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Spéth Géza polgármester közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy
az önkormányzat megkapta az Innovációs és Technológiai Minisztérium
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának, Dr. Mosóczi Lászlónak a levelét, amelyben értesíti a polgármestert, hogy az idén januárban megkezdett
tárgyalások eredményként a 7-es számú főút diósdi szakaszán bevezetésre
kerül a 12 tonna feletti gépjárművekre vonatkozó korlátozás. Kikerültek a
kamionforgalmat Diósdról kitiltó táblák az M0-s és a Balatoni útra egyaránt,
így a kamionok számára jól láthatóan előre jelezve van,
hogy tranzit forgalom céljából nem jöhetnek át a
településen. A közeljövőben több zaj-, sebesség- és forgalomcsillapító terv és intézkedés
készül, amelyek célja, hogy Diósd kritikus
helyein javítsanak az itt lakók életminőségén és a közlekedés biztonságán.
Diósd közlekedési problémáival
kapcsolatban az önkormányzat várja
a polgárok véleményét, észrevételét,
hozzászólását az előzetes felmérésekhez, hiszen legjobban a lakók tudják
melyek azok a mindennapi problémák,
amelyekkel szembesülnek. A hozzászólások elősegítik egy mindenki számára optimális közlekedési koncepció megszületését,
tudva, hogy az agglomeráció, egyben Diósd
lakossága folyamatosan növekszik, mely új
kihívás elé állítja az egyes települések vezetését.
Király Ferenc
felelős szerkesztő

Megújuló diósdi utcák
A város útfelújítási programja idén két utca teljes felújításával megkezdődik.
A Tó utca a 44/A-tól a Tisza utcáig és a Gárdonyi Géza utca 165 méteres
hosszban a Mikszáth Kálmán utca felől teljes egészében megújul. A felújított utcák még idén átadásra kerülnek. Az útépítések részben önkormányzati, részben elnyert pályázati forrásból valósulnak meg. Az ott élők és közlekedők türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt!
Nem állunk meg! Az útépítési program jövőre is folytatódik, ahogy a város
közlekedésének reformja is, ami az átmenő kamionforgalom kitiltásával indult a közelmúltban!
Spéth Géza
polgármester

Diósdhéjban közéleti magazin. Megjelenik minden hónap 20-án. Lapzárta: minden hónap elsején. • Felelős szerkesztő: Király Ferenc
f.kiraly@t-online.hu • Kiadja Diósd Város Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó Kft. Felelős kiadó: Pusztay Sándor ügyvezető
igazgató. • Tervezőszerkesztő: Odler Péter • Hirdetésfelvétel: Máté István, tel.: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Önkormányzati
összekötő: Szabó Renáta Anett szabo.renata.anett@diosd.hu • Nyomdai munkák: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft., felelős vezető: Tolonics Gergely ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve
az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse.
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Díjazott Diósdiak
Spéth Géza polgármester és dr. Varga Dániel
alpolgármester átadta az okleveleket
Diósdon hagyomány, hogy a városért,
a közösségért, a gyerekekért, a figyelemre méltó sportteljesítményért, illetve a település szépítésében élenjárok
elismeréseként az önkormányzat különböző díjakat ad az arra érdemeseknek. A díjátadó ünnepség korábban
több városi eseményhez volt köthető,
azonban a Covid 19 itt is közbeszólt.
Így szeptember 21-én került sor egy
közös rendezvény keretében a díjak
átadására a közösségi ház nagytermében, természetesen a szükséges
óvintézkedések betartása mellett.
Először a Virágos Diósdért díjak találtak gazdára.
Lakótelep erkély kategória: Somogyi Lászlóné
Utca kategória: Vígh Mihályné
Előkert kategória: Kiss Lászlóné
Díszkert kategória: Hódos Péter és
Hódosné Kiss Ildikó
Haszonkert kategória: Husz Irén
Következett a Diósdi Sport Díj,
amelyet 2020-ban Vargha Zsolt judo
versenyző kapott.
Vargha Zsolt tíz éve sportol a Diósdi Diák Sportegyesületben, amelynek színeiben kilencszer állt a magyar
bajnoki dobogón; kétszeres magyar

bajnok. A második bajnoki címet idén
februárban szerezte ifjúsági korosztályban. Az ifjúsági nemzeti válogatott
tagja. Edzésmunkája, alázatos hozzáállása példamutató. Sportteljesítménye mellett a tanulmányi eredményei
is kiválóak.
A Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért Díjat ketten kapták.
Nagy Zsolt Istvánné húsz éve él Diósdon férjével és négy gyermekükkel.
Az egészségügyi szakiskola befejezése után egy fővárosi csecsemőotthonban helyezkedett el csecsemőgondozóként, amely mély nyomokat hagyott
benne. Elhatározta, ha majd megteheti, inkább hazaviszi a gyermekeket és
úgy neveli, szereti őket, ahogy azt az
ő szíve diktálja. Harmadik fiúk meg-

születése után, egy érdi akkor még civil szervezet, a Fészek Gyermekvédő
Egyesület felhívására, nevelőszülőnek
jelentkeztek. Csecsemőgondozói tapasztalatai miatt elsősorban egy év
alatti gyermek befogadását tervezték.
2009 óta tíz gyermeket fogadtak be a
családjukba. A nevelőszülőség hivatás számára.
Szűcs Anna kezdeményezésére
szerveződött a nyári napközis tábor,
melyet öt éve indított el. Aktívan részt
vett a napi munkában és különféle
programokat is szervezett civil- és
szakmai szervek, például a rendőrség

bevonásával. Hetente 50-60 gyerek
töltötte el hasznosan szabadidejét a
táborban, nagy terheket levéve ezzel
a szülők válláról. Elindította és szervezte a fánkkóstolókat a gyermekeknek. Vízkereszttől hamvazó szerdáig
minden héten fánkot sütött a Német
Hagyományőrző Egyesület tagjai és
a helyi „nagymamák” segítségével a
Tájházban. A városi rendezvényeken
koordinálta a gyermekek fellépését.
A Család- Gyermekjóléti Szolgálat
munkáját kiemelt figyelemmel kísérte és segített, hogy minden rászoruló
gyermek és család hozzájuthasson a
megfelelő támogatáshoz.
A Gyermekekért Díj tulajdonosa
ez évben Molnárné Nagy Marianna
óvodapedagógus.
Molnárné Nagy Marianna mindig
aktív, ötleteivel, kreativitásával tartalmassá tette és teszi a csoportja napjait. Foglalkoztatása, meséje elvarázsolja a gyermekeket. A gyerekek felé
fordulása, odafigyelése példamutató.
Számtalan óvodás távozott már az iskolába szeretése, nevelése, gondozása után és sokan visszatérnek hozzá
a mai napig, beköszönni. Elvállalta az
akkor még Gárdonyi Géza utcai tagóvoda vezetői feladatait, és még abban az évben átköltöztette a kisóvodát
a jelenlegi helyére. Hatalmas munka
volt: tervezés, pakolás, cipekedés és
nagyfokú kollegiális aktivitás. Ehhez
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rá volt az esküvőjük, így került a Madách Színház díszlettervezője Diósdra,
és kezdett el dolgozni a Magyar Gördülőcsapágy Műveknél. A munkaügyi
osztályra került, és közben ő lett a kultúrfelelős is, a „mindenes”. Meghívására Diósdra jött többek közt Kibédi Ervin,
Zalatnay Cini, Kovács Kati, Cserháti
Zsuzsa, Korda György, a Fradi teljes
csapata, dr. Lakat Károly mesteredző,
szükség volt az inspiráló vezetői attitűdjére. Folyamatosan azon dolgozott,
hogy otthonossá, esztétikussá, gyermekközpontúvá varázsolja az épületet
és a környezetét. Ez a folyamat máig
tart. Kiemelkedően vett részt a járványügyi helyzet alatt az új helyzethez
való alkalmazkodásban; akkor már,
mint óvodavezető helyettes.
Diósd Városért Díjban hatan részesültek.
Petrov Kosztadinov Iván. Méltatását lapunk Diósd színei rovatában bővebben olvashatják.
Fodor László az elmúlt évtizedekben áldozatos munkájával hozzájárult Diósd fejlődéséhez, a nemzetközi
kapcsolatok megerősítéseshez. A helyi rendezvények sikere érdekében

rendszeresen vállal és vállalt önkéntes
munkát.
Mészáros József – posztumusz.
Idén lenne 91 éves, jövőre lesz a halálának 50. évfordulója. Ha élne, ma is
biztosan Diósdért és az itt élőkért dolgozna. A tragikusan fiatalon elhunyt
Mészáros József nevét kevesen ismerik városunkban, pedig lenne miért
emlékezni rá. A Csapágygyár egykori
kultúrosa Ki mit tud? vetélkedőket, mozit, színdarabokat, táncmulatságokat,
kulturális klubot szervezett az 1960-as
években Diósdon. 1960-ban ismerkedett meg későbbi feleségével, egy évre

