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A kormány elsődleges célja
az egészség, az élet védelme
Tuzson Bence: Az idén minden egészségügyi dolgozónak tudunk
biztosítani ötszázezer forintnyi plusz juttatást, ezzel is elismerve az
ebben a nehéz időszakban végzett felelősségteljes munkájukat
Eltökéltek vagyunk abban, hogy annyi munkahelyet hozzunk létre a járvány lecsengése után, amennyit a koronavírus elpusztít
– mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Most
azon dolgozunk, hogy minden bajba került
magyart megmentsünk, mert harcolnunk
kell minden egyes emberéletért – tette hozzá a politikus, aki szerint minél fegyelmezettebben védekezünk, annál inkább mederben
tudjuk tartani a járványt, és vonatkozik ez a
húsvéti ünnepek napjaira is.

– Milyen intézkedésekkel igyekszik megkönnyíteni a kormányzat
ezekben a nehéz napokban a lakosság életét, a korlátozott körülmények közötti boldogulását?
– Azt ma még senki nem tudja pontosan megmondani, hogy meddig
tarthat a koronavírus-járvány, de fontos, hogy mindenki tisztában legyen
azzal, hogy ezekben a nehéz időkben
is számíthat ránk! Én például nemcsak a térségünkhöz tartozó települések vezetőivel – köztük természetesen Dunakeszi polgármesterével,
Dióssi Csabával is – egyeztettem a védekezésről, de telefonon személyesen
is érdeklődtem az idősek hogyléte felől, és igyekeztem tájékoztatni őket
arról, hogyan vehetik igénybe a segítséget, amit a számukra biztosítunk. A
koronavírus-járvány elleni védekezés
egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel a zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez vagy egyáltalán
nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy ezekben a napokban, aki csak teheti, használhassa a
saját autóját. Annak érdekében, hogy
számukra megkönnyítsük a helyzetet, díjmentessé tettük a közterületi
parkolást.
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Tuzson Bence államtitkár,
Dunakeszi országgyűlési
képviselője

– A védekezés első vonalában
harcoló egészségügyi dolgozók is
számíthatnak kedvezményekre?
– Természetesen! Az idén minden egészségügyi dolgozónak tudunk biztosítani ötszázezer forintnyi plusz juttatást, ezzel is elismerve a munkájukat. Számunkra a magyar emberek élete a legfontosabb,
ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy kijárási korlátozást
vezet be. Arra szeretnék megkérni mindenkit, hogy vegye nagyon
komolyan ezeket a rendkívüli szabályokat, és tartsa be például azt,
hogy az üzletekben reggel kilenc és
tizenkét óta között csak a hatvanöt
év felettiek, az idősek tartózkodjanak, és ők is csak akkor menjenek
ki az utcára, ha ez feltétlenül szükséges. Ha megtehetik, akkor inkább maradjanak otthon! Nagyon
fontos, hogy vegyük komolyan és
tartsuk be azt a szabályt is, hogy ha
egészségügyi sétára megyünk, akkor másfél méteres távolságot tartsunk más emberektől. Vigyázzunk

egymásra, és vigyázzunk saját magunkra is!
– Sokan aggódnak a kialakult
gazdasági helyzet miatt. Hogyan
lehet majd ellensúlyozni a járvány
miatt keletkező károkat?
– Való igaz, hogy a koronavírusjárványnak komoly gazdasági következményei vannak. A magyar munkaalapú gazdaság, a munkahelyek
megvédésében szerzett tapasztalataink azonban már az eddigiekben
is megerősítettek bennünket, ezért
nyugodtan kimondhatjuk, hogy
ugyanezek bátoríthatnak is minket a
nehéz időkben. S kimondhatjuk azt
is, hogy Magyarország történetének
legnagyobb gazdasági akcióterve
egyszerre fogja biztosítani a védekezéshez szükséges forrásokat, köztük
azokat is, amelyek a gazdaság újraindításához feltétlenül szükségesek. A
kormány pedig saját magán kezdte a
koronavírus-járvány miatt szükséges takarékosságot, így elvont és átcsoportosított a tárcáktól összesen
1345 milliárd forintot, ami mostan-

tól a gazdaság védelmére és újraindítására létrehozott alapban áll rendelkezésre. Ugyanakkor a kormány közös teherviselésre kötelezte a politikai
pártokat, a multinacionális kereskedelmi láncokat, a bankokat és az önkormányzatokat
is, mert csak így lehet biztosítani azt, hogy a védekezéshez
és a gazdaság újraindításához
szükséges források rendelkezésre álljanak.
– Közben pedig itt van húsvét ünnepe is. Ön mit tanácsolna azoknak, aki szokásos,
hagyományos módon, az idén
is családi körben szeretnének
ünnepelni?
– A jelenlegi helyzetben
minden körülmények között
harcolnunk kell minden egyes
emberéletért, még ha ez azt is
jelenti, hogy bizonyos tekintetben el kell térnünk az ünnepi szokásoktól. Minden elismerést megérdemel az orvosok, az ápolók, a mentősök, a
járványügyi szakemberek, a
rendőrök, a katonák, az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban dolgozók, valamint a fuvarozók munkája, amit ebben a veszélyes időszakban is becsületes
helytállással, következetes kitartással elvégeznek. Ugyancsak tiszteletteljes elismerés
illeti a gyermekeikkel otthon
lévő édesanyákat, a digitálisan
oktató tanárokat, és az időseket is, akiknek különösen nehéz, hogy most nem találkozhatnak a rokonaikkal, barátaikkal. Az eddig elvégzett
nagyon eredményes munka
eredményeit is semmibe vennénk, sőt, akár el is ronthatnánk azzal, ha most hirtelen
lazítanánk azon a fegyelmen,
amit a lakosság nagy része önmagától is felvállalt, és otthon
maradt, amikor csak tehette.
Így hát be kell látnunk azt is,
hogy az idei húsvétunk nem
lesz olyan, mint a megszokott,
hiszen ez most aligha lehetséges. Arra kérek mindenkit,
hogy keresse meg az ünnep
meghittsége megélésének egyszerűbb, szűkebb körű, rendhagyó módját. Bízva az összefogásban, a felelős gondolkodásban, mindenkinek áldott,
meghitt, szeretetteljes húsvéti
ünnepeket kívánok!
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Koronavírus: fertőzött betegről nem tudnak

Naponta tanácskozik
a Helyi Operatív Törzs

Dunakeszin minden reggel tanácskozik a Helyi Operatív Törzs, melynek tevékenységéről Dióssi Csaba polgármester rendszeresen tájékoztatja a városi televízió és
újságok szerkesztőségeit, de közösségi oldalán is ismerteti a lakossággal a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében tett országos és városi intézkedéseket. Lapzártánkkor 45 személyről volt ismert, hogy karanténba helyezték, akik
többsége a karantén listán szereplő országokból érkezett haza. Az önkormányzatnak arról nincs információja, hogy Dunakeszin fertőzött beteg lenne – jelentette be
a polgármester április 6-i sajtótájékoztatóján.
- Az önkormányzat hivatalosan csak arról kap tájékoztatást, hogy hányan vannak házi
karanténban. Arról nincs információnk, hogy bárki is meghalt volna koronavírus fertőzés
miatt a városban. Egyébként –
ha sajnálatos módon bekövetkezne, akkor sem kapnánk tájékoztatást, mivel – a protokolláris rend szerint erről a hatóságoknak nem kell értesíteni a
helyi önkormányzatot. A lakosság hiteles tájékoztatása érdekében fontosnak tartanám, hogy a
helyi önkormányzatok is birtokába kerülhessenek ezen információknak, melyek közreadása
hozzájárulna az esetleges tévhitek megelőzéséhez. Ezért a rendelkezésünkre álló hivatalos információkat mindennap közzétesszük médiafelületeinken –
mondta a polgármester.
Dióssi Csaba legfontosabb feladatként a lakosság védekezésének és ellátásának a megszervezését jelölte meg, akik közül hetvenen kértek segítséget, amit az
önkormányzat és az önkéntesek közreműködésével oldottak meg. - Büszkék vagyunk rá,
hogy Dunakeszi összefogott –
köszönte meg az segítők felajánlását.
A polgármester kiemelte: a segítségnyújtás, a bevásárlások intézése díjmentes, ám a jelenlegi
jogszabályi rendelkezések szerint a megrendelt termékek árát
a segítségkérőnek kell kifizetnie.
A város polgármestere nagy szerencsének tartja, hogy Magyarországon és így Dunakeszin sem
hatalmasodott még el a koronavírus járvány, de továbbra is
nagy körültekintéssel kell védekezni. A Helyi Operatív Törzs

Dióssi Csaba polgármester naponta tájékoztatja
a lakosságot az aktuális helyzetről

felkészült arra, ha százas, vagy
akár ezres nagyságrendben érkeznek kérések, azokat hogyan
szolgálja majd ki.
A háziorvosokkal napi kapcsolatban vannak, akikkel a védekezés kezdetén egy alkalommal közösen konzultáltak, hogy
egységesen működjön az ellátórendszer. Az önkormányzat
szájmaszkkal segítette az orvosok védekezését – jelentette be Dióssi Csaba, aki elmondta, hogy a napokban pedig védőkesztyűvel járulnak hozzá a
háziorvosok biztonságos munkavégzéséhez, valamint minden
háziorvosi rendelőt és a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetet is germicid, azaz fertőtlenítő
hatású lámpával szerelnek fel.
Újságírói kérdésre elmondta,
hogy jelenleg az egészségügyben
dolgozókat és az önkéntes segítőket, ügyeletet tartókat tudják
védőkesztyűvel és szájmaszkkal

ellátni, de a kormányhoz hasonlóan az önkormányzat is azon
dolgozik, hogy minél több ember hozzájuthasson a védőfelszerelésekhez.
A kijárási korlátozásról kifejtette: az önkormányzatra nem
hárul jogszabályi kötelezettség, mivel ez országos hatáskörű
döntés. Egyébként a Helyi Operatív Törzs az országos intézkedéseknek megfelelően hozza
meg döntéseit, mivel legtöbb információ és szakértő a budapesti központban áll rendelkezésre.
Dióssi Csaba szólt arról is,
hogy koronavírus járvány okozta helyzet hatással van a város
költségvetésére is, melyet napi
szinten kísérnek figyelemmel,
ám újratervezését csak a járvány
utáni időszakban tudják érdemben elkészíteni, ami napjainkban még nem ismert.
(Vetési)
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Dunakeszi összefog - ötezernél is több tagja van a csoportnak

A koronavírus elleni védekezés
erősíti a közösségi összefogást
Dunakeszin közel hatezer 70 évnél idősebb ember él, akik közül az önkormányzat által létrehozott Dunakeszi Összefog önkéntes segítséget nyújtó Facebook csoporttól eddig mintegy hetvenen kérték, hogy
segítsünk a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában – tájékoztatta a Dunakanyar Régiót Sipos Dávid alpolgármester, aki e lap hasábjain keresztül is kifejezte köszönetét a több mint ötezer csoporttagnak, akik
aktív közreműködésére várhatóan a koronavírus terjedésével párhuzamosan mindnagyobb szükség lesz.

- Önkénteseink rendkívül aktívak,
akik bevásárlásban, postai csekk befizetésében, gyógyszerek kiváltásában,
házhoz juttatásában nyújtanak segítséget az idős, otthonukban tartózkodó embereknek. Jellemzően a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához
érkeznek a segítséget kérő telefonhívások, melyeket egy online táblázatban rögzítünk, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül. Az online rendszer
segítségével azonnal látjuk, hogy sikerült-e valamennyi segítséget kérő igényét kiszolgálni. Előfordulhat, hogy
időpont egyeztetési okok miatt az önkéntesek nem tudnak azonnal segíteni, akkor az önkormányzat szervezésében oldjuk meg a kérések teljesítését
– mondta Sipos Dávid, aki hozzátette:
- néhány esetben fordult elő, hogy az
önkormányzattól kérték a segítségét,
mert az idős emberek a számukra ismeretlen személyekkel nem akartak
kapcsolatba kerülni.
- Nagyon fontosnak tartjuk a bizalom erősítését, ezért minden önkéntest
igazolással és az egészségük védelmé-

ben védőfelszereléssel, gumikesztyűvel és szájmaszkkal látjuk el. Az internetes, az online térben folytatott kommunikáció mellett az önkormányzat
ezen a héten a város valamennyi háztartásába eljuttat egy tájékoztató kiadványt az idős emberek szakszerű tájékoztatása érdekében. Számítunk rá,
hogy az ismertető kézhez vétele után
jelentős számban fordulnak majd segítségért az önkormányzathoz, hiszen
nagyon sok időse a nyomtatott kiadványokból tájékozódik. Arra kérjük őket

– a koronavírus ismertetése, szakszerű
védekezés bemutatása mellett -, hogy
maradjanak otthon, mert számíthatnak ránk, megszervezzük az ellátásukat, hiszen sok tenni akaró dunakeszi
lakos ajánlotta fel önzetlen segítségét.
Köszönettel és jó érzéssel mondhatom,
hogy Dunakeszi ezúttal is összefogott!
– jelentette ki elismeréssel Sipos Dávid
alpolgármester, az önkéntes segítőcsoport szervezője, irányítója.
Vetési Imre
Fotó: sunnyphoto.hu

KORONAVÍRUS
– ők a mindennapok „névtelen” hősei
A koronavírus terjedése szinte kivétel nélkül mindannyiunk
életét változtatja meg, olyan kihívásokkal kell megbirkóznunk,
melyekkel eleddig soha nem szembesültünk. A világszerte pusztító
járványt mi is csak a legszélesebb
körű összefogással, az orvosok, a
hatóságok, az állami szervek előírásainak, hasznos tanácsainak
betartásával tudjuk minimalizálni. A legfontosabb, hogy vigyázzunk önmagunkra, vigyázzunk
másokra, tartsuk be a szabályokat.
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Huth Anita: Jó, jónak lenni!

Ötszáz szájmaszkot adott
ingyen az önkormányzatnak
A gyógyászati segédeszközöket gyártó ANDOMI Kft. tulajdonos ügyvezetője, Huth Anita elmondta, hogy termékeiket kizárólag Németországba
exportálják, a magyar piacon nem forgalmazzák őket. A világméretű
koronavírus járvány miatt hazánkban is élénk kereslet mutatkozik a
nehezen beszerezhető védőeszközökre, ezért a tíz főt foglalkoztató
üzem egy meghatározó kapacitását a szájmaszkok gyártására csoportosította át, hogy a hazai igényeket is kiszolgálják – jelentette ki a Dunakeszi Polgárnak és a Telekeszi TV-nek adott interjúban.

