyártással.

�

nyomdaipari utófeldolgozást vég � Ez�gyszer�
gépek kezelése. Betanítást biztosítunk.
konfekcionálása, fóliázása. Könny�
� Játékok
�zikai munka.

Jelentkezését várjuk az
info@promitor.hu
e-mail címen, vagy telefonos egyeztetés
(30 508 6818) után személyesen
a Diósd, Ipar u.11/b szám alatt
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Dinamikusan fejl�d� �állalkozás,
kit�n� munkakörülmények, jó csapat.

LELKI EGÉSZSÉG

Szeretnék segíteni…

Lelki válság, érzelmi bizonytalanság esetén,
családi és gyermeknevelési problémákban,
kapcsolati zavarok vagy stresszkezelés során,
egyén és környezet okozta feszültségek megoldásában,
fiatalok jövőképének építésében egy felgyorsult társadalomban…

2,5 éves kisfiú szörföl a tableten

A kisfiú 2,5 éves lehet. Egy etetőszékben ül a cukrászdában.
Az apuka a tabletet a gyerek elé teszi, és a kisfiú a mutatóujjaival már rutinosan böki meg a képernyőt, használja az apa által
előhívott ikonokat. Az apuka néha felnéz érintőképernyős mobiljáról, újabb felületeket kínál kisfiának böngészésre. De nem
szól a gyerekéhez.
Sosem korai elkezdeni a digitális világ kínálta lehetőségek
feltárását. Jártasságot, készségét szerezni, a net-generációnak
része lenni. A szülő számára egyszerűbb lefoglalni az apró gyereket színes rajzfilmmel, videóval vagy játékkal, közben apuka
szabadon szörfölhet saját mobiltelefonján. Könnyebb, mint beszélni a gyerekéhez. Azt tudjuk, hasznos – időben – kifejleszteni az új technológiák igényelte kezelési módokat.
De vegyük figyelembe a mindennapi társalgás, a szemtől
szembeni kommunikáció kihívásait az online kapcsolati tér dominanciájában. Nem egyszerű helyzet. Sokan túl sok időt töltenek a közösségi hálón, rengeteg „ismerősük” van, és áramlanak
a keresett és nem keresett információk. Kérdés: jól működik-e
személyes kapcsolati hálójuk is? Tudnak-e hatékonyan társalogni? Átlátják-e a kommunikációs helyzeteket? A túlzott eszközhasználatnak hosszú távon negatív következményei lehetnek a személyközi kommunikáció szempontjából. A korlátlan
mennyiségű információ fáraszt, nem biztos, hogy szűrni tudjuk. Túl sok inger éri az egyént, amely mind feldolgozásra vár.
Gyakori látvány: a fiatalok az asztal körül ülnek, nem beszélgetnek egymással, néha felhívják egymás figyelmét egy képre,
egy üzenetre. A közösen eltöltött idő nagy részében külön-külön chatelnek, üzenetet küldenek, vagy „interneten lógnak”, azt
is mondhatjuk: „a közösségi hálón keresnek menedéket”. Mi ez?
Illúzió? Társas magány? Ebbe az irányba fejlődik a személyes
társalgás? Módjukban áll-e megvitatni a kortárs problémákat,
vagy csak felületesen kezelik a helyzetet?
Mi történik napjainkban? A fiatalok a személyes kommunikáció kockázata helyett a virtuális világ látszólagos biztonságát
választják. Kevésbé kell felvállalniuk önmagukat, rejtőzködhetnek, úgy érzik, így kevésbé kiszolgáltatottak. A szóbeli kommunikációs készség, a társas készség akkor fejlődik, ha gyakorolják, ha eljutnak a valódi párbeszédig, és megoszthatják
személyes gondjaikat.

Be kell látnunk, az emberi kapcsolatok és társalgás szempontjából az online világnak hátrányai és előnyei vannak.
Hátrányok: kevesebb a személyes kommunikáció, több a
telefonos beszélgetés, az online üzenetküldés; lecsökkent a
papíralapú olvasás, csak a „figyelemfelkeltő hírek” jutnak el a
fiatalokhoz; nem jut idő a történések átgondolására, a problémás helyzetekben improvizálnak. Apad a szókincs, keveredik
az anyanyelv szókészlete az angol nyelv szavaival, kisebb a törekvés a választékosságra, adott a sok hangulatjel, és a rövid
szöveges üzenetek nem fejezik ki az érzelmi töltetet.
Előnyök (vélt előnyök): az új eszközök használata során
könnyebb „naprakésznek lenni” az információk globalizációs
folyamata során. Visszahúzódhatunk egy magunk építette virtuális világba, nem vagyunk kitéve a mindennapok agressziójának. Többnek és másnak láttathatjuk magunkat, így olyanok
„csodálata” is elér hozzánk, akikkel soha nem találkoztunk, akik
nem ismerik emberi valónkat, gyengeségeinket.
Az információk rendelkezésre állnak mindenki számára,
használjuk az új ismereteket, az új tudást saját fejlődésünkre.
Éljünk vele, elemezzük, legyünk kezdeményezőek és nyitottak.
Hogyan tud segíteni a család, a kulturális közeg, az iskola, a
szervezetek, a közösségek, hogy a fiatal és idősebb egyaránt hatékonyan használja az online világ eszköztárát, előnyeit? Hozzájárul-e a digitális kommunikáció a társas érintkezések fejlődéséhez, kiegészíti-e, vagy helyettesíti-e azt?
A modern technológia a személyes viszonyulásban jó lehetőségeket kínál, ha mértékkel használják, megszűrik az információt, rendszerezik és feldolgozzák azt. Ha az egyén ésszerűen
használja és kezeli az új technológia eszközeit, és a maga hasznára fordítja annak előnyeit.