Boskovics Jenő aranytollas sportújságíró, Papp Laci és edzője, Adler Zsiga bácsi. Színdarabokat is rendezett,
amikben az egész falu játszott. Lenyűgöző szervezőkészsége mellett vidámságával, emberi értékeivel is mindig
kitűnt, akik emlékeznek rá, azt mesélik,
Mészáros Jóskát mindenki szerette.
Temetésén közel ezren voltak, köztük
az Aranycsapat játékosai, Puskás Öcsi
és Grosics Gyula is.
A díjat felesége vette át.
Dr. Tóth Klára állatorvos. A doktornő tagja a Diósdi Társaskör Egyesületnek. Aktívan segíti szabadidejében
a különböző kiállítások, rendezvények
lebonyolítását. A Diósdi Női Kar tiszteletbeli külsős tagja húsz éve. Hitvallásához híven, nemcsak a betegséggel küzdőkkel foglalkozik, hanem
rendkívül sok időt és energiát fektet a
megelőzésbe, a szűrések szervezésébe, az egészséges életmód népszerűsítésébe is. Töretlen derűje, rendkívüli
dinamizmusa önmagában is gyógyít.

A járványügyi vészhelyzetben is számíthattak rá páciensei. Orvosi munkája mellett, kétgyermekes édesanyaként, egy pályázat keretében online
programokat, gyógytornát szervezett
számukra.
Medveczkiné Dr. Kustár Emília háziorvos. A doktornő 2009-től dolgozik
Diósdon és öt éve él itt családjával.
Háziorvosként több, mint kétezer diósdi felnőtt egészségéért felel. Az elmúlt tizenegy évben két és félszeresére nőtt páciensei száma. A kezdetektől
hozzá tartozó diósdiak azonban aligha
vették észre, hogy Kustár doktornő
munkája megsokszorozódott.
Pálvölgyi Lívia sok éve vezeti a kézimunkaszakkört, a Társaskör tagja.
Munkájával nagymértékben hozzájárult, és hozzájárul városunk hagyományainak őrzéséhez. A különböző hagyományőrző- és népművészeti kiállítások
megszervezésében, lebonyolításában
aktívan részt vesz. Önzetlenül segíti a
helyi közösséget, tagja a diósdi vörös-

kereszt szervezetnek. Az idősek napja
lebonyolításában évek óta részt vesz.
Az eseményen készült fotók megtekinthetők itt: https://diosd.hu/category/fotoalbum
Az ajánlások és laudációk alapján
szerkesztette: Király Ferenc
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Egy év eredményei Diósdon
Nehéz örökség, takarékos gazdálkodás
A 2019. évi önkormányzati
választás óta egy év telt el.
Ennek kapcsán beszélgettünk
Diósd polgármesterével,
Spéth Gézával, a mögöttünk
hagyott időszak alakulásáról,
a városban végzett fontosabb
munkákról, eredményekről.

– Polgármester úr! Mindenek előtt arról ejtsünk szót, hogy Diósd 2020-ban
mennyi pénzből gazdálkodhat.
– Mielőtt válaszolnék, szeretném
egyértelművé tenni azt, amit természetesen mindenki tud, nevezetesen,
hogy a Covid 19-járvány, mint minden
önkormányzat esetében, úgy Diósdon
is számos tervet és elképzelést felülírt,
illetve ír, hiszen a második hullám
napjait éljük. Egyébiránt a vírus elleni védekezésre eddig 5 millió forintot
költött az önkormányzat, amely öszszegeket más feladatokról kellett átcsoportosítani
Diósd Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetését a képviselő-testület ez év február 7-én önkormányzati rendelettel alkotta meg. A város költségvetésének főösszege 1.669.
551.760 Ft volt. A veszélyhelyzet ideje
alatt érvényes felhatalmazás alapján
kétszer módosítottam azt jogszabályi
kötelezettségek miatt, majd szeptemberben a képviselő-testület hagyta
jóvá a harmadik módosítást, amelynek
főösszege 1.933.608.340 Ft.
– Milyen pénzügyi örökséget hagyott hátra a korábbi városvezetés?
– Az előző költségvetési év zárásakor 283,6 millió forintos pénzmaradvány keletkezett. Ebből 260 millió
forint volt kötelezettségvállalással terhelt, közel 23 millió forint került az általános tartalékba, szabadon felhasználható pénzösszegként. Az átadás
időszakának lezárása utáni közel 6
hónapban számos olyan kötelezettségvállalást fedeztünk fel, amelyekhez kapcsolódóan szerződések nem

kerültek megkötésre, de a vállalkozók
a munkákat elvégezték. Ezek a képviselő-testület döntését követően kerültek kifizetésre. Az önkormányzat
200 millió forintos folyószámlahitellel
rendelkezik, amelyet ebben az évben a
szigorú és nagyon takarékos gazdálkodásnak köszönhetően nem kellett
igénybe vennünk. 2020-at 261 millió
forintos hitelállománnyal kezdtük, a
visszafizetésben nem kértünk átütemezést. Idén 75,6 millió forint tőkét és
6,6 millió forint kamatot kell törlesztenünk. Jövőre hasonló összeget kell hiteltörlesztésre fordítanunk, ez bizony
nehéz örökségünk.
– A pandémia okán milyen bevételektől esett el az önkormányzat?
– A Kormány vonatkozó intézkedése nyomán a 2020. évi gépjárműadóval nem számolhatunk, ez 35 millió
forinttal csökkenti a bevételeinket.
Előreláthatólag a gépjárműadó bevétele 2021- ben sem maradhat a településen. Mint arról korábban tájékoztattam a település lakosságát, tavaly
közel 40 millió forint került tévesen átutalásra kisiklatásos bűncselekmény
miatt, ebben az ügyben a nyomozás
még nem zárult le.
– Nézzük az „ellenoldalt”. Milyen támogatások, egyéb bevételek érkeztek
a kasszába?
– Rendkívüli önkormányzati támogatásként 16 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyertünk a Belügyminisztériumtól működési kiadások
fedezésére, ebből 8 millió forintot a kisiklatásos csalás által okozott kár mérséklésére tudtunk fordítani. A Tó utca
és a Gárdonyi Géza utca felújítására 8
millió forint önrész mellé közel 15 millió
forint támogatást kaptunk; a Tájház felújítására szintén adtunk be pályázatot,
melyen 3,7 millió forintot nyertünk.
– A saját bevételek vonatkozásában miről tud polgármester úr számot
adni?
– Köztudott, hogy egy település saját bevételeinek egyik forrása a helyi

iparűzési adó, amelyet az adott településen telephellyel rendelkező vállalkozások fizetnek az önkormányzatnak.
Nos, az adóbevételek az első háromnegyed évben az időarányosnak megfelelően alakultak. A december havi
iparűzési adó előleg feltöltésnél az
adóiroda előrejelzései alapján jelentős
csökkenés várható. Az idei év alapján
készülő bevallások szerint viszont arra
számítunk, hogy 2021-ben jelentős elmaradásunk lesz az iparűzési adóban,
ami megint csak a járványhelyzetre
vezethető vissza: kormányzati intézkedés teszi lehetővé a vállalkozások
részbeni mentességet az adófizetés
alól, részben pedig kedvezményeket
kapnak az adó megfizetésében. Ezek
indokolják az idei évben folytatott szigorú, takarékos költségvetési gazdálkodást, azért, hogy a következő évben
is biztosíthatóak legyenek a működéshez szükséges források.
– Minden településen kardinális
kérdés az utak, közterületek állapota,
helyreállítása. Diósd a szűkös pénzügyi helyzetben mit tud felmutatni
ezen a téren?
– Az utak kátyúzására jelenleg 10
millió forint értékben kötöttünk szer-