- A németországi megrendelőinket
továbbra is zavartalanul kiszolgáljuk,
az exportra gyártott gyógyászati segédeszközök mellett naponta mintegy
1000-1500 darab szájmaszkot készítünk a magyar piacra.
Újságírói kérdésre az ügyvezető elmondta: „nem kell csodát várni az általunk gyártott szájmaszktól, ami
egyébként minősített tanúsítván�nyal rendelkező mosható anyagból készül, amely folyamatosan használható”. Huth Anita hozzátette: „vasalni
kell, ami fertőtleníti, és természetesen
fertőtlenítő szerrel is kezeljük. Hangsúlyozom, hogy mindenki használja –
még ha teljesen nem is véd meg a koronavírustól -, de valamilyen szintű védelmet nyújt, mérsékli a veszélyt.”
A dunakeszi Pálya utca és a Kápolna utca találkozásánál lévő gyártóüzem a helyszínen is kiszolgálja az
érdeklődőket, akik 950 forintért vásárolhatják meg a szájmaszk darabját. Mint megtudtuk a cég számára
az alapanyag utánpótlása – ha nem

is egyszerű -, de biztosított. Mint
Huth Anita fogalmazott: „nem az a
kérdés, lesz-e alapanyag, hanem az,
hogy meddig tudjuk megakadályozni, hogy az üzembe ne jusson be a koronavírus, mert akkor azonnal be kell
zárni a gyárat. Egyébként folyamatosan fertőtlenítjük az üzemet, ahová
idegen nem jöhet be”
- Azt szeretném, ha minden dunakeszi lakos hozzájutna a maszkhoz,
én reggeltől késő estig itt vagyok az
üzemben, és csak csengessenek és kiszolgálom a vevőket. Az a célom, hogy
a cégek mellett a magánszemélyeket
is hozzájussanak a termékhez, amit
köztudottan nagyon nehéz beszerezni. Akár vasárnap este is adok a szájmaszkból, ha idejönnek, telefonálnak
vagy a Facebookon írnak nekem. Segítek az embereknek, mert azt szeretném, hogy minél kisebb veszteséggel
küzdjük le a járványt – hangsúlyozta
Huth Anita, aki 500 darab szájmaszkot adott díjmentesen az önkormányzatnak.

Ó

riási teher nehezedik az
orvosokra, a mindennapok „névtelen hőseire”,
az egészségügyben, a kereskedelemben, a közlekedésben, az
önkormányzati- és járási hivatalokban, a vendéglátásban, szállítmányozásban dolgozókra, a tanárokra, honvédekre, rendőrökre, a mentőkre, a hulladékszállító cégek munkatársaira… egy szóval mindenkire,
aki nap, mint nap türelemmel és a
legnagyobb empátiával szolgál ki
bennünket, hogy eljuthassunk munkahelyünkre, teljesíthessük a ránk
rótt feladatot. Naponta „hadba állnak”, újra és újra feltöltik az élelmiszerpolcokat, hogy semmiből ne
szenvedjünk hiányt, miközben szelíd hangon kérik megértésünket, ha
átmenetileg valamelyik termékből
hiány mutatkozna, vagy csak a meghatározott mennyiséget lehet meg-

Huth Anita
ügyvezető

– Csupán azt kértem a város vezetőitől, hogy az önkéntes segítőknek adják, akik nap, mint nap kapcsolatba
kerülnek az idős emberekkel, ellátják
a legveszélyeztetettebb korosztály tagjait.
A Dunakeszi Polgár kérdésére az
önzetlen adományozó elmondta:
„Borzasztóan fontos a lelkivilágomnak, hogy másokon segítsek. Én ilyen
ember vagyok, amit nem szoktam
hangoztatni. Most is csak az önök érdeklődésére mondom el, hogy kórházakat, elfekvő intézeteket is segítettem. Kéthavonta küldök segélyszállítmányokat Kárpátaljára. Nekem ez
erőt ad. Mindig azt mondom: „Jó, jónak lenni!” – mondta szerényen Huth
Anita, akinek önzetlensége igazán példaértékű.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

vásárolni egy-egy termékből, hogy
mindenkinek jusson.
Végzik a munkájukat, teszik a dolgukat, példamutatóan viselik a maszkot és a gumikesztyűt önmaguk, a vásárlók, mindazok egészségének megóvása érdekében, akikkel környezetükben találkoznak, mert tudják, hogy
csak összefogva, a szabályokat betartva védhetjük meg magunkat a vírussal szemben…
Legyünk büszkék orvosainkra, a
mentőkre, pedagógusainkra, rendőreinkre, home office dolgozó hivatalnokainkra, egy szóval a mindannyiunk
életét könnyebbé tevő szellemi és kétkezi munkásokra, s mindazokra, akik
másokon segítenek, az idősemberekről gondoskodnak, a rászorulókat támogatják… Fogjunk össze, segítsük a
rászorulókat, és vigyázzunk egymásra!
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Kreatív válaszok
a digitális oktatás kihívásaira
A koronavírus járvány miatt bevezetett vészhelyzetben az iskolák
számára kötelezővé tették a tantermen kívüli oktatást, amely praktikusan a gyakorlatban azt eredményezte, hogy a tanárok a korszerű
kommunikációs technikai eszközök alkalmazása révén tudják átadni a
tananyagot az otthon tartózkodó diákoknak. A helyzetet bonyolítja,
hogy a tanárok is home office dolgoznak, videokonferenciákat szervezve konzultálnak egymással és az iskola vezetőjével.

S

zerkesztőségünk két általános iskola, a Fazekas és a Kőrösi igazgatóját kérte fel, hogy
osszák meg tapasztalataikat:
a tantestület hogyan tudta megszervezni a digitális oktatást? Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan működik
a home office oktatás? Valamen�nyi pedagógusnak sikerült átállnia a digitális oktatásra vagy szükség volt közös szakmai konzultációkra? Minden gyerek - főleg ahol egy
családban több iskoláskorú van, és a
szülők is otthon dolgoznak - rendelkezik számítógéppel vagy, aki igényelte az iskola vagy a Tankerület
segítségével jutott géphez? De azt is
megkérdeztük: miben rejlik a digitá-

lis oktatás nehézsége - ha van ilyen
-, illetve mennyi innovációt, kreativitást hozott felszínre a rendkívüli
helyzet?
E lap hasábjain is köszönjük Kárpáti Zoltánné és Papné Szalai Csilla igazgató asszonyok segítő együttműködését, akik e rendkívül megterhelő időszakban is az első szóra vállalták, hogy
megosztják tapasztalataikat a Dunakeszi Polgár olvasóival. Külön tisztelet
illeti őket és városunk valamennyi pedagógusát, a diákoknak segítő szülőket, akik e rendkívüli veszélyhelyzetben önzetlenül fogtak össze a jövőnkért, a fiatalokért!
Vetési Imre

Elismerjük a gyerekek
és a családok erőfeszítéseit
A veszélyhelyzet kihirdetésének estéjén-éjszakáján munkához fogott az iskolavezetés, hogy megkeresse azt
a digitális platformot, ami alkalmas lehet az otthontanuláshoz szükséges többirányú kapcsolattartásra.
Másik fontos szempont volt, hogy ne kelljen e-mail címeket bekérnünk a családoktól. Ezért döntöttünk a
Microsoft Teams mellett.

M

inden előzetesen támasztott elvárásunknak megfelelt, ingyenes,
könnyen használható
és mi tudjuk felépíteni a teljes iskolai
rendszert. Március 16-án rövid képzést kaptak a kollégák és segédanyagot küldtünk a szülőknek is a belépést
és a használatot illetően. Az első héten
teszteltük a rendszert - fogadtuk a szülői visszajelzéseket.
A szülők visszajelzései és saját tapasztalataink alapján (nekünk is van
3 gyermekes pedagógusunk, akinek a férje home office-ban dolgozik, a gyerekek más-más iskolába járnak, így gyorsan azonosulni tudtunk
a szülők felvetéseivel - és a teszt hét tapasztalatait figyelembe véve kidolgoztuk a digitális oktatásunk házirendjét
- amelynek betartását elvárjuk a kollégáinktól, és ellenőrizzük is azt - valamint megismertettük a szülőkkel is.
Nagyon jó visszhangja van - sok el-
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ismerést kaptunk a szülőktől, ami persze nem jelenti azt, hogy nincsenek nehézségeik a családoknak. Adtunk laptopot, adtunk számítógépet és tabletet
is kölcsönbe, de a szülők között is elindult az egymást segítő felajánlás.
Ez a rendszer egyébként nagyon jól
használható okostelefonokon is - ami
szintén jelentős könnyebbség.
A kollégák hihetetlen kreativitással láttak munkához - inkább az volt
a jellemző, hogy lassítani kellett a tempót és fékezni a lehetőségek hirtelen
eléjük táruló dömpingjét. Azt gondolom, a 2. hétre kialakult az egészséges
egyensúly.
Nehézség az, hogyan lehet kapcsolatot tartani az alsós (akár 1. osztályos)
kisiskolásokkal - akik bár okos eszközökkel nőttek föl - egy-egy feladat
visszajuttatása, vagy egy online tanítási órán való részvétel természetesen okozhat gondot. Probléma lehet az
eszközök sokfélesége, az internet se-

bessége... ezért pl. mi kértük a kollégákat, hogy fotókat és a videókat lehetőség szerint ne kérjenek a gyerekektől.
Mi egyébként már a rendszer kiépítése előtt megosztottunk egy kérdőívet
a szülőkkel (még március 15-én, amiben feltérképeztük, hogy vannak-e
olyan családjaink, ahol segítségre lesz
szükség - pl. eszközök tekintetében).
Igyekszünk toleránsak lenni, elismerni a gyerekek és családok erőfeszítéseit, sokat dicsérünk, a határidőket
rugalmasan kezeljük.
Az a tapasztalatunk, hogy nagy
igyekezettel állnak az otthoni tanuláshoz a gyerekek. Legnagyobb feladatunk, hogy a kezdeti lelkesedésüket
tanév végéig meg tudjuk őrizni. Ezért
pedagógusaink legtöbbje online órákat is tart, ahol személyesen tudja motiválni tanítványait.
Kárpáti Zoltánné igazgató
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola

Tantermen kívüli digitális oktatás,
avagy a virtuális Fazekas felépítése
A miniszterelnöki bejelentést követően iskolánk minden pedagógusa azzal töltötte a hétvégéjét, hogy végiggondolja - mindannyiunk testi-lelki egészségének megőrzését szem előtt tartva - mit, hogyan fog ezután
megtanítani a kis elsősöknek vagy éppen a végzős nyolcadikosoknak. Hogyan tanítja meg nekik az „f” betű
írását vagy éppen a háromszög szerkesztését – online.

M

indannyian
tudtuk,
hogy ez sokkal több
munkát fog jelenteni,
mint az eddig is folyamatosan megújuló, mégis hagyományos tanítás.
Úgy éreztük magunkat, mint akiket nehezékkel dobtak mély vízbe:
egyik napról a másikra kell egy újfajta oktatási rendet felállítani, hatékonyan működtetni ebben a - remélhetőleg átmeneti - helyzetben. Az online
lehetőségek olyan, eddig soha nem alkalmazott bősége zúdult ránk, hogy
alaposan meg kellett gondolnunk, mi
fér bele az általunk vállalható digitális
oktatásba. Iskolánknak nagyon korlátozottak a központi informatikai lehetőségei, nincs rendszergazda kollégánk, így mindenképpen egy egyszerű, könnyen átlátható, gyorsan megtanulható digitális platformot kellett
választani. A lehető legegységesebbnek kell lennünk, mindenkinek azonos felületen kell mozogni, hogy elég
legyen egy platform kezelése, mert így
tudunk igazán együtt dolgozni, tanulók és tanárok.
Egy szülői levél hívta fel a figyelmet
a Microsoft Teams alkalmazás előnyeire, gyors elérhetőségére. Ez szerencsés választásnak tűnt, mert minden
tanuló és pedagógus, a Tisztaszoftver program keretében, térítésmentes
hozzáférést kaphat a Microsoft Office
365 ProPlus verziójához, amely magában foglalja ezt az alkalmazást is sok
kiegészítőjével együtt. Mindez megerősített abban, hogy jó irányba indulunk el.
A tankerület és a Zöld Iskola Alapítvány segítségével pedagógusaink
többsége rendelkezett iskolai használatú vagy saját laptoppal, így eszközeink, vitatható minőségben ugyan, de
rendelkezésre állnak.
A hétfő reggeli (03.16.) tantestületi értekezleten a legfontosabb feladat a
kapcsolatfelvétel és -tartás megszervezése volt a gyerekekkel, egyelőre bármilyen felületen. Őket kellett elsősorban megnyugtatni, hogy bár a világ
fura módon kibillent a sarkaiból, szüleik és mi, pedagógusok - akikkel talán több időt töltöttek eddig a hétköznapokon, mint a szüleikkel - továbbra is jelen vagyunk, figyelünk rájuk –
csak most kicsit másként.

A háttérben pedig elkezdődött a
munka a Microsoft segítőivel: a virtuális Fazekas felépítése.
Kedd estére „felhúztuk a falakat, kialakítottuk a tantermeket”. Szerdán
minden osztályfőnök, szaktanár megkapta a saját és tanítványai belépéséhez szükséges felhasználónevet és jelszót. Csütörtökön pedig a legfrissebbek már tanáraikkal együtt fedezték
fel a virtuális iskola hagyományostól igencsak eltérő tereit. Az első online órák mindenkinek nagy újdonságot jelentettek, s szinte teljes létszámmal jelen vannak a gyerekek azóta is:
ez is azt bizonyítja, hogy csak együtt,
közösen tudjuk legyőzni az elénk gördülő akadályokat, legyen az egy vírus
vagy egy megtanítandó - megtanulandó tananyag. De a személyes kapcsolat
hihetetlenül hiányzik!
Arra, hogy közösen megtanulja
tantestületünk, hogyan is dolgozhatunk tovább, nem volt időnk és lehetőségünk. Az oktatóvideók nyújtottak segítséget a kezdeti lépések megtételéhez, később pedig az online
tanácsadás is teret kapott: amint felfedeztünk egy újdonságot, rögtön elújságoltuk egymásnak a Teams felületén
vagy éppen telefonon. Elkezdődött a
digitális tananyagok szerkesztése, közös felületre történő feltöltése, a tudásbővítés és - megosztás hatalmas munkája. Vannak, akiknek még segítségre van szükségük, de a legtöbben már

biztonságosan mozognak ebben az új
dimenzióban és kreativitásuk új oldalát mutatják meg.
A gyerekek a helyzethez illő komolysággal és rájuk jellemző vidámsággal
vették birtokba a csevegőfelületet, viszonylag gyorsan megtanulták, mit
hol találnak, melyik felület mire való.
Iskolánk tanulói szerencsés helyzetben vannak: néhány esetben kellett segítséget kérniük – mindig kaptak is.
Érkezett egy alapítványi felajánlás:
Fejér Gábor szülő egy tabletet vásárolt
és így segített egy éppen rászoruló tanulónak - köszönjük. Két tanulónk továbbra is papíron kapja a tananyagot,
szülői kérésre.
Ezúton szeretném megköszönni
kollégáim éjt nappallá tévő munkáját, amelyet a tanulóink rendszerben
tartásáért végeznek ebben a kényszerhelyzetben, valamint tanulóink szorgalmát, felelősségteljes munkáját!
A Teams-rendszer bevezetéséhez
nyújtott támogatást köszönöm Búza
Emese szülőnek, Füri Zoltánnak, a
Microsoft Magyarország mérnökének, Pap Miklós távközlési mérnöknek és minden családnak, ahol a szülők aktív támogatása nélkül a gyerekek oktatása jelenleg kivitelezhetetlen
lenne.
Papné Szalai Csilla igazgató
Dunakeszi Fazekas
Mihály Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola
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körzeti képvi
Márciusi munkám