Szabó Gyöngyvér egészségfejlesztő
mentálhigiénikus, kommunikációs
készségfejlesztő

Amennyiben szeretne megkeresni, kérem, írjon
(e-mail cím: gyonszab@gmail.com) vagy hívjon (+36 30 630
70 23). Tájékozódhat még a http://dibonom.hu/index.php/
gyik címen is.
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Társasköri kirándulás

„Minden szál hozzá vezetett …
a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja ”
(Szerb Antal)
A Diósdi Társaskör engem bízott meg, hogy október 7-én
„évfordulós” kirándulást szervezzek Nagykőrösre Arany János
születésének 200. évfordulója alkalmából. Igyekeztem gazdag,
tartalmas programot összeállítani, így más évfordulókra is emlékeztünk.
Útközben megálltunk a gyönyörű ócsai román-gótikus református templomnál (a reformáció éve is van) és a tájháznál. A
templomban Szent László-freskó is található (Szent László-emlékévet is ünnepelünk). Megemlékeztünk a Hősök emlékművénél a limanowai csatában elhunyt ócsai katonákról.
Nagykőrösön Arany Jánosra emlékeztetett minden: az
Arany-kiállítás, a gimnázium, az emlékpad, a tanári kar szobra.
Gondozott, szép
kisváros felújított
terekkel, épületekkel, Kossuth- és
Arany-szoborral.
A Kodály-év kapcsán Kecskeméten koszorúval és
énekkel, valamint
a Kodály-intézet
megtekintésével
emlékeztünk Kodályra. Bejártuk a „tolerancia” terét, a több térből álló főteret, ahol 5 felekezet temploma található. A Hangszermúzeumban egyedülálló kiállításban és hangszerbemutatóban volt részünk. Kecskemét is gyönyörű, szökőkutak, szobrok

mindenütt, s szerencsére a harangjátékot
is hallhattuk! Láttuk a
szecesszió épületeit, a
zsinagógát is. A társaságot bevittük a Katona József Könyvtárba,
azt hiszem, nem bánták meg: egy „igazi”,
modern könyvtárat láthattak.
Mindenhol
a
könyvtáros kollégák voltak segítségünkre, de Ócsán
is külön kérésre
jöttek az idegenvezetők a „hajnali”
órában.
Bízom abban,
hogy a résztvevők
jól érezték magukat! Nyitottak voltak a látnivalókra, az információkra - mert csak így érdemes eljönni egy ilyen tartalmas,
de fárasztó útra! Elnökünk, Podráczky Józsefné betegség miatt
nem tudott jönni, helyette Völgyi Márti volt velünk a vezetőség képviseletében, illetve ő volt a „pénzügyminiszter”. Nagyon
hiányzott Benkő Judit is, aki az egyesület fő fotósa. Helyette
vállalta a fotózás feladatát Dr. Tóth Klára, Árpás Endre, de mások is küldtek képeket.
A kirándulást az önkormányzat támogatta, köszönet nekik!
Bazsóné Megyes Klára szerv ező

A Szent László év tiszteletére adott koncert
„Ó, Szent László, hitünk védjed,
oltalmazd a magyar népet”

„Üdvözlégy, kegyelmes Szent László király,
Magyarországnak édes oltalma,
Szent királyok közt drágalátos gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag.”
(Népének Szent László királyról 1500
körül)
„Amikor a magyar nemesek meghallották,
hogy Magnus király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal
őt választották az ország kormányzására,
vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették.” ( Képes krónika,
Geréb László fordítása)
László királyról számos legenda szól (népszerűsége Mátyás király népszerűségével
vetekszik). Termetével, erejével, a harcban
való jártasságával és személyes bátorságával
a késő lovagkori eszmény megtestesítője.
Uralkodása alatt avatták szentté Istvánt és
fiát, Imrét, Gellért püspököt, András és Benedek zobori remetét, önálló szentjeivel így
Magyarország is elismert lett a keresztény
Európa országaként. László királyt 1192ben avatták szentté III. Béla kezdeményezésére, kultusza ekkor teljesedett ki.

