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Tuzson Bence: A járványt sikerült lelassítani, a magyar számok kifejezetten 
kedvezőek, viszonylag alacsonyan maradt a fertőzöttek száma

Elsődleges szempont 
a fokozatosság és a biztonság

DUNAKESZIN EGYELŐRE NEM LÉPNEK ÉLETBE AZOK A KÖNNYÍTÉSEK, AMELYEK AZ ORSZÁG TÖBBI RÉSZÉT MÁR ÉRINTIK, MÉGIS 
FONTOS, HOGY FOKOZATOSAN VISSZATÉRJÜNK A MEGSZOKOTT KERÉKVÁGÁSBA, ÉS AZ EMBEREK MINDENNAPI PROBLÉMÁIVAL 
IS FOGLALKOZZUNK – FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, A PEST MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓ-
KERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. MINT MONDTA, TOVÁBBRA IS SZERETNÉK KONTROLL ALATT TARTANI A JÁRVÁNYT, EZÉRT 
ARRA KÉRTE A DUNAKESZIEKET, HOGY TOVÁBBRA IS TARTSÁK BE A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS SZABÁLYAIT, ÉS CSAK ALAPOS OKKAL 
HAGYJÁK EL AZ OTTHONUKAT.

– Fokozatosan újraindul a terme-
lés, mintha visszatérne az élet a ko-
ronavírus-járvány előtti, normális 
kerékvágásba hazánkban, Dunake-
szi egyelőre mégis kimarad ezekből a 
folyamatokból. Ránk miért nem vo-
natkoznak a könnyítések?

– Fokozatosan, szigorú menet-
rend szerint lehet újraindítani az éle-
tet Magyarországon, de emellett to-
vábbra is nagyfokú elővigyázatosság-
ra van szükség. A koronavírus-jár-
vány azonban nem egységesen, nem 
azonos mértékben terjedt el hazánk-
ban, ezért figyelembe kell vennünk a 
területenként jelentkező különbsége-
ket is. Pest megye, akárcsak a főváros, 
sajnos a fertőzéssel leginkább érintett 
területek közé tartozik, ezért itt, ná-
lunk egyelőre még nem lehet alkal-
mazni a vidéken bevezetett könnyíté-
seket, nekünk egy ideig még türelme-
sebbnek és fegyelmezettebbnek kell 
lennünk ilyen tekintetben, mint a ha-
zánk más részein élő honfitársaink-
nak. A számadatok ugyanis azt mu-
tatják, hogy az aktív fertőzöttek het-
ven százaléka Budapesten és Pest me-
gyében van. A kijárási korlátozásokat 
és a szigorú intézkedéseket ezért a fő-
városban és a megye egyes járásaiban 
továbbra is indokolt fenntartani. Né-
hány szabály persze továbbra is min-
denképp változatlan marad Pest me-
gyében és az ország más területein 
is: így például a legveszélyeztetetteb-
bek, vagyis az idős emberek biztonsá-
gát ezután is garantálni fogjuk. A kor-
mány döntése értelmében kötelezően 
tesztelni kell a kórházakból kimenő 
és oda felvett új betegeket, akárcsak 
az idősotthonok dolgozóit is.

– Továbbra is a magyar egészség-
ügy áll a védekezés frontvonalában. 
Az elmúlt hónapok intenzív munká-
ja a könnyítések ellenére is folytató-
dik? 

– Csaknem két hónap megfeszí-
tett munkája után Magyarország ma 

olyan helyzetben van, hogy az egész-
ségügy akár a tömeges megbetege-
dések kezelésére is felkészült. A ko-
ronavírus-járvány elleni védekezés 
első fázisának legfontosabb felada-
ta az egészségügyi rendszer felkészí-
tése volt, és ezt a munkát elvégeztük. 
Most négy egyetem orvostudományi 
karának összefogásában reprezenta-
tív tesztelés kezdődött, amellyel fel-
mérhetjük, hogy az ország körülbelül 
hány százaléka eshetett át a betegsé-
gen. A járvány terjedését sikerült le-
lassítani, a magyar számok kifejezet-
ten kedvezőek, viszonylag alacsonyan 
maradt a fertőzöttek száma, de min-
den ilyen esetben a legrosszabb forga-
tókönyvre kell felkészülnünk, és en-
nek megfelelően intézkedtünk.

– Túl vagyunk az érettségiken. Mi-
vel Dunakeszi egy olyan régióba tar-
tozik, amelyben országos szinten is 
a legpozitívabbak közé tartoznak a 
népesedési mutatók, számunkra kü-
lönösen fontos az oktatás kérdése. 
Mire számíthatnak a diákok, mikor 
térhetnek vissza az iskolákba?

– Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy a Radnóti Miklós Gimnázi-
um évek óta top helyen szerepel a kö-
zépiskolák rangsorában, az érettsé-
gizők több mint kilencven százaléka 
bejut a felsőoktatási intézményekbe. 
Ez komoly teljesítmény mind a diá-
kok, mind a pedagógusok és a szü-
lők részéről is. Annyi teljesen bizo-
nyos, hogy májusban még minden-
képp érvényben marad a tantermen 
kívüli, digitális oktatás, a továbbiak-
ról, így tehát a júniusi helyzetről is ké-
sőbb kell majd meghozni a döntést, 
amikor már látjuk azt is, hogy idő-
közben hogyan alakulnak a korona-
vírus-járvánnyal kapcsolatos adatok. 
Vagyis ahhoz, hogy felelős döntést 
tudjunk hozni, látnunk kell majd azt 
is, hogy májusban megfelelő mérték-
ben csillapodik-e a járvány. Dunake-
szi valóban az öt olyan járás közé tar-

tozik Magyarországon, ahol a népese-
dési mutatók azt mutatják, hogy hosz-
szú távon is magas marad a születések 
száma. Ezért a dunakesziek számára 
az óvodai, bölcsődei és iskolai képzé-
seket – a Dióssi Csaba vezette önkor-
mányzattal kiváló együttműködés-
ben – helyben szeretnék biztosítani. 
Jelenleg az általános iskolákban van 
hatalmas gyerekszám, ami azt jelen-
ti, hogy az előttünk álló időszakban 
a középiskolákat kell majd bővíteni. 
Ezzel tehát az a célunk, hogy helyben 
tanuljanak tovább a gyerekek. Nagy-
jából két év múlva lehet arra számíta-
ni, hogy a létesítmények – két új kö-
zépiskola és egy kulturális centrum – 
megvalósulhatnak.

– A város országgyűlési képviselő-
jeként Ön aktívan együttműködik a 
helyi önkormányzattal. Bírja ener-
giával, hogy egyszerre két szinten is 
jelen legyen?

– Dunakeszi országgyűlési képvi-
selőjeként a parlamentben is az a fel-
adatom, hogy az itt élő emberek ér-
dekeit képviseljem, arról pedig, hogy 
számukra melyek a legfontosabb ak-
tualitások, nemcsak a személyes ta-
lálkozások alkalmával, hanem a vá-
ros önkormányzata révén is infor-
málódom, ezért is különösen fon-
tos számomra a mostani jelenlét is. 
Így például a Dunakeszi Operatív 
Törzzsel közösen áttekintettük a jár-
ványügyi helyzetet. Bár a városunk-
ban egyelőre még nem lépnek életbe 
azok a könnyítések, amelyek az or-
szág többi részét már érintik, még-
is fontos, hogy fokozatosan visszatér-
jünk a megszokott kerékvágásba, és 
az emberek mindennapi problémái-
val is foglalkozzunk. Továbbra is sze-
retnénk a járványt kontroll alatt tar-
tani, ezért kérem, hogy a dunakesziek 
továbbra is tartsák be a kijárási korlá-
tozás szabályait, és csak alapos okkal 
hagyják el otthonukat.

Szabó Palócz Attila
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A helyi 
operatív törzs 
tanácskozása: 
Dr. Molnár 
György jegyző 
(balról), 
Dióssi Csaba 
polgármester, 
dr. Tuzson Bence 
országgyűlési 
képviselő

Összefog az önkormányzat és az országgyűlési képviselő

5Dunakeszi Polgár

Segítenek az idős embereknek 
az e-recept kiváltásában 
A KORMÁNY KÉTHETENTE VIZSGÁLJA FELÜL A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT – EZT TUZSON 
BENCE MONDTA A DUNAKESZI OPERATÍV TÖRZS MEGBESZÉLÉSÉN MÁJUS 4-ÉN. A VÁROS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVI-
SELŐJE BEJELENTETTE, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZATTAL KARÖLTVE ELŐSEGÍTIK, HOGY AZ IDŐS EMBEREK SZÁMÁRA 
A LEHETŐ LEGKÉNYELMESEBB LEGYEN AZ E-RECEPT KIVÁLTÁSA, NE KELLJEN ELHAGYNIUK OTTHONUKAT. AZT IS 
MEGTUDHATTUK, HOGY AZ ORSZÁGOS SZŰRÉS KERETÉBEN 37 DUNAKESZI LAKOS TESZTJÉT IS ELVÉGZIK. 

A koronavírus elleni véde-
kezés második szakaszába 
léptünk – mondta Tuzson 
Bence, aki köszönetét fejez-

te ki a szabályokat fegyelmezetten be-
tartó lakosságnak és a védekezést irá-
nyító önkormányzatnak, valamennyi 
aktív közreműködőnek. 

Eredménynek tartja, hogy orszá-
gosan sikerült a járvány terjedését le-
lassítani, melynek eredményeként az 
egészségügy fel tudott készülni a vé-
dekezésnek arra a szintjére, hogy akár 
sok beteget is képes legyen ellátni. Ez 
igaz helyi és országos szinten is – emel-
te ki az országgyűlési képviselő. 

Fokozatos, komoly óvintézkedések 
melletti nyitást ott lehetett elrendelni, 
ahol jóval kevesebb a betegek száma – 
utalt a részleges enyhítésekre.  

Budapesten és Pest megyében van 
a legtöbb beteg – bár területileg, járá-
sonként nem egységes –, ezért a szak-
emberek javaslatára továbbra is fenn-
tartják az eddig bevezetett korlátozá-
sokat. Az viszont bíztató, hogy noha 
szigorú, zárt körben, de már el lehet 
kezdeni az edzéseket, a sportolást. 

– A következő időszakban változás 
várható az egészségügyi intézmények-
ben is – fogalmazott Tuzson Bence, aki 
hozzátette: két hét múlva lehet esetleg 
szó arról, hogy Pest megyében is eny-
hítenek a kijárási korlátozáson. 

A további országos enyhítésről na-
gyon óvatosan fogalmazott. Mint 
mondta nem lehet előre meghatározni 
a járvány terjedésének dinamizmusát, 
ezért várhatóan két hét múlva tudnak 
arról is nyilatkozni, hogy túl voltunk-e 
csúcsponton vagy sem, ami meghatá-
rozza a további intézkedéseket is. 

A város országgyűlési képviselő-
je bejelentette; Dióssi Csaba polgár-
mesterrel, az önkormányzattal együtt-
működve mindent megtesznek, hogy 
a 65 éven felüliek számára a legegy-
szerűbb, a legkényelmesebb legyen az 
e-recept kiváltása. Erről az érintette-
ket is tájékoztatják; a lényeg, hogy az 
e-recept felírását telefonon is kérhetik 

az orvostól. A gyógyszert pedig a pá-
ciens által megjelölt személy is kivált-
hatja a gyógyszertárban. – Ezzel is elő-
segítjük, hogy az idős emberek otthon 
maradjanak – húzta alá Tuzson Bence. 

A helyi operatív törzs tanácskozásán 
– többek között - elhangzott, hogy a 
szakorvosi rendelőintézetben zavarta-
lanul működött a sürgősségi ellátás. A 
bejáratnál mérték a páciensek testhő-
mérsékletét, akinek nem volt maszk-
ja, annak adtak – jelentette be Wolfort 
Tiborné. Az SZTK ügyvezetője azt is 
elmondta: még ma (május 4. a szerk.) 
megkezdik az egyeztetést azokkal az 
orvosokkal, akik eddig nem vettek 
részt a sürgősségi ellátásban, hogy mi-
kor tudnak újra bekapcsolódni. Kon-
zultálnak a 65 év feletti orvosokkal is, 
mivel lesznek olyan rendelések, mint 
pl. az ortopédia, a neurológia, melye-
ket be tudnak indítani – tette hozzá. 

Wolfort Tiborné arról is beszámolt, 
hogy a Covid-19 koronavírus-járvány 
elleni védekezés keretében indított or-
szágos szűrés során 37 dunakeszi la-

kos tesztjét is elvégzik. Ezt kiegészítve 
Tuzson Bence ismételten hangsúlyoz-
ta: az egész védekezés kizárólag a szak-
emberek iránymutatása alapján törté-
nik országosan és helyben is. A szűré-
sen résztvevők körét és a módszereket 
is a szakemberek határozzák meg. 

A szűrést végző négy egyetem a KSH 
segítségével kiválasztott reprezenta-
tív mintán tüneteket produkáló és tü-
netmentes állampolgárokon is elvég-
zik a tesztet. A 17 ezer ember fejenként 
500 másik embert reprezentál tömeges 
tesztelés során, amelynek résztvevői a 
vérvétel mellett egy 50 kérdéses tesztet 
is kitöltenek – nyilatkozta a minap az 
országos sajtóban a vizsgálatot irányí-
tó Merkely Béla, a Semmelweis Egye-
tem rektora, aki hozzátette: - Minden-
kit, akit meghívtak a tesztelésre, arra 
kér, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, 
mert ezt a járványt csak így lehet kiir-
tani. A teszten 14 és 18 év közötti fiata-
lok is részt vesznek.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Folyamatos a költségvetés újratervezése

A veszélyhelyzetben sem 
csökkentették a munkabéreket 
DUNAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉIBEN ÉS ÓVODÁIBAN 
NAGYON SOK KISGYERMEKES, CSALÁDOS ÉDESANYA DOLGOZIK, AKIK TÖBBSÉGE A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY 
ELLENI VÉDEKEZÉS MIATT A MUNKAHELYI VEZETŐ DÖNTÉSE ALAPJÁN ÁTTÉRT HOME OFFICE MUNKARENDRE, 
ILLETVE AKTÍVAN KÖZREMŰKÖDIK AZ ÖNKORMÁNYZATRA HÁRULÓ 65 ÉVEN FELÜLI ÉS A KARANTÉNBAN LÉVŐ 
EMBEREK ELLÁTÁSÁBAN, A VÉDEKEZÉSBEN, A FERTŐTLENÍTÉSBEN – TUDTUK MEG A VÁROS POLGÁRMESTE-
RÉTŐL. DIÓSSI CSABA ELMONDTA, HOGY EGYETLEN ALKALMAZOTT MUNKABÉRÉT SEM CSÖKKENTETTÉK, AKIK 
A TÖRVÉNYES MUNKAIDEJÜKET A RÁJUK RÓTT FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL ÉS – HA INDOKOLT – ELŐREHOZOTT 
SZABADSÁGGAL TÖLTIK KI. 

- Az óvodák, az iskolák bezártak, 
így még nagyobb empátival figyelünk 
a nálunk dolgozó édesanyákra, igyek-
szünk segíteni nekik a kialakult hely-
zetben, hiszen a családon belül is rá-
juk hárul a legnagyobb feladat. Külö-
nös érzékenységgel kezeljük ezt a kér-
dést, hiszen ma még senki nem tudja 
megmondani, hogy milyen időszak-
ra esnek ki a munkából, meddig kell 
megoldani a gyerekek felügyeletét. Az 
önkormányzatnál több megoldás is 
született, attól függően, hogy milyen 
területen dolgozó kollégákról van szó 
– tájékoztatott a polgármester.

A veszélyhelyzetben megszervez-
ték az óvodai ügyeletet, de jellemzően 
naponta tíznél kevesebb gyerek veszi 
igénybe a szolgáltatást. Hasonló a ta-
pasztalat az iskolákban is. 

– Ebből is következik, hogy nagyon 
kevés óvodapedagógus tud a szakte-
rületéhez kapcsolódó feladatot ellát-
ni, ezért bevontuk őket a fertőtlení-
téssel kapcsolatos munkákba és a nyá-
ri intézményi fejlesztések és felújítások 

előkészítésébe és lebonyolításába. Ki-
veszik részüket a 65 éven felüliek, és a 
karanténban lévők ellátásából, segíte-
nek a bevásárlásban, a gyógyszerek ki-
váltásában. De a legtöbben szabadsá-
gukat töltik, ami nyilvánvalóan véges, 
ezért akinek csak lehet feladatot ad a 
munkahelyi vezetője. 

Dióssi Csaba azt is elmondta, hogy a 
polgármesteri hivatalban sem rendel-
tek el leállást, mert vannak megoldan-
dó feladatok, és tudják, hogy minden-
kinek szüksége van a biztos havi jöve-
delemre.  

– Munkáltatói döntés alapján a tá-
volléti időt megosztották; kétféle meg-
oldás van, vagy szabadságra mennek a 
kollégák, vagy pedig –, akinek olyan a 
tevékenysége, hogy otthon végezhető – 
távmunkában látja el feladatát a mun-
kahelyi vezető irányításával. Az ottho-
ni munkát végzőknél az osztályvezető 
dönti el, hogy a dolgozó hány százalé-
kot tud otthon ellátni a munkaköré-
ből adódó feladatokból. Amennyiben 
nem éri el a 100 százalékot, akkor a ki-

eső részt szabadsággal tudja megolda-
ni. Azoknak a kisgyerekes anyukák-
nak, szülőknek, akiknek 14 év alatti 
gyermekük van, ők egy héten egy na-
pot igazoltan lehetnek távol, hogy vi-
gyázzanak a gyermekükre – ismertette 
Dunakeszi polgármestere, aki kihang-
súlyozta, hogy egyetlen munkavállaló-
juk bérét sem csökkentették. 

Dióssi Csaba reményét fejezte ki, 
hogy a jövőben sem kell változtatni a 
normál munkaügyi kereteken, mie-
lőbb újraindul az élet, mielőbb véget ér 
a veszélyhelyzet. 