7

Diósdhéjban | 2020/10

FÓKUSZBAN

ződést, 3 millió forint jut a murvás
utakra és 7 millió forint az aszfaltos
utcák helyreállítására; 2020-ban még
további 10 millió forint összegben tervezünk szerződést kötni. Emellett a városüzemeltetési csoport is folyamatosan végzi a kátyúzást, útkarbantartást.
A Völgy utcában a korábbi évek során
keletkezett úthibákat kijavítottuk, így a
balesetveszélyes kátyúk megszűntek.
A közterületeken végzett további
munkáink során felújítottuk a Homokbánya utcai buszmegállót, megtörtént
a településen lévő veszélyes fák eltávolítása, gallyazása, a templomkert parkjának felújítása és a városközpontban a
gyalogátkelőhelyek újrafestése.
Tudvalévő, hogy Diósdon több vízelvezető árok van, tisztántartásuk az
esővíz elvezetésé miatt fontos. Így a
Római-, a diófasori-, a temető mögötti-, valamint a Fülemüle utcai árok az
elburjánzott növényzettől meg lett tisztítva és fűkaszálásra is sor került. A város zöldfelületeinek karbantartására,
ároktisztításra és gallyazásra szerződés alapján eddig 11 millió forint került
kifizetésre, emellett a városüzemeltetési csoport is folyamatosan végzi a feladatot. Az eredeti költségvetésbe a fenti
összegek nem szerepeltek, mert nem
volt rájuk fedezet.
Az előző ciklusban kötött szerződés
alapján közel 16 millió forintot fizettünk ki hó- és síkosság-mentesítésre.

Diósdon sok utcanévtábla eltűnt
vagy megrongálódott. Ezek felújítása,
pótlása még folyamatban van.
– Beszéljünk most azokról a munkákról, amelyek nem a közterületekkel
kapcsolatosak, de hasonlóképpen a
közösség komfortérzetének javítását
szolgálják.
– Azzal kezdem, hogy 2020-ban
szociális támogatásként 4 millió forintot fizettünk ki az arra rászorulóknak. A gördülő fejlesztési terv alapján
az ÉTCs Kft. 4 millió forintért végzett
munkát a csatornahálózaton, az ÉTV
Kft-nek a bérleti díj ellenében végzett
felújítási munkálatokért 13,5 millió forint került kifizetésre ebben az évben.
Nézzük az egészségüggyel kapcsolatos költéseket. Kifestettük az orvosi
rendelőket a bérleti díjak terhére és
elvégeztük az 1-es számú gyermekorvosi várójában a padok cseréjét.
Az egészségház tetőbádogozásának
javítására, felújítására is sor került.
Ugyanitt a gyermek váróterem beázás utáni újrafestése sem maradt el.
Más terültre térve: a Kék Géza Művelődési Ház csatornázása megtörtént,
ez a munka 1 millió 200 ezer forintot
emésztett föl, valamint a pandémia
időszakában sor került a teljes festésre is. Diósd régóta megérdemelne egy
kulturált polgármesteri hivatalt. Tervek korábban már készültek, de forrás nem volt az átépítésre. Az épület

terveit megújíttattuk, az építési engedélyt megszereztük, s mindez 7 millió
620 ezer forint kiadást jelentett.
Az emberek naprakész tájékoztatása az elmúlt ciklusban sok kívánnivalót hagyott maga után. Többek között
ezért adtunk megbízást új honlap fejlesztésére, amire másfél millió forintot
áldoztunk. Hiszem, hogy nem hiába.
– Közvilágítás, mint „hívó-szó”.
– A Diósd közvilágításával kapcsolatos munkálatok befejeződtek, a kimaradt területek karbantartására vonatkozó szerződéseket megkötöttük,
és felmértük a közvilágítással el nem
látott területeket.
– Utoljára hagytuk, de az elsők között számon tartott feladat az iskola
elengedhetetlen bővítése.
– Diósd lélekszámban is fejlődő település, így sok-sok kisgyermek él, illetve
születik a városban. Kijárva az óvodát
jön az iskola, amelynek az ismételt
bővítése kétségkívül napirenden van.
A Kormány döntése alapján iskolabővítés lesz a településen, amelyhez az
önkormányzat kötelezettsége a szükséges ingatlanok biztosítása. Ezért önkormányzatunk kisajátította a szükséges ingatlanokat az iskola bővítéshez
közel 40 millió forint értékben, az öszszeg kifizetése megtörtént.
– Polgármester úr, köszönöm a tájékoztatás!
Király Ferenc

Megváltozott ügyfélfogadási rend
Kedves Diósdiak
A koronavírus járvány második hullámának felgyorsult terjedése okán a
polgármesteri hivatal ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint módosul.
Az ügyfelek kérelmeiket elsősorban,
Hivatali kapun keresztül vagy postai
úton terjeszthetik elő. Amennyiben a
kérelmüket mindenképpen személyesen kívánják leadni, az csak az Ügyfélszolgálaton lehetséges, a Hivatal „A”
épületében.
Tájékoztatást és információt telefonon vagy e-mail útján adunk. Elérhetőségeink a www.diosd.hu honlapon
megtalálhatók.

Az Ügyfelek csak kivételesen indokolt esetben keressék fel személyesen
a polgármesteri hivatalt. A személyes
megjelenést megelőzően kérjük Önöket, hogy vegyék fel a kapcsolatot telefonon az illetékes ügyintézővel, akivel
előre egyeztetett időpontban találkozhatnak, az Ügyfélszolgálati Iroda előterében.
Az anyakönyvvezető kizárólag telefonos egyeztetést követően fogadja
saját irodájában az ügyfeleket.
A polgármesteri hivatalba belépni kizárólag orrot és szájat eltakaró
maszkban lehetséges és a belépést
követően a kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérem Önöket, hogy az

épületben való tartózkodásuk ideje
alatt végig viseljék a maszkot, azt ne
vegyék le!
Fenti rendelkezések 2020. október
15-től visszavonásig érvényesek!
Kérem, kövesse (lájkolja) oldalam a
gombra kattintva, így minden fontos – a vírussal és városunkkal kapcsolatos – információt azonnal látni
fog!
Kérek mindenkit, hogy vigyázzon
magára és vigyázzunk egymásra!
#koronavirus
#ugyfelfogadas
#vigyazzunkegymasra
Spéth Géza
polgármester

Diósdhéjban | 2020/10

DIÓSD SZÍNEI

Eb adta…
Ha belelépsz, bosszankodsz, jobb esetben; ha nem lépsz bele, de látod, akkor
is. És nem érted, hogy tehet ilyet az
ember, pontosabban, hogy nem teheti meg az ember, hogy az általa tartott
kutya piszkát eltüntesse a közterületről,
mondjuk, éppen a házad elől.
Számtalanszor leírták, elmondták,
hangsúlyozták különböző felületeken
és fórumokon, hogy az ebtartás bizony
felelősséggel jár. A felelősség nem kizárólag a kedvencek etetésében, gondozásában, nevelésében áll – legyünk
tárgyilagosak, vannak, akiknek ez sem
megy –, hanem része az is, hogy az állat
természetes szükségletének bizonyítékát a gazda összeszedje és a megfelelő
helyre kidobja. A megfelelő hely nem a
szemben lévő árok, a más ingatlanja elé
kitett kukásedény és még sorolhatnám.
A joggal méltatlankodók közül néhányan az önkormányzatot vonják kérdőre: mit tesznek azért, hogy a hányaveti
gazdákat jobb belátásra bírják. Természetesen ezt a kérdést fel lehet tenni.
A válasz pedig: az önkormányzat büntet, ha tetten ér. Összevetve a Diósdon