A Diósdi Női Kar és a Schola Gregoriana Diosdiensis szívesen tesz
eleget meghívásoknak, illetve
várja más kórusok, együttesek
megkeresését kapcsolatfelvétel
céljából.
Elérhetőségünk: Diósdi Női Kar
Alapítvány 2049 Kőbányai út 6. Telefon: 06(23) 370-170, email:kemenyking@gmail.com.
Folyamatosan várjuk új tagok
jelentkezését! Próbanapunk kedd
18-20 óráig. Helyszíne a Budapesti
Nemzetközi Keresztyén iskola (2049
Diósd, Ifjúság út 11.)
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A Szent Gellért hét egyik kulturális eseményeként az Ars Sacra nyitott templomok
napja keretében a Diósdi Női Kar kisegyüttese, a Schola Gregoriana Diosdiensis a
Szent László év tiszteletére adott koncerten
a lovagkirályra emlékező gregoriánokkal és
régi népénekekkel ünnepelte Szent László
király koronázásának 940. évfordulóját.
Az igényesen összeállított műsort a nagy
királyról és néhány tettéről készített festményrészletek, korabeli ábrázolások vetített
fotói, valamint az életéről szóló könyv néhány fejezetének felolvasása tette színesebbé.
Szent László királyunk I.Béla és a lengyel
Richeza királyné másodszülött fia, akiről
számos legenda szól. 1077-ben – bátyja,
Géza, a „Magnus” halála után - a főurak
László mellé álltak, és királlyá koronázták.
Először a görög koronával, majd 1081-ben
másodszor is a Salamontól visszaszerzett
magyar koronával.

I. László országlása elején a törvénykezésen keresztül megszilárdította trónját,
s helyreállította az ország belső rendjét,
hódításaival kiterjesztette és megszilárdította az ország határait. Adományaival, új alapításaival és a püspöki szervezet továbbfejlesztésével is gyarapította
és erősítette a magyarországi egyházat.
Jórészt az ő bőséges adományainak köszönhető a középkori magyar egyház
gazdagsága, anyagi jóléte. Nagyvonalú bőkezűsége későbbi népszerűségének egyik fő
forrása lett a papság körében.
Benkő Judit

A Márton- napi libaünnep
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A hagyományőrzők itthon és Európa számos országában nagy lakomákkal hódolnak a novemberi
„lúdünnepnek”. Így aztán Márton-nap tájékán – de
a nagyobb ünnepeken és családi összejöveteleken
is – gyakran kerül füstölt, pácolt, sült libamell,
libacomb vagy libamáj a családi asztalokra.