Folyamatos problémaként jelentkeznek városunkban a csoportos vagy
szakaszos hibaként ismert közvilágítási hibák. Sajnálatos tény, hogy az
Esze Tamás utca – Báthory-Királyhágó
között – és a Királyhágó utca – Rákóczi és Bocskai között – több mint öt
hét után került javításra, hasonlóan
a Szondy utcához (egy héttel később
újra kialudtak a fények).
A március 26-i Képviselő-testületi ülésen a városvezetés intézkedését kértem az ELMŰ felé, szólítsuk fel
a szolgáltatót a szerződési feltételekben lévő 72 órán belüli helyreállítás
betartására. Ezt követően az Eurovill
Kft. munkatársától kértem intézkedését a hibák megszüntetését illetően.
Megjegyzem, hogy az Eurovill munkatársai hozzáállásukat tekintve példa értékűen végzik munkájukat
- Érdeklődéseket nyújtottam be a
Zápolya utca és a Hunyadi utca járdaépítés folytatása, a Zápolya utca 10.
előtti járdafelújítás munkálatai, valamint a Kossuth L. utca párosoldal,

míg a Zápolya és Hunyadi utca páratlan számozású oldalának járdaépítése felől
- Zápolya utca 2. ingatlan melletti
terület rendbetételét a Közüzemi Kft.
munkatársai elvégezték
- A Hunyadi utca 41. előtti csatornafedlap helyreállításának
kérelmét Morvai Jánoshoz (DMRV)
továbbítottam,
aki
intézkedését ígérte. Másnap érdeklődésemre tájékoztatott, hogy kint voltak a
munkatársai, akik az ideiglenes helyreállítást elvégezték. Sajnos a probléma továbbra is fennáll, ezért ismét
a kirendeltségvezetőhöz fordultam,
aki újabb intézkedését ígérte. Ezúton
köszönöm Morvai úr rugalmasságát,
aki sokadszorra bizonyította a problémákhoz való hozzállását
- Régebbi és újabb címen keletkezett kátyúk megszüntetésének kérelme 11 címen. Értesítettek, hogy a
megrendelés megtörtént
- Ismét az Óvoda köz közlekedési
anomália megszüntetése felől érdeklődtem. Tájékoztattak, hogy a közben további parkolóhelyek kialakítása, a körforgalom megépítése érdekében tervdokumentáció elkészítésének folyamata zajlik. A feladatra a

tervező kiválasztása megtörtént, jelenleg a szerződéskötés szakaszában
vannak. A készülő tervanyag az érintett terület csapadékvíz elvezetésének megoldását is tartalmazni fogja
- A Tábor út elején lévő parkoló felújításának vizsgálatának eredményéről kérdeztem az illetékest. Jelenleg
a ciklus tervek összeállítása van folyamatban, döntés csak későbbre
várhartó
- Tábor utca 21-23-25-27. szám előtti csatornafedelek helyreállítása végett kérték intézkedésemet. A hiba
megszüntetését jeleztem az osztály
és a csatornások felé is
- A Kossuth utca - Batthyány utca
találkozásánál a csapadékvíz elvezető felfestését ismételten kértem,
melynek megrendelése megtörtént
Szakaszos közvilágítási hibák: Esze T. utca (Királyhágó-Báthory) Királyhágó utca (Rákóczi-Bocskai) Szondy utca végig. A hibák megszüntetése megtörtént
Tisztelettel:

Hircz Tamás
6. számú választókörzet
képviselője

Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!

Aktív márciusi hónapunk volt a
körzetünkben. A városi főkertész asszonnyal volt lehetőségem felmérni a Fenyves utca és
Rákóczi út találkozásánál lévő
csodálatos kis parkot, melynek
a rendbetételét még idén elvégezzük. A Blaha Lujza és Rákóczi út sarkán, köszönet a Közüzemi Kft munkatásainak, ismét tiszta állapotban van a
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szikkasztó árok, és itt a saroktelek melletti dzsungel is megszűnt. Szintén a Rákóczi és Határ út találkozásánál, kérésünkre a rendőrség elszállíttatta a
tulajdonossal, az egy korábbi
balesetből ott hagyott gépjármű roncsát. Mind a Határ úton,
mind az Alagimajori úton folyamatosan javítják az úthibákat. A Repülőtéri út végén, a
Közösségi Kispiac kialakítása is
az ütemterveknek megfelelően halad, a piac a megszokott
rend szerint nyitva van. Elkezdték felszerelni a körzetünkben
is az újonnan kialakított köztéri kamerákat, melyek remélhetőleg jó hatással lesznek az au-

tós közlekedésre és az illegális szemetelésre is. Street Gábor
Húbadúrnak pedig itt is szeretném még egyszer nagyon
megköszönni, hogy az Alagi új
bölcsőde mellé álmodta meg,
és magán finanszírozásban kivitelezte a Rejtelmek Ösvényét. Ez egy csodálatos almafa
sor a lakópark szélétől a játszótérig. Sajnos a jelenlegi helyzet miatt a körzetünkben lévő
játszótereket le kellett zárnom
Március 16-án.
Az elmúlt két hétvégén igyekeztem személyesen is felkeresni a körzetünkben élő 65 év
felettieket, hogy fel ajánljam a
város segítségét ezekben a ne-

héz hetekben. Kérek minden
kedves szépkorú lakótársunkat, hogy valóban maradjanak
otthon. Dunakeszi összefog és
segít minden lakójának! Bármilyen kéréssel keressenek bátran
az elérhetőségeimen. Telefonon: 06-20-429-1033, emailen a
dunakeszi.petho@gmail.com
címen. Vagy a Facebookon a :
Dunakeszi 8.vk Pethő Krisztián
képviselő online fogadóóra címen.
Jó
egészséget
kívánok
mindannyiunknak!
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
A LAKÓTELEP SZÍVE

Tisztelt Lakótelep Szívében élő
polgárok! A jelenlegi rendkívüli
helyzetben, nem kívánok mással foglalkozni, csak azzal, hogy
így is felhívjam a figyelmet a
szabályok betartására! Aki teheti:
MARADJON OTTHON!
Különösen vigyázzunk időseinkre, akiknél súlyos következ-

ményei lehetnek a fertőzésnek!
Az elkövetkezendő időszakban is segítsünk egymásnak, figyeljünk oda az egyedül élőkre is!
Több módon is így teszek én
is, de minden segítség fontos!
Tudom, hogy a lakótelepen
a legnehezebb elviselni a hos�szas bezártságot, de most ez a
legjobb megelőzése a nagyobb
bajnak! Kedves szülők, türelem
és szeretet, ezek a gyermekeink számára adható legjobb válaszok, reakciók ebben a helyzetben.
Nagyon szép gesztus az esti
taps, mely itt érvényesül leginkább! Ezúton is megköszönöm mindannyiunk nevében
az egészségügyi dolgozóknak,
s minden olyan területen dolgozónak az áldozatos munká-

ját, akik a mi egészségünkért,
biztonságunkért teszik kockára
akár életüket is! Külön köszönet
a Dunakeszi Közüzemi KFT dolgozóinak, akik most is lelkiismeretesen végzik fontos munkájukat! Köszönöm!
Kapom folyamatosan a jelzéseket, hogy bizonyos helyeken sok a csoportosulás, például a Casalgrande téren vagy
a Pontjó környékén, ezért kértem, kérem az illetékes hatóságok fokozott ellenőrzését ezeken a helyeken!
Egy plusz lehetőség a kapcsolattartásra, a hivatalos képviselői oldalam is a Facebookon, és
a Facebook csoport, mely Lakótelep Szíve néven elérhető
nyilvánosan is, de az itt lakók
privátcsoportban is kaphatnak tájékoztatást a közvetlenül

őket érintő ügyekben! Ezekre
Facebook Messenger üzenetben jelentkezve, lehet csatlakozni!
Továbbra is várom a jelzéseiket, olyan ügyekben, melyek
szebbé-jobbá tehetik a Lakótelep Szívének életét! E-mailben a Seltenreich.j@dunakeszi.hu címen, telefonon a 0627
542-805 vagy a 06-70-337-1606 számon hétköznap 8-19 óra
közt számon, levélben a Garas
utca 4. szám alatt, s természetesen személyesen is!


Seltenreich József
4. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője

Kedves 10. sz. Választókerületiek!
Az elmúlt pár hétben, a szigorú járványügyi
intézkedések bevezetésével megszokott
napi rutinunktól eltérően, kilépve komfortzónánkból mind egymásért dolgozunk.
A helyi operatív törzs tagjaként minden
reggel megbeszélésen veszek részt, amelyen munkatársaimmal együtt átbeszéljük
a napi teendőket és járványügyi intézkedéseket. Az elmúlt időszakban ezekkel a fontos döntésekkel biztosítottuk a dunakesziek biztonságát:
- Orvosi szájmaszkot és gumikesztyűt
biztosítunk egészségügyi dolgozóinknak
- Óvoda-és bölcsődei ügyeletet szerveztünk
- Gyermek-és lakossági étkeztetést biztosítunk
- Önkénteseket toborzunk
- Segítjük szépkorú lakosainkat
A vírusnak leginkább a 65 év felettiek
vannak kitéve, így az Önkormányzat minden lehetséges módot megragad arra,
hogy segítséget nyújtson nekik. Jóma-

gam is tagja vagyok a Dunakeszi összefog
Facebook csoportnak, öröm látni, hogy
ilyen sok lelkes segítővel bővül napról napra a tagok száma.
A körzetemben élő 65 év feletti lakosoktól telefonon érdeklődtem hogylétük felől
és biztosítottam őket arról, hogy számíthatnak az Önkormányzat segítségére.
A városvezetés minden háziorvosi rendelőt germicid, azaz fertőtlenítő hatású lámpával szerelt fel, köztük a körzetemhez tartozó Tábor utcai és Fóti úti rendelőt is.
A tavaszi időszak a kerti munkák kezdetének ideje, ami által zöldhulladék keletkezik. Kérem Önöket, hogy tartsanak be néhány szabályt annak érdekében, hogy a
Dunakeszi Közüzemi Kft. megfelelően tudja elszállítani a kihelyezett nyesedékeket. A
zöldhulladékot (falevél, fű, kerti zöldhulladék, növényi ágak apróra darabolva, zsinegelve). A zöldhulladék elszállítás zavartalanul működik, ezúton is köszönjük a Közüzemi Kft. munkatársainak!

Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban bátran keressenek alábbi elérhetőségeim valamelyikén:
Elérhetőségeim:
E-mail:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 20 970 8469
Erdész Zoltán alpolgármester
a 10. számú körzet önkormányzati
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
Az előző havi Dunakeszi Polgár
megjelenése óta sok minden
történt mindannyiunkkal: személyesen velünk, családjainkkal, városunkkal, Magyarországgal és a világgal. Olyan helyzettel kell szembenéznünk, amihez
hasonlóra én 35 évesen nem emlékszem életem korábbi időszakából. Ez a helyzet értelemszerűen változást hozott mindennapjainkba és változást hozott
képviselőtársaim és saját magam feladatainak való megfelelése során a munkavégzésbe és
a fontossági sorrendbe is. Nekem
éppenséggel oly módon, ahogyan arról közösségi oldalamon
már tájékoztattam ottani olvasóimat:
Korábbi egészségügyi dolgozóként, hallgatóként is az első
sorban a helyem. Rig Lajos országgyűlési
képviselőtársam
és kollégám példáját (is) követve már jelentkeztem is önkéntes munkavégzésre, mert hozzá hasonlóan úgy érzem, hogy
most én is elsősorban a kórházban, vagy a terepen tudok tenni

A helyi Operatív Törzs tagjaként munkatársaimmal és Polgármester úrral nap mint nap
azon dolgozunk, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel
biztosítsuk a dunakesziek védelmét. Folyamatosan nyomon
követjük a központi Operatív
Törzs döntéseit és helyben mi
is az ő utasításaik szerint járunk
el. Jó hír, hogy jelenleg (e sorok
írása közben) nem tudunk Dunakeszi területén lévő, igazolt
koronavírus fertőzöttről.
Március elején létrehoztam a „Dunakeszi összefog”
Facebook csoportot, aminek
már több mint 5300 tagja van.
Eufórikus érzés egy ilyen városban élni és egy olyan közösség
tagja lenni, mint amilyenek a
dunakesziek. Már több esetben
is emberségből jelesre vizsgáz-
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a magyar emberekért s nem mint
Pest Megye Közgyűlésének, vagy
a dunakeszi képviselő-testületnek a tagja.
Fentiek miatt kérem mindenki
megértését. Képviselői feladataimat továbbra is ellátom, de esetleg kicsit nehezebben leszek elérhető. Azt pedig remélem, hogy
éles helyzetben minél kevesebb
emberrel kell találkoznom.
Március 16-án jelentkeztem
önkéntesnek a https://covidonkentes.aeek.hu/
honlapon.
Kérem, hogy akinek módja, lehetősége van rá, kövesse példámat.
Akinek pedig erre bármilyen okból nincs módja, az is nézzen körül lakókörnyezetében, próbálja
meg felmérni, hogy miként próbálhat meg segíteni a közelében
élő embereken. Lehet az egy bevásárlás, gyógyszerkiváltás, de
sokszor lehet néhány jó szó is. Saját nagymamám helyzete emlékeztetett arra újra, hogy mennyi
idős, elhagyatott ember él egyedül, aki éppen a társaság hiánya
miatt indul el otthonról, amikor a
legfontosabb az lenne, hogy ott-

hon maradjon. Nagymamámnak
szerencsére van két gyermeke, öt
unokája és két dédunokája, akik
rábeszélik az otthonmaradása,
de nem mindenkinek van családja, így sokszor egy szomszédtól,
ismerőstől származó néhány jó
szó is segíthet abban, hogy ők is
a helyzetnek megfelelően cselekedjenek, ezzel is óvva saját maguk egészségét és akadályozva a
járvány terjedését.
Minden olyan korábbi lapszámokban jelzett ügyről, mely folyamatban van a lakosság megkeresésére, a soron következő lapszámokban térek vissza,
ahogy első fogadóórám tervezett időpontját sem tudom most
– az ismert okból – bejelenteni,
arra is a kijárási korlátozás megszűnését követően fogok visszatérni. Az ügyek intézése ugyanakkor nem állt le, azoknak a mai
napig lehetőségeim szerint járok
utána.
Ha személyesen most nem is,
elérhetőségeimen ugyanakkor
továbbra is várom 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 hivatalos oldalaimon is: www.
facebook.com/zpvarga, illetve
www.twitter.com/zpvarga. Postai levelet a 2120, Dunakeszi, Kolozsvár utca 33/B. alatti irodánkba várok.
Nagyon kérem mindannyiukat:
vigyázzanak magukra, családjaikra és maradjanak otthon. Jó
egészséget és kitartó türelmet
kívánok Önöknek!
Varga Zoltán Péter
a 2. számú körzet
önkormányzati képviselője

Kedves Lakótársaim!
tak a városlakók, nem egyszer
bizonyították, hogy itt nem
csak élni jó, de segíteni is! Ezúton is hálásan köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárul a kialakult helyzet kezeléséhez.
Jómagam az elmúlt napokban felhívtam a körzetemben
élő 65 év feletti lakosokat (akik
korábban megadták elérhetőségüket) és afelől érdeklődtem,
hogy az Önkormányzat tud-e
segítséget nyújtani nekik. Úgy
látom, hogy szerencsés helyzetben vannak, ugyanis sokukat a családtagjuk lát el, így
csak néhányan vették igénybe
a felajánlott segítséget.

Az Önkormányzat önkénteseket toboroz, akiknek a koordinálása az én feladatom, emellett a Dunakeszi Programiroda
vezetőjeként irányítom a járványügyi kommunikációt is, és
kollégáimmal együtt naponta
biztosítjuk Önöknek a hiteles
adatokat és információkat.
Arra kérem a 9. sz. választókerület lakóit, hogy tartsák be
az Operatív Törzs által hozott
szabályokat, és aki teheti, maradjon otthon. Én továbbra is
Önökért dolgozom!
E-mail:
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid

Sipos Dávid
alpolgármester
a 9. számú körzet
önkormányzati képviselője

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek!
Kedves Lakótársak!