2012. évi II. törvény

lakó felelőtlen, még egyszer: a felelőtlen
kutyás emberek számát a közterületi
rendért felelő felügyelők számával, az
eredmény nem lesz bíztató. Újabb kérdést kellene tehát forszírozni: akinek kutyája van, miért nem végzi el a saját eb
kutyagumijának kétségtelenül nem túl
felemelő, ám kötelező eltakarítását Diósd közterületeiről. A „tett” jogszabályi
hátterét adó 2012. évi II. törvény vonatkozó része keretes írásunkban olvasható. Igaz, a tisztességes emberi magatartás motivációja semmi képen nem a
törvény betűjében és erejében lakik.
Jelen jegyzet nem szól a kutyáját
minden szempontból felelősen tartó
emberekről / -nek.
-király-

Sétával emlékeztünk
Arad, 1849.október 6. Soha nem feledjük hőseinket. Ebben az évben a járványveszély miatt elmaradt a Perczel
Mór szobornál a szokásos megemlékezés. De egy őszi séta során egy szál
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virággal a kezében bárki megállhatott
a szobornál és fejet hajthatott előtte.
Diósd Város Önkormányzata és a
Diósdi Polgármesteri Hivatal nevében
Spéth Géza polgármester és dr. Simon
Mária jegyző; a Kék Géza
Művelődési Ház és Könyvtár nevében Madarász Arnold igazgató és Diriczi Zoltán igazgató-helyettes; az
Idősügyi Tanács nevében
Pálvölgyi Lívia titkár és dr.
Varga Dániel alpolgármester (jobb oldali képünkön)
koszorúzott, és elhelyezte
a megemlékezés virágát a
Fidesz – Otthonunk Diósd
Egyesület (bal oldali képünkön) frakciója is.
DH

7. § (1) A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:
a) a szabálysértési elzárás,
b) a pénzbírság,
c) a közérdekű munka.
11. § (1) A pénzbírság legalacsonyabb
összege – e törvény eltérő rendelkezése
hiányában – ötezer forint, legmagasabb
összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint
99. § (1) Helyszíni intézkedés során a
szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának van helye.
(2)[1] A helyszíni bírság összege ötezer
forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon
belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.
196. § (1) Aki
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú
közlekedési eszközön szemetel, ezeket
beszennyezi,
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a)
pontban megjelölt helyen okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik,
szabálysértést követ el.
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Lelki dilemmáink
az új vírushelyzetben
Hónapok óta életünk sok területén
érezteti hatását a világjárvány. Enyhe
nyári szünet és felszabadult állapot
után az ősz kezdetekor ismét emelkedni kezdett a koronavírus fertőzésgörbe, sőt tartósan fennmaradt.
A járvány újabb hulláma megköveteli
a szabályok szigorú betartását. A folyamatosan terjedő fertőzés második
hullámában felmerül a kérdés, a konkrét tényeken túlmenően: milyen pszichés állapotban vannak az egyének?
Sokan testileg-lelkileg kimerültek
voltak már a járvány első hulláma időszakában. Elfáradt egészségügyi dolgozókról, az összezártság miatt feszült
és ideges családtagokról hallottunk,
állás nélkül maradt emberekről, „kiégett
szülőkről”, akiket az otthon-iskola-távmunka fárasztó hármasa hozott nehéz
helyzetbe. Egyesek, bár nem voltak betegek, mégis melankóliával, álmatlansággal küzdöttek. Mások elvesztették
szeretteiket, krízishelyzettel és bánattal
szembesültek.
A betegség miatt legyengül a szervezet és poszttraumás állapot a következménye. Előfordul a gyengélkedőkkel,
hogy a krízis után visszahúzódnak. Nem
mernek segítséget kérni. Számukra komoly terhet jelent, ha nem működik a segítő intézmények közötti kommunikáció,

csúsznak a vizsgálatok, és ők elvesznek
a bürokrácia labirintusában. A külső fenyegetettség, a félelem, a bizonytalanság sérülékennyé teszi teherbíró képességeinket. Ha megússzuk a fertőzést és
a karantént, a negatív társadalmi hangulat kollektív szinten lelki-pszichés gondot, idegrendszeri problémákat okozhat.
A kedvezőtlen élmények terhet jelentenek számunkra, keményen igénybe
veszik megküzdő erőinket és testi-lelki
erőforrásainkat. Feldolgozva őket pozitív
fejlődéstani belső folyamatot indítanak
el, amelynek érzelmi és mentális érés
áll a középpontjában. A személyes belső kontrollnak és helyzetfelismerésnek
átható ereje van. A hatékony kommunikáció, a tájékozódás, a modern technika
ismerete nem elég. Más perspektívából
kell szemlélnünk a világot. Az egészségünk fenntartása érdekében fontos
az egészséges szemléletmód, a megelőzés elvei és az előírások: a maszk
használata, a távolságtartás, higiéniai
szabályok betartása, az együttműködés. Ne feledjük, gondolataink rendezettségére mindig szükség van. Minél
több információ és impulzus áraszt el
minket, annál tisztábban kell látnunk, mi
zajlik le bennünk és körülöttünk. Bízunk
a tisztességes intézkedésben, a vírusos
esetszám várható csökkenésében. Ne

feledjük, feladatunk van: megbirkózni
egyénileg is a válsággal.
A koronavírus járvány második hulláma, mondhatjuk, a tavaszi krízishelyzet
folytatása nagy tanulsággal szolgál.
A láthatatlan „ellenség”, a vírus még
mindig ismeretlen, kiszámíthatatlan.
Gyakoroljuk nehéz helyzetekben az
együttérzés és törődés állapotát, az
odafigyelés művészetét! Belső nyugalmunk elérésére, a korábbi rend visszaállítására, a biztonság visszanyerésére
vágyunk. Tehát hívjuk segítségül a kultúrát, akár online módon. Tanuljunk az
elmúlt hónapok tapasztalataiból!
A társadalom szorongásszintje mélyen befolyásolja idegrendszerünket,
immunrendszerünket, betegségre való
fogékonyságunkat, kapcsolati egyensúlyunkat, önbecsülésünket. Vegyük
komolyan a járványt, küzdjünk ellene
felelős magatartással. Támogassuk az
időseket és a veszélyeztetett csoportokat! Ne keltsünk pánikot, ne bagatellizáljuk a helyzetet, legyünk óvatosak,
védjük magunkat, egymást. Családunk
védelmét helyezzük előtérbe!
Szabó Gyöngyvér,
egészségfejlesztő mentálhigiénikus,
kommunikációs készségfejlesztő
gyonszab@gmail.com;
+36 30 630 70 23

Tisztelet az időseknek
Október 1-jén volt az idősek világnapja.
„Békeidőben” ilyenkor Diósd időskorú
polgárai összegyűlnek többek között
annak okán, hogy fogadják az önkormányzat köszöntését, tanúi legyenek
egy számukra rendezett kulturális műsornak, és nem utolsó sorban, hogy kellemes estebéddel zárják a napot. A rendezvény ez idén elmaradt; az okokat
mindenki ismeri: (járvány)helyzet van!
Az idősekről történő megemlékezést azonban ennek ellenére sem feledhetjük. Megbecsülésüket, a velük

való törődést szívünkből fakadó kötelességünknek tartjuk életünk során
gyerekként, szülőként, nagyszülőként.
Köszönettel tartozunk nekik azért,
hogy féltésükkel, aggodalmaikkal,
szorgalmas munkájukkal megteremtették a fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak,
hogy tanulhassanak, dolgozhassanak, gyarapodhassanak. Köszönettel tartozunk, mert küzdöttek értünk,
vállalták mindazt, amit a sors vagy
a történelem a korosztályukra mért.