ben egy didergő koldussal találkozott. Hogy melegítse, levette
a köpönyegét, majd kettéhasította, s a felét odaadta neki. Ezután jelent meg álmában Jézus, aki elmondta: a koldus ő maga
volt. Később Márton keresztény hitre tért, s a franciaországi
Ligugé-ban megalapította az első gall kolostort, majd 371-ben
Tours püspökévé választották. 397 körül halt meg, és mivel noA novemberi Márton-nap az elmúlt évtizedben nálunk is újra vember 11-én temették el, ezt a napot később – miután Franfelkerült a hagyományidéző ünnepek listájára. E napon – főleg ciaország egyik védőszentje lett – Szent Márton ünnepévé nyilvidéken – egyre több helyen tartanak libatort, ahol a résztve- vánították. Ennél egy jóval „földhözragadtabb” legenda is járja,
vők a fenséges libaételeket az újborral öblíthetik le. Merthogy ami a Márton-naphoz kötődő lúdevés hagyományát érinti.
ilyentájt már kiforr az újbor, amit - mint a szőlősgazda egész Eszerint amikor Márton meghallotta, hogy püspökké akarják
évi munkájának eredményét - a Szent Márton havának is neve- választani, az érte jövő küldöttség elől a libaólba rejtőzött. A
ludak azonban hangos gágogásba kezdtek,
zett novemberben libalakomával illik
Márton-napi hiedelmek, szokások
s így elárulták a rejtekhelyet. A csodatévő
megünnepelni. Ezen a napon a korábbi
A Márton napján elfogyasztott liMárton sírja a középkorban híres zaránévszázadokban is ludat vágtak a vidéki
bapecsenye nemcsak kulináris éldokhely volt, s szentté avatása után emlécsaládok, mivel úgy tartották: aki ezen
ményt nyújtott eleinknek, hanem
két főleg Franciaországban, németföldön
a napon libát nem eszik, egész éven át
csontjaiból az elkövetkező esztenés Magyarországon őrizték. Nálunk száéhezik”.
dő történéseire is lehetett jóslatot
mos templom, valamint település őrzi ma
S hogy mi került hajdanán, és mi
mondani. A szakirodalom szerint,
is a nevét.
kerül ma Márton-napon az ünnepi
ha a feltálalt sült lúd mellcsontja
asztalra? A korábbi évszázadok haszép fehér maradt, havas, de enyhe
gyományos lúdételei ugyan nem olyan
Receptek
télre lehetett számítani. Ha azonsokfélék, mint a maiak, és az elkéLibamell brokkolimártással
ban a csontok barnás vagy vöröses
szítési módok, a felhasznált ízesítők,
Hozzávalók: 4 kicsontozott pecsenyeliszínt kaptak, akkor csapadékban
köretek tárháza is jelentősen bővebb
bamell, 3 sárgarépa, 2 fehérrépa, 2 ek. durszegény, kemény zimankó várt a
napjainkban, azért eleink is értették
vára darált, enyhén (szárazon) pirított mantájékra. Emellett olyan hiedelem
a csínját-bínját a finom levesek, a rodula, 2,5 dl tejszín, pici szerecsendió, pár
is járta, hogy Márton napján a ház
pogós-piros libasültek elkészítésének.
szem egész bors, 1 mk. fehér bors, 1 babérasszonyának nem szabad házimunEzt mi sem bizonyítja jobban, mint az,
levél, 1 közepes vöröshagyma, 2 gerezd fokkát (mosás, teregetés, takarítás)
hogy régóta ott szerepel a családi étlahagyma, fél citrom, 1 dl száraz vörösbor,
végezni, mert a házat „megszállja”
pokon a libapörkölt, a ludaskása, a sült
3 ek. olívaolaj, 60 dkg brokkoli, 5 dkg vaj,
a gonosz, ami a jószág között beés töltött liba vagy a vagdalt libamell, s
1 ek. liszt, ízlés szerint só. A megtisztított
tegséget és dögvészt okozhat. A hiaz ínyencek körében akkortájt is kedzöldségeket, vörös- és fokhagymát a néhány
edelmek közé tartozik az a hit is,
velt volt a sült hagymás libavér és a saszem egész borssal, babérral és a felszeletelt
hogy aki Márton éjszakáján valaját zsírjában pirított natúr libamáj. De
citrommal kb. 8 deci vízben puhára főzzük,
mit álmodik, arra boldog esztendő
szívesen fogyasztottak ők is reggelire
majd beleöntjük a bort. Ebbe a páclébe tes�vár. Akkori szokás szerint e napon
frissen sütött libatepertőt vagy finom
szük a libamelleket, és hűtőben legalább 24
kapták meg az erdélyi pásztorok
libazsírral megkent kenyeret, és valóóráig pácoljuk. Kivéve a húsokat, sózzuk,
munkájukért a fizetségüket. Ilyenszínű, hogy találtak akkortájt is mellé
serpenyőben hirtelen elősütjük, majd a szokor aztán végigjárták a falut, s
kísérőként a kertben megtermett vakásos módon – a bőrös felével felfelé sernyírfavesszővel ajándékozták meg
lamilyen „zöldet”, például újhagymát
penyőbe rakva – pirosra, ropogósra sütjük.
a gazdákat, akik tavasszal ezzel
vagy lilahagymát.
Közben sós vízben puhára főzzük a rózsáira
hajtották ki állataikat a szabadba.
Természetesen a fenséges libaéteszedett brokkolit, leöntjük róla a vizet, majd
A hiedelem szerint ugyanis Szent
lek fogyasztása közben a névadóról is
összeturmixoljuk. A vajon rózsaszínűre piMárton vesszeje megszentelt nyírillik megemlékezni. A legenda szerint
rítjuk a lisztet, felengedjük a tejszínnel, majd
favessző, ami megvédi az állatokat
ugyanis Márton 317 körül született az
hozzáadjuk a brokkolikrémet, a mandulát,
a betegségektől, és növeli a szaegykori Pannóniában, Savaria városáés folytonos keverés mellett sűrűre főzzük.
porulatot. Néhány országrészben
ban (ma Szombathely). Mivel apja is a
A fűszerekkel ízesítve a tálra tett és felszeleMárton-napon a gazdaasszonyok
római hadseregben szolgált, őt is kotelt libamellek köré öntjük.
rétest sütöttek, mondván: a rétesrán besorozták. Nemcsak vitéz katona
tésztával Szent Márton köpenyét is
volt, a betegek és a szegények iránti
Töltött libanyak
kinyújtják, így családjuk nem fog
részvétével is kitűnt. A krónika úgy
Hozzávalók: 3 libanyak bőre, 30 dkg darált linélkülözni a javakban az elkövettartja: egyszer Amiensben a téli hidegbahús, 3 zsömle, pici pirospaprika, ízlés szerint
kező esztendőben sem.

őrölt gyömbér, 1 tojás, fokhagyma, só, bors, majoránna, 1 csomag
apróra vágott petrezselyem. A vízbe beáztatott zsömlével, hússal,
tojással, petrezselyemmel és a fűszerekkel fasírtszerű masszát készítünk. A libanyakbőrök egyik végét összekötjük, majd a tölteléket
a nyakbőrbe töltjük. A töltött nyakak végét hústűvel összezárjuk,
majd kizsírozott sütőedénybe egymás mellé tesszük őket. A töltött
nyakakat olvasztott libazsírral megkenjük, és fedővel letakarva 2
órán át puhára, s ha kész, levéve a fedőt, néhány percig pirosra sütjük. Bármilyen körettel vagy friss salátával tálaljuk.

Libatepertő-pástétom
Hozzávalók: 30 dkg frissen sütött libatepertő, 1 nagyobb héjában főtt burgonya, 6 dkg vaj, 1 keményre főzött tojás, 1 kis fej
reszelt vöröshagyma, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 1 tk. mustár,
ízlés szerint só és őrölt fekete bors. A tepertőt a főtt burgonyával és a keményre főzött tojással kétszer átdaráljuk, majd a
vajjal, a fokhagymával, a vöröshagymával, a mustárral, a sóval
és a borssal jól kikeverjük. Lehűtve, pirított kenyérszeletekkel,
retekkel, zöldhagymával, uborkával, paprikával, paradicsommal kínáljuk.