- Bízom benne, hogy hamarosan új-
raindul a gazdaság is, mert előzetes 
számításaik szerint egymilliárd fo-
rinttal csökken a város iparűzési adó-
bevétele, és a folyamatosan újraterve-
zés alatt lévő idei költségvetésünkből 
hiányzik az 140 millió forint gépjár-
műadó is, ami az állami büdzsébe ke-
rült – mondta Dunakeszi polgármes-
tere.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Az 
ügyfélszolgálaton 

a veszélyhelyzet 
idején is folyamatos 

az irodai 
tevékenység 
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Folyamatos a városi egészségügyi 
intézmények fejlesztése

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL 
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADA-
TOK KÖRÉBE TARTOZIK AZ EGÉSZ-
SÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍ-
TÁSA. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A 
CIKLUS ALATT AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÁST TOVÁBBRA IS A 
SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET-
TEL - DUNAKESZI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS SZOCIÁLIS NONPROFIT KFT. - KÍ-
VÁNJA BIZTOSÍTANI. A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET AZ INTÉZMÉNY RÉSZÉRE 
SZÜKSÉG ESETÉN ANYAGI TÁMO-
GATÁST NYÚJT AZZAL, HOGY EZT A 
TÁMOGATÁST AZ ELLÁTÁS SZÍNVO-
NALÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN, 
ELSŐSORBAN FEJLESZTÉSRE ÉS 
ESZKÖZBESZERZÉSEK CÉLJÁRA KÍ-
VÁNJA BIZTOSÍTANI. 

A Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonpro-
fit Kft. pályázatot nyújtott be az Egészséges 
Budapest Program által meghirdetett projekt-
re, amelyet sikeresen el is nyert, aminek kö-

szönhetően közel 2 milliárd forintból újul meg a városi 
Szakorvosi Rendelőintézet. 

Budapest és Pest megye történetének legnagyobb 
egészségügyi fejlesztési programja indult el 2017-ben és 
valósul meg 2017-2026 között, melynek keretein belül je-
lentős fejlesztés előtt áll a Dunakeszi Szakorvosi Rende-
lőintézet is. Az 1,91 milliárd forintos beruházás kereté-
ben megvalósul a rendelőintézet építészeti és gépészeti 
felújítása, valamint az orvostechnológiai eszközpark fej-
lesztése. A fejlesztést Dunakeszi Város Önkormányzata 
is támogatja. A fejlesztés célja a szakrendelő és az intéz-
ményt látogató betegek komfortjának növelése. Az SZTK 
jelenleg 3000 négyzetméteres alapterülete az emelet be-
építésével további 1000 négyzetméterrel nő. A betegek 
kényelmének céljából a jelenlegi, egyetlen liftet felújít-
ják, emellett további két, akár ágyak szállítására is alkal-
mas méretű liftet építenek be. Az épület mellett további 
85 parkolóhely épül. 

A fejlesztés során több mint 200 millió forintot fordíta-
nak a műszerpark fejlesztésére: teljesen digitalizálttá vá-
lik a szakrendelő és új, digitális röntgenrendszer kerül be-
építésre, amely már teleradiológiai együttműködésre is al-
kalmas lesz. Az infrastruktúra bővítésével az intézmény 
alkalmas a rendelések igény szerinti bővítésére és korsze-
rű egynapos sebészetre. A pszichiátriai tevékenységnek je-
lenleg otthont adó épületet nem lehet gazdaságosan felújí-
tani, ezért szükségessé vált egy új épület felépítése, amely 
már az átadás közeli műszaki állapotban van az SZTK 
szomszédságában. Ebben a tervek szerint négy rendelő 
helyiség, valamint egy tetőtéri gondozó kerül kialakításra.

A Képviselő-testület továbbra is támogatja az egész-
ségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő 
fejlesztéseket, ezek finanszírozásához pályázati lehetősé-
geket keres, melyet rögzítettek az Önkormányzat 2019-
2024-ig tartó ciklusán átívelő gazdasági programjában 
is, amit Dióssi Csaba polgármester jegyzett. 

A szerk. 
Fotó: KesziPress

Új lift is épül a megújuló 
szakorvosi rendelőben 

A pszichiátria új épülete
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A MINDENNAPUNKAT ALAPJAIBAN 
MEGVÁLTOZTATÓ HELYZETNEK MEG-
FELELŐEN NEM VOLT ÜNNEPÉLYES 
CEREMÓNIA A KISERDŐ UTCA ÉS AZ 
ÚJSZŐLŐ UTCA KÖZÖTT ELTERÜLŐ 
HATALMAS TERÜLETEN ÉPÍTETT, 110 
GÉPKOCSI BEFOGADÁSÁRA ALKAL-
MAS ÚJ PARKOLÓ MEGNYITÁSAKOR. 

Az utóbbi tíz évben jelentős fejlesztések valósultak meg 
a Katonadombon és a város új dunai szabad strandján, 
amely a dunakesziek közkedvelt rekreációs, kulturális 
és szabadidő centrumává formálódott. 

A lakosság kulturált kiszolgálását, a környezetvédelmet szolgál-
ja az április 24-én megnyílt új parkoló is, amely egy kőhajításnyira 
van a Katonadomb déli peremétől. 

A fejlesztésnek köszönhetően – a mögöttünk hagyott koronaví-
rus járvány terjedését megakadályozó kényszerű intézkedések fel-
oldása után – már nem kell a Duna-parti fák közelében a füves te-
rületen parkolni, mert az új, 110 férőhelyes parkoló ideális felté-
teleket biztosít a gépjárművek kulturált elhelyezésére. A Katona-
domb, a dunai strand, az éttermek, a hívogatóan csalogató sétány, 
és a hűs árnyékot adó fák alatt kihelyezett padok, a játszótér, és a 
vízpart pár perces sétával elérhető.

A beruházás műszaki átadásával megváltozott a forgalmi rend 
is, ezért nagyon figyeljenek ne „megszokásból” vezessenek. A vál-
tozás lényege: a Kiserdő utca egyirányú lett a Katonadomb felé, 
míg a Katonadomb felől a parkolóba, vagy azt – jobbról megke-
rülve – az Újszőlő utcán közlekedve juthatunk el a Barátság út 
irányába. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Vigyázzunk értékeinkre
Az új fejlesztésnek köszönhetően rendezetté vált a környezet, 
az áttekinthető új forgalmi rend mellett sokan fogadták öröm-
mel, hogy a hatalmas parkoló területén jelentős mennyiségben 
ültettek facsemetéket is. 

Az új parkoló minden bizonnyal a veszélyhelyzet feloldása 
utáni időszakban, a dunai szabad strandra autóval érkezők kö-
rében arat majd osztatlan sikert, akik kulturált környezetben 
parkolhatnak.  

Olvasóink tájékoztatása szerint viszont vannak, akik már 
napjainkban is örömmel használják a hatalmas parkolót, akik 
közül sajnos néhányan a nagy teljesítményű autóikkal féke-
zés, és különböző technikai manőverek végrehajtása közben 
„tesztelik”. A parkoló peremén épült garázsok tulajdonosai ag-
gódva értesültek a rendkívüli „autós bemutatókról”, attól tart-
va, hogy egy elhibázott manőver, egy kicsúszás kárvallottja az 
épület lesz.

Bízunk benne, hogy a jelenségre felfigyelnek a hatóságok kép-
viselői is, és megteszik a szükséges intézkedést az alkalmi ro-
deózás megszüntetése érdekében, szem előtt tartva az emberek 
testi épségének, és épített környezetünk védelmét.  V. I.

110 férőhelyes parkoló 
épült a Katonadombnál
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Koronavírus: Egy 86 éves hölgy 
felgyógyulásának története

A közterület nem magánparkoló 

KIGYÓGYULT A KORONAVÍRUS OKOZTA 
BETEGSÉGBŐL AZ A 86 ÉVES ASSZONY, 
AKI A DUNAKESZI GONDTALAN ÉLET TAR-
TÓS BENTLAKÁSOS OTTHON LAKÓJA. ÍGY 
MÁR KÉT OLYAN DUNAKESZIN ÉLŐ EMBER 
VAN, AKI UGYAN ELKAPTA A VÍRUST, DE 
UTÁNA MEGGYÓGYULT.

VÁROSUNKBAN ELTERJEDT AZ A JELENSÉG, HOGY EGYES LAKÓINGATLAN TULAJDONOSOK A BEJÁRAT ELŐTTI HE-
LYET MAGÁNTULAJDONNAK TEKINTVE, „PARKOLNI TILOS”TÁBLÁT HELYEZTEK A KAPUJUKRA. A KÖZTERÜLET ILY 
MÓDON TÖRTÉNŐ „KISAJÁTÍTÁSA” ELLENKEZIK AZ IDE VÁGÓ HATÁLYOS RENDELETTEL. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉPÉ-
SEKET KEZDEMÉNYEZETT ENNEK A TÖRVÉNYTELEN HELYZETNEK A RENDEZÉSÉRE. A RÉSZLETEKRŐL A TELEKESZI 
TV ÉS LAPUNK KÉRDEZTE LACZKÓ SZILVIÁT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK VEZETŐJÉT.

A váci kórházból érkezett vissza az 
az idős hölgy a Gondtalan Élet 
Tartós Bentlakásos Otthonba, 
aki átesett a koronavírus-fertő-

zésen. Az intézmény a járványhelyzet mi-
att, a visszaérkezéskor, egyből elkülönítet-
te őt, pedig akkor még nem tudták, hogy 
fertőzött. Csak két nappal később értesítet-

ték őket a László kórházból, hogy a hölgy 
kórházi szobatársa vírusos volt. Ekkor ké-
szítettek nála tesztet, amely pozitív lett. Az 
otthonban ezek után minden dolgozót le-
teszteltek, senki sem lett pozitív – írja a 
dunakeszipost.hu. Sárköziné Gyöngyö-
si Katalin, az otthon tulajdonosa ezt az-
zal magyarázza, hogy azonnal léptek. Már 
a járvány kezdetekor kialakítottak három 
jól elkülönített szobát, ez egyikben helyez-
ték el a 86 éves asszonyt. Erre a részlegre 
az ápolók kizárólag védőfelszerelésben lép-
hettek be. Maszk, kesztyű, speciális ruha. 
A betegükön még kétszer végeztek tesztet, 
amelyek negatívok lettek, így mostantól hi-
vatalosan is meggyógyult a bentlakójuk.  

Gyöngyösi Katalin a Post kérdésére még 
azt is elmondta, hogy végig tartották a kap-
csolatot az önkormányzattal, kaptak kesz-
tyűket és maszkokat is, de leginkább a saját 
beszerzéseikre támaszkodtak. Beszélt még 
arról is, hogy négy orvosuk is van, akik vé-
gig jelen voltak az otthonban, tehát egy pil-
lanatra sem voltak felügyelet nélkül az ott-
hon lakói.

Nagy boldogság számunkra a néni fel-
épülése, hiszen példája is azt bizonyítja, 
felkészüléssel és odafigyeléssel kordában 
lehet tartani még ilyen idős emberek ese-
tében is a vírust – mondta végül Sárközi-
né Gyöngyösi Katalin a 132 idős embernek 
otthont adó intézmény tulajdonosa.

– Az elmúlt két hétben elkezdőd-
tek azok a felmérések és felszólítá-
sok, ahol az említett illegális, kizá-
rólagos parkoló táblák elhelyezé-
se történt – kezdte válaszát Laczkó 
Szilvia. – Azokon a helyeken sza-
porodtak el ezek a magán parkolós, 
felszólítós, elszállítással fenyegetős, 
vagy pedig konkrétan a gépjárművé-
nek a rendszámát is tartalmazó táb-
lák, ahol egyébként a legtöbb prob-
lémát okozza a parkolás. A tulajdo-
nosok által jogosnak vélt felháboro-
dás is volt azokon a helyeken, ahol 
nehezebb parkolni, hogy az önkor-
mányzat nemhogy segítene, hanem 
tovább nehezíti a lakosok életét az-
zal, hogy felszólítjuk őket az illegá-
lis táblák eltávolítására. Azonban 
az a tábla, amely arra kéri a lakoso-
kat, hogy hagyják szabadon példá-
ul a kapu behajtót, nem okoz prob-
lémát. Egyébiránt a behajtón való 
parkolást a KRESZ szabályozza. De 
azok a táblák, amelyek kizárólagos-
ságot vindikálnak valamely terület-
re, ami egyébként közterület és bár-
ki által használható lenne, nem en-
gedélyezettek. 

– Milyen eszközei vannak az ön-
kormányzatnak, hogy ezen a helyze-
ten változtasson?

– Először felszólítást küldünk a 
meglévő helyzet megszüntetésére. 

Aki megkeres minket a panaszával, 
szívesen tájékoztatjuk a közterület 
használatának szabályairól. Vannak, 
akik ezt megértették, de akadnak, 
akik továbbra is követelik az önkor-
mányzattól, hogy biztosítson a köz-
területen parkolóhelyet. A felszólí-
tást követő nyolc napon belül ellen-
őrizzük, hogy eltűntek-e a kizáróla-
gosságot jelző táblák és amennyiben 
ez nem történik meg, a jogi osztályra 
kerül az ügy, ahol a rendeletünknek 
megfelelően bírság kiszabására is le-
hetőség van. Hozzá tenném, hogy az 
út szegélye mellett elhelyezett par-
kolás gátló kövek elhelyezése is sza-
bálytalan. 

– Mi a helyzet azokkal az üzletek-
kel, ahol a tulajdonos alakított ki egy 
parkolót?

– Ott is megkértük a vállalkozó-
kat, hogy a kizárólagosságra utaló 
táblákat távolítsák el. Jelenleg a város 
vezetése dolgozik azon a konstrukci-
ón, hogy a vállalkozók szerződésben 
megkereshessék az önkormányzatot 
és szerződhessenek kizárólagos par-
kolókra, de ez még folyamatban van.

– Ez a munka az Önök részéről 
két hete kezdődött. Az érintettek ho-
gyan reagáltak a kezdeményezésre? 

– Ahogy korábban is mondtam, 
azokon a területeken, ahol nyilván 
nehezebb a parkolás, ott nagyobb 

volt a felháborodás. Van, aki a felszó-
lítást követően másnap azonnal eltá-
volította a tábláját és nem volt ebből 
konfliktus. Van egy pár társasház, 
akikkel levelezésben állunk, aki-
ket jobban érint ez a dolog, de őket 
is próbáljuk meggyőzni arról, hogy 
lássák be, hogy a közterület, az köz-
terület.

Katona M. István 
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körzeti képvi  selőink jelentik

Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről.

Április 24-én átadásra került a 
forgalomnak a Kiserdő utcai 120 
férőhelyes új parkoló. A létesít-
mény első sorban a Katonadomb 
kiszolgálására szolgál a városi 
nagyrendezvények idején, amikor 
a látogatók tömegével parkolnak 
a környéken, nem kis terhelést 
okozva ezzel a környező utcák-
ban. Nagyon szeretném, ha a nya-
ranta a városi strandra érkezők is 
felfedeznék maguknak ezt az új 
parkolási lehetőséget és vállalva 
a néhány perces sétát, nem az ár-
térben, a zöldfelületet használva, 
károsítva állítanák le autóikat. Na-
gyon köszönöm mindazok véle-
ményét és kiállását, akik az építés 
során a területen lévő fák érdeké-
ben felszólaltak. Köszönöm Tóth 
Eszter városi főkertész munkáját, 
aki első hívásra rendelkezésre állt 
és nagy szakmaisággal egyesé-
vel vizsgálta meg a fák helyzetét 
és akinek az álláspontja alapján 
az eredeti terveket a fák érdeké-

ben módosítottuk. Az építkezés 
végén több mint 40 facsemetét 
ültettek el, nagyon bízom ben-
ne, hogy a csemeték megfogan-
nak és megerősödnek. A parkoló 
építéssel a Kiserdő utca Duna felé 
eső végén megváltozott a forgal-
mi rend és az utca ezen szakasza 
a folyó felé egyirányúvá vált. Azt 
hiszem ezzel a változással sok-
kal biztonságosabbá vált a köz-
lekedés a területen. A beruházás 
során az építők kárt okoztak az 
egyik ház gyalogos bejárójában. 
A lakossági panaszt képviseltem 
a Városüzemeltetési Osztályon, 
a kárt a vállalkozó helyrehozta. 
Még a parkoló-építés kapcsán le-
velet kaptam a Kiserdő utcából, a 
levélíró arra panaszkodott, hogy 
az építkezés során a munkagépek 
kijárták a környék zöldfelülete-
it, és a terület füvesítését kérte. A 
kérés jogos, a füvesítésre viszont 
a Városüzemeltetési Osztály tájé-
koztatása szerint még várni kell, 
mivel a terület a Budapest-Duna-
keszi kerékpárút építésekor is fel-
vonulási területként fog szolgálni. 

A hónap során elkezdődött az 
Eurovelo 6 kerékpárút Budapest-
Dunakeszi szakaszának az építé-
se. Az építkezés a nyomvonal ki-
jelölésével és a terület lőszermen-
tesítésével kezdődött. A legújabb 
sztenderdek szerint épülő három-
sávos (oda-vissza és előzősáv) ke-
rékpárút köti majd össze a fővá-
rost a Duna-kanyarral és az or-
szághatáron keresztül az európai 
hálózattal. 

Az út a Katonadomb és a városi 
strand között halad el körzetünk-
ben, ahol a földmunkák elkezdőd-
tek. A beruházás az év végéig zá-
rul majd le.

Április elején befejeződött an-
nak a 105 facsemetének a Du-
na-parti telepítése, amelyet a fa-
megújítási program keretében 
tavasszal ültetni terveztünk. A te-
lepítések ősszel folytatódnak, a 
programba már várjuk a lakossá-
gi jelentkezéseket is. Bővebb in-
formációk a városi honlapon ol-
vashatók, de én magam is szíve-
sen tájékoztatom a hozzám for-
dulókat.

Április elején a polgármester 
úr kérésére telefonon felkeres-
tem azokat a körzetben élő idő-
seket, akiknek ismertem az elér-
hetőségét és felajánlottam ne-
kik az önkormányzat segítségét. 
Több mint kétszáz telefonhívást 
bonyolítottam, a segítséget ké-
rőknek segítséget szerveztem, 
illetve önkéntesként továbbra is 
részt veszek az idősek ellátását 
segítő önkormányzati kezdemé-
nyezésben.