Az időskor egy nagyon fontos életszakasz; ajándék annak, aki meg tudja élni a lényegét. Igen, a prioritások
sorrendje és súlya változik, a „minőségi idő” fogalma és tartalma előtérbe kerül, így aztán a szeretni tudás,
a türelem, a megértés művészetének még inkább birtokosává válnak
az idősek. Köszönjük mindazokat az
értékeket, amelyeket megőriztek és
mindazt, amivel minket felvérteznek
és gazdagítanak!
KáeF
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Trianon 100
Előadás-sorozat indult Diósdon

„Még ma is nagyon sok emberben az
él, hogy az urak és az elitek dolga volt
Trianon, ugyanis ez volt évtizedekig a
kommunista olvasat. Ezzel szemben
minden magyar embert érintett a békediktátum, mindenkinek rossz volt,
már csak azért is, mert egy működő
gazdasági térséget szakított szét.
[…] azok az országok, ahol győzelemnek élik meg Trianont, elfelejtik azt,
hogy a mi térségünk igazából akkortól
kezdve vált függővé Nyugat-Európától,
és mindez a mai napig fennmaradt.
[…] Megítélésem szerint minden magyart, és minden magyar történészt
érdekel a trianoni sorscsapás.
(Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet
Bizottságának az elnökhelyettese)
Történelmi ismeretterjesztő előadás-sorozat kezdődött meg 2020.
szeptember 17-én a Kék Géza Közösségi Házban. Az első előadó Raffay
Ernő történész volt, aki Trianon okairól, következményeiről és megoldási

lehetőségeiről beszélt teltházas pódium előtt.
A szeptember közepén, a
Kék Géza Közösségi Házban
tartott előadásának nagyobb
része Trianon okait kereste,
illetve mutatta be. A számos
érdekes történettel fűszerezett beszéd elsősorban a békeszerződésig vezetett út külső okait boncolgatta. A következmények napjainkra már egyre jobban ismertek, hiszen a legújabb kori magyar
történelmünk még jelenleg is a trianoni
korszakot éli át. Megoldási lehetőségeire már sajnos kevesebb idő jutott. Ez
teszi indokolttá, hogy október végén
újra eljöjjön Raffay Ernő Diósdra.
Előtte – október 8-án – Dr. Vizi
László Tamás történész, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese tartott előadást Magyar
embernek rettenetesebb feladat nem
juthatott – Akiknek volt erejük a trianoni békediktátum aláírására címmel.
Dr. Vizi László Tamás előadása lapzártánk után volt, így arról a Diósdhéjban novemberi számában tudósítunk.
– A szerk.
Az előadás-sorozatot a Diósdiak a
Városért Egyesület támogatásával jön
létre.
Diriczi Zoltán

Raffay Ernő a Magyar Érdemkereszt tisztikeresztjével kitűntetett történész több mint
negyven éve oktatja a 19. és 20. század magyar
történelmét főiskolai és egyetemi hallgatóknak.
Szakterülete Erdély és a magyar-román kapcsolatok, a történelmi Magyarországtól elszakított területek magyarságának története és
Trianon. Számos műve és publikációja közül a
legismertebb és legjelentősebb könyve Trianon
titkai címmel jelent meg. Alapító tagja a Trianon
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Elkészültek a
fellépőruhák
A Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Diósdi Eötvös József
Német Nemzetiségi Általános Iskola indulása óta támogatja a német
nemzetiségi osztályokban tanuló
gyerekeket abban, hogy színpadi fellépéseik alkalmával szép ruhában (a
lányok kékfestős szoknyában, a fiúk
mellényben) adhassák elő német
nyelvű prózai előadásaikat, valamint
német nemzetiségi táncelőadásaikat. A közelmúltban elkészültek az új
fellépőruhák, amelyeket a gyerekek a
tanév megkezdése után megkaptak.
A ruhák varratása az iskola és a
DNNÖ kezdetektől fennálló szoros
együttműködésének egyik jó példája.
Minden év januárjában az intézmény
németnyelvet oktató tanárai, a német
nemzetiségi osztályok osztályfőnökei
a nemzetiségi önkormányzat tagjainak közreműködésével méretet vesznek az elsős diákokról, illetve összeírják a más osztályokban keletkező
ruhaigényeket, és a DNNÖ a gyerekek
Tavaszköszöntőn történő fellépéséig
megvarratja azokat. Az előző iskolaévben a fellépés ugyan a járványhelyzet miatt sajnos elmaradt, de a ruhák
megvarratásáról önkormányzatunk
továbbra is gondoskodott, bízva abban, hogy a járvány elmúltával ismét
megcsodálhatják a diósdiak bennük a
fellépő gyerekeket.
Örömtelinek tartjuk, hogy egyre
több a német nemzetiségi tanuló iskolánkban. Terveink között szerepel
a nemzetiségi táncoktatás elindítása és erre alapozva önálló német
táncegyüttes létrehozása.
Szeretettel várjuk a diákokat és
szüleiket a DNNÖ rendezvényein és
az általa támogatott eseményeken,
így a Diósdi Német Hagyományőrző
Egyesület programjain.
DNNÖ

Társaságnak, a Trianon Kutató Intézetnek, valamint a Magyarságkutató Intézet munkatársa.
A rendszerváltás környékén országgyűlési képviselő, illetve az Antall-kormányban a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára volt.
Egy ideig Diósdon is élt.

A 6. b-sek fellépő ruhában
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A Dogya
A lovaskocsis, aki egész életében példát
mutatott valamennyiünknek
va
vaszig
tüzelőanyagot szállítot lovas kocsijával, nagyobb
tott
hó esetén havat kotort a lova mögé kötött hóekével.
vak
Este a lovak leszerszám
mozása,
csutakolás, etetés
kö
következett,
és csak ez után
jö
jöhetett
a vacsora. Télen,
n
nyáron,
esőben, hőségben,
re
reggeltől
estig megállás
n
nélkül
végezte a munkáját.
S
Szabadságon
talán soha
nem volt.

Petrov Kosztadinov Iván
a harmincas életéveiben

A Diósd Városért díj idei hat kitüntetettjének egyikét, Petrov Kosztadinov
Ivánt két ajánló is javasolta a magas elismerésre. Az egyik városunk
polgármestere, Spéth Géza volt, a
másik pedig a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az önkormányzat elnöke, Oderszky László a
szeptember 21-i díjátadón hangsúlyozta: „Örülök, hogy kettős jelölés
volt. Nem beszéltünk össze, egymástól függetlenül jelöltük őt, és ez
megerősít abban a tudatban, hogy
jó döntést hoztunk” – fogalmazott.
A német önkormányzat ajánlásában
kiemelte: a jelölt élete során munkáját
olyan lelkiismeretesen, tisztességgel,
becsülettel végezte a közösségnek
nyújtott szolgáltatásával, hogy bátran
állíthatják példaképül városunk mai
polgárai és magunk számára is. Tavasztól őszig építőanyagot, ősztől ta-