Márton napjához más országokban is számos népszokás társul. E napon például már a rómaiaknál is libasülttel adóztak Aesculapiusnak, a megújuló élet isteneként tisztelt orvosnak. A bajorországi Rajna folyó
mentén Szent Mártont a gyermekek védelmezőjeként
tartják számon, s ennek jeleként már a XIX. században sorra rendeztek ezen a vidéken Márton-napon
lovaglást. Ilyentájt a Szent Mártonnak öltözött személy átlovagolt a városon, édességeket ajándékozott a
kisereglett gyermekeknek. A ma is élő esemény során
a megajándékozottak ünnepélyes énekszóval, lámpásokkal kísérik ki a város határáig a lovast, s ezzel
a vidám hangulattal, illetve a felnőttek táncmulatságokkal búcsúznak az óév utolsó ünnepétől és a gazdasági munka befejezésétől. A bő termésért hálaadást is
tartottak: természetesen legtöbbször libát sütöttek.
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Zöld
rovat

Őszi
teendők a
virágoskertben

nyek a hidegre, ezért ha nyári telephelyük huzatos, kevésbé védett,
akár már október elején előkészíthetjük őket a „téli költözésre”. Ez
azt jelenti, hogy a tápoldatozásukat már augusztusban meg kellett
szüntetni (ez egyébként a szakember szerint minden átteleltethető
növény esetében fontos), majd októberben tisztítsuk meg a száraz
levelektől, hervadt virágoktól, és vigyük őket az előkészített, védett
helyre.
A november már a tél közeledtét jelzi, ezért ajánA muskátlik teleltetésére amúgy többféle bevált recept kínálkolatos a kertben és a teraszon lévő növények fagy- zik. Ha van bőven hely a teleltető helyiségben, akkor érdemes az
kár elleni védelmét, teleltetésük előkészületeit eredeti cserepekben, balkonládákban hagyni a növényeket, és heti
megkezdeni.
egyszeri csekély öntözéssel átmenteni őket a következő évre. Ehhez
Az őszi fagymegelőző munkákat mindenképpen a kertben kell világos helyiségre, és maximum 6-10 Celsius-fokos hőmérsékletre
elkezdeni, hiszen a védettebb terasz virágai így – éppen a védettség van szükség.
miatt – még egy ideig „sütkérezhetnek” a késő őszi nap sugaraiban.
Ha szűkös a nyári kedvencek teleltetésére kijelölt hely, a muskátliA megkérdezett szakember szerint a szabadban elsősorban a fia- kat ki is vehetjük edényeikből. Ilyenkor vágjuk vissza a gyökérzetütalabb örökzöldek védelme a fontos: további fejlődésüket ugyanis ket, és ültessük őket össze egyetlen nagyobb edénybe, vagy megnednagyban befolyásolja, hogyan vészelik át a
vesítve földlabdáikat, egyenként csavarjuk be
Szaporítás, állagjavító teendők
tél viszontagságait. Különösen a tiszafa, a
újságpapírba, és fejjel lefelé akasszuk fel egy
Az ősz azonban nemcsak a téli nökülönböző tuják, hamisciprusok és borókák
fagymentes helyre, akár a pincébe. Tavasszal
vényteleltetés előkészítésének az
érzékenyek, de a lomblevelűek közül is többa még élő töveket vízbe kell áztatni, és megideje. Ezt megelőzően is akad még
nek – például a babéroknak, kecskerágóknak
felelő edényekbe egyenként szét kell ültetni.
sok olyan munka, amelyek a kö– ártalmára lehet a téli nap sugárzása, vagy a
A cserjés margaréta, valamint a fukszia
vetkező évre biztosítják a szoba- és
talaj alsóbb rétegének az átfagyása. Ez utóbátteleltetése a hőmérséklet és helyiség szembalkon-, valamint kerti növények
bit megelőzhetjük, ha például a lehullott őszi
pontjából hasonló módon történhet, ám,
megerősödését, megújulását. Ennek
lombtakaróval, lenyírt fűhalommal vastagon
mivel a fukszia kevésbé érzékeny a hidegre,
érdekében például az őszelőn még
„körbeágyazzuk” e cserjék, tűlevelű csemeték
mint a muskátli, akár a keményebb fagyokig
muskátlit, leandert, margarétacsertövét. A lombozaton a téli napfény okozta
is a teraszon maradhat. Október végén, nojét is szaporíthatunk: csak egy-egy
perzselés ellen – készen kapható – műanyagvember elején azonban ajánlatos visszametegészséges hajtást kell hozzá lemetból, nádszövetből készült árnyékolót, míg a
szeni, és pihentetését megkezdeni. Az őszi
szetni az anyatőről, és vagy vízben
lombozatra fagyott hónyomás okozta gallyhónapok – a szeptember vége-október eleje
kigyökereztetni vagy komposzttörések ellen a növények ágainak összeköté– azonban nemcsak a teleltetés előkészüleföldbe eldugványozni. Tavasszal
sét javasolja a szakember.
teinek, hanem a koratavasz hagymás növéezeket az új, fiatal egyedeket is kiülAz örökzöldek mellett vannak a kertekben
nyeinek, például a krókusznak, írisznek, játethetjük a teraszra vagy a kertbe.
és a nyitott teraszokon olyan virágos növécintnak, tulipánnak és a különféle nárciszok
Persze eközben szobanövényeinket
nyek is, melyek többnyire nem vagy neheelültetésének, valamint a kerti pázsitok javísem hanyagoljuk el, hiszen körükzen viselik el a nulla ºC alatti hőmérsékletet,
tásának, telepítésének az ideje is.
ben is akad tennivaló bőven. Pélezért még az első fagyos napok beköszönte
dául ilyenkor kell
előtt védett helyre kell őket „menekíteni”.
A teleltetés íratlan szabályai
átültetni azokat,
Ilyenek az egyre kedveltebb dézsás növéA fagyérzékeny növények sérülésmentes átteleltetéamelyek „kinőtték”
nyek, közte a mediterrán vidékről hozzánk
sének megvannak a szabályai. Ha ezeket nem tartjuk
a cserepet, és a téli
került murvafürt (más néven bugenvillea),
be, tönkremehetnek, még mielőtt a tavasz beköszönhónapokban
via selyem- és rózsamályva (hibiszkusz) vagy
tével újra visszaköltözhetnének korábbi helyükre,
rágot bontó szobaa leander. Teleltetésük kissé eltérő körülméa teraszra vagy a kertbe. A legfontosabb számukra,
növények – például
nyeket igényel, hiszen amíg például a leander
hogy a telelőhelyiséget gyakran tudjuk szellőztetkarácsonyi kaktusz
mínusz 10 fokig jól tűri a hideget, addig a
ni, mint ahogy az is alapvető feltétel, hogy ne legyen
stb. – öntözését is
murvafürt és a rózsamályva nem szereti, ha a
nyirkos, dohos vagy penészes, az ilyen környezetben
ilyenkor kell vis�hőmérséklet mínuszra fordul. Mindez azt is
ugyanis könnyen megbetegszenek. Nem kedvelik a
szafogni, serkentve
jelenti, hogy a bugenvillea és a rózsamályva
zsúfoltságot sem, ezért rakjuk őket egymástól kellő
ezzel őket a virág– a leanderrel ellentétben – akár alacsonyabb
távolságra. További fontos feltétel, hogy a helyiségzásra.
hőmérsékletű szobában is átvészeli a telet,
ben ne csökkenjen a hőmérséklet a fagypont alá: a
ám azért számukra is jóval kedvezőbb, ha a
legtöbb növény 5-10 Cº között érzi jól magát. Emellett
téli hónapokban világos, maximum 10-15 fokos helyiségben tartjuk
több-kevesebb fényt és vizet is igényelnek az „alvó”
őket.
időszakban, természetesen vízből csupán annyit, hogy
Szintén téli fagyvédelemre szorulnak a többnyire erkélyek, teraa földjük ne száradjon ki. S arra is fontos figyelni, hogy
szok díszítésére használt, de a kertekben is jól mutató, egész nyáa téli menhelyre csak egészséges egyedeket tegyünk:
ron dúsan virágzó növényeink, mint például a hazai kertekben oly
ha levéltetűtől vagy egyéb betegségtől fertőzöttek,
kedvelt muskátli, a fukszia és a cserjés margaréta. A muskátlik, meelőbb kezeljük ki, de ne ültessük át őket.
lyeknek futó, félfutó és álló fajtái egyaránt kedveltek, igen érzéke-