Észrevételeit, javaslatait várom 
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Több megkeresést is kaptam a 
körzetben élő idősebb honfitár-
saimtól, hogy számukra kevésbé 
nyomon követhető az elektroni-
kus, azaz e-recept használata. A 
helyi operatív törzzsel és Tuzson 
Bence államtitkár úrral közösen 
arra az elhatározásra jutottunk, 
hogy az Önkormányzat kam-
pányt indít ezzel kapcsolatban. 
Minden felületünkön tájékoztat-
ni fogjuk a 65 év feletti lakosokat, 
hogy mi a menete az e-recept ki-
váltásának. Célunk, hogy egész-
ségük és biztonságuk érdeké-
ben minél kevesebb alkalommal 
hagyják el otthonukat. Tudom, 

hogy nem minden idős lakótár-
sam internetezik, ezért szórólap 
formájában is eljuttatjuk a ház-
tartásokba. Természetesen en-
gem is bátran kereshetnek az ez-
zel kapcsolatos kérdésekkel. 

E-mail: alpolgarmester@duna-
keszi.hu

Telefon: +36 20 970 8469
Továbbra is lehet csatlakozni 

a Dunakeszi összefog Facebook 
csoporthoz, amely szintén a se-
gítségnyújtás egyik felülete. Ide 
bármelyik korosztály csatlakoz-
hat a Facebookon. 

Szeretném felhívni a figyelmü-
ket, hogy Magyarország egész 

területén tűzgyújtási tilalom van 
érvényben, amelynek idején szi-
gorúan betartandó szabályok 
vannak hatályban! A tűzgyújtási 
tilalom idején tilos tüzet gyújta-
ni a külterületi ingatlanokon fek-
vő erdőkben és fásításokban, va-
lamint azok 200 méteres körze-
tében. Ide kell érteni a tűzrakó 
helyeket, a vasút és közút men-
ti fásításokat, valamint a parlag 
és gazégetést is. Kérem, ennek 
függvényében felelősségtelje-
sen járjanak el. 

Egyre több megkeresést ka-
pok a körzetemben élő szülők-
től az óvodai és bölcsődei ügye-
letet illetően. Az önkormányzat 
a kezdetektől fogva biztosítja az 
ügyeletet, azonban május 5-től a 
megnövekedett létszámra való 
tekintettel már a Piros óvoda az 
ügyeletet ellátó intézmény. Az 
ügyeletes bölcsőde változatlanul 

a Csillagszem Bölcsőde maradt. 
Városunk honlapján, a dunakeszi.
hu oldalon megtalálják az erre 
vonatkozó, friss információkat. 

Továbbra is arra kérem Önö-
ket, aki teheti, maradjon otthon 
és vigyázzunk egymásra, főként 
idős társainkra. 

Erdész Zoltán
alpolgármester

10. sz. választókerület 
képviselője

Tisztelt Választókerületi Lakosok!
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 - Kátyúk helyreállítása mind a 
11 címen megtörtént

- A Kossuth-Batthyány utca 
találkozásánál a csapadékvíz 
elvezető és a főbb útvonalak 
felfestését elvégezte a vállal-
kozó

- Hat ingatlan előtt a földre 

lógó kábelek – T Home – meg-
szüntetését kértem  

- Előzőleg a Görgey utca 24. 
tulajdonosa kérte a Görgey-
Kálmán sarokingatlanja Kál-
mán utcai oldalán lévő csapa-
dékvíz elvezető árok meder-
lapozását. A válaszban jelez-
ték, hogy a hasonló jellegű 
munkák szerződésére jelenleg 
nincs keretszerződés kötve, de 
a 2020. évi listába be lett téve a 
mederlapozás kérelme, melyet 
a városvezetés fog elbírálni. A 
költségvetés elfogadása után 
arról érdeklődtem, hogy az el-

telt 3,5 hónap alatt kötött-e az 
Önkormányzat hasonló jellegű 
munkára szerződést

- Immár hetedik alkalommal 
fordultam az illetékeshez a 
könyvtár közelében kért hely-
reállítások elvégzése miatt. 
Örömömre szolgált, hogy a ke-
rékpártárolók, a több helyen 
kért oszlopok kihelyezését el-
végezték. Köszönjük a könyv-
tár látogatói nevében 

- Az Alkotmány utca 41-43., 
a Brassói utca 5. előtti meder-
lapos árok felső részének hely-
reállítása és az Alkotmány utca 
41.-nél keletkezett csapadék-
víz elvezetés probléma megol-
dása végett kérdeztem az ügy-
intézőt. Az ingatlan terepszint-
je, a járda, az út koronaszintje 
közötti eltérés nehezíti a prob-
léma megoldását, kaptam vá-
laszul. Az Önkormányzat a 
kertkapu elé egy víznyelőrá-
csot építene, melyet bekötné-
nek az ingatlan előtti árokba, 
de újabb árkok kialakításának 
lehetőségét is megvizsgálják. 
Az előzők megoldása érdeké-
ben év végéig még két meg-
keresést nyújtottam be. A je-
lenlegi beadvány tárgya az 
árkok helyreállítása és az Al-
kotmány utca 41. előtti csapa-
dékvíz elvezetés megoldásá-
nak időpontja felőli érdeklő-
dés. Tájékoztattak, az idei évre 
betervezték a csapadékvíz el-
vezetés probléma műszaki 
megoldását, sőt, a vállalkozó-
tól a kivitelezés költségeinek 
árajánlatát is beszerezték, de a 
jelenlegi helyzetben a sürgős-
nek nem tekinthető munkála-
tokat nem tudják, hogy mikor 
végzik el   

- Hunyadi utca 41. csator-
nafedél helyreállítását kér-
tem ismét, melyre Morvai Já-
nos (DMRV) április végét ígér-
te. Komplett csatornafedél, ke-
ret cserét és az aszfaltozást is 
elvégzik 

- Fóti út és a Kálvin János 
utca sarok csapadékvíz elveze-
tés további fejleménye végett 

a hivatal osztályához címez-
tem a beadványt 

- A Zápolya utca 10. előt-
ti járdaépítés munkálatai felől 
érdeklődtem írásban

- Csőtörés volt a Kölcsey utca 
16. előtt. A helyreállítást elvé-
gezték a DMRV-sek, majd Mor-
vai János kirendeltségvezető 
úr a végleges helyreállítást hó 
végéig ígérte 

- Hó közepén egy gépjár-
mű landolt a Kálmán utca 42. 
sarokingatlan előtt. A autót a 
sarkon lévő oszlop és vérszil-
vafa, ill az Invitel telefonköz-
ponti alegysége fogta meg. 
Utóbbi helyreállítást igényel, 
ezért az Invitel felé kértem in-
tézkedést. A fa helyreállítását a 
közüzemisek elvégezték, az al-
egységnek csak az ideiglenes 
helyreállítása történt meg   

- Továbbra is szükséges a 
Tábor utca 21-23-25-27. előt-
ti csatornafedelek helyreállítá-
sa. A fedéllapok alatti gumizás 
rendben, míg a Tábor utca 23. 
számű épületnél a fedlap és a 
keret cseréjét hamarosan el-
végzik  

- A Bródy Sándor utca 23. tu-
lajdonosa jelezte fapótlási ké-
relmét, melyet leadtam a fő-
kertész asszony részére

- A Kálmán utca 38. előt-
ti csőtörést jeleztem a DMRV 
ügyeletének, akik rövid időn 
belül a helyszínre érkeztek. Az 
ideiglenes helyreállítás meg-
történt. Morvai János két lép-
csőben ígérte a végleges hely-
reállítást, előbb betonozni, 
majd aszfaltozni fognak   

- A Rákóczi-Báthory utca ke-
reszteződésébe kért gyalogos 
átkelőhely kérelmére tájékoz-
tattak, hogy a kérelmet elküld-
ték állásfoglalásra, melyre a 
választ várják. Az állásfoglalás 
eredményéről érdeklődtem, 
majd a rövid válaszban tájé-
koztattak, hogy idén nem fog 
megvalósulni a zebra

Üdvözlettel:
Hircz Tamás

önkormányzati képviselő

Áprilisi intézkedések
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Sűrű áprilisi hónapunk volt. A körze-
tünkben épülő új, Napsugár óvoda ki-
vitelezése lassan a végéhez közeledik. 
Szeptemberben már gyermek zsivajtól 
lesz hangos. Tóth Eszter, a város főker-
tész asszonya a körzeti bölcsődének a 
szépítését is felügyeli, gyönyörű virágo-
kat ültettek az épület elé. 

Sajnos egy figyelmetlen lakótársunk 
gyorshajtásának következtében ismét 
megsérült az Alagi majori út 90° kanyar-
jában a sorompó, valamint egy másik 
autós társunk úgy gondolta, hogy meg-
bünteti egy szabályosan közlekedő má-
sik autóst az Alagi majori úton, egy ve-
szélyes fékezéssel. Szerencsére baleset 
nem történt, de a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendészeti alosz-
tálya már másnap előállította a vétkest. 
Köszönjük a gyors intézkedést. 

A jelenlegi járványhelyzet a Repü-
lőtéri úton található magánfenntartá-
sú Idősek Otthonában is megmutatta 
a helyzet komolyságát. Egy bentlakó 

hölgy tesztje pozitív lett, de azóta sze-
rencsére már meggyógyult, jó egészsé-
get kívánunk neki. 

Azért boldog és felemelő dolgok is 
történnek. Együtt örülhettünk egy ifjú 
házaspár 50 éves aranylakodalmának. 
Máté Lajosnak és feleségének Katalin-
nak nagyon-nagyon sok boldogságot 
kívánunk.

 Ezúton is szeretném a legnagyobb 
tisztelettel megköszöni a Rippel Auto 
és Motor Garancia Kft. tulajdonosá-
nak Rippel Ferencnek, a Fenyő Bowling 
Klub tulajdonosának Békési Lajosnak, 
hogy a körzetünkben lévő ÉFOSZ lakó-
inak önzetlenül adományoztak, vala-
mint Bartók Ibolyának, aki nagyon lel-
kiismeretesen gondozza és támogatja 
a bentlakó fiatalokat. Reméljük, nem-
sokára lassan visszatér a régi életünk, 
de addig is arra kérek minden kedves 
szépkorú lakótársunkat, hogy valóban 
maradjanak otthon. Dunakeszi össze-
fog és segít minden lakójának! Bármi-

lyen kéréssel keressenek bátran az elér-
hetőségeimen. Telefonon: 06-20-429-
1033, e-mailen a : dunakeszi.petho@
gmail.com címen. Vagy a Facebookon a 
: Dunakeszi 8.vk Pethő Krisztián képvi-
selő online fogadóóra címen.

Jó egészséget kívánok mindany-
nyiunknak.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

Tisztelt Lakótelep Szívében 
élő polgárok! A rendkívüli hely-
zetben egy szokásostól eltérő 
beszámolóval jelentkezem! Egy 
rövid kis történettel, mely az el-
múlt napokban esett meg.

Az egyik idős bácsi hívott 
fel a körzetem egyik utcájából, 
hogy a számukra felajánlott se-
gítséggel szeretne élni, s mi en-
nek a módja? Megkérdeztem 
milyen segítségre gondol. El-
mondta, hogy mivel ő nem szí-
vesen menne el a postára a kora 
és egészségi állapota miatt, sze-
retné, ha a csekkeit feladná vala-
ki. Természetesen megígértem 
Neki a segítséget, s másnap reg-
gel a megbeszélt időpontban 
ott is voltam, s át is adta a pénzt 
és a befizetendő csekkeket.

Amikor összeraktam, elren-
deztem őket, arra számítottam, 
hogy a víz-villanyszámla, eset-
leg egyéb rezsi számlák lesznek 

majd, de legnagyobb csodálko-
zásomra közel húszezer forint 
értékben, különböző jótékony-
sági alapítványoknak szóló utal-
ványok voltak! Természetesen 
befizettem, s visszavittem a bá-
csihoz a visszajárót és az igazo-
ló szelvényeket, de mivel isme-
rem, s tudom, hogy nem egy 
gazdag vagy jómódú nyugdí-
jas, megkérdeztem tőle, hogy 
miért ezeket kérte. Azt válaszol-
ta, s ez számomra sokat elmond 
a szépkorú polgárainkról általá-
ban is, hogy ő már alig fogyaszt 
valamit, s számára nagyon fon-
tos, hogy másoknak segítsen, 
ezért minden évben megte-
szi ezt abból a nyugdíjból, ami-
ért megdolgozott, mert fontos, 
hogy segítsen másokon, ő már 
nem olyan fontos.

Azért írtam le ezt a történe-
tet, mert a családomban is talál-
kozom ezzel a jelenséggel gyak-

ran, hogy az idős, nem tehe-
tős, nyugdíjas hozzátartozóim 
ilyen alapítványokat támogat-
nak rendszeresen. Nagyon szép 
és becsülendő, s eltanulandó ez 
a következő generációk számá-
ra is, s ebben a járvány helyzet-
ben, amikor főleg a szépkorúak 
veszélyeztetettek különösen 
fontos, hogy még inkább figyel-
jünk rájuk, vigyázzunk rájuk! S 
itt is jelezni akarom, ahogy szó-
ban is mindig teszem, nagyon 
tiszteljük, becsüljük és fontos-
nak érezzük a szüleink, nagyszü-
leink generációját, akiknek so-
kat köszönhetünk, s akiktől még 
mindig sokat tanulhatunk! 

Köszönöm!
Továbbra is várom a jelzése-

iket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakóte-
lep Szívének életét! E-mailben 
a Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon a 0627 542-805 

vagy a 06-70-337-16-06 számon 
hétköznap 8-19 óra közt szá-
mon, levélben a Garas utca 4. 
szám alatt, s természetesen sze-
mélyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

A Lakótelep Szíve
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Bár a hivatalos hírekben némi la-
zítást lehet tapasztalni az orszá-
gos területeken, de ez városunk-
ra nem vonatkozik. Továbbra is az 
eddigi nehéz időszakot kell elvi-
selnünk, de hiszem, hogy tovább-
ra is gondos odafigyeléssel és a 
szabályok betartásával meg tud-
juk állítani a korona vírust. 

Segítség a járvány idején
Továbbra is arra bátorítok min-

denkit, hogy ha teheti, rendsze-
resen olvassa a dunakeszi.hu ol-
dalt, ahol az önkormányzat min-
dig beszámol a legfrissebb in-
tézkedésekről. Ezek közül talán 
a legfontosabb, hogy az Önkor-
mányzat segítséget nyújt minden 
olyan időskorú lakos számára, aki-
nek családtagjai nem tudnak szá-
mára bevásárolni, illetve kiváltani 
a patikai gyógyszereit. Kérem, ha 
Önnek, vagy ismerősének szük-
sége van segítségre, keressen fel 

engem a lenti elérhetőségemen, 
vagy hívja a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatát. 

Bár a járvány adta helyzet a be-
ruházásokat is érinti, az élet sze-
rencsére nem állt meg, így enged-
jék meg, hogy röviden összefog-
laljam a körzetet érintő építkezé-
sek jelenlegi helyzetét.

Új Fő úti parkolók alakítunk ki
A Fő úti parkoló kontúrjai kezde-

nek kirajzolódni. Aki arra járt, lát-
hatta, hogy hamarosan egy ren-
dezett parkoló szolgálja majd a 
Polgármesteri Hivatalba, illet-
ve környékére érkező ügyfeleket, 
vendégeket. 

SZTK felújítása
Egyre látványosabb az SZTK fel-

újítása és bővítése. A Szakorvosi 
Rendelőintézet mellett egy pszi-
chiátria is épül, ahol a belső falak 
kialakításai vannak soron. Az épít-

kezés során folyamatosan válto-
zik a parkoló területek kijelölése. 
Az ezzel járó kellemetlenségeket 
a beruházó igyekszik minimalizál-
ni. Az oda érkezőktől türelmet és 
megértést kérünk.

Kátyúzás
Az útjavítások folyamatosan, 

ütemezetten kerülnek javításra, 
de jómagam is tapasztalom, hogy 
folyamatosan jelennek meg új ká-
tyúk. Kérem Önöket, hogy vagy 
a Dunakeszi applikáción keresz-
tül (Dunakeszi App) vagy a lenti 
elérhetőségeim egyikén, pontos 
helyszínmegjelöléssel jelezzék, 
ha valahol kátyút találnak, ezzel is 
gyorsítva a javítási munkát.

Megtalálnak az interneten is
Nagyszerű lehetőség, hogy a 

Dunakeszi Polgár hasábjain min-
den hónapban beszámolha-
tok Önöknek, illetve a negyed-

évente megjelenő Képviselői Hír-
adómban is. Azonban arra bíz-
tatom Önöket, hogy keressék fel 
oldalamat a Facebookon is, ahol 
a körzetünkkel kapcsolatos infor-
mációkat igyekszem folyamato-
san közzétenni. www.facebook/
szabojozsefkepviselo

Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhe-
tőségeken:

Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 

Fő út 25.
 Szabó József 

3. számú választókörzet 
képviselője

Kedves Lakótársaim!

Már két hónap is eltelt, hogy korlá-
tozva vagyunk szabad mozgásunk-
ban, hogy részleges bezárásban 
élünk. Túl a Húsvéton, mely során 
szerencsés esetben összegyűlhetett 
ugyan legalább a család egy része, 
de nem szólhatott egyértelműen a 
felszabadult, vidám együttlétről, hi-
szen sokan hiányoztak a családtagok 
közül az önként vállalt karantén mi-
att. Az Édesanyák köszöntését sem 
tudta sokunk személyesen megten-
ni; ez talán még nehezebben megél-
hető, de most egészségük megóvá-
sa a legfontosabb. 