Mindezt olyan
természetesen és szerényen tette,
amire ma már nemigen van példa.
Kortársai között mások is voltak hasonlók, de talán már csak ő van közöttünk.
Az indokolásban az ajánlók kiemelték: „Az indokolásunk talán nem
mindenben felel meg a díj odaítélése

szempontjainak, azonban úgy gondoljuk, hogy akik ismerik, egyetértenek, akik esetleg nem ismerik, most
megtudhatják, hogy milyen nagyszerű
emberek élnek közöttünk. Tisztelettel
kérjük a képviselő-testületet, mérlegeljék javaslatunkat, és a díjat ítéljék
jelöltünknek, aki, ha nem is a városért, de annak a falunak a lakosaiért
dolgozott, melynek tagjai városunkat
felépítették.”
Oderszky László méltatásában elmondta, mivel egy utcában él a kitünt
tetettel,
számos személyes élményt is őriz vele
kapcsolatban.
„Élénken emlékszem
g
gyermekkoromra,
amik nyáron napfelkeltekor
kor
m
másik
oldalamra fordulv félálomban hallottam
va,
a lovak patáinak zaját és
a kocsi zötyögését, aztán
es már sötétben ugyaneste
ez a hangot a másik
ezt
irá
irányból
közeledve, még
ela
elalvás
előtt. Később kisisk
skolásként
– ha időnként
fel
felkéredzkedtünk
hozzá –
bü
büszkén
ültünk mellette a
ba
bakon
és kísértük útját, így
fa határáig, olykor még
a falu
azo túl is. Lovait meg nem
azon
ütö
ütötte,
szóval biztatta őket,
ha elfáradtak, hát pihentek,
és h
ha nagy volt a teher, kezéb a gyeplővel a szekér
zében
mel
mellett
gyalogolt ő is.
So szép régi történet
Sok
fűző
fűződik
hozzá, amire mindig örömmel emlékezünk;
emlékeink része a lovas kocsis, akit
az egész falu úgy ismert: a Dogya.
Köszönjük neki a példát, amit mutatott és mutat ma is nekünk. Kívánunk
neki egészséget, pihenést, hosszú
békés életet. Isten éltessen sokáig,
Dogya!”
DNNÖ
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Megfáradtnak megújulás
Mikorra lesz kész? – állítanak meg
sokszor az utcán. Igen, épül – hála
Istennek – református templomunk
a nagyiskolával szemben, a Gárdonyi
utcában. Illik a többes szám, hiszen
azt reméljük, hogy nemcsak a már
meglévő gyülekezetnek, vagy a településen élő reformátusoknak öröm
ez. Úgy hisszük, az egész települést
díszíti majd az épület, az előtte lévő
kis térrel együtt.
Mikorra lesz kész? Családi házban
élők szokták mondani: az soha nincs
kész. Egy kertes házban, házon mindig
van mit javítani, alakítani. Talán még a
lakásban élők is így vannak ezzel. Pláne így van ez, amikor magunkra gondolunk. Vannak feladatok, amelyek
terhelnek, ügyek, amiket el kell intéznünk, határidők, amelyek feszítenek
minket – de mikorra leszünk készen:
mi magunk? Nem negatív csengéssel:
„már kész vagyok” – például a sok fel-

adattól. Hanem készen, „egészen”, ott
belül. Amikor érett és felnőtt érzelmi
kapcsolatban vagyunk önmagunkkal,
másokkal, környezetünkkel. Amikor
békével gondolunk a házastársunkra,
és a vele való kapcsolatunkra, a hozzá
intézett szavainkra, viselkedésünkre.
Amikor nyugalommal tölt el minket
szülői viselkedésünk, és nem nyomaszt az időmennyiség (vagy annak
hiánya), amit gyermekeinkkel töltünk.
Amikor a munkahelyi körülmények
ellenére tudunk elégedetten gondolni
az elvégzett feladatainkra, teljesítményünkre.
Hogyan lesz kész? Október hónap
vége a Reformáció ünnepe is. Nem
különbözőségünkre emlékezünk ilyenkor katolikus testvéreinktől, hanem a
megújulás közös szükségességére.
Régi bölcsesség – Szent Ágostonhoz
kötik: „Az egyháznak szüntelen megújulásra (reformációra) van szüksége”.

Mert közös kiszolgáltatottságunk a
romlás és a jótól, széptől, igaztól való
eltérés. Ezzel szemben áll a megújulás/reformáció, ami kegyelmi állapot.
Máshogy mondva: kívülről hozzánk
érkező jó. Nem rajtunk múlik annak
érkezése, mégis a mi felelősségünk,
hogy hogyan élünk a lehetőséggel.
Templomunk ilyen értelemben vett
kegyelmi állapot gyümölcse. Adatott.
Mi ajándékként elfogadtuk. A mi felelősségünk azonban megnyitni és
hitelesen meghívni másokat is. Úgy
hisszük, a megújulás legjobb helye a
Szentháromság Istennel való találkozás lehetősége, bármely keresztyén felekezet templomában. Igen,
éppen annak az embernek, aki nem
érzi magát készen, sőt érzi, hogy sok
minden javításra szorul az életében.
Mert megújulásra nem úgy jutunk,
hogy még erősebben „összeszedjük
magunkat”, és sikert aratunk. A sok

Az épülő református templom kívülről…
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… és belülről

„Hűvös arany szél lobog…”
„Hűvös arany szél lobog,
leülnek a vándorok.
Kamra mélyén egér rág,
aranylik fenn a faág.
Minden aranysárga itt,
csapzott sárga zászlait
eldobni még nem meri,
hát lengeti a tengeri.”
(Radnóti Miklós: Október)

ránk nehezedő nyomás és „csakazértis” után, de sok zátonyra futásunk
volt már! Az út inkább ez: felismerjük,
hogy a béke önmagunkkal, másokkal és környezetünkkel, az Istennel
való megbékélésből ered. Ekkor sem
leszünk „készen” a korábbi képekkel
élve, nem válunk tökéletessé, hiszen
akkor okafogyott lenne az ágostoni
bölcsesség. De hisz éppen ezért is
vonzza a már megszólított embert az
Isten háza rendszeresen: a szüntelen
megújulásra!
Hála Istennek, a templom kivitelezője az első ütemben a kitűzött időkeretek között halad. Folynak a további
munkáról az egyeztetések. A jövő
év nagyobbik felét, reméljük, már az
épületben töltjük, berendezett körülmények között. Ha pedig megadatik, hogy még idén karácsonyra lesz
„szállásunk”, csak örülni fogunk neki.
Azonban bárhogy is lesz, amikor
elkezdhetjük használni, ajtaja nyitva
lesz, hogy minél többen átélhessük az
Úr Jézus szavainak valóságát: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.”
(Máté evangéliuma 11,28)
Pogrányi Károly
lelkész

Október még sokszor a vénasszonyok nyarát hozza magával. Ha ökörnyál száll a levegőben, szép, hosszú
ősz várható, és ha ilyenkor meleg
van, akkor februárban hideg lesz. Ellenben, ha hideg van, akkor a január
enyhe lesz.
Október 2. Petra. Az első lombhullató nap.
Október 10. Ferenc. A legjobb búzavető napnak tartották.
Október 15. Teréz. A Dunántúlon
szüretkezdő nap volt.
Október 16. Gál. Az utolsó nagy
halászat napja volt, utána a halak a
fövenybe ássák magukat.
Október 18. Lukács. Kórházak,
fürdők védőszentje. A Mecsekben a
gesztenyeszüret napja volt. Miskolc
környékén ezen a napon kezdődött a
szüret.
Október 20. Vendel. Főleg a Dunántúlon a pásztorok védőszentje, és
sok helyen ezen a napon pásztorün-

nepet tartottak.
Október 26. Dömötör. Az Alföldön
és az ország északkeleti részében
Dömötört tartják a pásztorok védőszentjének, bár a Hortobágyon így
gondolkoztak: „A pásztornak nemigen van védőszentjük. Mer a pásztor
a jószággal nem tud úgy bánni, hogy
ne káromkoggyik, hogy mérges ne
legyen, vagy azért kell a védőszent?
mert ott a legjámborabb, legaranyosabb nazarénus se bírja ki, hogy ne
káromkoggyik. A jószág olyan.”
Ennek ellenére vagy éppen ezért
mindenfelé pásztorünnepet tartottak
ezen a napon. Leginkább a juhászok
körében volt kedvelt a „dömötörözés”,
a juhászbál. A Nyírség és a Hajdúság
egyes településein még ma is emlékeznek a nagy juhászmulatságokra, ahol sem asszonyok, sem más
mesterségbeliek nem vehettek részt.
A vacsora juhhúsból készült, italoztak és járták a juhásztáncot. Persze
a juhászok nehéz életét sokan nem
irigyelték. A jól megérdemelt mulatozás előtt még hazahajtották a nyájat,
elszámoltak a gazdával, és elszegődtek a következő esztendőre is.
Október 28. Simon, Júdás. Tokaj-hegyalján, egyik leghíresebb
borvidékünkön ekkor kezdődött a
szüret.
Rásó Ica
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Az óvoda újra teljes életet él

Nagy örömünkre az óvoda ismét gyermekzsivajtól hangos!
Szeptemberben visszatért hozzánk 318 régi óvodásunk,
akik már egy korosztállyal nagyobbak lettek és vártuk a
sok-sok ismeretlen „picit”! Október 1-jére 122 új óvodás
csatlakozott hozzájuk, így már 440 gyermekünk lett a három épületben.
A szülők továbbra is bejöhetnek épületünkbe, maszkban
és kézfertőtlenítés után. Belépés után az első teendő, hogy
a csoportszoba ajtajában megmérjük a gyermekek testhőmérsékletét, majd átöltöznek és megmossák a kezüket
szappannal. Egyelőre ennyi „szigorítás” van épületünkben,
amit, ha betartanak a szülők és a gyermekek, reméljük, hogy
hosszútávon tartható állapot lesz! Óvodáskorúaknál kiemelten fontos a szülővel való kapcsolattartás, ami a bejárati

Az egyéni tanulás képességének
elsajátítása
Megtanítom tanulni gyermekét,
az aktuális tananyagon keresztül
(tanulási nehézségek, elakadások,
lemaradások, stb… korrigálása).