Programok

(Diósd Város Önkormányzata a változtatás jogát fenntartja.)

Diósd Város Önkormányzat, a Kék Géza Művelődési ház, valamint a diósdi civil szervezetek
novemberi és decemberi programjai

• 2017. november 28. 17.00 Bábszínház a Kék Géza Közösségi Házban

• 2017. november 29-én ruhacserebere lesz 17-től 19 órá-

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

MIKULÁSVÁRÓ

CIRÓKA TÁNC- ÉS JÁTSZÓHÁZ
Szeretettel várunk benneteket december 2-án, pénteken a Kék Géza Közösségi Házban 17 órától!
Lesz kézműveskedés, élőzene, népi játékok, és meglátogat minket a Mikulás is! (Előzetes jelentkezéssel
segítsétek a Mikulást, hogy tudja, hány csomaggal
készüljön: kemenynepapszilvia@gmail.com)
FIDELIO KAMARAKÓRUS
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk
adventi hangversenyünkre
2017. december 9-én,
szombaton
17 órától a diósdi katolikus
templomban.

ig a Kék Géza Közösségi Házban
• 2017. december 1. Ciróka Mikulás a Kék Géza Közösségi
Házban
• 2017. december 2. 10.00 Mikulásfutás - indulás az Önkormányzat elől
• 2017. december 2. Mikulásház az ÁMK-ban
• 2017. december 3. Bolhapiac az ÁMK tornacsarnokában
• 2017. december 3. 10.00 SKID Mikulás
• 2017. december 3. 17.00 I. adventi gyertyagyújtás az
Önkormányzat előtt
• 2017. december 8-án 15-től 18 óráig véradás a Kék
Géza Közösségi Házban
• 2017. december 9. 17.00 Fidelio Kamarakórus adventi
hangversenye
• 2017. december 10. 17.00 II. adventi gyertyagyújtás az
Önkormányzat előtt
• 2017. december 10. 18.00 Diósdi Gellért Kórus adventi
koncertje a templomban
• 2017. december 17. 17.00 III. adventi gyertyagyújtás az
Önkormányzat előtt
• 2017. december 23. 17.00 IV. adventi gyertyagyújtás az
Önkormányzat előtt

Állandó programok:
• Minden hónap második és negyedik szombatján

délelőtt – Piac (a Gárdonyi Géza u.elején)
• Minden vasárnap 17-19 óráig vajdaszentiványi nép-

tánctanfolyam a Kék Géza Közösségi Házban.