Nem kis megterhelés heteken át 
napi 24 órában bezárva lenni a lakás-
ba, szerencsésebb esetben egy kert-
tel rendelkező házba. Egy idő után 

fokozott toleranciát igényel tőlünk 
az összezártság, hiszen mindannyi-
an másként tudunk reagálni a kény-
szerű otthonlétre. Olvasva azonban 
a híradásokat, a blogokat és kom-
menteket, látszik, hogy próbálunk 
alkalmazkodni a helyzethez, meg-
tanuljuk, hogyan segítsünk a gye-
rekeinknek az otthoni „iskolába já-
rásba”, unokáinknak az óvodai kész-
ségfejlesztő feladatok elvégzésében 
és magunknak abban, hogy felké-
szüljünk kéréseikre, kérdéseikre. Ta-
nuljuk, hogyan legyünk még ügye-
sebbek a konyhában, hogyan kerül-
jük el a nagy bespájzolást, s hogy mi 
mindent tudunk megtenni annak ér-
dekében, hogy szeretteink a lehető 
legjobban érezzék magukat. A szűk 
családon kívül rendszeres felada-
tunk lett azon idős családtagjaink és 
ismerőseink segítése, akik végképp 
nem hagyhatják el lakásukat, nem 
mehetnek ki még az utcára sem; az 
a legbiztosabb, ha most otthon ma-
radnak. 

Ha van ennek a járványnak egyál-

talán pozitívuma, akkor az az, hogy 
még jobban összekovácsolja a csa-
ládokat, a közösségeket és talán újra 
közelebb hozza egymáshoz az em-
bereket, csökkenti a közömbösséget 
egymás iránt. És ehhez már az is ele-
gendő lehet, hogy a másik megérzi 
a törődő figyelmet és viszonozza azt.

Persze az élet nem állt meg telje-
sen, továbbra is érkeznek lakossá-
gi bejelentések közvilágítási prob-
lémákról, melyek intézkedést igé-
nyeltek. Sikerült megoldani olyan 
vízelvezető árok tisztítását is, amely 
alaphelyzetben az ott élő lakos fel-
adata lenne, de életkora miatt már 
nem tudja elvégezni tisztítását, 
rendben tartását. 

Érkezett még megkeresés par-
kolók kialakításával kapcsolatban 
a Madách Imre utca, Tompa Mihály 
utca környékéről valamint eltömő-
dött utcai csapadékvíz elvezető csa-
tornaszemről. 

A csapadékvíz elvezető kitisztítá-
sáról az intézkedés megtörtént.

A parkolók létesítéséhez először 

mindig azt kell vizsgálni, hogy a te-
rületen kialakítható-e szabványos 
parkoló, mely alapvetően a területi 
adottságoktól függ. Az előkészítés 
általában időigényes, minden egyes 
parkoló megépítése előtt el kell vé-
gezni a műszaki előkészítést, a terve-
zést és az engedélyeztetést. Ha min-
den rendben van, akkor a kivitelezés 
az érvényben lévő előírások szerint 
elvégezhető. 

Külön ki szeretném emelni, hogy 
olyan személyes kéréssel is megtisz-
teltek, amely egy nehéz helyzetbe 
került, már hónapok óta kórházban 
lévő nyugdíjas házaspár megsegí-
téséről szólt. Ami ebben az esetben 
szívet melengető, hogy nem egy 
családtag keresett meg, hanem egy 
volt kolléga vette a fáradságot, hogy 
segítséget kérjen. Örömmel tölt el, 
hogy sikerült segíteni.

A járvány még itt van, vigyázzunk 
magunkra, vigyázzunk egymásra, vi-
gyázzunk környezetünkre!

Üdvözlettel:

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!
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körzeti képvi  selőink jelentik

Az elmúlt hónapot javarészt a jár-
ványhelyzet határozta meg mind-
annyiunk számára. Nem állíthatom 
ugyanakkor, hogy ne érkezett vol-
na ebben a hónapban is számtalan 
megkeresés hozzám a körzetben 
történtekkel kapcsolatban.

A megkeresések egy nagy részé-
ben persze a kijárási korlátozások 
vélt, vagy valós megszegéseit jelez-
ték nekem a lakosok. Pro és kontra 
hallottam, olvastam érveket és ér-
telmezéseket a kijárási korlátozással 
kapcsolatban, de ezek megítélése – 
ha van is saját véleményem –, nem 
az én dolgom. Amikor viszont egy 
jelzést követően újra azt tapasztal-
tam, hogy a lakótelepi kutyafuttató 
újfent közterületi italozóhelyként 
funkcionál, személyesen kértem 
meg az ott italozókat, hogy ezt a te-
vékenységüket otthon folytassák. 
Több alkalommal hívtam a közterü-
let-felügyeletet és a rendőrséget is 
városszerte különböző boltok kör-
nyékére, ahol az ott csoportokba 
verődve szórakozó személyek han-

goskodásukkal zavarták a környé-
ken lakókat. Sajnos sem én, sem a 
rendőrség, vagy a közterület-fel-
ügyelet nem tud 0-tól 24 óráig egy 
adott helyen tartózkodni, de én ma-
gam is tapasztalom a közterület-fel-
ügyelet egyre látványosabb jelen-
létét és ennek következtében folya-
matos ezekben a helyzetekben is az 
intézkedés.

Kaptam azzal kapcsolatos aggódó 
megkeresést is, hogy egy lakótelepi 
lépcsőházban a közös képviselő je-
lezte, hogy a lépcsőházban él olyan 
ember, akinek a rokona a közelmúlt-
ban vírussal erősen érintett terü-
leten járt s a lépcsőház ilyen „érin-
tettségére” irányuló figyelmezte-
tést félreértette néhány lakó, ezt 
azonban szerencsére sikerült gyor-
san tisztázni. Itt is szeretném meg-
köszönni a főleg lakótelepi körze-
temhez tartozó lépcsőházak közös 
képviselőinek a vírushelyzetben a 
fertőtlenítésben, a tájékoztatásban 
segítő közreműködést és úgy álta-
lában a tevékenységüket.

Mint arról hozzám hasonlóan a 
sajtóból értesülhettek, a korábban 
rendezetlen Kiserdő utcai garázsso-

rok helyén elkészült az új lakótelepi 
parkoló, mely még az előző önkor-
mányzati ciklusban eltervezett be-
ruházás volt, sokat enyhíthet azon-
ban a parkolási nehézségeken.

Térfigyelő kamera került ki a Ba-
rátság útja 1-3. lépcsőházaknál ta-
lálható hulladékgyűjtő edények-
hez, ahol a máshonnan szárma-
zó hulladék lerakása igen gyakori 
és jelentősen elcsúfítja a területet. 
E kérdésben ugyanakkor nem csak 
a kamera kihelyezése fog megol-
dást nyújtani, a zárható hulladéktá-
rolók kéréséről a ciklus kezdete óta 
egyeztetünk az érintett közös kép-
viselővel – ahogy több más lépcső-
házra is igaz ugyanez –, e terület 
kapcsán elmondható, hogy jelen-
leg már tervezési szakaszban van a 
zárható tárolók megvalósítása, ami 
ugyanakkor sok más fontos dolog-
hoz hasonlóan jelen helyzetben kis-
sé csúszik.

A képviselő-testület áprilisi ülésén 
döntött egy a körzethez tartozó in-
gatlannal kapcsolatos, kirívó mér-
tékű illegális közterület-használat 
ügyében is, melynek során egy la-
kótársunk a kertje mellett futó köz-

területből egy 325 négyzetméteres 
részt egészen egyszerűen „hozzá-
kerített” az ingatlanjához. A képvi-
selő-testület döntött e helyzetben 
többek között arról, hogy az eredeti 
állapot helyreállításra kerüljön.

Tudom, hogy mindannyiunkat 
megvisel a járványhelyzet miat-
ti korlátozások sora, hisz senkinek 
sem kényelmes kényszerűen a fa-
lak között ülni a szép időben, de ké-
rem, hogy mindannyian tartsunk ki 
és a lehetőségek szerint óvjuk, véd-
jük egymást a betegségtől.

Elérhetőségeimen továbbra is vá-
rom megkereséseiket. Közvetlen 
telefonszámom: 06-70-379-92-11, 
elektronikus levélcímem: zpvarga.
dunakeszi@gmail.com vagy varga.
zoltan@jobbik.hu. Elérhető vagyok 
a közösségi médiában, alábbi hiva-
talos oldalaimon is: www.facebook.
com/zpvarga, illetve www.twitter.
com/zpvarga. Postai levelet a 2120, 
Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. 
alatti irodánkba várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 2. választókerület

Tisztelt dunakesziek, 
tisztelt 2-es választókerületi lakosok!

Kedves Lakótársaim!

Bár a jelenlegi vírushelyzet soka-
kat otthonukba kényszerít, jól-
eső érzés látnom, hogy milyen 
erős városunk és körzetünk la-
kóinak összefogása. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban mint, hogy 
az elmúlt időszakban a Toldi-
Dombliget lakóparkban élő is-
merősöm fiai önkéntes felaján-
lás keretében 3D nyomtatással 
védőálarcokat készítettek a Du-
nakeszi háziorvosoknak és gyer-
mekorvosoknak. A 9. sz. válasz-
tókerületben található, bizonyá-
ra sokak által ismert Chili Cuki 
vezetője, Szmolenszky Zoltán pe-
dig 40-40 adag fagylalttal kö-
szönte meg a Dunakeszi Rend-
őrség, a Dunakeszi Polgárőrség, 
a Dunakeszi Közterület-felügye-

let és a Mentőszolgálat koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatos, áldo-
zatos munkáját. Ezen a felületen 
is szeretném megköszönni ne-
mes felajánlásukat! Mikor estén-
ként sétálok a környéken, sok he-
lyen hallom, hogy egyre többen 
csatlakoznak ahhoz a példaérté-
kű kezdeményezéshez, miszerint 
az erkélyen tapssal köszönik meg 
az egészségügyi dolgozók mun-
káját. Kérem, továbbra is tartsák 
meg jó szokásukat! Az egészség-
ügyben dolgozó ismerőseim vé-
leménye alapján nagyon jól esik 
nekik a gesztus, nem is beszélve 
a Toldi és Tóváros lakóparkok ab-
lakaiba kihelyezett köszönő szí-
vekről, rajzokról.

Ha már a gyermekeknél tar-

tunk, had említsem meg, hogy 
újabb lakossági kérést teljesít-
ve, a Toldi-Dombliget Lakópark 
Egyesülettel közös finanszíro-
zással kikerült a 20-as tábla út-
festés a Huszka Jenő utca több 
pontjára is. Őszintén bízom ben-
ne, hogy a forgalomlassító kút-
gyűrűk, fekvőrendőrök és jobb-
kezes utcák, valamint a „Vi-
gyázzon gyermekinkre” feliratú 
táblák mellett ez egy újabb fi-
gyelmeztető pont lesz minden-
kinek arra vonatkozóan, hogy 
szigorúan betartsa a sebesség-
korlátozást! Mivel lakó-és pihe-
nőövezetről van szó, a KRESZ 
szabályait ismerve szomorúnak 
tartom, hogy a lakosokat erre 
ilyen sokszor és sokféle módon 
emlékeztetnünk kell. Vigyáz-
zunk egymásra és a gyermekek-
re, vezessünk megfontoltan és 
óvatosan! 

E-mail: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid

Sipos Dávid
alpolgármester

9. sz. válaszókerület 
képviselője
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A koronavírus-járvány miatt már-
cius közepe óta országosan ér-
vényben lévő veszélyhelyzet 
szinte valamennyiünk megszo-
kott életritmusát megváltoztat-
ta. Az emberek figyelme érthe-
tő módon összpontosul(t) a jár-
ványügyi helyzettel kapcsolatos 
hírekre, az élet szinte teljesen le-
állt. Ez sajnos május elejéig nagy-
részt igaz volt, a kormány leg-
utóbbi (ezen írás május 7-én ké-
szült) rendelete alapján az or-
szágban – Budapest és Pest 
megye kivételével – végre lassan, 
óvatosan újraindul az élet.

Mindeközben a színfalak mö-
gött, városunk és benne a 7. kör-
zet utcáin, közterein, a polgár-
mesteri hivatal irodáiban és az 
önkormányzati képviselő naptá-
rában sokasodtak a teendők, el-
készültek apróbb-cseprőbb dol-
gok, készülnek a ciklusra vo-
natkozó fejlesztési tervek, zaj-
lik Dunakeszi építése, szépítése. 
Örömmel számolhatok be ar-
ról, hogy a 7. számú körzet alagi 
és alsói részén kihelyezték a köz-
téri hulladékgyűjtőket és kutya-
piszok-tárolókat, a Tőzegtavak-

ra vezető út elején pedig április 
vége óta már használhatók a sze-
lektívhulladék-tárolók. (Az üveg-
hulladék-gyűjtő is hamarosan 
megérkezik.) A telepítések során 
újabb lakossági kéréseket kap-
tam, ezek alapján remélhetőleg 
május folyamán további szeme-
tesek kihelyezésére kerül majd 
sor, az igényeket leadtam az ön-
kormányzat illetékes osztályve-
zetőjének. Köszönöm a Dunake-
szi Közüzemi Nonprofit Kft. dol-
gozóinak munkáját. Az alagi Tria-
non téri szelektívhulladék-gyűjtő 
sziget ugyanakkor egyre elvi-
selhetetlenebb kellemetlensé-
get okoz a környéken lakóknak, 
mivel sokan szemétlerakóként 
használják azt. A korábban ép-
pen e probléma kezelése érdeké-
ben felszereltetett köztéri kame-
ra felvételei alapján számos eljá-
rás indult, ennek ellenére vizsgál-
juk annak a lehetőségét, hogy a 
hulladékgyűjtők – az üvegtároló 
kivételével – zárt területre kerül-
hessenek.

Régóta ismert probléma fel-
számolására indult összehan-
golt intézkedéssorozat a közte-
rület-felügyelők hatékony mun-
kájával áprilisban Dunakeszin, 
körzetünk számos pontján is. 
Az ingatlanok előtti közterü-
letre jogellenesen, szabálytala-

nul kijelölt „magánparkolóhely”-
táblák megszüntetését, valamint 
a rendkívül balesetveszélyes, az 
úttest mentén elhelyezett nagy-
méretű kövek, egyéb tereptár-
gyak eltávolítását célzó intézke-
dések hatására – a közterület-fe-
lügyelők írásban szólították fel az 
érintett ingatlantulajdonosokat a 
vonatkozó rendeletben foglaltak 
betartására – nagyon sok helyen 
állították helyre a jogkövető la-
kók az eredeti, kívánatos állapo-
tot. Lakótársaim együttműködé-
sét ezúton is köszönöm! A közel-
jövőben a közterület-felügyelők 
figyelme – a fentiekben ismer-
tetett feladataik mellett – ki fog 
térni az utcasarkok beláthatósá-
gát akadályozó zöld növényzet 
levágatására is.

Évek óta meglévő, újra és 
újra napirendre kerülő lakossá-
gi igény, hogy Alsóról legyen 
buszjárat Káposztásmegyerre. 
Dióssi Csaba polgármester úr-
ral, Somodi István osztályveze-
tővel és a városi helyi buszköz-
lekedést szolgáltató cég veze-
tőjével hosszú idő óta keressük 
a megoldást ezen igények ki-
elégítésére. Bízom benne, hogy 
a jövő hónapban a jelenleg is 
zajló, előrehaladott tárgyalá-
sok eredményéről számolhatok 
majd be ezeken a hasábokon is. 

Április 30-án, néhány perccel déli 
tizenkét óra előtt az alsói vasút-
állomáson egy, a sínekre öngyil-
kossági szándékkal a Budapest 
felől Vác irányába tartó gyorsvo-
nat elé álló férfi szenvedett halá-
los gázolást.

Ezúton is szeretném felhívni a 
körzetben élők figyelmét, hogy 
Dunakeszin március elsejétől 
helyi rendelet tiltja meg a kerti 
zöldhulladék égetését, közismer-
tebb nevén az avarégetést. Sőt, 
a katasztrófavédelem később az 
ország több területén, így Pest 
megyében is teljes tűzgyújtási ti-
lalmat rendelt el. Jó tudni, hogy 
a kerti grillezés és a tűzön törté-
nő sütés-főzés a tűz állandó fel-
ügyelete mellett megengedett. 
Kérem, tartsuk be az égetési ti-
lalmat, a keletkezett zöldhulla-
dékot komposztáljuk vagy szál-
líttassuk el.

A veszélyhelyzetre való tekin-
tettel az ingyenes alsói Auchan-
járat egyelőre nem közlekedik.

Dunakeszi 7. számú – az alagi és 
az alsói városrészt, az alagi ma-
jorságot és a tőzegtavi területet 
is magában foglaló – körzetének 
egyéni önkormányzati képvise-
lőjeként a benko.tamas.dunake-
szi@gmail.com címen, valamint 
a +36 20 41 91 533-as telefonszá-
mon is várom a körzetben élők 
javaslatait, észrevételeit, kér(d)
éseit.

Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

Óvatosan újraindul az élet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÓRIÁSPLA-
KÁTON IS KIFEJEZI KÖSZÖNETÉT 
MINDAZOKNAK, AKIK A KORONAVÍ-
RUS-JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSE ÉRDE-
KÉBEN FEGYELMEZETTEN BETART-
JÁK A SZABÁLYOKAT, SEGÍTIK AZ 
IDŐS, RÁSZORULÓ EMBERTÁRSAINK 
MINDENNAPI ÉLETÉT, EGÉSZSÉGÜK 
VÉDELMÉT. 

A hősöknek 
jár a taps!
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Egyetlen diák sem lépett vissza 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKAT ELŐSZÖR 1967. MÁJUSÁBAN KEZDTE MEG A GIMNÁZIUM ELSŐ, 36 FŐS VÉGZŐS OSZTÁ-
LYA. A GIMNÁZIUMI TANULMÁNYIK BEFEJEZÉSÉT ZÁRÓ BALLAGÁSOKON AZÓTA MINDEN ÉVBEN FELHANGZOTT A 
VÉGZŐS DIÁKOK ÉNEKE: ”BALLAG MÁR A VÉN DIÁK TOVÁBB, TOVÁBB…”

Érettségi vizsgák 
a Radnóti Miklós Gimnáziumban 

Igen, tovább! Jól tudjuk, hogy 
nem állhattunk meg a tanév vé-
gével. Mint ahogy a dal is szól, 

tovább, tovább. Most is van tovább, 
bár egészen más formában. A jár-
vány felülírt minden szokásrendet, 
minden megszokott hagyományt. 
Nagy szomorúság mindenki számá-
ra, hogy a gimnázium egyik, ha nem 
legnagyobb rendezvénye a ballagás, 
nem kerülhetett megrendezésre. El-
maradtak a dicséretek, az elismeré-
sek, jutalmazások, elmaradtak a ba-
ráti, családi összejövetelek. Nagy űr 
maradt a lelkekben.