A tavasz nemcsak a természet ébredését, megújulását hozta el, hanem egy mindenki számára új, szörnyű
betegséget, a koronavírust
is ránk szabadította. A családok életében jelentős, nem
várt változások köszöntöttek be. Sokan elveszítették
munkájukat, de vannak akik
home office-ban, otthonról
dolgozhatnak és sokan azért
dolgoznak, hogy életünket
ilyen körülmények között is
élhetővé tegyék.
A közintézmények, az iskolák, az óvodák, a bölcsődék bezárásra kerültek, minden társas kapcsolatot szüneteltetnünk kell családon
belül is, barátok között is,
és ezt a helyzetet még tovább fokozza az összezártság, a fokozottan megjelenő stressz és bizonytalanság kezelése. Ez mindenki számárára, felnőtteknek
és gyerekeknek is komoly
megterhelést jelent, negatív érzelmi reakciókat váltanak ki. A szülőknek munkájuk mellett a háztartásban,
az idős szülők gondozásában és nem utolsó sorban
a gyermekeik tanításában is
helyt kell állniuk, amely ed-

dig nem volt a kompetenciájuk. Segítő kezet ugyan
kapnak a pedagógusoktól, de a megvalósítás még
is a családok kezébe került.
Nagyon fontosnak tartom,
hogy ebben a helyzetben a
szülőknek úgy kell a gyermekeik felé fordulni, foglalkozni velük, hogy az együtt
tanulás-tevékenykedésjáték örömet jelentsen gyerekeiknek, ne kudarcot és
félelmet. Úgy gondolom,
hogy ezek a közös élmények
és együttlétek ebben a nehéz helyzetben a családokat
még inkább össze kell, hogy
kovácsolja.
Deepak Chopra így ír erről:
„Nem számít, milyen ellenségesnek tűnik a világ, egy
szerető család a biztonság,
a védelem és a gondoskodás
fészke marad.”
Emberi működésünk alapjának kell lennie, hogy vész
esetén képesek legyünk segíteni a rászorulónak, képesek legyünk igazi emberi értékeket teremteni. Mutassunk példát a viselkedésünkkel, legyünk türelmesek,
törekedjünk a békességre
és nyissunk embertársaink
felé. Tudom, hogy sokan vagyunk, akik így gondolkodnak, akik segíteni akarnak.
A szépkorú idősek ellátása, gondozása szerencsés esetben a családok körében megoldható, de vannak olyan idősebb társaink, akiknek ez nem adatik
meg. Tudom, hogy az önkormányzat sokukat támogatja, létre hoztak ezzel a céllal egy Facebook csoportot
is, és arról is van információm, hogy sok esetben a fiatalabb szomszédok segítenek. Szeretnék én is segíteni, Facebook oldalamra már
írtam, hogy:

Kérem, jelezzék felém, ha
tudomásuk van olyan idős
szomszédjukról, ismerősükről, akinek kockázatos lenne
boltba vagy gyógyszertárba elmenni. Szívesen elmegyek, bevásárolok és/vagy
elhozom nélkülözhetetlen
gyógyszerét.
Mivel azonban az idősebbek közül sokan nem használják az internetet, ezért
most itt az újságban ismételten felajánlom segítségemet
azoknak, akiknek most kényszerűségből a négy fal közé
zárva kell élniük.
Kérem, keressenek, mindent el fogok követni, hogy
segíthessek.
Email
címem:
ferencbilinszky@gmail.com,
telefonszámom:
06-203369294.
Kívánok mindenkinek ki-

tartást, jó egészséget és kérem, vegyék nagyon komolyan az egészségügyi felhívásokat és feltétel nélkül
tartsák be őket!
És végezetül még egy idézet, amely Audrey Hepburntől származik:
"Ahogy egyre idősebb leszel, megtanulod, hogy két
kezed van: az egyik azért,
hogy magadon segíts; a másik pedig azért, hogy másokon."
Ez egy minden helyzetben
fontos és szép gondolat, de
jelen helyzetünkben talán a
legfontosabb.
Tisztelettel:
Bilinszky Ferenc
az 5. számú körzet
önkormányzati
képviselője
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körzeti képviselőink jelentik
Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Március 9-én műszaki bejáráson vettem részt a nyíltvízi edzőközpontban. A bejárásnak kimondottan az volt a célja, hogy a nyári napközis tábor
igényeit rögzítsük, ezért jelen
volt Roska Péter a tábor szervezője és vezetője is. A kivitelező
június 20-ára ígérte a műszaki
átadást, reméljük nem lesz csúszás.
Lezárult a városi faültetési
program egy fontos szakasza,
amely során több mint 1200 fát
ültetett el az Önkormányzat a
közterületeken. A Révdűlőben
12 lakossági igény teljesült, az

utolsó fák március végén jutottak el az igénylőkhöz. Nagyobb
közterületi ültetések voltak a
Katonadombon, a Liget utcában, a Kiserdő utcában, a Fő út
mentén, a Malomárokban és a
Duna-parton. Összesen több
mint 200 fa került elültetésre.
Március 11-ére Tóth Eszter
városi főkertész akciót hirdetett
meg a Duna-partra azzal a céllal, hogy cserjeültetéssel védje meg a partot a víz folyamatos pusztító hatásától. A felhíváshoz egy kis lelkes csapattal
egyetemben magam is csatlakoztam és több száz cserjetövet ültettünk el a part Duna
utca és Rév út közötti részén.
Az akció ősszel folytatódni fog.
Március 30-án ugyancsak a Duna-parton megkezdődött annak a 105 fának az elültetése,
amelyeket szintén a partvédelem miatt telepít a város a folyó
mentén.
A közelmúltban több kátyúzás is történt a körzetben: Munkás utca 19. és 50., Kiserdő utca

Tisztelt Lakótársaim!
Nehéz időszakot élünk most,
de hiszem, hogy odafigyeléssel és a szabályok betartásával
meg tudjuk állítani a korona vírust.
Segítség a járvány idején
Mindenkit arra bátorítok, hogy
ha teheti, rendszeresen olvassa
a dunakeszi.hu oldalt, ahol az
önkormányzat mindig beszámol a legfrissebb intézkedésekről. ezek közül talán a legfontosabb, hogy az Önkormányzat
segítséget nyújt minden olyan
időskorú lakos számára, akinek
családtagjai nem tudnak számára bevásárolni, illetve kiváltani a patikai gyógyszereit. Kérem, ha Önnek is segítségre van
szüksége, keressen fel engem a
lenti elérhetőségemen, vagy
hívja a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatát.
Bár a járvány adta helyzet a beruházásokat is érinti, az élet
szerencsére nem állt meg, így
engedjék meg, hogy röviden
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összefoglaljam a körzetet érintő építkezések jelenlegi helyzetét.
Új Fő úti parkolók alakítunk
ki
Előző hónapban beszámoltam
arról, hogy a kivitelező felvonult. Aki arra járt, láthatta, hogy
hamarosan egy rendezett parkoló szolgálja majd a Polgármesteri Hivatalba, illetve környékére érkező ügyfeleket,
vendégeket.
SZTK felújítása
Egyre látványosabb az SZTK felújítása és bővítése. A szakorvosi Rendelőintézet mellett egy
pszichiátria is épül, ahol a belső falak kialakításai vannak soron. Az építkezés során folyamatosan változik a parkoló területek kijelölése. Az ezzel járó
kellemetlenségeket a beruházó
igyekszik minimalizálni. Az oda
érkezőktől türelmet és megértést kérünk.

a Nyárfa köznél, Kisfaludy utca
az Elemér utcánál két helyen,
az Aradi vértanúk terénél az Iskola utca. A Pozsonyi u. 3-nál
egy régóta húzódó mart aszfaltos útjavítás történt meg, az
Alsógödi utca - Rév út sarkán
pedig a DMRV végzett el egy
régóta húzódó útjavítási munkát. Szintén a DMRV igazított
meg és aszfaltozott körbe egy
csatorna-fedlapot a Liget utca
Kikelet utcához közel eső részén. Többszöri kérés után sem
végezte el viszont ugyanezt a
munkát egy távközlési szolgáltató, amelynek a Pihenő sétányon van egy besüllyedt aknája. Nagyon sokára, több mint
egy hónap után állt helyre a
közvilágítás a Knézich utcában.
A város több pontján panasz
volt a késedelmes ELMŰ javításokra, a jelenség a március 26ai testületi ülésen is téma volt.
A végéhez közeledik a Kiserdő utcai parkoló beruházás,
amely során több mint száz új
parkolót alakítunk ki. A beruhá-

zást ebben a hónapban zárjuk,
ezt követően kerül majd sor a
terület zöldítésére mintegy 40
fa elültetésével, amelyet több
környékbéli lakóval egyetemben magam is nagyon várok
és szorgalmazok. A területre kihelyezésre került egy térfigyelő kamera is, amely hozzájárul
majd a környék közbiztonságának a növeléséhez is.
A koronavírus járvánnyal
kapcsolatban kérek mindenkit, tartsa be a járványügyi hatóságok előírásait, javaslatait.
Kerüljék a csoportosulást a Duna-parton, a Katonadombon és
a játszótereken. Az elmúlt hetekben önkéntesként csatlakoztam az idősek ellátását segítő önkormányzati kezdeményezéshez.
Észrevételeit,
javaslatait
várom
a
csoma.attila.
kepviselo@gmail.com e-mail
címen.
Csoma Attila
az 1. számú körzet
önkormányzati képviselője

Árnyékoló a Béke úti
játszótéren
Bár jelenleg arra kérünk mindenkit, hogy mellőzzék a játszóterek látogatását, ezzel is
segítve a vírus megfékezését,
a szülők kérésére egy árnyékolót helyeztünk el a homokozó
fölé. Bízom benne, hogy hamarosan magunk mögött tudhatjuk a járványt és vele együtt a
korlátozásokat is, és a nyári erős
napsütésben is bátran homokozhatnak majd a gyermekek
az árnyékoló alatt.
Kátyúzás
Az útjavítások folyamatosan,
ütemezetten kerülnek javításra, de jómagam is tapasztalom,
hogy folyamatosan jelennek
meg új kátyúk.
Kérem Önöket, hogy vagy a
Dunakeszi applikáción keresztül (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
minden hónapban beszámolhatok Önöknek, illetve a negyedévente megjelenő Képviselői Híradómban is, azonban arra bíztatom Önöket,
hogy keressék fel oldalamat a
Facebookon is, ahol folyamatos, naprakész információkkal igyekszem szolgálni a körzetet érintő ügyekről. www.
facebook/szabojozsefkepviselo
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője

A kézműves termékek, a házi készítésű finomságok kedvelőit péntek délutánonként igazi íz bomba fogadta a repülőtér parkolójában létesített termelői Kispiacon, ahol a sátrak alatt egymás
mellett sorakoztak a sajtot, kolbászt, tepertőt, savanyúságot,
friss zöldséget, gyümölcsöt, tojást, és még sok egyéb ínyencségeket kínáló termelők standjai.

Drive-in vásárlás
a dunakeszi Kispiacon

Egyedülálló ötlettel alkalmazkodtak az új helyzethez

A

Kispiac létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az tény, hogy
az önkormányzat 185 millió forint pályázati forrásból és 37 millió önrész
hozzáadásával kiépíti a kulturált működéshez szükséges infrastruktúrát, a víz- és
szennyvízhálózatot, fedett elárusító helyeket, lesz egy közösségi tér, a wc-k és a mosdók mellett kiépül a parkoló is.
Az építési munkálatok elkezdődtek, ám
a Kispiac továbbra is működik a hatalmas
lakópark mellett lévő Szent István Általános Iskola parkolójában. A szervezők a
vásárlók igényeit és a koronavírus okozta
veszélyhelyzettel járó szigorításokat is figyelembe véve az országban egyedülálló
drive-in értékesítési rendszert vezettek be.
- A siker óriási, még nagypénteken is
hosszan sorakoznak a személygépkocsik
a termékekért érkező vásárlókkal. Hogyan jött a drive in vásárlás ötlete, hogyan valósul meg a gyakorlatban? – kérdeztem Kovács Zsuzsát, a Kispiac „lelkét”,
aki a város számára létrehozta ezt a „közkincset”.
- A járvány miatti óvintézkedések indokolták, hogy olyan megoldást keressünk,
amellyel vásárlóink a legnagyobb biztonsággal vásárolhatják meg a kispiacos termékeket. A drive-in ötlete családi körben,
a férjem fejéből pattant ki. Ennek az a lényege, hogy a honlapunkon megrendelt, a
termelők által összekészített csomagot vásárlóink érintkezésmentesen, autójukban
ülve vehetik át.

- A fedett sátor alatt szinte „katonai
rendben” várakoznak a megrendelők érkezésére a ládákban előre összeállított
árucikkek, termékek. Szemmel láthatóan
zökkenőmentes az átadás és a fizetés is.
Hogyan tudnak erre felkészülni?
- A pénteki Kispiacot a háttérben komoly előkészítő munka előzi meg. A rendelési időszak alatt fogadjuk a bevásárló
listákat, a termelő csapattal napi szinten
egyeztetünk a készletekről, a pénteki feladatok megosztásáról, a rendelkezésre álló
kapacitásokról. Az informatikai rendszerünket is folyamatosan fejlesztjük, hogy a
megváltozott körülmények és az új szolgáltatások támogatása minél hatékonyabb
lehessen, a pénteki Kispiac zökkenőmentesen valósulhasson meg.
- Mit tapasztalnak, önökhöz hasonlóan
fegyelmezettek a vásárlók is, önmaguk és
mások védelme érdekében ők is viselnek
szájmaszkot és védőkesztyűt?
- Többségük megfogadta kérésünket,
hogy maszkban és kesztyűben érkezzenek a piacra, egyedül jöjjenek, idősek ne
látogassák a piacot, ne hozzanak kisgyermeket magukkal, csak a bevásárláshoz
szükséges ideig maradjanak, és sorban állás közben tartsák meg a biztonságos távolságot.
- Úgy tudom, ez már a harmadik péntek, amióta a drive-in értékesítést bevezették a - Kispiacon. Milyenek a tapasztalatok, van-e, ami finomításra szorul?

- A finomhangolás három hete zajlik,
rendszer,- és megvalósítási szinten egyaránt próbálunk tovább javítani a működésünkön. A ládák összekészítése és ellenőrzése során kisebb hibák még vannak.
Szerencsére a vásárlók megértőek velünk
szemben, mi pedig a lehető leggyorsabban
igyekszünk korrigálni.
- Egy igazi piac varázsát a készítmények
pompázatos látványa, a sajtok, sonkák,
kolbászok, zöldségek, gyümölcsök varázslatos illata és gazdagsága teszi vonzóvá.
Azt látom, hogy a Kispiac az „alkalmi”
helyszínen is megőrizte különleges vonzerejét, hiszen itt is lehet a kistermelőktől közvetlenül vásárolni. A két típusú kiszolgálás remekül megfér egymás mellett,
a húsvéti bevásárlás hangulata lengi be a
Kispiacot. Büszke rá?
- Igen, nagyon. Egy-egy pénteki Kispiac után nagyon fáradtan, de annál nagyobb örömmel gondolok arra, hogy ismét
milyen sok családnak tudtunk segíteni azzal, hogy a legnagyobb biztonságban tudtak hozzájutni a friss termelői élelmiszerekhez. Remek termelői csapatunk van, az
önkormányzat is támogatja a működésünket. Az is nagyon nagy segítség, hogy használhatjuk az iskola hosszú parkolóját, így
valóban kényelmesen megfér egymás mellett a hagyományos piac és a drive-in kiszolgálás.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A húsvét üzenete
A húsvéti ünnepkör magyar elnevezésének eredete – mondhatni jellemzően ránk – a nagyböjt utáni
húsevésre vonatkozik. De lényegét tekintve a feltámadott Krisztus megtapasztalása, az örömhír
átélése kellene, hogy legyen. A Krisztustól kapott ajándékok elfogadása, melyek: a bűnbocsánat,
az örök élet és az újjászületéshez adott erő.