• Minden vasárnap 17-19 óráig Népi kézműves kuc-

kó – 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.

• Szerdánként és csütörtökönként 16 és 20 óra
között Sakk-klub a Kék Géza Közösségi Házban
• Minden kedd és csütörtök 8.30-10.15 Body and

Soul ingyenes zenés torna minden korosztálynak- Kék Géza
Közösségi Ház

• Minden

szerdán 9-11 és pénteken 9 és 10 órától Idősek gyógytornája. Érd.: Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára

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

• 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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Népi kézműves
kuckó

(0620-398-9065) - Kék Géza Közösségi Ház
• Minden hétfőn 10.00-11.30-ig Gézaműhely a Kék
Géza Közösségi Házban, részletek a plakáton.

Önkormányzati hírek
A házhoz menő lomtalanítás

Az ÉTH Nonprofit Kft. 2015 februárjától bevezette Diósdon
a házhoz menő lomtalanítást. Így a közterületi lomtalanítás
megszűnt.
Az ÉTH új szolgáltatására – az év folyamán bármikor - évente
egy alkalommal, díjmentesen, minden olyan diósdi lakos jogosult, aki Diósdon bármilyen lakóingatlannal rendelkezik, bejelentkezett nyilvántartási rendszerünkbe és nincs díjhátraléka .
Az ingyenes házhoz menő lomtalanítás évente egyszer kérhető, egy alkalommal maximum 2 m³ lomot szállítanak el.

A házhoz menő lomtalanítás
rendje a következő:

1. A szolgáltatás szombatra igényelhető.
2. Kérjük, ha Ön is igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatásunkat, előzetesen vegye fel a kapcsolatot az ÉTH ügyfélszolgálatával:
- telefon: 06-23-522-600 mobil: 06/70-466-6060
- e-mail: ugyfelszolgalat@eth.hu honlap: www.eth-erd.hu
- levélcím: 2030 Érd Sas utca 2.
Fontos! A lomhulladékot csak ingatlanon belül lehet összegyűjteni, amíg a szállítóautónk megérkezik.
Közterületre, utcára, szelektívhulladék-szigetekhez bármilyen
lomot kirakni szigorúan tilos és pénzbírsággal büntethető.

Zöldhulladék-elszállítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017-ben a zöldhulladékot
heti rendszerességgel december 15-éig szállítják el.
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Szelektív szemétszállítás

Kérjük az elmúlt időszakban városunkba költöző lakosokat,
hogy amennyiben nem rendelkeznek a szelektív hulladékgyűjtéshez (műanyag és papír) szükséges tárolóedényekkel, jelezzék
ezt az Önkormányzat ügyfélszolgálatán, illetve e-mailben az
onkormanyzat@diosd.hu címen.
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!

Retro bolhapiac
Időpont: 2017. december 3-án
vasárnap 8-12 óra között
Helyszín: Eötvös József Német
Nemzetiségi Általános Iskola (Diósd,
Gárdonyi Géza u. 14.)
Asztaldíjat továbbra sem kérünk,
viszont asztalt vagy pokrócot (amire
kipakolnak) mindenki hozzon magával.
További információ:
Telefon: 20 978 3968
A piac az Együtt Diósdért Alapítvány
szervezésében valósul meg.

INGYEN THOMSON TV
A TELEKOMTÓL

THOMSON LED TV (32HC3101)

0 Ft

(Teljes ár: 44 000 Ft)
Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas előfizetőknek, a Magenta 1 kedvezménycsomagba
bevont új otthoni vagy mobil előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott
Magenta 1 kedvezménycsomaggal.
Keresd Telekom üzleteinket Érden a Korall-házban (Budai út 20.) és Budapesten a Camponában!
További információ:
telekom.hu/magenta1
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A kedvezményes készülékajánlat 2017. november 10-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe.
Egy azon Magenta kedvezménycsomaghoz korábban már igénybe vett Magenta készülékkedvezmény kizáró feltétel. Amennyiben az előfizetőnek felróható okból a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi
feltételei nem teljesülnek, vagy a kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a készülék árából biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Új Telekom előfizetők esetén a 6 hónapos előfizetői
jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Az ajánlat kizárólag a határozott tartamú szerződéshez kapcsolódó, valamint a Telekom kedvezmény szerinti havidíj kedvezménnyel vonható össze. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

Diósd Város Víziközmű- - társulat hírei
A Víziközmű-társulat irodájában az év végi összegző munkák
során számot vetünk minden befizetéssel. Az elmaradásban
lévőkkel kapcsolatos kimutatás elkészítése soron kívül aktuális, és az elmaradt összegek behajtása elkerülhetetlen. Az
LTP-s kiutalások ügyében folyamatosan egyeztetünk a Fundamentával, ugyanakkor az önkormányzattal és a hitelt nyújtó
bankkal is együttműködünk – tájékoztat Sohajda Lajos, a társulat IB elnöke.