Az idei évben kimagasló bizton-
sági előírások szerint, nagy körülte-
kintéssel szerveztük meg az írásbeli 
érettségi vizsgákat. Több heti alapos 
és rendszeres takarítást, majd ózonos 
fertőtlenítést követően május 4-én, 
hétfőn reggel rendben elindultak a 
vizsgák. A diákok már az iskolához 
való megérkezés után csak rendezett 
keretek között léphettek be az intéz-
mény területére. Az iskolai védőnők-
től a bejáratnál a diákok kézfertőt-
lenítés után maszkot kaptak, majd 
azonnal a számukra kijelölt tanter-
mekbe mentek, ahol a felügyelő ta-
nárok már várták őket. A vizsgázó 
diákok tevékenységét a felügyelők 
segítségével az egész érettségi vizs-

ga alatt úgy koordináltuk, hogy be-
tartsuk az előírásokat, alapvető sza-
bályokat. Ezek közül a két legfonto-
sabb, hogy egy teremben maximum 
10 vizsgázó ülhet, illetve a 1,5-2 mé-
teres távolságot tartani kell.

Az idei évben érettségiző diákjaink, 
a korábbi évekhez hasonlóan, kiemel-
kedően teljesítették az elvárásainkat. 
Az online oktatás ellenére is olyan ki-
magaslón szép eredményekkel zárták 
középiskolai tanulmányaikat, amely-
re méltán lehetünk büszkék.

Az idei évben 99 diákunk kez-
dete meg az érettségi vizsgáit. Sen-
ki nem lépett vissza, mindenki vál-
lalta a megmérettetést, hiszen to-
vább kívánnak tanulni a felsőokta-
tásban. Erre úgy látom, jó esélyük 
van, hiszen a végzős diákok közül 25 
diák kitűnő, míg 31 diák jeles ered-
ményekkel zárta 12. évfolyamot. Az 
osztályok tanulmányi átlagai a kö-
vetkező módon alakultak. A 12.a 
osztályunk, ahol a tanulók a nyolc 
évfolyamos képzésben vettek részt, 
4,69-es tanulmányi eredménnyel 
zártak. A hagyományos nyelvi elő-
készítős osztályainknál a 12.b  osz-
tály 4,62-es míg a 12.c  osztály 4,77-
es tanulmányi eredményt produ-
kált. Ezek az eredmények kiemelke-
dően szépek és legalább virtuálisan 

egy fergeteges taps jár érte, valamint 
sok-sok gratuláció.

Iskolánk nem csak a tanulmányi 
eredményekben jeleskedik, hanem 
kiemelkedően fontos az oktatásunk 
folyamán a nyelvtudás megszerzése, 
erősítése. A végzős diákok eddig 98 
középfokú és 42 felsőfokú nyelvvizs-
gát szereztek. Az érettségi folyamán 
ezek száma még növekedni fog.

Külön szeretném megköszönni a 
végzős osztályfőnökök: Szilágyiné 
Manasses Melinda, dr. Illés Zoltán-
né Újvári Éva és Hegyiné Zámbó 
Krisztina sok éves, sikeres, áldoza-
tos munkáját. Köszönöm, hogy eb-
ben a nehéz és folyamatosan újabb 
kihívásokat rejtő időszakban is tá-
mogatták, bátorították tanítvá-
nyaikat, segítve ezzel Őket a sike-
res érettségi vizsgák letételében. 
Ugyancsak szeretném megköszönni 
minden kollégámnak a végzős di-
ákok támogatását, illetve azt, hogy 
részt vállalnak az érettségi vizsgák 
lebonyolításában. 

Kedves Diákjaink, túl az első meg-
mérettetésen-csak így tovább, to-
vább, tovább… Bízunk bennetek!

Nyíri István igazgató
Dunakeszi Radnóti Miklós 

Gimnázium
Fotó: dunakeszipost.hu
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Jó ütemben haladnak a tervező-előkészítő munkák

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MEGNÖVE-
KEDETT GYERMEKLÉTSZÁM MIATT 
EGYÉRTELMŰEN KIRAJZOLÓDOTT, 
HOGY SZÜKSÉG VAN ÚJ KÖZÉPFO-
KÚ ISKOLA FELÉPÍTÉSÉRE. EZÉRT 
AZ ISKOLAI FÉRŐHELY-HIÁNY MEG-
OLDÁSAKÉNT KÉT ÚJ KÖZÉPISKOLA 
FELÉPÍTÉSE, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
GIMNÁZIUM, VALAMINT AZ INFOR-
MATIKAI, KÖZGAZDÁSZ, GÉPÉSZ ÉS 
ELEKTRONIKAI SZAKIRÁNYOKAT 
INDÍTÓ SZAKGIMNÁZIUM MEGÉPÍ-
TÉSE KEZDŐDHET MEG DUNAKE-
SZIN.  A KÉT ÚJ ISKOLA LÉTREHO-
ZÁSA KIEMELT BERUHÁZÁSKÉNT, 
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL 
KÉSZÜL EL – MONDTA DIÓSSI CSA-
BA POLGÁRMESTER A VÁROSI MÉ-
DIUMOKNAK ADOTT NYILATKOZA-
TÁBAN. 

Két középiskola épülhet Dunakeszin

Az intézményekkel minden 
család számára elérhetővé 
válik a helybeli oktatás a böl-

csődétől az óvodán, általános isko-
lán át a középfokú képzésig. Az isko-
la méreteit és felszereltségét tekint-
ve is egyedülálló, hiszen a két torna-
teremmel és az uszodával együtt 24 
ezer négyzetmétert tesz ki.

Egy közel 700 tanuló befogadására 
alkalmas kéttannyelvű gimnázium 
és 850 diák oktatását végző, infor-
matikai, közgazdász, gépész és elekt-
ronikai szakirányokat indító szak-
gimnázium jön létre a jövőben.

A szakgimnáziumi és gimnáziu-
mi feladatokat ellátó iskolaépület-
ben - többek között - 46 osztályte-
rem, 12 szaktanterem, 22 csoportte-
rem, 22 szakmai célú helyiség (labo-
rok, műhelyek, szaktantermek), két 
kiállító terem funkciót is ellátó aula, 
két könyvtár, két C típusú tornate-
rem, két fél tornaterem, két erőnléti 
terem, két kültéri sportpálya, egy au-

ditórium (maximum 150 fős kapaci-
tással) kerülhet kialakításra.

- A beruházással kapcsolatban na-
gyon optimista vagyok, mivel az elő-
készítést és a tervezést is az állam fi-
nanszírozza. Az önkormányzatra 
az ingatlan kisajátításának költsé-

gei hárulnak. Örömmel jelenthetem 
be, hogy az előkészítő-tervező mun-
ka javában tart, ami különösen fon-
tos a koronavírus-járvánnyal terhelt 
gazdasági környezetben. Egyébként 
ilyen válságok esetén éppen a hason-
ló jellegű előkészületi munkákat kell 
elővenni és ezeken érdemes dolgoz-
ni. Jó ütemben haladunk. Az előké-
szítő munkával végzünk, mire újra-
indul a gazdaság – húzta alá a város 
polgármester, aki az elmúlt évszázad 
világgazdasági folyamataira utalva 
hozzátette: - A korábbi válságok ke-
zeléséből tudjuk azt, hogy pont az 
ilyen nagy állami beruházások azok, 
amelyek újraindítják a gazdasági éle-
tet – hangsúlyozta Dióssi Csaba pol-
gármester.

(Vetési)
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AZ ANYASÁGOT NEM TANÍTJÁK. A LEÁNYGYERMEK ÉDESANYJÁTÓL TANULJA, MIT IS JE-
LENT EZ A FOGALOM. AZTÁN FELNŐTT NŐKÉNT, FELESÉGKÉNT, HA ÁLDOTT ÁLLAPOTBA 
KERÜL, SZINTE AZ ELSŐ PILLANATTÓL FORMÁLÓDIK GONDOLATAIBAN, ÉRZELMEIBEN 
EZ A SAJÁTOS, ÉLETRE SZÓLÓ ÉRZÉS. S AMIKOR KARJÁBAN TARTJA ÚJSZÜLÖTT GYER-
MEKÉT, MÁR TUDJA, MI LESZ AZ Ő FELADATA. HISZEN ANYA LETT.

Anyák 
  napjára
Erika Nagyváradon született. Hét 

éves volt, amikor szüleivel Magyar-
országra költöztek. Gyermekko-

rában nagyon mozgékony volt, el is ha-
tározta, hogy tornatanár lesz, ám végül 
„győzött” a biológia és a fizika szerete-
te és sikeresen felvételizett a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemre. 

– Megismerkedtem a férjemmel, aki két 
évvel előbbre járt az egyetemen. Ő Ma-
rosvásárhelyen született. Összeházasod-
tunk, ő közben megszerezte a diplomáját. 
Tanulmányaim utolsó félévének első hó-
napjában megszületett Anna lányom, aki 
idén szeptemberben lesz 14 éves. A dip-
lomázásom idején pedig már a pocakom-
ban volt Kinga lányom. 

Annak idején dr. Mihály Zoltán – jelen-
leg a Honvéd Kórház baleseti sebész orto-
pédia-traumatológus szakorvosa – és fe-
lesége, dr. Mihályné dr. Kintzli Erika, két 
leánygyermekkel arra gondoltak, hogy jó 
lenne egy fiú is a családban.   

– A rezidensképzésben dolgoztam, 
és ismét gyermeket vártam. Megint le-
ányunk született, Lilla, ő azonban oxi-
génhiányosan jött a világra, vele az eltelt 
évek alatt rendkívül sokat foglalkoztunk, 
s mára tulajdonképpen majdnem teljesen 
rendbe jött. Akkor már itt laktunk Duna-
keszin, a jelenlegi kertes házunkban, amit 
nagyon szeretünk, ez az otthonunk és na-
gyon szívesen éljük itt és a városban is az 
életünket, még most, karantén idején is. 

– Visszatérve a gyermekkoromra, a 
szüleimmel együtt római katolikusok 
vagyunk és már első áldozóként is azért 
imádkoztam a Jóistenhez, hogy mutassa 
majd meg a nekem szánt férjet és legye-
nek gyermekeink, akiket az Ő útján fo-
gunk együtt nevelni. Már a megismer-

kedésünk idején is arról beszélgettünk, 
hogy lesz majd négy gyermekünk és cso-
dálatos lesz az életünk. A Jóisten segítsé-
gével Lillácska is rendbe jött, s amikor el-
kezdte a Szent Erzsébet Katolikus Óvo-
dát, megszületett Csaba fiunk. 

Az anyaság már négy gyermeknél is tel-
jes életet igényel, ám egy véletlen folytán 
visszatért Erika életébe a mozgás. Elvég-
zett egy aerobik oktatói tanfolyamot és az 
óvodában a dolgozóknak és a szülőknek 
elkezdett tornát tartani. Lett volna ennek 
folytatása, de…

– Kértek, hogy a torna mellett tart-
sak anatómiai, élettani előadásokat is, de 
minden másként alakult. A Jóisten meg-
áldott minket ötödik gyermekünkkel, Ré-
kával, így most már jó ideig az anyai te-
endők töltik ki mindennapjaimat. a hiva-
tásomat tekintve végül is háziorvos rezi-
dens lettem, és ha már lehetőség lesz rá, 
elkezdek dolgozni. 

– Ajándékba kapjuk a gyermekeket a 
Jóistentől, és neveljük őket, mint ahogy a 
botanikus ápolja a növényeit. Lenyeseget-
jük a rossz tulajdonságaikat, és ezzel meg-
erősítjük a jó tulajdonságaikat. Azt gon-
dolom, hogy a mai társadalomnak nagy 
szüksége van arra, hogy az édesanyák, a 
családok egészséges lelkületű gyermeke-
ket neveljenek, akik ha felnőnek, nem fél-
nek a munkától. Nekünk az a dolgunk, 
hogy kicsit kordában tartsuk az igénye-
ket, a koruknak megfelelő szabályokat, 
korlátokat szabjunk, amiken belül sza-
badon mozoghatnak. Persze ez nagyon 
nehéz, főleg nálunk, ahol az egytől a ti-
zennégy éves korig vannak a gyermeke-
ink. Anna és Kinga Újpesten, a Szent Já-
nos Apostol Katolikus Általános Iskolá-
ba járnak, és jól teljesítenek. Lilla ősszel 

kezd a Krisztus Király Római Katolikus 
Általános Iskolában, Csaba pedig közép-
ső csoportos óvodás. Anna zongorázik, 
Kinga hegedül, a férjem pedig gitározik. 
Házimuzsika? Az is lehet… 

– Öt gyermek? Én nem tudom másként 
elképzelni az életemet a gyermekeim nél-
kül. Pedig én egyke vagyok, férjemnek 
egy testvére van. A szülők is és a nagy-
szüleim is élnek, most sajnos a távolságot 
nem lehet legyőzni, marad a telefon. Van-
nak álmaink és ezek viszik előre az éle-
tünket.  

– Milyen anya a feleségem? Nem köny-
nyű, hiszen elfogult vagyok. Nagyon 
készséges édesanya, az a acélja, hogy min-
denkinek a kívánsága szerint eleget te-
gyen, majdnem el is halmozza őket a szol-
gálatkészségével, mindent megad a gye-
rekeknek. Ha azt mondom, hogy jó édes-
anya, azzal mindent elmondtam. Annak 
idején beszélgettünk arról, hogyan kép-
zeljük el a családi életünket és már akkor 
több gyermekről beszéltünk. Ő kész volt 
az anyaságra, én pedig az apaságra. Mind 
a ketten hívők és azonos érzelmi töltésű-
ek vagyunk. Ha kérdezik azt, hogy szerel-
mes vagyok-e a feleségembe, természete-
sen igen a válaszom. 

- És a gyerekek? 
Anna: Anyuka a legjobb anya a világon. 

Kinga: Nagyon kedves és jószívű. Lil-
la: Anyukásat szeretünk játszani. Csaba: 
Mindig odabújok anyához, ha befejezem 
a sírást, de ha nem sírok, akkor is oda-
bújok. Réka? Ő még szótlanul bújik anya 
ölébe, de ha már tud beszélni, bizonyára 
azzal kezdi: Szeretlek Anya.   

Katona M. István
A szerző felvétele
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Húsz éve halt meg édesanyám Fenyvessy Béláné 
(Tölgyesi Mária) vasdiplomás tanítónő

ÉDESANYÁM KOLOZSVÁROTT SZÜLETETT, 1914. SZEPTEMBER 23-ÁN. ANYJA LEVANDOVSZI ILONA HÁZTARTÁSBELI, 
APJA TÖLGYESI (METZNER) ADOLF MÁV FŐTÁVÍRÁSZ. A TRIANON 100 KUTATÓCSOPORT ADATBÁZISA SZERINT 1921. 
MÁJUS 10-ÉN ÉRKEZETT MENEKÜLTKÉNT A CSALÁD KOLOZSVÁRRÓL BIHARKERESZTESRE. DEBRECENBEN TELE-
PEDTEK LE, ÉS MÉG EBBEN AZ ÉVBEN NAGYAPÁM BEJELENTETTE A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG FENNTARTÁSÁRA 
IRÁNYULÓ SZÁNDÉKÁT, AMIT CSAK 1926-BAN HAGYNAK JÓVÁ. SAJÁT ÉS GYERMEKEI (ÉDESANYÁM ÉS NŐVÉRE) 
CSALÁDI NEVÉT 1934-BEN METZNERRŐL TÖLGYESIRE VÁLTOZTATTA.

Édesanyám emlékére

Édesanyám nagyon szeretett ta-
nulni, iskoláit Debrecenben 
végezte. Itt szerzett tanítói ké-

pesítést a Római Katolikus Elemi Ta-
nítóképzőben (Svetits Intézet) 1935-
ben. Magas szinten hegedült, trió-
juk számos helyen adott koncertet. 
Pedagógus pályáját Hajdúhadházán 
kezdte 1941-ben, mint állami helyet-
tes népiskolai tanító.

1942. május 24-én Debrecenben 
házasságot kötött Fenyvessy Béla 
MÁV tiszttel. Házassága – melyből 
négy fiúgyermek született – nem volt 
zökkenőmentes. Mivel édesapánk 
a MÁV-on belül különböző szolgá-

lati helyekre lett beosztva, – hogy a 
család együtt maradjon, – ő is követ-
te. Így tanított Pásztón, Kismacson, 
Hajdúnánáson és Debrecenben is.

Családunk 1958-ban költözött 
Dunakeszire, édesanyám a Gyárte-
lepi III. sz. Általános Iskola tanítója 
lett. Itt dolgozott nyugdíjazásáig, fő-
ként a 2. osztályra szakosodott. Egy-
kori tanítványai a mai napig nagy 
szeretettel emlékeznek rá. Különös 
élményt jelentett számukra az ének-
órákon felcsendülő gyönyörű hege-
dűjátéka.

Nem kis problémát jelentett édes-
anyámnak, hogy helyt tudjon áll-

ni a munkahelyén és a családjában 
egyaránt. Négy fiút ellátni, taníttat-
ni önmagában is nagy kihívást jelen-
tett. Volt, hogy hajnalban ment Fel-
sőgödre, hogy a hatósági húsboltból 
elegendő élelmet szerezzen nekünk. 
Aztán ment tanítani, délután a köte-
lező családlátogatások, este főzés ne-
künk, éjjel meg írta az óravázlatait.

Külön gondot jelentett neki, hogy 
még a hitéletét sem tudta zavarta-
lanul gyakorolni. Többször meg-
fenyegették, hogy ha még egyszer 
meglátják a helyi templomba men-
ni, akkor mehet a munkakönyvéért 
is. Így vasárnaponként bejárt Pest-
re, hogy szentmisén vehessen részt. 
Hogy honnan volt minderre energiá-
ja, máig rejtély számomra.