Munkácsy Mihály:
Golgota

M

indannyian ismerjük
valamilyen szinten a
húsvéti történetet, talán lélekben vagy a valóságban már mi is bejártuk Jézussal
a keresztutat, a Via Dolorosa-t. Ma, a
járvány miatt nem lehetünk együtt,
hogy passió-olvasással legyünk közösségben a Megfeszítettel, így otthonunkban emlékezünk a kétezer
évvel ezelőtti eseményekről.
Sok pap, lelkész, teológus kérdezte
már, hogy vajon mi magunk melyik
szereplője lennénk a szenvedéstörténetnek. Jutottunk-e olyan önismeretre, hogy felvállaljuk: bizony, én is
ott voltam a keresztút mentén, részese voltam, vagyok Jézus halálának.
Azonnal adódik a másik kérdés is:
részese vagyok-e a feltámadás csodájának, kaptam-e új életet a hihetetlen mélységből kiemelkedő Megváltótól?
Ugyan ki vállalná fel ma, hogy ő
lélekben Júdás, Kajafás, Heródes, Pilátus vagy éppen Barabás? De legalább ki merem-e mondani magamban, hogy Uram, bűnös vagyok! Eljutottam-e oda, mint a lator a kereszten, hogy bűnömből Jézushoz
fordultam, aki magával visz az Ő országába?
A koronavírus, a veszélyhelyzet,
a kijárási korlátozás és a bezártság
olyan körülményeket teremt, ame16 Dunakeszi Polgár

lyek minőségi időt, lehetőséget adnak az önvizsgálatra, egymás megés kiismerésére.
Tudsz-e férfi lenni, mint Simon,
aki egy időre átveszi mástól a keresztjét? Tudsz-e asszony lenni, aki
letörli a verejtéket, a vért az elesett
arcáról? Tudsz-e római katonává
válni, aki beismeri jóvátehetetlen tévedését és meglátja a bűnösként keresztre feszítettben Isten Fiát? És ha
meglátod Őt, van-e benned elég erő
megvallani ezt mindenki előtt?
Ha felismered a húsvéti történet,
a kereszt üzenetét, válhatsz Péterré, aki háromszor árulja el Tanítóját,
de követi Jézust és megvallja neki,
hogy szereti. No, nem önmagát feláldozó szeretettel, csak olyan emberi,
tőlünk telhető, elvárható szeretettel.
De ez elég a Megváltónak: rá bízza
a nyájat, a juhok legeltetését. Van-e
rád bízva egy nyáj, egy közösség, egy
család, akiknek gondját viseled minden körülmény között?
Kitartasz-e a végsőkig azok mellett, akiket szeretsz? Mint János, a
hűséges tanítvány, aki elkísérte Jézust Kajafás házáig és nagypénteken
sem sietett haza az ünnepet megülni, hanem ott maradt a kereszt alatt,
megkapván azt az ajándékot, hogy a
Fiú rábízta édesanyját, Máriát, s anyjára Jánost: viseljék gondját egymásnak. Van-e rád bízva egy gyermek,

egy édesanya, kinek gondját viseled a
bajok közepette? Eleget tudsz-e tenni ma, a 21. század derekán a krisztusi elhívásnak, vagy-e gondviselője
valakinek vagy csak a magad jussát
keresed, magad érdekében törekszel
érvényesülni? Azok között vagy-e,
akik kockán akarják elnyerni a Megfeszített ruháját vagy felülemelkedsz-e és mint József és Nikodémus
önzetlenül felajánlasz valamit a tiédből, annak, akinek akkor és ott szüksége van rá?
Belső szobánkban ezeken elgondolkodva töltsük el az elkövetkező ötven napot pünkösd ünnepéig,
amikor jó reménység szerint újra elérkezik közénk a Szentlélek. Mi pedig eltelve az Úrtól kapott erővel kimehetünk az utcákra és új életet
kezdhetünk. A mi felelősségünk, hogyan viselkedünk a kereszt alatt és
az is, mit kezdünk majd újjászületett
életünkkel?
Maradsz-e Pilátus: mosván kezeidet kimondod: Quod scripsi, scripsi
– amit megírtam, megírtam vagy
tudsz változtatni, felemelkedni a
mélységből? Mert a krisztusi példa
megmutatja: van felemelkedés a pokolból, a legmélyebb élethelyzetből,
a halálból is. Csak el kell fogadni a
húsvéti ajándékot.
Varga István József
református presbiter

Elindult az EUROVELO6 Budapest – Dunakeszi kerékpárút
kivitelezése. A fejlesztés az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium megbízásából,
a NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. beruházásában,
uniós forrásból valósul meg.
A kivitelezést a Penta Általános Építőipari Kft. végzi közel
nettó 750 millió forint értékben.

Új kerékpárút épül Dunakeszi
és Budapest között

A

beruházás a közlekedés biztonságát is szolgálja, hiszen
a kerékpárosok jelenleg a
tiltás ellenére a forgalmas
2-es főúton közlekednek.
A fejlesztés Budapest és Dunakeszi
között több mint 5 kilométer hosszú
kerékpáros útvonalat érint: új nyomvonalú kerékpárút kiépítéssel, a mezőgazdasági utak burkolásával, a meglévő
utakon forgalomtechnikai beavatkozásokkal, valamint Dunakeszi területén
egy új pihenőhely kialakításával.

Az új kerékpárút
a Liget utcánál
csatlakozik
a Duna-parti
sétányon már
hosszú évek
óta kanyargó
közkedvelt
kerékpárúthoz

A nagy forgalom miatt 3
sávos kerékpárút készül
Az épülő kerékpárút déli vége a Vasrózsa utcai meglévő kerékpárúthoz
csatlakozik, mely érinti a Budapest –
Székesdűlő sor autóbusz-megállóhely,
valamint egy gyalogátkelőhely átépítését is a Váci úton.
Ezt követően a bicikliút Budapest
közigazgatási határát elhagyva a 2-es
számú főúttal közel párhuzamosan haladva éri el a Pallag utcai körforgalom
területét, ahol az átvezetést követően
zöldmezős beruházásként jutunk el a
Dunakeszi, Folyam utcai meglévő önkormányzati útpályához. Utóbbihoz új
forgalmi rend kiépítése is szükséges –
írja a Magyar Építők.
- Ezzel a beruházással végre biztonságosan be lehet jutni kerékpárral Budapestre, illetve Budapestről - Dunakeszin keresztül - eljutni a Dunakanyarba. A leendő kerékpárút délen, Budapest határában összekapcsolódik a
már meglévő szakasszal. Onnan végig
a 2-es út mentén épül, egészen Duna-

keszi határában az első körforgalomig –
mondta el a Dunakeszi Polgár megkeresésére Somodi István, Dunakeszi Város Önkormányzata Városüzemeltetési
Osztályának vezetője.
- Ott átmegy a nyomvonal a Dunaparti oldalra és többnyire a meglévő
földutakon vezet egészen a Folyam utcáig. A kerékpárút út három sávos, aszfaltos lesz, amelynek nyomvonala a Folyam
utca folytatásaként halad, hogy a strand
és a Katonadomb közt, a Liget utca végénél a Duna sorhoz kapcsolódjon. Itt
találkozik, itt ér össze az új szakasz és a
már hosszú évek óta meglevő, egészen
Szobig kanyargó kerékpárút – emelte ki
Somodi István, aki hozzátette: A tervek
szerint a Katonadombnál lesz egy kerékpáros pihenő is.
- A beruházáshoz szervesen kapcsolódik a már folyamatban lévő tervezésünk, amivel a 2-es főúton lévő biciklis
sávot kapcsoljuk össze az Eurovelo6 ke-

rékpárúttal. Így szinte az egész városból könnyen elérhető lesz kerékpárral
Budapest – ismertette a Városüzemeltetési Osztályvezető, aki azt is elmondta, hogy kerékpárút nyomvonalának kitűzése elkezdődött. A Budapest-Dunakeszi kerékpárút munkálatainak döntő
többsége elkészül még idén, átadásának
időpontja 2021 tavasza.
V. I.
Fotó: Kolos Ferenc
és KesziPress
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Tavasz Dunakeszin

Az idei tavasz végre, a hideg
márciusi napok után ténylegesen beköszöntött. Erre a
szezonra, már tavaly nagy
erőkkel felkészültünk. A IV.
Béla király térre és a Révész
István sétányra színpompás
tavaszi kiültetést terveztünk.
9000 db hagymát ültettünk el
októberben, hogy márciusban,
áprilisban, amikor már a díszkáposzták nem a legszebb formájukat mutatják, újra valami
különlegesség kápráztassa el
a lakosokat.

A

tulipánokból egy pirossárga, és egy lila-fehér
színkombinációjú ágyást
terveztünk, a nárciszokból
pedig egyöntetű mezőket képeztünk.
Ezen felül a Révész István sétányra
ázsiai boglárkák, színpompás vegyes
szín összeállítású kankalinok, és teltvirágú pipitérek kerültetek kiültetésre. A hajnali fagyok ellen többször takarnunk kellett őket, de nagyon jól
vizsgáztak a kiválasztásra került növények. Ezek a virágok évelők. Mivel ezekre a terekre egynyári kiültetés
kerül májusban, így Dunakeszi parkjaiba átültetésre kerülnek, hogy jövőre ott pompázhassanak.
Elkezdődtek a tavaszi kerti munkálatokat is a városban. A nagyobb
parkokban, játszótereken, és sajnos
jelen pillanatban a bezárt óvodákban
is megtörtént a gyepfelületek szellőztetése, és a tavaszi műtrágyázás
is. Nagyon fontos a lemosó permetezés is, a nagyobb gombásodásra hajlamos cserjefelületeken végeztük el.
Az ebben a faültetési szezonban elültetett fák indító metszése is megtörtént, ami azért fontos, hogy a fa gyökérzete és a lombkoronája egyensúlyba kerüljön, a gyökérzet megerősödésével, a korona intenzív növekedése
indulhat be.
Mind a városi faültetés, mind a lakossági faültetés befejeződött március hónapban. A Duna-parton elkészült az ártéri ligeterdő telepítése, ide
105 db vízparti társulásokra jellemző
faegyedet ültettünk el, a fajtaválasztásban a Közép-Duna Völgyi Vízügyi
Igazgatóság véleményét is kikértük.
Az ide elültetésre kerülő fák mindegyike a Kárpát-medencében honos
fafaj. 15 db fehér fűz, 20 db vénic szil,
15 db fehér nyár, 15 db fekete nyár, 10
db kocsányos tölgy, 10 db magyar kőris, 10 db mezei juhar, és 10 db mézgás éger került kiültetésre. A telepített nyárfák, sterilek, azaz nem szöszölnek. A fák telepítésénél ügyeltünk a talajcserére, mivel az iszapos
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tömörödött alsóbb rétegekben nehezebben gyökeresedik meg a fa, így itt
egy tápanyagban gazdag alsó réteget
hoztunk létre az ültető gödrökbe.
A továbbiakban is folytatódnak a
faültetések, de csak a tervezett és átadás előtt álló beruházásokon, ide
konténeres fák kerülnek majd elhelyezésre, mivel azok egész évben biztonsággal ültethetőek.
Április elején elindul az újonnan elültetett fák, cserjék, és virágfelületek
locsolása. Idén mivel a fák száma növekedett a locsolóautó mennyiséget is
növelni kellett, így remélhetőleg minden fához el tudunk jutni minden
héten legalább egyszer egy nagyobb

mennyiségű vízzel. A lakosság figyelmét is szeretném felhívni, hogy a házuk elé igényelt közterületre elültetett
fát feltétlenül kezdjék el locsolni.
A mostani kialakult helyzetben
mindenkit arra bíztatok, sokat tevékenykedjen a kertjében, a kertészetek,
gazdaboltok a korlátozások figyelembe vételével, de nyitva lehetnek, így
mindenki, aki teheti, nekiállhat gyepet felújítani, zöldség és virágágyásokat kialakítani a kertjében, vagy kertészkedhet a balkonon. A kertben
végzett munka hasznos, és egy kicsit
eltereli a figyelmünket a világ gondjáról, bajáról!
Tóth Eszter városi főkertész
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Tíz éves a Dunakeszin működő DunArt Képzőművészeti
Egyesület. Az évfordulóra A
DunArt Harmóniája címmel
nagyszabású kiállítással készültek, ám a március 13-ára
tervezett megnyitót a koronavírus okozta országos rendszabályokra
figyelemmel,
meghatározatlan időre el kellett halasztani.
Dr. Tarnai Richárd, Pest megyei
kormánymegbízott méltatta a Megyeházán
bemutatkozó dunakeszi művészeket

Egy elmaradt kiállítás margójára

Jubilál a DunArt
Képzőművészeti Egyesület

A

z egyesület szerveződésének célja az volt, hogy
olyan szellemi alkotóközösség és műhely alakuljon, amely szakmailag színvonalas
és elismert tevékenységével járulhat hozzá Dunakeszi város kulturális fejlődéséhez. Az alkotóközösség életre hívója és mindmáig el-

Peti Sándor
elnök alapítása
óta vezeti
a DunArt
Képzőművészeti
Egyesületet

nöke Peti Sándor fotóművész, aki
elmondta, hogy olyan közösségi
műhelymunkát igyekeznek megvalósítani, amely szakmailag színvonalas, elismert, értékteremtő tevékenységgel kapcsolódik be a város
kulturális, művészeti életébe. Mit
jelent ez a gyakorlatban? Megalakulásuk után egy évvel már jelen
voltak a hagyományos Nyári Tárlaton, s hamarosan önálló bemutatkozásukra is sor került. Fontos elismerés volt számukra, hogy az Önkormányzat – felfigyelve értékteremtő
tevékenységükre – a rendelkezésükre bocsátott egy használaton kívüli épületet a Fő úton, melyben létre-
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hozták a DunArt Galériát. Itt évente tavasztól őszig egymást váltják
az egyéni és csoportos bemutatkozások. Ez a helyszíne a Művészetek
Éjszakája programnak, melynek részeként portréfotózásra is várják az
erre vállalkozó vendégeket. Önálló
sátorral települnek ki a három napos Dunakeszi Fesztre. Részt vesznek az Ars Sacra Fesztivál rendezvényein, ennek keretében emlékezetes
kiállítást rendezhettek a fóti Római
Katolikus Templomban, amely komoly szakmai kihívás volt számukra. Bekapcsolódnak a város közterein létesülő köztéri szobrászat programjába, így például a Dunakesziek
Baráti Köre felkérésére az egyesület
művészeinek alkotó közreműködésével készült el az Attila király emlékhely. A várossá alakulás 40. évfordulójára rendezett programok
részeként a települést megjelenítő
tematikus kiállítást rendeztek.
Tíz év alatt 46 egyéni és csoportos kiállításon ismerhette meg a város és a régió az egyesület munkásságát. Képző- és iparművészek, fotósok, grafikusok, szobrászok alkotják
a jelenleg 16 tagú egyesületet. A tervezett jubileumi kiállításra 18 korábbi alkotót illetve vendégművészt is
meghívtak.
Végiggondolva az egyesület tagjainak egy évtizedes alkotó munkáját, kijelenthetjük, hogy olyan szabad szellemi műhely, amely különböző életkorú, más-más stílusú, eltérő habitusú és világnézetű alkotókat
tömörít. Vannak köztük hivatásos
és hobbi szinten munkálkodók, és

olyanok is, akik nyugdíjas éveikben
bontakoztatták ki tehetségüket. Tevékenységük nem csupán személyes
életüket teszi szebbé, tartalmasabbá,
hanem tágabb környezetüket is gazdagítják. Ha számba vesszük Dunakeszi kulturális, művészeti értékeit, a zene, a tánc, a színház mellett az
egyesület is előkelő helyet foglal el.
Felidézve az egyesület történetét, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a VOKE József Attila Művelődési Központ szerepét. Az intézmény
nem csupán jogi értelemben biztosítja az egyesület székhelyét, az irodai és intézményi hátteret. Legfontosabb helyszíne az évente megrendezendő önálló tárlataiknak és például
támogatásukkal készülhetett el a tervezett jubileumi tárlatra az a kisebb
könyv méretű katalógus is, mellyel
remélhetőleg a majdani kiállítás közönsége is megismerkedhet.
Peti Sándor elnök a tervezett tárlatot megnyitó beszédének zárásaként Pablo Picassot idézte: „A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.” Az egyesület tagjainak
eddigi munkássága ékes bizonyítéka
az iménti gondolatnak. És bizonyára
így marad a további években, évtizedekben is.
(Cikkünk a Csoma Attilának,
a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatójának, Peti Sándor egyesületi elnöknek, valamint
Maczkay Zsaklin művészeti írónak a
megnyitóra tervezett köszöntői alapján készült.)
Katona M. István
Fotó: KesziPress