Budaörsi helyszínen:
+36 30/203 0709

ajt
ajtóban
átvett gyermek eseté
tében
nehezebb lenne.
Az új gyerekek befogadása előre megbeszélt időpo
pontokban
kezdődött. Szülő és csemetéik izgatottan
lők
vá
várták
ezt, kinek könnyebb
ben,
kinek nehezebben
m
ment
az elválás. A csillogó
s
szempárok
azonnal keresté az új játékokat, figyelték
ték
a többi gyereket. A bátrabb
bak
gyorsan eltávolodtak
s
szüleik
öléből vagy lába
m
mellől.
Sokszor ismerősre
b
bukkantak
a csoportszobában: találkoztak „régi”
bölcsődés társak, ami sokat könnyített a csábító,
ám idegen, új környezet
elfogadásában. Óvodapedagógusaink,
dajkápe
ink, pedagógiai
asszisztenseink
nyugtatták, szeretgették a kicsiket, pótolni próbálták és
próbálják a szeretett hozzátartozók távollétét.
A mindennapokat az óvónők színessé varázsolják: elindultak az óvodai foglalkozások a külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok, verselés,
mesélés, anyanyelvi nevelés, ének, zene, énekes játék, tánc,
rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, mozgás témakörben.
Természetesen mindegyik foglalkozás életkorhoz alkalmazkodó tapasztalatokat, ismereteket nyújt, életkorhoz igazodó
időtartamban és általában komplexen. A hét témája adja a
foglalkozások irányvonalát, melyhez az óvónők tudatosan
választják az ismeretanyagot. Az ismeretanyagnak élményt
nyújtónak, motiválónak, érdekesnek kell lennie, hiszen a
gyermekeket ebben a korban kötetlen formában fejlesztjük,
ami azt jelenti, hogy oda kell varázsolnia az óvónőket a foglalkozáshoz és lehetőleg ott is kell tartani őket annak időtartama alatt. Ehhez pedig állandó figyelem fenntartásra van
szükség. Nem kicsi varázslás ez már a mai gyereknek, akik
hozzá vannak szokva az állandó pörgéshez.
A nagycsoportosoknak – akiknek szükségük van rá – elindult a logopédiai-, illetve a speciális fejlesztő foglalkozások. Délután csökkentett létszámban fejlesztő külön foglalkozások is vannak, természetesen csak a nagyoknak.
Igyekszünk biztosítani a gyermekeknek a normál óvodai
mindennapokat, megóvva őket az amúgy is feszült környezeti hatásoktól. Szerencsére eddig fertőzött ovisról nincs tudomásunk.
Sánta Gáborné
óvodavezető
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Napjaink zavartalanok
Óvatosság mindenek előtt

Az elmúlt hónapban írtam arról, hogyan indult nálunk a nevelési év, most pedig a veszélyhelyzetre tekintettel, a korábbiaktól eltérő módon kialakított mindennapokról tudok beszámolni. A Magyar Bölcsődék Egyesületének állásfoglalása iránymutatást ad a bölcsődéknek a körültekintő és szabálykövető
működéshez. A beszoktatás megkezdését az eddigi bölcsődei szabályozás alapján orvosi igazoláshoz kellett kötnünk, a
jelenlegi eljárásrend alapján az ellátás kezdetekor a szülőnek
kell nyilatkoznia gyermeke egészségi állapotáról, nem szükséges az orvosi igazolás. A gyermekek fogadásánál és beszoktatásánál kértük, hogy a gyermek egy kísérővel érkezzen
a bölcsődébe; ezt a szülők nagyon segítőkészen be is tartják.
A kisgyermeknevelők családlátogatásra csak különösen
indokolt esetben mennek, a gyermekek fejlődéséről, szokásairól nyomtatvány kitöltésével, az intézményben beszélgetéssel, és a családi füzetben leírt jellemzéssel kérünk és
kapunk információkat.
Bölcsődénkben eddig is fontos volt a tisztaság és a fertőtlenítés, de tekintettel a járványügyi készültségre, még nagyobb figyelmet kell fordítanunk nem csak a gyermekek, hanem a szülők és a munkatársaim egészségének védelmére
is. Ezért is kerültek a bejáratokhoz kihelyezésre az érintésmentes kézfertőtlenítő adagolók, van fertőtlenítőszeres lábtörlőnk, és a faliújságra kihelyeztük a helyes kézmosás menetét bemutató útmutatót is. A szülők maszkban lehetnek
az intézményben és gyermekeiket csak kézmosást követően adhatják át a kisgyermeknevelőknek. Október elejétől a
köznevelési intézményekhez hasonlóan mi is használjuk az
érintésmentes hőmérőket. A bölcsődei dajkák naponta több
alkalommal ürítik ki a szemeteseket, és azokat a felületeket,

amelyeket a gyermekek, szülők, munkatársak megérintenek,
a szokottnál gyakrabban fertőtlenítik.
A járványügyi szabályok betartása mellett is kiemelten fontos, hogy a kicsik biztonságban érezzék magukat és szeretetteljes légkör vegye őket körül, ezért hozhatnak magukkal
számukra kedves tárgyat otthonról, de a szülőkkel közösen
nagyon figyelünk a fertőtlenítésükre, tisztán tartásukra. A napirend szervezése során törekszünk arra, hogy a levegőztetés
a lehető legtöbb időt ölelje fel a napi tevékenységekből. Rendezvényeket egyelőre tartunk, de igyekszünk minden új információról szóban és írásban is tájékoztatni a családokat.
Az együttműködés a szülőkkel jó, számíthatunk a segítségükre, így bizakodva tekintünk az előttünk álló egyre borongósabb őszi és téli mindennapok elé.
dr. Kósi Brigitta

Felkészítés eredményes
felvételire,
az egyéni képességek
fejlesztésével.
19 hétvége
(szombat–vasárnap)

Budaörsi helyszínen:
+36 30/203 0709
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Rejtvény | Zsinagógák Szlovákiában
A Kornétás Kiadó gondozásában jelent meg, Pusztay Sándor: Zsinagógák Szlovákiában című kötet, amely az egykori
királyi Magyarország időszakában épült zsidó imaházakat,
temetőket, emlékhelyeket mutatja be. A könyvben a szerző
kifejti: Szlovákia és Magyarország lakóinak együttélését…
A mondat folytatását megkaphatják a kijelölt sorok megfejtésével. A megfejtéseket 2020. november 10-ig beérkezően
küldjék meg szerkesztőségünknek.
E-mail: titkarsag@kornetas.hu, Levélcím: Diósdhéjban, 1138