Édesanyánk igazi ANYA volt! 
Mindig mellettünk állt, segített 
bennünket ahogy tudott. Csak azt 
mondhatom, hogy hivatását magas 
szinten művelő tanító és a gyerme-
keit végtelen szeretettel körülvevő, 
védősegítő, értük élő önzetlen szü-
lőanyát adott nekünk a sorsunk. Ta-
lán valamit mi is adtunk neki. Nem 
okoztunk sok gondot fiatalabb éve-
inkben, tanultunk, tettük a dolgun-
kat. Talán egy kicsit többet segíthet-
tünk volna neki az otthoni munkák-
ban.

Szép kort ért meg. Bár egészsége 
kissé megkopott, élete utolsó percéig 
gyakorlatilag képes volt önmagát el-
látni. Boldogság töltötte el, ha körbe-
vettük, meghallgattuk és bátorítot-
tuk. Mondhatom, hogy gyermekei 
mindenben mellette voltak, megtet-
tük amire képesek voltunk. Egy sú-
lyos agyvérzés ragadta el tőlünk 86 
éves korában 2000-ben. 

A halál egy hónappal a vasoklevele 
ünnepélyes átadása előtt szólította el. 
Az Apor Vilmos Katolikus egyetem 
(főiskola) a hatvanöt éven át kifejtett 
értékes szakmai tevékenységét vas-
oklevéllel ismerte el, amit a Dunake-
szi Város Önkormányzata emléklap 
kíséretében adott át a családnak.

Fenyvessy Tibor
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Homolya József 
ügyvezető igazgató

A veszélyhelyzetben is 
biztosítják a város köztisztaságát

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY TERJE-
DÉSE ELLENI VÉDEKEZÉS A DUNA-
KESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 
MUNKATÁRSAITÓL IS MEGFESZÍ-
TETT MUNKÁT KÖVETEL, AKIK A 
HÉTKÖZNAPI FELADATAIK ELLÁTÁ-
SA MELLETT PL. FERTŐTLENÍTIK A 
KÖZTERÜLETEKET, A KÖZINTÉZMÉ-
NYEKET, A TÍZEMELETES LAKÓHÁ-
ZAK LÉPCSŐHÁZAIT. A KOMMUNÁ-
LIS HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSA, 
A TELEPÜLÉSTISZTASÁGI, A KAR-
BANTARTÁSI ÉS EGYÉB MUNKÁT 
ELVÉGZÉSÉN KÍVÜL HOGYAN TUD-
NAK A VESZÉLYHELYZET MIATT JE-
LENTKEZŐ RENDKÍVÜLI KIHÍVÁSOK-
KAL MEGBIRKÓZNI? – KÉRDEZTÜK 
HOMOLYA JÓZSEFTŐL, AZ ÖNKOR-
MÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ 
CÉG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁTÓL?

- A világméretű pandémia, 
a soha nem tapasztalt kihívá-
sok, az új helyzetek rendkívüli 
és hatékony megoldásokat kö-
vetelnek az emberektől, a gaz-
dasági társaságoktól. Ez igaz 
az önök tevékenységére is, hi-
szen elég, ha csak arra utalok, 
hogy az eredményes védeke-
zés érdekében bevezetett home 
office munkarend nagyon sok 
dunakeszi lakost is az otthon 
maradásra kényszerít. Már 
pedig ennek egyik következ-
ménye, hogy jóval több ház-
tartási hulladék keletkezik. 
Hogyan tudtak reagálni az új 
helyzetre?

- A járvány helyzet lényege-
sen nem befolyásolta a hulla-
dékkezelési szolgáltatást, ka-
pacitásaink rövid távon elegen-
dőnek bizonyultak a megnö-
vekedett hulladék mennyiség 
begyűjtésére és elszállítására, 
és egyelőre nem látszik fenn-
akadás a közeljövőben sem.

A lakosságot otthon mara-
dásra kényszerítő vírus a ker-
ti növényzet fejlődését nem gá-
tolta, ezért a kijárási korlátozá-
sok miatt sokan kertészkedés-
sel ütötték el szabadidejüket, 
ez a begyűjtendő zöldhulladék 
mennyiségét jelentősen növel-
te, de az is egyértelműen lát-
szott, hogy sokan otthonról 
rendelve vásároltak fogyasztá-
si cikkeket, mert a csomagolási 
hulladékok mennyisége is nö-
vekedett.

- Az eltelt két hónap kihí-
vásai milyen új megoldások 
elé állították önöket? Voltak-e 

fennakadások a szolgáltatá-
sokban? 

- A vészhelyzet márciusi ki-
hirdetése óta is folyamatosan 
dolgozunk, és mivel időben fel-
készültünk a várható korláto-
zásokra a rendszeres kommu-
nális szolgáltatás biztonsága 
nem sérült.

Nehézséget nem elsősorban a 
járvány helyzet eredményezett, 
hanem ettől független műsza-
ki tényezők: házhoz menő lom-
talanítási szolgáltatásunkban 
időlegesen szüneteltetést hir-
dettünk, mert ártalmatlanító 
partnerünk aprító berendezé-
seit leállította. Átszerveztük és 
átprogramoztuk a tavaszi ve-
szélyes- és elektroni hulladék-
gyűjtést, mert a helyi átvétel és 
elszállítás személyes kontaktok 
mellett biztonságosan nem lett 
volna lebonyolítható. Az elma-
radt gyűjtéseket terveink sze-
rint legkésőbb ősszel pótoljuk.

Közterületi munkánk so-
rán felkészültünk az intenzí-
ven használt helyek fertőtlení-
tésére, bevezettük a buszvárók, 
köztéri bútorok fertőtlenítését, 
és az önkormányzat megbízá-
sából felkínáltuk ezt a szolgál-
tatást a közforgalmat is biztosí-
tó lakótelepi tízemeletes társas-
házak számára is.

- A Dunakeszi Közüze-
mi Nonprofit Kft. munkatár-
sai szerteágazó feladatotokat 
látnak el a város mindenna-
pi életében, akik közül ebben 
az időszakban minden bizony-
nyal a kommunális hulladék 
elszállítását végzők a legveszé-

lyeztetettebbek. Hogyan tud-
ják az ő egészségügyi bizton-
ságukat garantálni?

- Elláttuk kollégáinkat egyé-
ni védőeszközökkel, jelentős 
mennyiségű kézfertőtlenítő 
szert szereztünk be, a kollektí-
vát nyomatékosan megkértük 
ezek folyamatos használatára, 
de gépjárműveink és épülete-
ink fertőtlenítésére is felkészül-
tünk vegyszerekkel és egyéb 
eszközökkel is. A szállítási és 
közterületi csoport számára 
lépcsőzetes munkakezdést hir-
dettünk, hogy megpróbáljuk 
elkerülni a dolgozók egyidejű, 
nagyszámú találkozását.

Személyes ügyfélszolgála-
ti tevékenységünket felfüg-
gesztettük, az ügyfél forgal-
mat csökkentettük a fertőzések 
elkerülése érdekében. Azért, 
hogy a személyes kontaktokat 
hatékonyan redukáljuk, osztott 
munkarendben látják el admi-
nisztratív munkát végző dol-
gozóink irodai feladatukat, és 
szinte mindenki számára ki-
alakítottuk a távoli kapcsolat 
lehetőségét, hogy munkájukat 
home office-ban is elláthassák.

- Mit tapasztalnak, a ve-
szélyhelyzetben mennyire ta-
núsítanak jogkövető magatar-
tást a lakók? Milyen képet mu-
tat a városi illegálishulladék 
lerakás? 

- Az ügyfeleink döntő több-
sége fegyelmezetten viseli a 
járványhelyzetet és kimondot-
tan együttérzőek a munkájukat 
nehezített körülmények között 
végző kollégáinkkal szemben. 

Ezt ezúton is köszönjük! Az il-
legális hulladéklerakás gyakor-
lata mindezek ellenére jelen-
tősen nem javult ebben a köz-
terület felügyelők hathatós el-
lenőrzési tevékenysége fog 
változást hozni.

- Milyen tanulságokkal jár a 
rendkívüli helyzet, mi az, amit 
hasznosítanak jövőbeni fel-
adataik ellátása során? 

- A védekezés lépéseit min-
dig az aktuális helyzethez kell 
igazítani, de az alapvető pro-
tokollokat megalkottuk. A te-
vékenységek felelősei, az egyes 
eszközök, anyagok beszerzé-
si forrásai ugyancsak kiala-
kultak, ezért ha újabb fertőzés 
hullám közelít, a reagálás még 
gyorsabb lehet.

Vetési Imre
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Bótz Miklósné és Nyiri Márton

Nyár eleji környezet-
védelmi aktualitások

A JÁRVÁNYHELYZET MIATT KÉNYTELENEK VOLTUNK ELHALASZTANI AZ ÁPRILIS 18-RA MEGHIRDE-
TETT DUNAKESZI ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAPOT. AZ ÁPRILIS 10-IG JELENTKEZŐKET KIÉRTESÍ-
TETTÜK, TÁJÉKOZTATTUK A HELYZETRŐL, SOKAKKAL MEGBESZÉLTÜK, HOGY JELENTKEZÉSÜKET 
FENNTARTJÁK A KÖVETKEZŐ AKCIÓRA IS. REMÉLVE A LEGJOBBAKAT A NYÁR FOLYAMÁN ELŐKÉ-
SZÍTJÜK A SZOKÁSOS ŐSZI ALKALMAT. KÉREM, FIGYELJÉK A VÁROSI KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLE-
TEKET, MERT AMINT A HELYZET ENGEDI, ELKEZDJÜK HIRDETNI AZ ŐSZI KÖZTISZTASÁGI NAPOT. 

Az önkormány-
zat néhány hónap-
ja együttműködé-
si megállapodást kö-

tött a ZöldEb kutyás érdekvé-
delmi egyesülettel, amelynek 
keretében az egyesület veze-
tősége felajánlotta segítségét a 
járványhelyzet alatt azoknak 
a dunakeszi lakosoknak, akik 
hatósági karantén vagy rosz-
szabb esetben kórházi kezelés 
alá kerülnek. Az egyesület ak-
tivistái vállalják a kutyasétál-
tatást akkor, ha ez családi vagy 
ismeretségi körön belül nem 
megoldható. Aki ilyen hely-
zetbe került, hívja a 06-21-262-

0044 segélyszámot, ahol az 
egyesület aktivistái várják a se-
gítségkérők hívásait.

Áprilisban, a valódi ta-
vasz kezdetével újraindítottuk 
a „Tiszta udvar, rendes ház” 
programot, amely folyama-
tos, egészen az ősz végéig. (Ta-
valy például még novemberben 
is adtunk át elismerő táblát.) 
A pályázat feltételei változat-
lanok: a város honlapjáról le-
tölthető adatlap benyújtásával 
lehet pályázni, úgy magánhá-
zaknak, mint társasházaknak. 
A főbb szempontok között sze-
repel a tiszta, virágos udvar és 
rendes porta, valamint a gon-

dozott utcai frontszakasz. Ezen 
túl feltétel, hogy a tulajdonosok 
részt vegyenek a városi szelek-
tív hulladékgyűjtésben, vala-
mint a jogszabályi előírások-
nak megfelelően gondoskodja-
nak gépjárműveik parkolásá-
ról.

Szintén folyamatos és június 
15-ig tart a „Zöldülő Dunake-
szi” fotópályázat. Az elmúlt hó-
napban már számos, gyönyö-
rű kép érkezett felhívásunkra. 
Ennek feltételei az előzőekben 
meghirdetettekhez képest vál-
tozatlanok: a kép Dunakeszin 
készüljön, a tavaszt, a kikele-
tet, a természet megújulását 
mutassa be, legalább 300 dpi 
felbontású legyen. A beérkező 
képekből kiállítást rendezünk, 
a műveket három tagú szak-
mai zsűri bírálja el, az első há-
rom helyezett értékes vásárlá-
si utalványt nyer. A képeket to-
vábbra is a rendezettvarosert@
freemail.hu címre várjuk.

Április végén kezdődött a 
Magyar Madártani Egyesület 
útmutatása alapján városi fecs-
kevédő programunk. Szeren-
csére egyre több jelzést kapunk 
a városból, hogy újra megje-
lentek a fecskék. Célunk, hogy 
ezek a madarak ne menjenek 
tovább, hanem otthont talál-
janak városunkban, ezért Du-
nakeszi több pontján sárgyűjtő 
helyeket létesítünk, amit segí-
tőink folyamatosan locsolnak, 
iszapolnak. E mellett mű-fecs-
kefészkeket is kihelyezünk. 
Kérjük, ha valaki ilyet lát, ne 
mozdítsa el, és a készülő fecs-
kefészkeket se verje le. Kérjük 
a lakosságot, ha azt tapasztal-
ja, hogy valahol megjelentek 
a fecskék, értesítsenek minket 
fenti e-mail címünkön.

Tisztelettel:
Nyíri Márton,

környezetvédelemért 
felelős alpolgármester

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek

• Lakás és iroda dekorálása élő- és 
minőségi művirágokkal

• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu 
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A társadalmi rendszerek, az ideológiák folyama-
tos változásokban élnek. A XIX. század vége 
felé is jöttek a forradalmi gondolatok és ki-
kezdték a keresztény kultúra dogmáit, az ész 

felsőbbrendűségét hirdették, amelyből kinőtt a kollekti-
vizmus, a szocializmus és a kommunizmus.

Az 1800-as évek végén, a Monarchián belül, Magyar-
ország virágzó, fejlődő korszakát élte: a Millennium fel-
vonultatta a nemzet értékeit, a nép ünnepelt. Majd az ezt 
követő években az élet egyre kaotikusabbá vált, a politi-
kai vezetés sokszor téves utakon járt és a Monarchia po-
litikájában mutatott zavarok is hozzájutottak az első vi-
lágháború kirobbanásához. 1916-ban meghalt Ferenc Jó-
zsef császár, a birodalom hamarosan felbomlott, s a vesz-
tett háború Trianonhoz vezetett.

Ekkor született apám 1920-ban, majd 30 évre rá én. 
Felhőtlen gyermekéveimben a játékokon keresztül ítél-
tem meg a világot. Felső tagozatosként a Szent István 
(akkor az 1. számú) Általános Iskolába jártam, ekkor tett 
kíváncsivá az a szó: hogy Trianon. Nagyapámtól hallot-
tam, hogy amikor ő gyermek volt milyen nagy volt Ma-
gyarország, s a mi utcánkban is laktak olyanok, akik az 
elszakított részekből menekültek Dunakeszire.

Az első ember, aki beszélt nekem Trianonról, Buzna 
Győző történelem tanárom volt. Pestről vonattal járt ki 
és mindig a házunk előtt ment el az iskolába. Sokszor, 
amikor a házunk előtt ment el, véleltlenül apám is kint 
volt az utcán, üdvözölték egymást, én is csatlakoztam 
hozzájuk az iskolába menet. Ők besétáltak a Bürger kocs-
mába egy fröccsre, de még utánam szóltak,” vigyázz az 
úton!”. Negyedóra múlva a Tanár úr már tartotta az órát, 
hazafelé már kettesben mentünk, na ekkor beszélt ne-
kem arról, mi is történt Trianonban, meg arról, mit jelent 
is az a „Nem! Nem! Soha!”

Gimnazista koromban az év első történelem óráját 
Gaál tanár úr azzal kezdte:”Nyissátok ki a könyveteket a 
137-ik (?) oldalon, és ott a 12-ik sorban azt olvashatjátok, 
hogy Hunyadi János román származású, no…a románt 
húzzátok ki, de erősen. Ha ezt valaki elfelejti, azt meg-
buktatom történelemből!” S itt már felemelte a hangját. 
Ekkor még többet tanultam nemcsak Trianonról, meg 
azok a diákok, akiket tanított, többek közt a néhai mi-
niszterelnököt, Antal József is. 

A 70-es években a piros személyigazolványunkba 
már kérhettünk egy pótlapot és mehettünk egy-két  
szocialista országba: Erdélybe (Románia) és Felvidék-
re (Csehszlovákia) Kronstadt, Brassó, Brasov – ez egy 
olyan város, melynek neve több alkalommal változott 
a történelem során! A főterén Erdély legnagyobb gó-
tikus temploma áll. A templom sekrestyésével eltú-
ráztunk Cenkre is, ahol Nagy-Magyarország Ezerév 
c. emlékműve állt, s, amelyet a románok 1916-ban le-
romboltak, s láttuk azokat a határköveket is, amelyek 
egyik oldalán H-betű (Magyarország), a másik ol-
dalán R betű (Románia) jelezte a valamikori határt. 

Ezért is nevezik Brassót a valamikori, a régi Magyar-
ország kapujának .

Cluj, Napoka, Kolozsvár utcáin méteres átmérőjű ka-
nálisain a vaslapokat taposva, olvashattuk a magyar fel-
iratokat…

Pressburg-Pozsony-Bratiszlava: 1527-1784-ben, több 
mint 200 évig volt Magyarország fővárosa!!! Templomá-
ban négy királyunkat koronázták, amit a csúcsán a ko-
rona is jelez.

Mikor 2010-ben Trianon 90. évfordulójára emlékez-
tünk, házam udvarán, a lovak „csodálkozására”, erdélyi 
barátom Demeter István szobrászművész faragta a Na-
szályból hozott óriási kövekből, a városunkban, a MÁV 
Nagyállomással szembeni téren felállított Trianon em-
lékművet. A lovakról jutott eszembe, hogy Nagy-Ma-
gyarországon 56 lóversenypályán versenyeztek a lovak, a 
megcsonkított országunkban pedig már csak hat pályára 
szűkült a versenyzés…

Végezetül pedig: Emlékezni! Megemlékezni!, és a fi-
atalságot Emlékeztetni! a dicső múltunkra -, amely ha 
néha szomorú is -, mert ez erősíti a hazánkhoz való  tar-
tozást, a nemzet tudatot, az egyűvétartozást és legfőkép-
pen a hazaszeretetet, mert csak így van jövőnk!!!