A lovas hagyományok őrzője

Március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök a Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adományozta Kaszás Géza színművész, rendező, producernek,
aki az elismerést az indoklásban megfogalmazottak szerint a magyar kultúra, különösen a lovas hagyományok
ápolás iránt elhivatott, sokrétű tevékenységéért érdemelte ki.
– Mit jelent önnek a kitüntetés?
– Ez a kitüntetés erőt és hitet
ad, hogy jó volt, amit eddig tettem, és hogy ne hagyjam abba.
Kultúránk a legfontosabb nemzeti kincsünk, igyekeznünk kell
a leghitelesebben megőrizni és
folytonosan gyarapítani.
– Kérem, beszéljen a kezdetekről.
– Édesanyám a dunakeszi Bőripari Szövetkezet pénzügyi előadója volt. A cégnél a
pénztárcák, táskák, focilabdák,
egyéb bőrtermékek mellett lószerszámokat is készítettek.
Emlékszem Wichmann András
bácsira, ő neves bőrész mester
volt. Imádtam nézni a műhelyben, milyen gyönyörűségeket
készít. Külföldiek is vásárolták
ezeket a bőrdolgokat. Később
volt szerencsém lovagolni, ha
éreztem is eleinte némi félelmet.
– Furcsa viszonyban vagyunk
mi magyarok a lóval. A vele való
foglalkozás nem csak azt jelenti,
hogy testmozgást végzünk, a ló
alázatra nevel bennünket, és nagyon fontos része a kultúránknak, mellyel a legfelelősségteljesebb módon kell bánni. Hegedűs Géza író, aki tanárom volt
a Színművészeti Főiskolán azt
mondta, hogy a ló és a lovas kultúra nagymértékben meghatározza a magyar történelmet.
– Mikor került kapcsolatba a
lovas hagyományőrzéssel?
– A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház meghívott a Liliom

címszerepére, majd több éven
át játszottam itt vendégként.
Ezidőtájt kerültem kapcsolatba az akkoriban megalakult hagyományőrző Császári és Királyi Huszárezreddel, melynek
hadnagya lettem s az vagyok jelenleg is. Szép egyenruhánk volt
s igyekeztünk megfelelni ennek
a tisztségnek. Minden jelentősebb zalai ünnepségen ott voltunk. A bandérium a Magyar
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség része. De miért is csatlakoztam hozzájuk?
Az édesapám pilóta volt, de úgy
gondoltam, a repülés nem az én
alkatomnak való, így égi huszár nem lehetek, s mivel a repülők letéteményese a huszárság, így édesapám emlékének is
tisztelgek ezzel. Zalában nagy
respektje volt a huszárságnak,
és ez nem csupán a március 15-i
ünnepségeknek szólt, hanem
minden egyéb rendezvénynek,
ahol megjelentünk.
– Az ön nevéhez fűződik a
Kassai Lajos lovasíjászról forgatott nagy sikerű film. Hogyan született ez az alkotás?
– Korábban volt egy sorozat
az m1Telvízióban Vágtass velem
címmel. Az volt a célja, hogy
azokat a szép dolgokat tegyük
közzé, amelyek a lóval, a lovas
kultúrával összefüggnek. Minden olyan helyre elmentünk,
idehaza és külföldön, ahol ezt
be tudtuk mutatni. Nekem akkor már megvolt Kassai Lajosnak a Lovasíjászat című köny-

ve, és mivel a hagyományőrzés is fontos része volt ennek a
műsornak, óhatatlan volt, hogy
hozzá is elmenjünk. Volt egy
lovasíjász verseny Farkaslakán,
ott forgattunk és megállapodtam vele, hogy készítenék róla
egy epizódot. Amikor meglátta
az adást a tévében rögtön beleegyezett, hogy filmet forgathassak róla. Három évig forgattam
ezt a filmet, fél évig vágtam az
anyagot. Ez egy nagyon komoly
munka volt. Egy dokumentumfilm készítése erős objektivitást
igényel, én is erre törekedtem,
de legbelül nem tudtam ennek a
történetnek a hatása alól kimenekülni.
– Ebben a gyorsan változó
világban hogyan látja a lovas
kultúra jelenét és jövőjét?
– Szeretném, ha ez a nemzeti lovaskultúra tovább élne. A
kormány nagyon komoly elszánással próbál ehhez közeledni. Remélem, hogy ez a törekvés
új erőre kap és azok az emberek fogják ezt kézbe venni, akik
harminc-negyven éve ezzel foglalkoznak. A huszár szövetség
tagjaira gondolok, akik ennek a
kultúrának élnek. Megveszik a
lovat, elkészíttetik az autentikus
huszáregyenruhákat, rengeteget
áldoznak arra, hogy ez a hagyomány megmaradjon, és a fiatalokra átöröklődjön. Ha most ezt
nem tudjuk átadni, akkor ez a
kultúra el fog veszni.
– Az iskolásokat is tanítják
lovagolni…

Kassai Lajos és Kaszás Géza
– Ez is nagyon fontos vállalása a kormánynak, de még kezdeti stádiumban van. Persze,
nem gondolom, hogy minden
diákból lovast képeznek, de arra
megfelel, hogy ezzel a kultúrával megismertessük a fiatalokat.
Úgy vélem, lesznek olyan fiatalok, akik közelednek majd a lóhoz, akár a sport területén, akár
a hagyományőrzésben. A nemzeti lovaskultúra a magyar történelemnek nagyon fontos része, ennek a tudásnak nem szabad elveszni. Ha ilyen élményeken keresztül juttatjuk el a
gyerekeket a történelemhez, akkor jó úton járhatunk.
– Önt hogy érinti a jelenlegi
járványhelyzet?
– Jelenleg a két gyermekemmel és feleségemmel itthon vagyunk. Naponta tanulunk, és
rengeteg időnk van egymással
foglalkozni, és ez nagyon jó dolog.
Szerkesztőségünk
nevében
gratulálunk a kitüntetéshez és
bizonyára, a vírusveszély elmúltával rendezendő ünnepségen
személyesen is átveheti az elismerést a köztársasági elnöktől.
Katona M. István
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Két díszpolgár gondolatai
a Trianoni békeszerződésről
A magyar küldöttséget képviselve gróf Apponyi Albert 1920. január 16-án, a trianoni béketervezet végleges lezárása után mondta el beszédét a francia Külügyminisztérium földszinti dísztermében.

A

pponyi rögtön beszéde elején kifejtette a győztes hatalmaknak: „(…) tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy amint Önök
szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlannak látszanak”.Ha Magyarország abba a
helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a
kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg – folytatta a magyar küldöttség vezetője. A békefeltételeket 1920 májusában adták át a magyar delegációnak, amely azokat elolvasva lemondott. A diktátumot ezután Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 1920. június 4-én, délután látta el kézjegyével a versailles-i Nagy-Trianonkastélyban, a tiltakozás gesztusaként Benárd ezt állva tette meg. Délelőtt 10 órakor – az aláírás kitűzött időpontjában – Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek.
A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából városunk két díszpolgára, Szakáll Lászlóné, nyugdíjas iskolaigazgató és Dallos Gyula díjlovagló, olimpikon, örökös magyar bajnok fejtette ki gondolatait. 
(A szerk.)
intézményeik, értékes épületeik karbantartását.
Együvé tartozásunk kifejezéseként 2010-ben ismét magyar állampolgárságot kaptak.

„Trianon és Én”
Addig ameddig a világtörténelem térképén
Magyarország, mint szuverén nemzetállam jelen lesz, a magyar emberek szívében, lelkében,
gondolkodásában a Trianoni gyász örök mécsesként fog világítani, emlékeztetni. A felejthetetlen nemzet tragédiánk, soha nem kerülhet a
feledés homályába. A Magyar ember a Magyar
nemzet a jóisten kegyeltje, és kiválasztottja, amit
bizonyít az a tény, hogy területének kétharmadát a lakosságának több mint 60%-át elveszítve
is „Él nemzet e hazán”!
Boldoggá tesz az a tudat, hogy szüleim még a
nagy Magyarországban születtek! -, de mit éltek át? – azok a nemzettársaink, akik a kertjük
kapuját sem lépték át és akaratukon kívül egyik
napról a másikra egy idegen ország polgáraivá váltak! Az elszakítottak mérhetetlen fájdalmában osztoznunk kell, és hitbéli, erkölcsi felelősségünk, hogy minden tőlünk telhető eszközzel segítsük őket, - mert mi Magyarok egy
vérből valók vagyunk! Hittel vallom, hogy Trianon Nemzeti Gyászunk és egyben Nemzeti Ös�szetartozásunk jelképe, amely velünk marad az
idők végezetéig!
Tisztelettel, Dallos Gyula
miniszteri biztos Agrárminisztérium
Miniszteri kabinet
***

Szakáll Lászlóné:
Trianon hatása hazánk életében
A naponként érkező információk arra késztetnek, hogy újra és újra átgondoljam hosszú életemet, a velem történt negatív és pozitív eseményeket. Jelen esetben a trianoni békediktátummal kapcsolatos élményeimet, tapasztalataimat.
Sajnálatos dolog, hogy 1956 nyarán szerzett
történelem-ének szakos tanári diplomámmal a
kezemben Trianonról sokáig alig volt ismeretem.
Akkor ez nem volt fontos téma. Nem tudatosodott bennem. A családban sem volt téma, mivel nem érintett minket. Különben a történelem
tantárgy tanításától ódzkodtam. Csak abban az
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Trianon hatása családi életünkben

osztályban vállaltam, amelyiknek osztályfőnöke
voltam.
A
valótlanságokat nem vette be a gyomrom, s nem
is oktattam. Büszkén mondhatom el, hogy a kötelező marxizmusból államvizsgán /1956/ elégtelenre ítélt a vizsgáztató. Az ének-zene tanszék
közbenjárására kaptam elégségest.
A helytörténettel való foglalkozásom késztetett arra, hogy mélyebben foglalkozzam a történelem elhallgatott igazságaival. Első nyugdíjamból vettem meg Hóman-Szekfű 6 kötetes
munkáját. Lassan kirajzolódott előttem a trianoni tragédia: 1920-ban a Magyar Királyság területének 2/3-a, lakosságának 3/5-e valamelyik
szomszédos állam fennhatósága alá került. Legtöbbet Románia, majd Csehszlovákia, Szerbia,
kevesebbet Ausztria, Lengyelország, Olaszország kapott. Az anyaország Csonka-Magyarország lett! Fájdalmasan alakult hazánk gazdasági élete is. Népes városaink, szép falvaink, folyóink, folyószakaszaink kerültek határon túlra. A közlekedés megbénult. Legszebb tájaink,
pótolhatatlan nyersanyagforrásaink a szomszédos államok kezébe kerültek. A Kárpát-medence egységes piaca szétesett. A vízgazdálkodás,
árvízvédelem terén is súlyos problémák keletkeztek.
De a magyar szívós, tehetséges nemzet: talpra állt! Az egykor földönfutókká váltak életben
tartották a magyar öntudatot. A nemzeti kisebbséghez tartozóknak ma is az a panasza: az
utódállamok a jogvédelmi intézkedéseket megszegték velük szemben: megfosztják őket állampolgári és kisebbségi jogaiktól. Szerencsére olyan kormányunk van, mely intézkedéseivel segíti a határontúliakat. Anyagi és erkölcsi
támaszt ad a szülőföldjükön maradáshoz, segíti

A trianoni békekötés tragikuma férjemet,
Szakáll László tanárt, illetve családját érintette. Édesapja Tagdaszadán, 1864-ben, felesége Eperjesen, 1874-ben született. Fiaik mind a hárman Kassán születtek, férjem,
László 1917-ben.
Amikor a csehek bevonultak Kassára, a papa
bajba került: a Kassai Kossuth Klubnak tagja, sőt vezetőségi tagja volt. Egy jóakarója figyelmeztette, hogy halállistán van. Vasúti vagont szerzett, ingóságait bepakolva családjával
együtt kénytelen volt elhagyni szeretett városát, Kassát. Férjem ekkor 3 éves volt. Az anyaországban először Olaszliszkán egy évig vagonban, majd a vasúti váróteremben laktak. Később megtudta, hogy Dunakeszin konzervgyár
épül, és karbantartót keresnek. E beosztást sikerült megszereznie. Szolgálati lakást is kaptak.
Így kezdődött a család élet Dunakeszin 1922ben. Miután 1956-ban Lacival összeházasodtunk, másfélévig idős szüleinél laktunk, akik
nagyon jó emberek voltak. Akkor még nem értékeltem a tárgyi emlékeket, pedig visszagondolva, voltak. Szerencsére 2 kis fotelt és egy kis
asztalt elköltözésünkkor elhoztam. Egy-egy darabot megtartottam anyósom staférumjából,
ami még Eperjesről származott/ abrosz, terítő,
tálca stb./ Férjem Kassa utáni vágyakozását, különösen idősebb korában, gyakran hallottam.
Kassát, Eperjest, Besztercebányát bátyjaival
a 60-as években felkerestük, ahol fogyatkozó
számban ugyan, de még éltek rokonok. Tizenkét évvel ezelőtt felkeresett bennünket egy fiatal házaspár. A férj volt a rokon, a rendőrségen
dolgozott, és egy szót sem tudott magyarul, viszont magyar lányt vett el feleségül, így tudtunk
beszélgetni. Sokat beszéltek nekünk a szülőföldjükön maradt magyarok kegyetlen sorsáról.
Férjem a rendszerváltás után telefonhívás fogadásakor Kassai Szakáll Lászlóként mutatkozott
be haláláig…