A befizetések és az elmaradások kimutatása soron kívül aktuális

Irodánk munkatársai a 2017. IV. negyedéves előkészítő ös�szegező munkákat végzik. Számot vetnek minden folyamatos,
rendezett befizetéssel, ugyanakkor a nem fizetőkkel, illetve az
elmaradásban lévőkkel kapcsolatos kimutatás elkészítése soron
kívül aktuális az összegezés időszakában.
Az LTP-s szerződéssel rendelkező társulati tagjainkkal történő végleges elszámoláshoz az állami támogatással megemelt
fundamentás kiutalásokat követő egyeztetést és adatfeldolgozást követően kerülhet sor. A tagi önrésszel elmaradásban lévő
LTP-s társulati tagok és magánbefizető ingatlantulajdonosok
felszólítása, majd az elmaradt összegek behajtása elkerülhetetlen, hogy a szennyvízcsatorna-beruházás megvalósításához
felvett hitel törlesztéséhez szükséges pénzösszeg rendelkezésre
álljon.
Az elmaradt befizetések behajtása már 2015-ben elkezdődött.
Akkor a társulat átadott az önkormányzatnak egy olyan táblázatot, amely az elmaradások részletes kimutatásait, az érdekeltségi területen lévő ingatlanokra kivetített pontos összegeket is
tartalmazta. A behajtás két évvel ezelőtt megindult, a behajtásból beérkezett összegeket az érdekeltségi egységhez, helyrajzi
számhoz tartozóan fel kell dolgozni, jóvá kell írni, illetve a be
nem hajtott tartozások esetén újabb lépéseket kell tenni. Ennek
érdekében folyamatos egyeztetést folytatunk az önkormányzattal, hisz a jegyző által történő behajtás a projekt végéhez
közeledve fokozottan aktuális. A behajtáshoz szükséges adatok
pontosítása, kimunkálása az önkormányzat kérésének megfelelően folyamatban van.

Hitelbírálati egyeztetések

Jelenleg hitelbírálati időszakban is vagyunk. A „B” befejező
program utolsó megkezdett munkáihoz és a társulat működéséhez – mint azt korábbi tájékoztatónkban is megírtuk - banki
hitelfelvétel szükséges, melynek érdekében folyamatos egyeztetésben, együttműködésben vagyunk az önkormányzattal és
a beruházás hitelintézetével. Korábban felvetődött a hitelkeret
megemelése és új hitel felvételének lehetősége is, melyek közül az utóbbi látszik megvalósíthatónak. A hitelkérelemhez és a
hitelbírálathoz mind a bank, mind a képviselő-testület tájékoz-
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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!

tatást kért a Víziközmű-társulat jelenleg fennálló és a tervezett
fizetési kötelezettségének teljesítéséről.
A társulat a tájékoztatást pénzügyi kimutatásokkal alátámasztva készítette el, mely azt az eredményt mutatja, hogy a
beruházás során eddig felvett és a jelenleg kért hitelösszeg törlesztéséhez a K&H Banknál zárolt összeg és az 1950 érdekeltségi
egység révén létrehozott LTP-s szerződések állami támogatással megnövelt kiutalásai, valamint a szerződéssel nem rendelkező ingatlanok befizetései fedezetet nyújtanak. A hitelintézet
a hitelfelvételt teljesen új hitelként kezeli, ezért hitelképességi
vizsgálatot is végez, amelynek a költsége viszont nem áll a társulat rendelkezésére.

A csatornavagyon átadása folyamatban van

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási
Önkormányzati Társulás által megvalósított szennyvízberuházás során létrehozott csatornavagyon átadása jelenleg folyamatban van Érd, Diósd és Tárnok önkormányzatai részére a
tulajdoni arányuknak megfelelően. Diósd közigazgatási területén az összes közművagyon Diósd Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, továbbá részarányosan tulajdonrésszel
rendelkezik majd a szennyvíztisztító-telepben is. Ez a vagyon
működőképes vagyon, a szolgáltatásért járó használati díjból
részesedik minden tulajdonos, tehát a megvalósult beruházás
a jövőben bevételt jelent városunknak is. A vagyonátadással
kapcsolatos egyeztetést az önkormányzatok egymás között
megkezdték, amelyhez a Víziközmű-társulatnak adatokat kell
szolgáltatni olyan mértékben, amilyen mértékben a társulat
működésével összefüggésbe hozható, és a társulat rendelkezésére áll. Ezeknek az adatoknak a tisztázása is egyeztetést igényel
az önkormányzattal.
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.

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés

s + terv
Csatornabeköté
hétvégén is!

MOGYORÓSI

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679

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

Kovács Sándor
0620/485-65-47

Nincs
már
szezonalitás
...Mi
az
ingatlanazonban
piacon!
változatlanul
Ilyenkor
is gőzerővel
dolgozunk és
a vevők is
segítünk
motiváltabbak!

ingatlanügyeikben!

Bodzsár Ágnes
06-30-215-9716
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

Szigetelő parafa
már 508 Ft/ m2-től
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