Száraz György,
a Magyar Lovaregylet elnöke 

1920. JÚNIUS 4-ÉN PONTOSAN FÉL 12-KOR ÍRTÁK ALÁ AZT A BÉKEDIKTÁTUMOT, AMELYRŐL AZ AKKORI MAGYAR-
SÁG ÚGY GONDOLTA, HOGY ITT VAN A NEMZETHALÁL. DE AZ ELMÚLT 100 ÉV ALATT IS BEBIZONYOSODOTT, 
HOGY ÉL A NEMZETÜNK! AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETE TELE VAN IGAZSÁGTALANSÁGOKKAL-, HAZUGSÁGOKKAL, 
ÉS CSÚSZTASÁGOKKAL. ITT VAN MINDJÁRT AZ A SZÓ, HOGY BÉKESZERZŐDÉS, AMELYBEN NAGYON IS HAMIS, 
A BÉKE SZÓ PLÁNE TRIANON ESETÉBEN, HASONLÓKÉPPEN, MINT A BÉKEPAP, VAGY A KICSIT VÁLTOZTATOTT 
SZABAD-IDŐRUHA, MERT A KOMMUNIZMUS IS HA KELLETT TUDOTT POFÁTLAN LENNI…

Gondolatok Trianonról
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Dunakeszi régi paraszti világában nem volt ritka 
a 8-12 gyermek, sokszor a legkisebb már magáz-
ta addigra felnőtt testvéreit. A gyermekek száma 
többnyire meghatározta a nevelésükre, gondo-

zásukra fordított figyelem mértékét is. A leginkább a föld-
ből, illetve az ahhoz kapcsolódó iparágakból élő dunakeszi 
családokban a gyerekek korán bekapcsolódtak a munkába, 
gyakorlatilag szüleik megfigyelése révén sajátították el azo-
kat az ismereteket, amelyek által később maguk is gazdákká, 
gazdasszonyokká válhattak. Természetesen ez nem jelentet-
te azt, hogy nem játszottak. Bár e tekintetben sokat változott 
a paraszti társadalom szemlélete az első világháborút köve-
tően: egyre nőtt az iskolai nevelés és a tanulás presztízse, rá-
adásul újfajta játékok (sok esetben a nagyváros, vagyis Bu-
dapest hatására) terjedtek el Dunakeszin is. Az ekkor fiatal 
szülőként jelen lévő nemzedék tovább akart lépni, jobb életet 
szánt gyermekeinek, nem kívánta „megismételni a saját sor-
sát a következő nemzedékkel” (Erdei Ferenc). A paraszti tár-
sadalom gyermekeinek kedvelt játéka volt ekkortájt a baba, 
a gazdagabb családokban a babakonyha, babaszoba (búto-
rok, étkészlet, stb.), babaágy (lányok); fiúknál az irányítha-
tó lovaskocsi, szerszámok, építőkockák. A nagyobbak mal-
moztak, dámáztak, kártyáztak, ebbe télen a szülők is szíve-
sen bekapcsolódtak. A gyerekek játszottak a szabadban is. A 
foci nagy népszerűségnek örvendett az első világháborút kö-
vetően Dunakeszin és Alagon egyaránt. Télen korcsolyáztak.

Alagon és Műhelytelep magasabb rangú tisztviselőinek 
körében a polgári életformának megfelelően nevelték a gyer-
mekeket. A polgári család lakóhelyén – ellentétben a parasz-
ti társadaloméval – nem folyt munkavégzés. A családi ház 
egyes helyiségeinek elkülönülő funkciói lettek, jellemzővé 
vált a cseléd vagy személyzet fenntartása. Többnyire a fér-
fi volt a kenyérkereső, a nő az eltartott, aki az otthoni mun-
kákat (háztartás, gyermeknevelés) irányította. A gyermekek 
élettere elkülönült: a gyerekszoba vált annak központi sze-

replőjévé. A fiúk és a lányok nevelése erősen különbözött, a 
felnőtté válás pedig mindinkább kitolódott. A polgári csa-
ládok gyermekeinek játékszereit boltban vásárolták: hintaló, 
társasjáték, golyók, babaszoba berendezési tárgyai. Sokszor 
itt is jellemző volt, hogy életre nevelő játékokat kaptak a gye-
rekek. Ilyen például az a Singer cég által gyártott gyermek-
varrógép is, amely Dunakeszi egyik magasrangú tisztviselő-
jének, a MÁV Dunakeszi Főműhely 1926 és 1944 között ve-
zető Lányi Ferencnek a családjától maradt ránk. 

A MÁV Dunakeszi Főműhelyének (1926), illetve az 
„Oceán” konzervgyárnak (1917) a megnyitásával Dunake-
szin megjelent az ipari munkásság is, amely 1945 után egyre 
nagyobb szerephez jutott (további üzemek nyíltak: Mechani-
kai Laboratórium, Házgyár, Hűtőház, stb.). 1945 után meg-
változott a családmodell: nőtt a válások száma, a vallásos-
sághoz kötődő etikai normák Magyarországon (is) háttérbe 
szorultak, az értékrend megváltozott. A nők egyre nagyobb 
arányban léptek be a munkavállalói piacra, a gyerekek böl-
csődébe, óvódába jártak. Az 1970-es években volt a legna-
gyobb a nők foglalkoztatottsága, így a gyerekeknek sokszor 
kellett önállóan játszaniuk, és mind több időt töltöttek a köz-
nevelési intézményrendszerben. Ennek a korszaknak a játé-
kai a szocialista blokk által megtermelt fröccsöntött katonák, 
autók, traktorok stb., a lemezekből készült játékok (traktor, 
motor, búgócsiga stb.), a műanyag babák, bababútorok, mű-
bőr babakocsik, stb. A Révész István Helytörténeti Gyűjte-
ményben őrzött Toldi 250-es traktor is ebben az időszakban 
készült a Lemezárugyárban.

Vajon a 2000-es évekből mely játékok kerülnek később 
múzeumba?

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény Ér
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Játék a régi Dunakeszin
„A JÁTÉK ÁLTALÁBAN KOMOLY ÉLETKÜZDELMEK UTÁNZÁSA, VAGY AZOKRA VALÓ KÉSZÜLÉS” – ÍRTA ERDEI FE-
RENC SZOCIOLÓGUS. KIJELENTÉSE MINDEN KORSZAKRA JELLEMZŐ, ÍGY A RÉGI DUNAKESZIN IS A JÁTÉKOK RÉVÉN 
KÉSZÜLTEK A GYEREKEK FELNŐTT ÉLETÜKRE. MÁS ÉS MÁS VOLT AZONBAN A JÁTÉK A PARASZTI ÉS A POLGÁRI 
TÁRSADALOMBAN, AHOGYAN KORRÓL KORRA IS VÁLTOZOTT A JÁTÉK SZOCIOLÓGIAI SZEREPE, ÉRTÉKE.

Baba a régi 
Dunakesziről

A Lányi család gyermek Singer varrógépe (1910-es évek)

Toldi 250-es játéktraktor (1970-es évek)
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Zupka Sándor 
Terbe Józsefnétől 
vette át az elnöki 

"stafétabotot"

24 Dunakeszi Polgár

Dunakeszi szemmel

MÁJUS ELEJE VAN, MELEGEN SÜT A NAP, NYÍLNAK A TAVASZI VIRÁGOK ÉS CSICSEREGNEK A MADARAK. EGY TE-
RASZON ÜLÜNK ÉS MINDEN OLYAN IDILLI, MINT EGY ÁTLAGOS TAVASZI NAPON… MAJDNEM.. MOST MINDEN 
MÁS. EGYMÁSTÓL 2 MÉTERRE ÜLÜNK A TERASZON, MINDKETTŐNKÖN SZÁJMASZK, KEZÜNKÖN KESZTYŰ. VÉDJÜK 
EGYMÁST ÖNMAGUNKTÓL ÉS VÉDJÜK ÖNMAGUNKAT EGYMÁSTÓL. A MASZKTÓL ALIG LÁTOM AZ ELŐTTEM LÉVŐ 
KEDVES NAGYPAPAKORÚ FÉRFI ARCÁT, MÉGIS ÉRZEM A HIHETETLENÜL ERŐS ÉLETSZERETET ÉS A NYUGODT DE-
RŰT A HANGJÁBÓL. AUTOMATIKUSAN ELMOSOLYODOM A SAJÁT MASZKOM MÖGÖTT ÉS EZ A BESZÉLGETÉSÜNK 
ALATT VÉGIG MEG IS MARAD.

A KÖZÖSSÉG MEGTARTÓ EREJE - 
VESZÉLYHELYZET NYUGDÍJASKÉNT
Zupka Sándorral, a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub elnökével beszélgetünk 

a jelenlegi helyzetről és hogy élik ezt meg városunk idősebb lakosai

- A napokban lesz 4 éve, hogy vá-
rosunk nyugdíjas klubjának elnöke. 
Magas taglétszámmal, országosan 
is elismert kiemelkedő teljesítmény-
nyel és programokkal büszkélked-
hetnek. Mi a titkuk?

- A tömeg magányos hely, olyan 
közösség, amiből hiányzik a szeretet. 
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló 
Klub egyik alapköve a közösségi cé-
lok elérése, és azok értéke, melyek-
ben véleményünk szerint a közösség 
megtartó erejének alapelemei lakoz-

nak. Célunk, hogy a Dunakeszin élő 
nyugdíjasok családias környezetben 
érezzék magukat, pótolják a magá-
nyosok számára a családot, a társat. 
Egy olyan nyugdíjas közösségként 
működünk, ahol mindenki jól, és 
egyenlőnek érzi magát korra, nem-
re, származásra, képzettségre, vég-
zettségre, világnézeti hovatartozásra 
való tekintet nélkül, és kölcsönösen 
segíti, segítheti egymást. A klubban 
minden érdemi munka, teljesítmény 
elismerésre, és megbecsülésre kerül.

- Mióta működik városunkban a 
klub? Mit előnyök vagy változások 
érezhetők a klubtagoknál, meséljen 
nekünk egy kicsit magukról!

- Jövőre ünnepeljük 45 éves év-
fordulónkat. Jelenleg 354 fős taglét-
számmal büszkélkedhetünk, életko-
runk pedig szép magas, 60 és 97 éves 
kor között van. Klubtagjaink bol-
dogsága rendszerint megnövekedik 
olyankor, amikor lehetőségük adó-
dik arra, hogy a hozzájuk közel álló 
emberekkel, barátokkal találkozhat-
nak és beszélgethetnek. A kialaku-
ló szoros kapcsolatok és barátságok 
erősítik az összetartozást, olyan kö-
zösségi érzést adnak, melyek lehe-
tőséget nyújtanak a problémák és az 
örömök megosztására és megbeszé-

lésére. A klubnak, mint a közösség 
megtartó és összetartó színterének 
az egyik legfontosabb célja az, hogy 
tagjai tudják, hogy társai között ott-
hon vannak és összetartoznak.

- Hogy változott meg az életük a 
március 11-e után kihirdetett ve-
szélyhelyzet óta? Milyen most nyug-
díjasnak lenni Dunakeszin, mik a 
mindennapok visszajelzései?

- Igen, valóban nagy változás tör-
tént, hiszen a megszokott és jól mű-
ködő klubéletünk, fenekestől felfor-
dult 2020. március 11-e után. Meg-
kezdődött a „MARADJ OTTHON!” 
jogkövető klubéletünk. Korosztá-
lyunk közül sokan megéltek nehe-
zebb történelmi időszakokat is. Fe-
gyelmezetten viselkednek és betart-
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- válaszol a polgármester
ják az előírásokat, hisz azok ér-
tünk vannak, minket védenek. 

Klubtársaimmal gyorsan 
összeállítottunk egy hasznos 
listát, amely segítségével min-
den klubtársunk telefonon ott-
honról intézheti az életét és 
szétküldtük tagjainknak a Ve-
szélyhelyzeti tájékoztatóra tör-
ténő feliratkozási lehetősé-
get. A város mindent megtett 
a koronavírussal kapcsolatban, 
amit megtehetett. Felhívta tele-
fonon a 65 év felettieket (szerk.: 
akik korábban megadták elér-
hetőségüket), közzé tett egy 
önkéntes táblázatot, amibe be 
lehetett írni a segítség kérést és 
hírlevelet küld mindenkinek, 
aki kérte. A kormány által be-
vezetett koronavírus-járvány 
lassításával kapcsolatos intéz-
kedések városi szintű beveze-
tése körültekintően, racioná-
lis sorrendben történik. A vá-
rosi fenntartású intézményeket 
szigorúan ellenőrzik és szükség 
esetén önkéntesek bevonásával 
segítik a nyugdíjasok ellátását.

Azt tapasztalom, hogy sok 
idős társam nem érti ponto-
san, hogy működik és valójá-
ban mi is az E-recept. Ha ezzel 
kapcsolatban egy kicsit bővebb 
tájékoztatást kaphatnánk, az 
sokunknak nagy segítség len-
ne. Nagy szerencse, hogy társa-
im közül mentálhigiénés vagy 
pszichoszomatikus problémá-
ról nem tudok és nem hallot-
tam mástól sem. A klubon be-
lül kialakult baráti körök és 
társaságok telefonon tartják 

egymással a kapcsolatot. Az 
egészségünk megóvására 400 
db száj és orrvédő maszkot, 
valamint 150 db védőkesztyűt 
kaptunk az Önkormányzattól 
és annak érdekében, hogy mi is 
segíteni tudjunk, felajánlottuk 
a városnak a támogatási pályá-
zatunk összegét.

Ez most mindenkinek ne-
héz időszak és még nincs vége! 
Meggyőződésünk az, hogy iga-
zi közösség csak ott jöhet lét-
re, ahol az emberek szeretik 
és tisztelik egymást, barátként 
tudnak együtt lenni és élni az 
érdek, a vallás, a politika, a tár-
sadalmi helyzet és világné-
zet mellőzésével, távoltartásá-
val. Igyekszünk nagyon pozi-
tívak és aktívak maradni, mo-
tiválni és kitartani, megtartani 
egymást és a közösségünket. 
Még ebben a helyzetben is fon-
tosnak tartom a humort, mert 
sok nehézségen átsegít. Vicce-
sen azt szoktam mondani is-
merőseimnek: Ami Dunake-
szin nincs azt, már ki kellene 
találni! 

 
•••

Dióssi Csabát, városunk 
polgármesterét kérdezem, 
hogy milyen helyi rendeletek-
kel védik idős szeretteinket és 
milyen segítséget nyújtanak 
a dunakeszi nyugdíjasok szá-
mára? 

- A koronavírus-járvány mi-
att megváltoztak hétköznap-
jaink és megváltoztak emberi 
kapcsolataink is. Nem tudjuk 
pontosan, hogy meddig fog tar-
tani a járvány, azonban kiemel-
ten fontosnak érzem, hogy vá-
rosunk lakói tudják és érezzék, 
hogy nincsenek egyedül és szá-
míthatnak ránk ebben az idő-
szakban is. Polgármesterként 
azt tekintem elsődleges felada-
tomnak, hogy minden intézke-
désünk a helyiek érdekét szol-

gálja. Munkánk a segítségnyúj-
tásra fókuszál, a pontos és kor-
rekt tájékoztatásra, erősítve a 
lakosság biztonságérzetét és 
megőrizve mentális egészségét. 
Az önkormányzat tudja és teszi 
a dolgát, Dunakeszi lakossága 
pedig tapasztalatom szerint fe-
gyelmezetten együttműködik a 
városvezetéssel. Mi továbbra is 
megfontoltan haladunk előre a 
járványhelyzet kezelésében, és 
minden esetben meghozzuk a 
szükséges intézkedéseket. 

Idős lakótársaim megnyug-
tatása és ellátása érdekében 
arra kértem kollégáimat és 
képviselő társaimat, hogy sze-
mélyesen hívjuk fel városunk 
65 évnél idősebb nyugdíjasa-
it, érdeklődtünk hogylétük fe-
lől és felmértük segítségnyújtás 
iránti igényüket.

Más forrásokból már elju-
tott hozzánk, hogy kevés az in-
formáció az E-recept működé-
sével kapcsolatban, ezért tájé-
koztató kampányt indítunk. 
Kollégáim már készítik azt a 
szórólapot, ami minden ezzel 
kapcsolatos pontos informá-
ciót tartalmazni fog és a posta 
segítségével hamarosan min-
den háztartásba eljuttatjuk. A 
városi beruházások a járvány 
alatt is zajlottak, de nagyon 
várjuk már, hogy visszatérjen 

az élet a régi kerékvágásba.
Az említett vészhelyzeti lis-

tára a Dunakeszi Polgármes-
teri Hivatal központi Ügy-
félszolgálat 06 27/ 542-800-
as telefonszámán vagy az 
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu 
email címen lehet feliratkozni.

A közösség ereje rendkívül 
fontos - Egyedül az ember sok 
mindenhez kevés, de a közös-
ségnek sosincs lehetetlen. Min-
den városnak, így Dunakeszi-
nek is a legnagyobb értéke az 
itt élők közössége, a legerősebb 
köztünk meglévő kapocs pedig 
maga a városunk, ahol szület-
tünk, ahol élünk családunkkal, 
gyermekeinkkel és barátaink-
kal. Minden sikerünk alapja, 
hogy közösen gondolkodunk, 
és együtt is cselekszünk. A du-
nakeszi lakosok az elmúlt évek-
ben megtapasztalták már, hogy 
nincs lehetetlen cél. Ha egy kö-
zösség tud együtt élni, együtt 
dolgozni, ha képes összefog-
ni, akkor képes elérni bármit. 
Biztonságunk és egészségünk 
megőrzése most a legfonto-
sabb, mi ebben a helyzetben is 
megmutatjuk, hogy együtt mi-
lyen erős és összetartó közössé-
get alkotunk.

Figyelünk és vigyázunk egy-
másra, Dunakeszi összefog! 

Sziráki Helga
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Születésnapi interjú 
Nyilas Elekkel

- A magyar futballrajon-
gók számára örökélményként 
átélt csodálatos sikert az M4 
Sport csatornának köszönhe-
tően az ifjú nemzedék tagjai is 
láthatták a minap. Milyen ér-
zés volt újra „átélni” azokat a 
sporttörténelmi mérkőzése-
ket, melyek egyik főszereplő-
je Ön volt? – kérdeztem Nyilas 
Elektől.