Tsisch Tamás: pedagógus
és felvilágosult gondolkozó

Bajnok Géza dunakeszi tanár-iskolaigazgató feljegyzése Tsischről

T

anulóéveit követően nevelői
állást vállalt báró tóthprónai
és blatniczai Prónay László
királyi biztos családjánál. Később a jénai egyetem óráit látogatta. A
racionalista gondolkozásmód, a Biblia
kritikai szemmel való vizsgálata, a kereszténység fölé emelkedni kívánó teológiai irány erősen hatottak Tsischre, és
későbbi pedagógiai rendszerének alapjait képezték. Két évet töl-tött Jénában;
1788. évi hazatérésekor a csetneki latin
iskola rektori állását fogadta el.
Csetneken (Štítnik, SK) már 1556ban létezett evangélikus egyház és iskola is, amely eredeti-leg német, később szlovák nyelven működött. A
magyar és német ajkú lakosság adta
ide gyermekeit, hogy szlovákul tanuljanak. Legnagyobb hírét az iskola
Tsisch rektorsága idején érte le, de ekkor megszűnt az iskola nyilvános jellege, ami későbbi hanyatlásához járult
hozzá.
Tsisch – hazai és külföldi tanulmányai alapján – új pedagógiai irányzatot
honosított meg az iskolában. Kiemeltnek tartotta a reáltárgyak és a nyelvek minél magasabb szintű oktatását.
Emellett felismerte, hogy az egyoktatós
modell már nem alkalmas a szükséges

tantárgyi tudás magas szintű átadásához, ezért segédtanítókat alkalmazott.
Az 1792 októberében megnyitott intézetben az első tanévben 12, a következőben már 70, 6–12 éves ifjú tanult.
Tsisch olyan iskola kialakítását tűzte ki
célul, amelyben egy helyen több nyelv
oktatására is lehetőség nyílik. Az oktatás szintjének emeléséhez az is hozzájárult, hogy az egy csoportba járó ifjak
együtt éltek, ettek, aludtak, és oktatóik is folyamatosan jelen voltak. Az így
napi szinten reggel 7 és 12, majd 14 és
19 óra között tanított diákok már egy
esztendő alatt jóval előbbre jutottak tanulmányaikban mint más oktatási intézményekben. Tsisch a természet, a
mozgás, a gyakorlati tanítás kedvelője
volt, a Jénában megismert, Salzmannféle modell alapján nála is az egészséges, értelmes, jó és elégedett tanulók
képzése állt a fókuszpontban.
A tanév szeptember elején kezdődött, míg az évvégi vizsgákra július végén vagy augusztus elején került sor,
így nem igazán volt nyári szünet. A
hétvégén és az ünnepnapokon is voltak a fiúknak elfoglaltságaik, templomba mentek, sétáltak, kirándultak, látogatásokat tettek külön-féle úri családoknál. Étrendjük egészséges és tápláló

Tsisch pedagógiai példaképe:
Christian Gotthilf Salzmann

ételekből állt. Eleinte a diákok és az oktatók az iskolaépületben laktak, később
külső házakat is béreltek.
Annak ellenére, hogy a Tsisch-féle
modell keretében tanuló diákok az iskolai tanulmányaikat a szokványos idő
egyharmada alatt befejezték, a csetneki
iskola hosszú távon nem volt fenn-tartható. Amint a tanulói létszám csökkent, az iskola financiális gondokkal
kezdett küszködni, majd a nevelőotthon 1803–1804-ben megszűnt, az oktatás pedig ismét a város kezébe került. Tsisch Tamás 1836. március 2-án
hunyt el, 78 éves korában.
Tsisch Tamás iskolájában számos,
később híressé váló személy tanult. Így
Szontágh Gusztáv dinnyetermesztő, filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Bredeczky Sámuel
evangélikus püspök, tanár, honismereti író. Haan János (1779–1885) evangélikus lelkész (Haan Lajos evangélikus
lelkész és történetíró édesapja), illetve
id. Walentinyi János sziráki evangélikus lelkész is.
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

Nem sokan hallhatták eddig Tsisch Tamás nevét, pedig 1758.
december 21-én, Dunakeszin keresztelték meg, a Szent Mihálytemplomban. Az evangélikus család valószínűleg a szom-szédos
Fóton élt, anyanyelve a szlovák (tót) vagy a német volt. Fiúgyermeküket tanítónak szánták, ezért előbb az Aszódon, majd a
Selmecen, utána a Modorban és a Késmárkon műkö-dő evangélikus iskolákba járt; ezt követően Debrecenben magyar nyelvet és
irodalmat tanult.
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2019. október 13. napján a helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásával
egyidejűleg a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
is megtörtént. A Dunakeszi Német
Nemzetiségi Önkormányzat sikeresen, nagyobb létszámú képviselőtestülettel megalakult, folyamatosan működik, és a jövőre
határozott céljai vannak.

Az elért eredmények
megalapozták a sikeres folytatást

D

unakeszin a helyi önkormányzati választásokon az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége nyolc jelöltet indított, és a sikeres szavazási
procedúra után öt fővel megalakult a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Dr. Mervald
Anna visszavonult az aktív elnöki teendőktől, akit a képviselőtestület az alakuló ülésen az Örökös
Tiszteletbeli Elnök tisztség betöltésére választotta. 2019-2024 közötti időszakra Tóth Tamást az elnöki,
Várkonyi Kurszánt elnökhelyettesi
tisztségek betöltésére választották a
képviselők. Pethő Krisztián Mátyás
a jegyzőkönyv és határozatok hitelesítője feladatot vállalja továbbra
is, Druzsin Zsuzsanna és Szilassiné

Lutz Mariann pedig új képviselői az
önkormányzatnak.
A 2014-2019-es időszak eredményét
tekintve igazi sikertörténetnek, eredményes csapatmunkának tekintem tevékenységünket, és ezt szeretném megőrizni, egyes helyeken javítani 20192024 között. Az elkövetkezendő négy
évben a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat nagy lehetőség előtt
áll - gondolok itt többek között a német
testvérvárosi kapcsolat(ok) kiépítésére, szorosabbá telére, személyes, német
nyelven történő kommunikációra. Célom, hogy a német nyelvtudás használatával élő külföldi kapcsolatokat alakítsunk ki, német nyelvterületeken
rendezett eseményekre látogassunk el.
Jelenleg, a koronavírus miatti korlátozások idején a rendezvények sajnálatos, jogos és érthető módon nem kerül-

Házasságot kötöttek

Tisztelt Látogatóink!
A járványügyi intézkedések miatt
intézményünk határozatlan ideig nem
fogadhat látogatókat.
A tavasszal elmaradt programoknak
igyekszünk ősszel helyet találni
a naptárban és lehetőség szerint
bepótolni őket.
Bízunk a mielőbbi kinyitásban,
addig is azon dolgozunk, hogy minél
szívvonalasabb programokkal várjuk
az újrakezdést.
Üdvözlettel,
Csoma Attila
VOKE JAMK
igazgató
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nek megrendezésre, így a mi közösségi-tevékenységünk, általunk támogatott rendezvények sem. Bízom benne,
hogy a szükséges idő letelte után ismét
valódi aktív tevékenységet fogunk tudni végezni és támogatni.
Továbbra is kiemelten tervezünk a
• német nemzetiségi és nyelv oktatás,
• a zene, tánc és művészeti oktatás
támogatásával és a
• hagyományápoló rendezvényeken
való részvétellel
Bízom benne, hogy hamarosan vége
lesz a koronavírus miatti speciális helyzetnek és mielőbb találkozhatunk személyesen is, de addig is sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek.
Tóth Tamás elnök
Dunakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzat

2020. március 5.


Kiss László és Németh Katalin Mária
Bilinszky Ádám és Vallner Tímea

2020. március 7.

Berényi Attila és Nagy Vivien

2020. március 19.

Miklós Gábor és Keserü Anita

Mindannyiuknak sok szeretettel gratulálunk, örömteli életet kívánunk!

MUNKAERŐ FELVÉTEL
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit
Kft. azonnali kezdéssel, hosszú
távú munkalehetőséget kínál az
alábbi munkakörök betöltésére:

Tehergépjármű sofőr
Feltételek: - "B, C"kategóriás
jogosítvány, min. 3 év gyakorlat
Érdeklődni Glasza Gábor
városüzemeltetési vezetőnél
(mobil: 06-30-261-6351) vagy
e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Rakodó segédmunkás
Feladatok:
- közterületi, hulladékszállítási
munkavégzés
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- 8 általános
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót, Göd)
Jelentkezés személyesen Glasza
Gábor városüzemeltetési vezetőnél
(mobil: 06-30-261-6351) vagy
e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Lakatos
Feladatok:
- épületek/közterek
berendezéseinek, szerelvényeink
telepítése, karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos feladatok
ellátása
- kisebb építőmesteri feladatok
kezelése
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- Lakatos szakképzettség
Előnyt jelent:

- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót, Göd)
-"B"kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés Turányi Balázs
vagyongazdálkodási vezetőnél
(mobil: 06-30-203-1063) vagy
e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Asztalos
Feladatok:
- épületek/közterek
berendezéseinek, telepítése,
karbantartása
- kisebb-nagyobb asztalos
feladatok ellátása
- kisebb építőmesteri feladatok
kezelése
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- asztalos szakképzettség
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót, Göd)
-"B"kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés Turányi Balázs
vagyongazdálkodási vezetőnél
(mobil: 06-30-203-1063) vagy
e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Távfűtési területre
kazángépész /
kazánkezelő
Feltétel: - kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés
Előnyt jelent: - csőszerelő,
villanyszerelő, lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes
ismeretek
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely

Távfűtési területre
csőszerelő, karbantartó
Feltételek: - Csőszerelői
szakképzettség és/vagy legalább 1
éves gyakorlat a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent: - Láng -és
ívhegesztési képesítés és/vagy
gyakorlat
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Jelentkezés személyesen Párzsi
Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: 06-30-9706-491)

Gondnok

Amit kínálunk:

Feladatok:
- gondnoki munkák, apróbb
javítások, karbantartás, kertészeti
munkák városi intézményben
- nappali munkavégzés hétfőtől
péntekig
Feltétel:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében
levő lakhely (Fót, Göd)                            
Előnyt jelent:
- szakmunkás végzettség
Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk!
Jelentkezés személyesen Párzsi
Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: 06-30-9706-491)

- Bejelentett, biztos és hosszú távú
munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias
munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Az önéletrajzukat a
kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.
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Nagy jövő előtt áll Dely Marcell Dominik

A magyar birkózás
egyik reménysége
Dely Marcell Dominik birkózó sportcsaládban él Dunakeszi alsón. Édesanyja fiatal korában kiváló
atléta volt, édesapja röplabda, kézilabda és karate sportágban jeleskedett. Öccse, Levente az UTE
11-éves korosztályos labdarúgó csapat kapusa.

Dely Marcell
- Hogyan kötöttél ismeretséget a
Dominik birkózással? – kérdeztem Marcellt.
és edzője,
- Nagyon egyszerűen kezdőNémeth István dött. Újpestre jártam óvodába,

ahol 2010-ben, nagy csoportos koromban heti egy alkalommal az
óvónénik levitték a gyerekeket az
Újpest birkózócsarnokába ovi tornára, ahol sorversenyeket rendeztek nekünk. Az ottani edzők előrehátra bukfencet és egyéb ügyességi
feladatokat gyakoroltattak velünk.
Már itt látszott, hogy nagyon gyorsan tanulok, és szeretek abban a közegben lenni. 2009 szeptemberében kezdtem az első osztályt és mivel nagyon hiányzott nekem a mozgás, néha szüleim levittek birkózó
edzésre. Boldogan mondom el, idén
lesz 10 éve, hogy megszakítás nélkül
az UTE versenyzője vagyok! – avat
be a kezdetekbe a fiatal sportember.
- Ebben a korban, 7-9 évesen is
vannak már versenyek a gyerekeknek, ilyenkor még odafigyelnek arra,
hogy minden gyereknek legyen sikerélménye, mindenki kap érmet,
hiába kap ki akár háromszor is. Ez
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motiválja a gyerekeket. Már itt látszott Marcin, hogy mind az edzésmunkában, mind a versenyeken a
maximumot próbálja kihozni magából, hol több, hol kevesebb sikerrel.
Ebben az időszakban majdnem minden versenyen a dobogó valamelyik
fokán állhatott – kapcsolódott be a
beszélgetésbe az édesapa.

- 2014-ben Albert Flórián szabadfogású nemzetközi versenyen
arany, Diákolimpián kötöttfogásban bronz, szabadfogásban ezüstérmet szereztem. A következő évben
– 2015 – Budapest bajnokságon szabadfogásban aranyérmet hoztam el.
Dunaharasztin rendezett diákolimpiáról aranyéremmel tértem haza.

- Áttörés 2013-as év?
- A 2013-as év hozta el a sikersorozatot. Még nem voltam 10 éves,
amikor Diák 2-es korosztályban
a Diákolimpián, 42 versenyző közül bronzérmet szereztem – folytatta Marci. - 2014-ben kötöttfogásban
ismét bronzérmes, majd ugyanebben az évben szabadfogásban már
döntőben birkóztam és ezüstérmes
lettem. Ebben az évben megnyertem az Albert Flórián Szabadfogású
Emlékversenyt. Ettől az évtől kezdve már ellenfeleim tudták, hogy velem a versenyen számolni kell.

- 2016-os esztendő igazi siker sorozat volt! Úgy tudom, ahol elindul, csak nyertél?
- Andi Walter ausztriai emlékverseny volt az első külföldi utam és
győztem, őt követte a szabadfogású országos bajnokság. Dunaszerdahelyi aranyat követte a diákolimpiai és budapesti arany. A diákolimpián szabadfogás és kötöttfogásban
végeztem az első helyen, 2016-ban
elnyertem az UTE Legeredményesebb Sportolója címet.

- Látván Marci tehetségét ehhez
a sporthoz úgy gondoltam áldozni kell rá és saját költségen elkezdtünk versenyekre járni, én fizettem a nevezési díjat, útiköltséget,
szállást mindent – vette át a szót az
édesapa. - Bejártuk egész Magyarországot, meghívásos és nemzetközi versenyeket, majd célba vettük a
környékbeli országok nemzetközi versenyeit is, hogy tapasztalatot
gyűjtsünk, sok különböző versenyzővel birkózzon. Egyre több versenyt nyert itthon is, külföldön is.
Látszott, hogy nemzetközi szinten
is megállja a helyét. 2016-tól a válogatott edzéseken is számítottak
már rá, majd a válogató versenyeken megszerezte a serdülő, majd később a kadet válogatott első számú
versenyzője pozíciót, az adott súlycsoportjában.
- Mit hoztak a következő évek? kérdezem Marcellt.