Budapest, Népfürdő utca 15/D. A helyes megfejtést beküldők
között egy ajándékkönyvet sorsolunk ki.
Az előző számunkban (2020/9) megjelent rejtvényben Békásmegyeri-Bíró Csaba: Magyarországunk és magyarságunk
védelmében című könyv egy mondatának folytatása a következő volt: …szertartásaik egyik szép vallási jelképe volt az
életfa…” A helyes megfejtést beküldők közül Reymeyer Aladár
István (Diósd) olvasónknak kedvezett a szerencse. Nyereményét postán küldjük el. Gratulálunk nyertesünknek!
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Természet – Kolostorkertek éke és a boszorkányok ellenszere
A mai kertek dísznövénye
a zsálya, a középkorban az
egyik legkedveltebb gyógynövény volt. A kolostorkertek éke
volt, és erős illatával felhívta
magára a figyelmet. Rendkívül
erős illatának tulajdonították
gyógyító erejének jó részét.
Már a középkorban gyorsan
előlépett értékes dísznövénynyé is, a várkertekben szívesen ültették főhelyre, és innen
került a parasztporták virágoskertjeibe.
A zsálya levelének forrázata illóolajat és cseranyagot tartalmaz, mely torokgyulladásra, szájbetegségek öblögetésére, emésztési problémákra kiváló. Idegerősítő hatása is
jól ismert.
Ez az erős illatú növény nemcsak gyógyít, de ízesít is,
hiszen fűszernövényként is használható. Érdekes ízt ad a
húsételeknek, de fűszerezhetjük vele a köreteket, a pástétomokat, a sajtokat és a főtt tésztákat is. Képzeletben
máris fogyasszunk el egy zsályával fűszerezett finom lakomát, és közben kis kerti madaraink csemegéjét se felejtsük el.

A rigók és sok más madár
kedvence a madárberkenye, más
néven fojtóska, veres berkenye
vagy piros kutyacseresznye.
A berkenyék legismertebb faja
a messzi északon is megél, a
magasabb hegyeket kedveli, és
ott magas fává nő. Nálunk legtöbbször alacsony marad, vadon
ritka, de sok helyen díszfaként ültetik. Termése skarlátvörös vagy
sárga színű, és nyár közepétől
egész télen virítanak fürtökben csüngő bogyói. A bogyók
C-vitamint és A-provitamint tartalmaznak, és sokféleképpen
hasznosíthatók a mi számunkra is. Gyümölcsként, italként
és gyógynövényként is fogyasztható. Ismerték már az ókori
rómaiak is. A germánok, kelták és más északi népek söritalukat nem komlóval, hanem más keserű növényekkel, többek
között madárberkenyével ízesítették. Angliában ma is „sörfának” nevezik. Az északi népek hagyományból ültetik, hogy a
boszorkányokat távol tartsa, elűzze a ház környékéről.
A boszorkányokat elzavarja, a madarakat odacsalogatja.
Így aztán érdemes madárberkenyét ültetni!
R.I.

Recept – Csirkés tortilla tekercs

Hozzávalók 4 főre:

Elkészítés:

0,5 kg Csirkemell csíkozva,
2 db közepes lilahagyma, szeletelve,
2 db paradicsom kockázva,
1 db kaliforniai paprika kockázva,
2 gerezd fokhagyma lenyomva,
1 kis doboz natúr joghurt,
só, bors, 8 db tortilla lap, oliva olaj a sütéshez.

Vegyünk egy serpenyőt és hevítsük fel. Öntsük bele az olajt,
tegyük bele a csirkecsíkot. Ha félig megsült, akkor az öszszes többi zöldség félét is. Ha az egész összepirult, akkor
ízesítsük és a joghurtot is ráöntve forraljuk össze.
A kész ragut elosztjuk a tortillában.
Közben az öntethez a sajtot lereszeljük és összekeverjük
az öntet hozzávalóival. Friss kevert salátával tálaljuk.
Jó étvágyat!
Pankovics Jenő
a Fenyves Étterem séfje

Öntethez:
2 dl tejföl, 1 gerezd fokhagyma, 8 dkg rokfort sajt, só, bors.
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Voks Diósdért
Diósd megújult honlapja is elindult Az év honlapja 2020 elnevezésű versenyen. A díjat
a kategóriában a közönség
szavazatai alapján ítélik oda.
Városunk új weboldala jelenleg vezet az Év honlapja
versenyen! Szükség lenne
még néhány szavazatra, hogy biztosan megőrizzük pozíciónkat! Szavazni a lenti linkre kell kattinta, majd ott a „Szavazok” gombra lehet.
https://www.azevhonlapja.hu/nevezes/benyujtott-palyamu/421/
di%C3%B3sd-v%C3%A1ros-honlapja
A megmérettetés az online marketinges szakma legrangosabb
versenye, melyet a Magyar Marketing Szövetség szervez. Diósd számára dicsőséget hozna, ha elnyerné a díjat.

Támogatott tanulás
Diósd Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot
hirdet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diósdi fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázati kiírás és a jelentkezés
feltételei, illetve a pályázati adatlapok diósd hivatalos honlapján az
alábbi linken elérhetők:
https://diosd.hu/.../ bursa-hungarica-2021-evi-palyazati...
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. október 12.
– 2020. november 5.

Önkormányzati
képviselők fogadóórái
Diósdiak a Városért Egyesület
képviselői
2020. november 5. (csütörtök) 17 óra
Kék Géza Közösségi Ház (kisterem)
FIDESZ-KDNP képviselői
2020. október 27. (kedd) 17.30
óra
Kék Géza Közösségi Ház (kisterem)
Élhetőbb Diósdért Egyesület
képviselői
2020. november 5. (csütörtök) 18 óra
(Pontos helyszín az egyesület facebook oldalán)
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Ördög Ferenc újra polgármester
Diósd egyik testvértelepülésén, az
erdélyi Marosvécsen, 2020. szeptember 27-én önkormányzati választást
tartottak. Ördög Ferenc, Marosvécs
polgármestere fölényes győzelmével
ismét elnyerte a pozíciót, így folytathatja eredményes településvezetői
munkáját.
Diósd Város Önkormányzata sok sikert kívánva gratulál a régi-új polgármesternek!
Ördög Ferenc a közelmúltban az
e-nepujsag.ro internetes oldalnak nyilatkozott a Diósddal fönnálló kapcsolatukról is: „A magyarországi Diósddal

jövőre a testvértelepülési kapcsolat
tizenötödik évfordulóját fogjuk ünnepelni. Az idei találkozónk a vírus miatt
sajnos elmaradt. Minden év tavaszán,
május körül érkezik a diósdiak küldöttsége, részt vesznek a hagyományos
marosvécsi disznóvágáson. Erre mindig meghívjuk az egész falut, 250-300
látogató jön el. Van zenekar, nagyon
jó a hangulat. A tavaly mi jártunk Diósdon, a polgármesterük azt szeretné,
hogy ezentúl minden évben kétszer találkozzunk, egyszer itt, egyszer pedig
ott. Szeptemberben megyünk hozzájuk. Nagyon sok barátság alakult ki az

Bojlerjavítás, -csere, vízkőtelenítés
s + terv
Csatornabeköté
is!
én
hétvég

MOGYORÓSI

vízvezeték-szerelő
Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

Telefon: 20/911-2679
Kertgondozás – Fűnyírás – Kaszálás
Sövényvágás – Gyomirtózás – Fakivágás
Veszélyes fák kivágása alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283

évek során, a küldöttségek nem panziókban, hanem helyi – marosvécsi és
diósdi – családoknál alszanak, és ez
összekovácsolt mindannyiunkat.”

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

Takács Gergely, Diósd | Telefon: 06 30/98-40-790
Fogorvosi háttérrel, 20 éves tapasztalattal, gyorsan, jó minőségben
kivehető fogsorok, porcelánhidak, legmodernebb cirkóniumhidak.
A munkánkra garanciát vállalunk!

Híradás-technikai
2049 Diósd, Tó utca 73.

szerviz

TV, rádió, hifikészülékek, DVD, videó stb.,
valamint kis háztartási gépek javítása.
Földi Tamás híradásipari technikus
Nyitva: hétfőtől péntekig 9–17 óráig
Tel.: 06 23/382-869, mobil: +36 20 /242-3489
e-mail: tfoldi@t-online.hu

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