- Ebben az időszakban kettős 
érzés van bennem! Egyrészről 
a világ minden táján a bajnok-
ságok vége felé közelednénk, 
jobbnál jobb meccseket kelle-
ne élőben megtekintenünk és 
teljesen más izgalmakat kelle-
ne, átéljünk, ismerve a kiala-
kult helyzetet, nem is beszél-
ve az Európa-bajnokság elha-
lasztásáról! Másrészről viszont 
tudom, hogy milyen sok fut-
ballt szerető embert tesz bol-
doggá az, hogy ezeket a mér-
kőzéseket évről évre többször 
is levetíti a magyar tévé vala-
melyik sportcsatornája! Való-
ban nagyon nagy élmény ez a 
mai napig mindannyiunknak! 
Megnézni viszont még egyszer 
sem „sikerült”, de erre nincs is 
szükség, hiszen ennyi idő táv-
latában is élénken élnek ben-
nem az emlékek! 

- Hogyan készültek a legen-
dás klubok világsztárjai ellen, 
volt-e valamilyen különleges 
sportszakmai és lelki ráhango-
lódás, hiszen nem mindennap 
léphet pályára egy magyar 
labdarúgó Santiago Bernabéu 
stadionban?

- Visszatekintve ezekre a 

mérkőzésekre ma már látni, 
mekkora dolog volt ez abban az 
időben! Hiszen ne felejtsük el, 
hogy akkor még csak négy cso-
port volt, tizenhat csapattal! 
Abból is már nyolc kiemelttel! 
Ami azt jelentette, hogy az ösz-
szes többi európai bajnokcsa-
patnak, írd és mondd, nyolc 
hely maradt! Mindenki láthat-
ja, nem volt egyszerű a helyzet! 
Ezek csak az idő múlását nézve 
értékelődnek még jobban fel! 
Mert amikor benne élsz, ezt 
még nem igazán látod, a felké-
szülésed is megy egy megszo-
kott rendszerben! Természete-
sen mind csapatszinten, mind 
egyénileg elemeztük az aktu-
ális ellenfelünket, felkészül-
tünk belőlük, mint máskor is! 
A nagy különbség nem itt mu-
tatkozott!  

- Véleménye szerint miben 
voltak jobbak az Ajax és a Real 
Madrid játékosai, mint Önök? 
Mi volt az ő sikerük titka?

- Itt folytatnám, akkor az 
előbb félbe hagyott gondolato-
mat! A pályán viszont már mu-
tatkozott „némi” különbség, a 
javukra! A játékosok többsé-
ge gyorsabb, erősebb, dinami-
kusabb, egyszerűen jobb játé-
kos volt! De ebben semmi kü-
lönleges dolog nincs, hiszen 
világsztárokról volt szó már 
akkor is! Meg kell csak nézni 
a további pályafutásukat! A si-
kerük titka pedig más nem le-
het, mint az alázat, a szorga-
lom, a hozzáállás és a sok-sok 
edzés, gyerekkoruk óta! Egy-
szerű (lenne) ez!

- A magyar szurkolók – klub-
szimpátiától függetlenül – egy 
emberként örültek a Ferenc-
város sikerének, akik nagyon 
bíztak benne, hogy a követke-
ző években folytatódik a nagy-
szerű sorozat? Mi az oka, hogy 
azóta egyetlen csapatnak sem 
sikerült megismételni a Fradi 
ragyogó teljesítményét?

- Abban az időben mi is 
éreztük, hogy többen lettünk 
és természetesen örültünk is 
ennek, hiszen ebben az euró-
pai kupasorozatban mi nem 
csak a Ferencvárost, hanem 
Magyarországot is képvisel-
tük! Ez azért felelősséggel járt! 
Az pedig egyértelműen lát-
szik, hogy az elit és a közép-
csapatok között, ahova mi is 
tartozunk, a szakadék nagyon 
mély anyagi és szakmai kér-
désekben is! Ennek természe-
tes következménye, hogy nem 
tudsz oda kerülni a legjobbak 
közé, maximum részsikereket 
tudsz elérni! Lásd Fradi, Vidi 
az EL-ben!

- Úgyis kérdezem Öntől, 
mint egykori kiváló játékostól, 
14-szeres válogatott-tól és úgy 
is, mint edzőtől; milyen sport-
szakmai változásokra van 
szükség ahhoz, hogy a magyar 
labdarúgás belátható időn be-
lül megközelítse Európa leg-
jobbjait?

- Nagyon nehéz kérdés, de 
nem megoldhatatlan a fel-
adat! Nagyon fontos lenne 
a szemléletünkön változtat-
ni, lelkiismeretesebben dol-
gozni, tanulni és mindig ké-

pezni magunkat! Gondolok 
itt mindenkire, aki a labda-
rúgásban tevékenykedik! Le-
gyen az edző, játékos, masz-
szőr, vagy bárki! Arról nem is 
beszélve, hogy azokkal a lehe-
tőségekkel, amihez a kormá-
nyunk által hozzá jutottunk, 
előrébb kellene minden tekin-
tetben tartanunk! Élni és nem 
visszaélni kellene ezzel a pár-
ját ritkító ösztönzéssel!

- Május 3-án ünnepli 51. 
születésnapját, melyhez szív-
ből gratulálunk. Gondolom 
az ünnepi megemlékezések kö-
zött kiemelt helyen szerepel 
majd a negyedszázada elért 
fantasztikus siker!? A jubile-
umi évfordulón összejönnek a 
legendás csapat játékosai?  

- Természetesen ünneplünk, 
bár a negyed évszázad kicsit 
ijesztő! Nagyon jó érzés visz-
sza gondolni ezekre a mérkő-
zésekre, de nagyon nem szok-
tam nosztalgiázni! Nosztalgi-
ázzanak az idősek, mi még nem 
vagyunk azok! Nagyon sok fel-
adat vár még ránk az életben és 
a labdarúgásban is! Szeretnék 
mindkettőben segíteni, megfe-
lelni a kívánalmaknak! Az ösz-
szejövetelről még semmi hír, 
de talán ebben a helyzetben ez 
normálisnak mondható! Re-
méljük, normalizálódik a hely-
zet és ebben az évben minden-
re sor kerül! Nem vagyunk le-
késve semmiről!

Vetési Imre
(Másodközlés: a cikk megjelent a Du-

nakanyar Régió 2020. 9. lapszámában)

NEGYEDSZÁZADA, A BAJNOKOK LIGÁJA 1995-96-OS SOROZATÁBAN A 
MAGYAR LABDARÚGÁS KLUBTÖRTÉNETÉBEN A FERENCVÁROS EGYE-
DÜLÁLLÓ SIKERT ÉRT EL AZZAL, HOGY A SELEJTEZŐBEN IDEGENBEN 
LEGYŐZTE A BELGA RSC ANDERLECHT EGYÜTTESÉT (0-1), MAJD HAZAI 
KÖRNYEZETBEN ELÉRT DÖNTETLENNEL (1-1) BEJUTOTT A CSOPORTKÖR-
BE, AHOL OLYAN VILÁGSZTÁRCSAPATOK VÁRTÁK, MINT A REAL MAD-
RID ÉS AZ AJAX. A FRADI EGYIK KIVÁLÓSÁGA NYILAS ELEK VOLT, AKI A 
KORÁBBI BL-GYŐZTES AJAX ELLEN 11-ESBŐL SZERZETT GÓLT AZ ÜLLŐI 
ÚTI ARÉNÁBAN, AKINEK DUNAKESZIN INDULT EL LABDARÚGÓ KARRI-
ERJE, MAJD GÖD ÉS VÁC UTÁN 1995-1997-BEN A FERENCVÁROS MEG-
HATÁROZÓ JÁTÉKOSA VOLT, AHOVÁ AZ IZRAELI IDEGENLÉGIÓSKODÁS 
UTÁN 1998-BAN TÉRT VISSZA.
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Költöztetés, fuvarozás a gondja?
A PATAKI TRANS MEGOLDJA!

Költöztetés * Áruszállítás * 
Irodaköltöztetés * Lomtalanítás

Pataki Barnabás: 
+ 36-70-621-5415

E-mail: 
patakitranskoltoztetes@gmail.com

www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

A Dunakeszi 
Polgár aktuális 
napi híreit az 

újság Facebookon 
oldalán is 

olvashatja! 
Kövesse lapunkat 

az FB-n is!
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- Milyen reményekkel, tervekkel 
készülnek a régóta várt futamokra, 
izgalmas versenyekre? Már nagyon 
hiányzik a Kincsem Park varázsla-
tos hangulata?

- A hosszú téli szünet után már na-
gyon várjuk az idei startot. Hiányzik 
a „versenyláz”, a megszokott kedves 
környezet, a közönség. Sajnos a ko-
ronavírus-járvány elleni védekezés 
miatt az idény elején még nézők nél-
kül kezdődnek el a versenyek. Na-

gyon hiányoznak majd, de szeren-
csénkre rövidebb lett a kényszerpi-
henő, mint gondoltuk, így „csak” 
másfél hónap csúszással indul a sze-
zon, ezért még karácsony előtt is 
lesznek futamok. Reméljük a jó idő-
járás mellettünk lesz.

- Ön a hazai lóversenyzés egyik 
legsikeresebb trénere, akit az or-
szág közvéleménye előtt a világhírű 

csodaló, Overdose briliáns győzel-
mei tettek igazán népszerűvé. Idom-
árként álmodik még arról a gyönyö-
rű korszakról, amikor egy nemzet 
rajongott a magyar csodalóért, tí-
zezrek csodálták imponáló futását 
a Kincsem Parkban. 

- Ó, hogyne álmodnék, hiszen cso-
dálatos időszak volt. Overdose – túl-
zás nélkül mondom – az egész or-
szággal megkedveltette a lóverseny-
zést. Százezreket ültetett a televíziók 

elé, a Kincsem Parkba pedig egy-egy 
futása alkalmával 25 ezer nézőt von-
zott. Fantasztikus napok, hónapok, 
évek voltak. Alag és a magyar lóver-
senyzés szép korszaka volt…

- Mikóczi Zoltán lova 2008-ban 
a világ harmadik legjobb sprin-
tere volt, Európában pedig a leg-
jobb három éves sprinter volt. Ér-
tékét 5 millió euróra, – mintegy 1,5 

milliárd forint – becsülték. Ön sze-
rint mikor lesz, mikor lehet ismét 
Overdose kvalitású versenylova a 
magyar galoppsportnak?

- Hogy mikor lesz? Bár tudnánk a 
választ, de ezt senki nem tudja meg-
mondani, hiszen Overdose is szinte 
az ismeretlenség „homályából” fu-
tott be. Ritkán születnek Kincsem-
hez, Overdose-hoz fogható kivéte-
les adottságú lovak. Bízom benne, 
hogy újra ránk ragyog még a szeren-
cse, amiért sokat dolgozunk… Nem 
adjuk fel!

- Trénerként mit remél az idei esz-
tendő versenyeitől? 

- Jelenleg 27 lovat trenírozok, köz-
tük húsz 2 éves van, akik ebben az 
esztendőben kezdik a versenyzést. 
Velük a jövőt építjük, jövőre lehetnek 
jó esélyeik, hiszen közismert, hogy 
leginkább a 3 éves lovak számára 
szerveznek nagy versenyeket. Ter-
mészetesen idén is bízom az újoncok 
jó szereplésében, de ők igazán 2021-
ben lehetnek nyerők.  

Vetési Imre

Startra várva
A GALOPP ÉS AZ ÜGETŐ VERSENYLOVAK SZOKÁSOS TÉLI PIHENŐ IDŐSZAKÁT JÓCSKÁN MEGHOSSZABBÍTJA A KORONAVÍRUS-
JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSSEL JÁRÓ KÉNYSZERŰ KARANTÉN. HOGYAN TUDTÁK (TUDJÁK) TÚLÉLNI EZT A KÉNYSZERŰ IDŐSZA-
KOT A TRÉNEREK, A ZSOKÉK ÉS A GALOPPVERSENYEKRE TRENÍROZOTT ERŐTŐL DUZZADÓ MÉNEK? – KÉRDEZTÜK RIBÁRSZKI 
SÁNDORTÓL, A MAGYAR GALOPPSPORT EGYIK LEGENDÁS IDOMÁRÁTÓL, AKI HATSZOR NYERT DERBY-T, GALOPPON NYOLC-
SZOR, GÁTON HÁROMSZOR VOLT CHAMPION TRÉNER. S KI NE TUDNÁ, HOGY Ő IRÁNYÍTOTTA A VILÁGHÍRŰ MAGYAR CSODALÓ, 
OVERDOSE FELKÉSZÜLÉSÉT IS.  

Ribárszki Sándor hatszoros Magyar Derby győztes tréner

Ribárszki Sándor 
tréner csapata indul 
a reggeli munkára 
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Egykori válogatott irányítja a VSD 
kézilabda szakosztály szakmai munkáját

- Spanyolország, Svájc, Görögor-
szág, Olaszország és a címeres mez 
is megtalálható a repertoárodban, 
hogy kerültél most hozzánk a VSD-
be? 

- Egyszerre mondhatom magam 
szerencsésnek és elégedetlennek is, 
ami a sportpályafutásomat illeti. 
Hosszú éveket töltöttem a kézilabda 
legmagasabb osztályában, 265 mér-
kőzéssel, bajnoki ezüst és bronzér-
mekkel tarkítva. Legnagyobb sike-
remként természetesen elsősorban 
a magyar felnőtt válogatottban való 
szerepléseimet, és az 1999-ben elért 
ifjúsági Európa-bajnoki címet te-
kintem. Öt évig légiósként is lehe-
tőséget kaptam az általad is említett 
országokban. 

Sajnos a pályámnak egy balsze-
rencsés térdsérülés vetett véget, 
mely után hosszú évekig szándéko-
san távol tartottam magam az imá-
dott kézilabdától. A seb úgy érzem 
begyógyult és készen állok - a rám 
jellemző intenzitással és csapatszel-
lemben - tevékenyen részt venni a 
magyar kézilabda életében. Ezt je-
leztem Dunakeszi városvezetésé-
nek, így kerültem kapcsolatba Te-
mesvári István elnök úrral. Nagyon 
tetszett a szakosztályban rejlő le-
hetőség és a kiváló csapat, így nagy 
örömmel fogadtam el a VSD felké-
rését, hogy szakmai igazgatóként se-
gítsem a kézilabda szakosztályt.

- A sport az életed, rendkívüli ér-
zéked vagy a sportmanagement-
hez, ez honnan ered?

- Kézilabdás pályafutásomat kö-
vetően tanult szakmámban, köz-
gazdasági és kommunikációs vona-
lon dolgoztam. Az elmúlt évtized-
ben több szegmensben kipróbálhat-
tam magam vezető beosztásban. A 
sportra már koordinátor szemmel 
tekintek, igyekszem az üzleti és ve-
zetési tapasztalataimat a sport javá-
ra felhasználni. 

- Nem a legszerencsésebb időszak 
ez most, tombol a koronavírus, de 
neked mégis csillog a szemed, hogy 
segítsd a VSD-t. Vannak már konk-
rét terveid is?

- Azt gondolom ez az időszak a 
háttérmunka és a rendszerezés idő-
szaka. Most van idő rendbe tenni 
azokat a dolgokat, amik a sűrű ver-
senyprogram során kevesebb figyel-
met kapnak. A kialakult helyzetben, 
amit a járvány okoz nagyon fontos-
nak tartom az edzőinkkel, sporto-
lóinkkal való rendszeres és szerve-
zett kommunikációt, tájékoztatást 
és támogatást. Jelenleg ezen dolgo-
zunk kiváló munkatársaimmal kö-
zösen, hogy a VSD kézilabda szak-
osztálya továbbra is aktív team-ként 
működjön.

- Mi a legfőbb küldetésed itt Du-
nakeszin és a kézilabdában?

- Mivel a környékről származom 
és évek óta a városban élek, külde-
tésemnek tekintem a Dunakeszi ké-
zilabda szakosztályát olyan szintre 
emelni, amelyre városunk méltán 
büszke lehet. Elsősorban szeretnénk 
minél több gyermeket  a kézilabda 

pálya közelébe csábítani, és az után-
pótlásbázisunkat stabilizálni. Re-
mek szakembereink vannak, az inf-
rastrukturális lehetőségeink csak 
bővülni fognak, így minden adott 
ahhoz, hogy egy mindenki számá-
ra vonzó szakosztály legyünk. Sze-
retném elérni, hogy minél több he-
lyi - lokálpatrióta vállalkozás álljon 
a csapat mellé, hogy maximális fel-
tételeket tudjunk biztosítani sporto-
lóink számára. Középtávlati célként 
megfogalmaztuk a VSD vezetőségé-
vel, hogy idővel női és férfi vonalon 
is saját nevelésű játékoskerettel az   
NB-1/B-ben szerepeljünk. A tervek 
megvannak, már csak a vírusnak 
kell elmúlnia, hogy beinduljanak a 
tevékeny hétköznapok és a megva-
lósítás fázisába lépjünk. Hajrá Du-
nakeszi! Hajrá VSD!

 Mészáros-Schöffer Zsuzsa

KORONAVÍRUS IDE, KORONAVÍRUS ODA, AZÉRT A VS DUNAKESZINEK MÉG MINDIG VAN EGY SZUPER NB I/B-S KÉZILABDA CSAPATA, AZ UTÁNPÓT-
LÁSRÓL MÁR NEM IS BESZÉLVE, ŐKET EZEKBEN A NAPOKBAN SEM HAGYHATTUK MAGUKRA. CSODÁS IDŐZÍTÉSSEL, ÁPRILIS ELEJÉN ROBBANT BE 
KÖZÉNK SZÉKELY ISTVÁN – KORÁBBI VÁLOGATOTT KÉZILABDÁZÓ -, HOGY SEGÍTSÉGÉRE LEGYEN A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYNAK, MINT SZAKMAI 
IGAZGATÓ. ÚJ TÍPUSÚ EDZÉSTERVEK, ÚJFAJTA SPORTMARKETING SZEMLÉLET, MEGÚJUL A VSD KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA! 