- 2017-ben folytattad a sikersorozatot?
- Igen. Serdülőknél kötött és szabadfogásban aranyérmet szereztem.
Nemzetközi versenyen, Rimaszombaton kötöttfogásban nyertem. A
diákolimpián szabadfogásúak között lettem első. Az UTE a birkózás
Legeredményesebb Sportolója címet másodszor sikerült elnyernem.
- 2018-ban is hoztad a szép eredményeket, kijutottál Európa-bajnokságra.
- A serdülő kadet válogatottnál
szabadfogásúak között, arany és
ezüstérmet szeretem, így kijutottam
Észtország fővárosába, Tallinnba,
Európa legnagyobb ifjúsági szabadfogású versenyére, melyen a serdülőknél bronzérmes lettem. Itt 12
szőnyegen, 2200 birkózó volt jelen.
Ott voltam Skopjéban a kadet Európa-bajnokságon, 12. lettem. A serdülő Európa-bajnokságot Győrben
rendezték meg, 5-6. helyen végez-

tem. Születésnapomon (15) a diákolimpián, mindkét nemben aranyérmes lettem. Ausztriai nemzetközi
versenyt is megnyertem. Többször
részt vettem nemzetközi edzőtáborban, UTE szervezésében 15 napos edzőtáborozáson voltam Amerikában.
Első éves kadetként, 2019-ben
meghívtak a junior válogatott egy
nemzetközi versenyére, ahol 3 évvel idősebb fiatalokkal birkóztam,
külön szülői engedéllyel. A verseny
legfiatalabb versenyzője voltam.
Ebben a sportágban nem mindegy,
hogy 16 vagy 19 éves vagy! A verseny megnevezése „Olimpiai reménységek versenye” volt, ahol
kiváló birkózással a bronzérmet
szereztem meg, egy vesztes és öt
győztes mérkőzéssel. A kadet válogatott alapembereként számítanak
rám és ez jóleső érzés, már a juniorok felé is kacsingatok. A birkózó
sport felé mutatott alázatommal,
felhívtam a figyelmét a felnőtt válogatott szövetségi kapitányának Dvorák Lászlónak is -, aki többször
meghívott a felnőtt keret edzésére,
ahol a Kazahsztánban világbajnoki bronzérmesként olimpiai kvótát is szerző Ismail Musukaev-vel
is többször tudtam birkózni, ami
hatalmas motiváció volt számomra. Az elmúlt négy évben megjutalmaztak az UTE Legeredményesebb Birkózója címmel. Sajnos az
elmúlt év 4-5 világversenyén a sorsolás nem kedvezett nekem, mert
első mérkőzésre mindig a regnáló Európa vagy világbajnokot kaptam meg.
- Hogyan indult a 2020-es év?
- Az idén utolsó éves kadet vagyok, a születésem miatt ez a „jobb”
évem, mert idén egy évvel fiatalabbak és egy évvel idősebbek vannak
velem egy korosztályban, ha lennének versenyek. Idén júniusban Katowicében lenne az Európa-bajnokság, augusztusban Budapest
rendezné a korosztályos Világbajnokságot, ami szintén óriási motiváció lenne, de lehet, hogy a koronavírus közbeszól. Meglátjuk, mit
hoz a jövő, meddig tart ez a koronavírusos időszak. Ennek ellenére a
technikai végrehajtás, küzdő birkózás nincs, de minden nap edzéssel
készülünk, hátha... Célom a junior
és felnőtt válogatottság. Köszöntet
szeretnék mondani edzőimnek: Németh Istvánnak, Kapuvári Gábornak, Martin Gábornak és gyerekkoromban Fakan Gábornak
- További sok sikert kívánunk!
Solymosi László

Duna-parti
PILLANATKÉPEK

A

kellemes tavaszi időjárás sokakat
csábít a város gyönyörű Duna-parti sétányára, a vízpartra. A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben városunk polgárai betartják a hatóságok
által elírt szabályokat, fegyelmezettek, vigyáznak önmagukra és másokra.

A szabad strandon, a Duna kavicsos partján is - miközben élvezik a lelket melengető
napfényt - betartjuk a biztonságukat jelentő
távolságot, mert tudják, érzik, hogy csak is
összefogva, egymásra figyelve tudjuk a legkisebb veszteséggel legyőzni a járványt!
Fotó: KesziPress

Balatoni Márta:
van remény
Rohanó világunkban talán mással is előfordult már, hogy hozzám hasonlóan az
ember néha „elhagyja a fejét”, na de a tárcáját, ami velem megtörtént, azt remélem kevesen élték át – írja olvasónk, Balatoni Márta, aki apró részletességgel beszámolt arról, hogy egy ilyen nem várt eset miatt milyen nehéz helyzetbe került.

M

int oly sok embernek, neki is a tárcájában volt a szemé-

Téli-nyári
gumi csere!

lyi igazolványa, lakcímkártyája, bankkártyája, névkártyája, pénze… „Mindenem
elveszettnek látszott, amin
átmentem még az ellenségemnek sem kívánom” –
osztja meg lelkiállapotát olvasónk, aki azt is elárulta –
mint utólag kiderült -, hogy
az autóbuszon veszítette el
hivatalos okmányait.
Mint a levélből kiderült,
egy napon keresztül kétségek között „vergődött”, hiszen minden okmánya elveszett, melyek helyett újat készíttetni a fárasztó, időigényes utánjárás mellett nem
kevés kiadással jár – cikáztak gondolatai.

„De nagy szerencsémre egy rendkívül tisztességes, jó szándékú fiatalember találta meg a tárcámat,
aki a benne lévő névkártyám alapján másnap telefonált és érintetlenül elhozta a lakásomra a számomra
„kincset” jelentő tárcát, és
annak tartalmát. Végtelenül
boldog voltam, és ma is hálás vagyok a dunakeszi Mészáros Balázsnak, aki példás
cselekedetével megerősítette bennem, hogy a mai „befelé forduló világunkban” is
vannak nagyszerű emberek,
akikre büszkék lehetünk.
Köszönöm! – zárta levelét
Balatoni Márta.
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Kundlya Zsófia: egy pillanatra
sem adtam fel, online
Cheerleader gálát szerveztünk
2019 márciusában került megrendezésre az I. VSD Cheerleader Gála a Radnóti Miklós Gimnázium
Sportcsarnokában. A Városi Sportegyesület Dunakeszi Cheerleader szakosztálya által rendezett
esemény célja az volt, hogy minden csapatunk, minden sportolónk bemutathassa koreográfiáját a
szülők, családtagok, barátotok, érdeklődők nagy örömére.

A

sport mellett a gyerekek
szórakoztatására is gondolva az előadásokon kívül lehetőség volt kis
kézműveskedésre (pl. gyöngyfűzés,
színezés) is, illetve a berendezett fotósarokban készült képek pedig azóta
már a családi albumba vagy a közösségi oldalakra kerültek A gála teltházas
volt, több mint 400 vendéggel. A pozitív visszajelzések alapján megerősítést
kaptunk, hogy a következő évben is
megrendezzük az eseményt, igyekezvén ezzel hagyományt teremteni.
Csoportjaink a jelen évad szeptemberi indulása óta készültek a fellépésekre, legfőképpen a 2020-as gálára,
ami csak a pomponosokról szólt volna.
Februárra minden koreográfia készen
állt, és amolyan főpróbaként az óvodásokkal teremfoci bajnokságon, az iskolásokkal farsangokon, jótékonysági bálokon léptünk fel.
Közel 200 gyermek látogatja edzéseinket, az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, így őket és családjukat
vártuk a gálára.
Minden gyermek, edző és szülő nagyon készült a március 28-ra tervezett
gálánkra, ahová Dunakeszi város, az
Sportigazgatóság és Egyesületünk ve-
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zetői is szeretettel fogadták el a szakosztály meghívását.
Sajnos az időközben kialakult helyzet ellehetetlenítette a gála megtartását, legalábbis a tavalyihoz hasonló formában…
De ha Mohamed nem megy a hegyhez, a hegy megy Mohamedhez.
Így mint a szakosztályvezető nem
adtam fel, és a kis ovisok, fiatal iskolások szemszögéből nézve nem szerettem
volna, ha úgy kelljen visszaemlékeznünk 2020-ra, hogy a gála elmaradt.
Ne maradjon ez rossz emlékként, így
otthonról – digitális, online megoldások segítségével – valósítottam meg és
vittem el a gálát a gyerekek otthonába.
Hosszas tervezés – és a technikai
akadályok leküzdése - után videókat
készítettünk és osztottunk meg, amelyek ugyanazokat a részeket tartalmazták, mint amelyek a valós rendezvény
elemei lettek volna.
A köszöntésekkel kezdtünk, amelyek kapcsán ezúton is nagyon köszönöm Dióssi Csaba polgármester úrnak,
Seltenreich József sportigazgató úrnak,
Temesvári Istvánnak, a VSD elnökének, Horváth Péternek, egyesületünk
operatív vezetőjének, valamint edzőimnek, hogy otthonról felvett bíztató

szavakkal köszöntötték a gyermekeket.
Ezt követően közösen bemelegítettünk egy aerobikos videóval , amelyben kislányomnak, Lénának is fontos
szerep jutott.
Online gálánk fő eleme egy olyan
közös koreográfia összeállítása volt,
amit az ovisoktól a legnagyobbakig
meg tudtak csinálni, és ezt gyakorolhatják, előadhatják a jövőben is. (A későbbiekben ezt fel szeretnénk használni egy közös találkozáskor, amint már
lehetséges lesz, hogy együtt eltáncolhassuk!)
Ezt követően régebben felvett edzésvideókból és képi összeállításokból
szerkesztettem korosztályonként és
ügyességi szintenként a sportolóknak
otthon végezhető talajakrobatikai, hajlékonysági feladatokat, illetve a szülők,
testvérek bevonásával végezhető piramisokat is.
Végül minden csoport februári koreográfiája is felkerült – a szülők felvételei alapján – amit a gyermekek
megint csak eltáncolhattak otthon.
Természetesen ez alkalommal sem
maradhattak a résztvevők ajándék nélkül, így egy oklevelet kaptak, amelyet
otthon kinyomtathatnak, illetve a személyes találkozásunkkor vár még rájuk egy külön a kis pomponosoknak
készített meglepetés.
Persze a rendhagyó gálánk végezével
sem állunk le. Már korábban, amikor
az edzéseinknek helyt adó intézmények bezártak, létrehoztam egy új csoportot a közösségi oldalon, ahová mindenkit szeretettel várok, akit érdekel a
pomponozás – jelenleg online, illetve
házi, otthoni – világa (facebook.comon a „VSD Cheerleaders online videók csoport). Ide folyamatosan töltöm
fel az edzésvideókat, koreográfiákat és
egyéb unaloműző játékokat.
Bízom benne, hogy hamarosan újra
személyesen is találkozhatunk, folytathatjuk az edzéseket, jövő márciusban pedig megrendezhetjük a III. VSD
Cheerleader gálát, és ha rendhagyó, de
kellemes emlékként gondolunk majd
vissza a II. gálánkra.
Kundlya Zsófia

Nemzetközi tornákon edződnek a VSD
ifjú kézilabdázói
A bajnokság ugyan még hivatalosan nem ért véget, de a VSD
kézilabda csapatának férfi utánpótlás vonalán már értékeltük a szezont, aminek a koronavírus egyik napról a másikra vetett véget. Povázsay György, Jakab Krisztián és Rigó
Zoltán triót kérdeztük, a VSD három vérprofi edzőjét, hogy
mitől ilyen népszerű a kézilabda Dunakeszin?
- Szuper összhang, sok utazás,
milyen volt a szezon, amíg a koronavírus engedte, hogy kézilabdázzatok?
Jakab Krisztián: - Az én srácaim az U13-14-15-ös bajnokságokban szerepelnek, körülbelül 40 játékos versenyzik most aktívan az
én irányításommal. A 2019/20-as
évben számos nemzetközi tornán
megfordultunk. Voltunk Kaposváron, aztán részt vettünk a Ferenczy
Tornán Budapesten. Az én vezérelvem, ha lehet így megfogalmazni
– sikerem – a külföldi tapasztalatszerzésen alapul. Sokfelé viszem a
játékosaimat, hiszen a magyar bajnokságban kevesebb a játéklehetőség az alacsony meccs szám miatt.
Ezt kell „felturbóznunk”, ez viszont
sok utazással jár. Tapasztalatom
szerint nagyon motiváló és elengedhetetlen a gyerekek fejlődésében, hogy sokfajta játékosstílussal
és játékoskultúrával megismerkedjenek. Nagyon összetartóak a fiúk,
hiszen sok időt töltenek együtt.
Csak néhány állomásunk a sok közül: jártunk Szentgotthárdon októberben, szerb-szlovák-szlovénosztrák csapatokkal mérkőztünk
és a 2006-2007, illetve a 2007/2008as korosztállyal képviseltettük magunkat. Ott voltunk az Üstökös
Kupán, ahol lehetőségünk nyílt komoly, NB I-es csapatokkal mérkőzni. Már a 2020-as évet is külföldön
nyitottuk, Presov az U13-as korosztállyal, 2007-2008-asokkal játszottunk szlovák és osztrák csapatok ellen. Innen Pozsonyba vezetett
az utunk egy nemzetközi tornára. Most indultunk volna Koperbe,
a Húsvéti Tornára, de ezt a vírushelyzet miatt lefújták. Klagenfurt
is tervben volt a nyári időszakban,
de vélhetően az is kimarad. Intenzíven éljük a kézilabdás életünket,
sok tervezéssel, jó szülői gárdával,
lelkes gyereksereggel. Hát valahogy
így működünk mi.
- Mindkét csapatod a másodosztályban szerepel, ifik és serdülők egyaránt. Milyen volt ez az év?
Povázsay György: - Ha röviden
összegeznem kéne, hullámzó, pe-

dig nagyon optimistán indultunk
neki ennek az évnek. Az ifi és a
serdülő csapat is a másodosztályban kezdte meg a szereplést, serdülőben ugyan vigaszágon kerültünk
fel a másodosztályba, de a bennmaradás mindenképp célunk volt. Nehéz lesz a kitűzött célt elérni, a létszámunk ingadozik és az egyetlen
kapusunk Rónai Ricsi sérülése sem
könnyít a helyzeten.
Az ifisták szereplése is ingadozó volt. Olyan sérülések jöttek,
amik teljesen megakasztották az
eddigi előmenetelünket. Elveszítettünk két kulcsjátékost, a korábbi szezon gólkirályát Laboncz Leventét, aki szeptember óta pályára sem tudott állni és a kezdő irányítónkat Lovistyék Leventét, aki a
bajnokság előtti felkészülési tornán
sérült meg. Ez azért okozott némi
fejtörést.
A korosztálynak specifikuma,
hogy én érettségizőkkel és egyetemistákkal is dolgozom. Sokan a
srácok közül érettségire és a felvételire készülnek. Nyilván ezek most
a prioritások. Pedagógusként pontosan tudom, hogy milyen fontos a
tanulás, de így az edzések érthető
módon háttérbe szorultak és a külföldi tornák is kimaradtak. Valamit
valamiért, tartja a mondás. Edzőtábort minden évben tartunk, reméljük idén is lesz rá lehetőségünk. A
körülményeket tekintve egyébként
jól szerepelt a csapat, nem panaszkodom. Külön büszkeség számomra, hogy mind a két csapatomnál
többen feljátszanak az ifibe, illetve a felnőttbe. Sok ügyes tehetséges
gyerekünk van, büszke vagyok rájuk. Remélem még sok örömöt fognak okozni nekünk!
- A másik nagy serdülő-ifi kombinációt Te viszed. A sportág népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy két csapatunk is
van ebben a korosztályban. Nálatok hogy telt ez a rövidke szezon?
Rigó Zoltán: Jól sikerült minden, amit elterveztünk. Ott vagyunk, ahol az erősségünk mutatja. Egyik csapatommal 5. a másikkal 6. helyen állunk jelenleg,

amennyire lehet előre eredményeket közölni, ez talán így is marad.
Egy közepesen intenzív évet zártunk, voltunk jó pár hazai szervezésű tornán és Presovban egy nemzetközin is. Ez utóbbin fel volt adva
a lecke, gyakorlatilag végig két évvel idősebb, horvát, ukrán és szlovák csapatokkal játszhattunk, akik
kilóban és tapasztalatban is leiskoláztak minket. Ettől függetlenül szépen tartottuk magunkat,
szoros meccsekkel játszottuk végig. Hazai tornák közül Kecskeméten volt emlékezetes a szereplésünk, itt Kőhalmi Patrik a torna legjobb kapusa lett és a Mercedes igazgatója adta át az elismerést
neki. Nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon jó a csapat, imádom
őket. Egyénileg is jók a srácok, de
csapatban még inkább. Legbüsz-

kébb talán a legutóbbi mérkőzésünkre vagyok, ahol egészen a második félidő 23. percéig vezettünk,
de végül döntetlennel jöttek le a pályáról. Itt igazán megmutatkozott,
hogy mennyire együtt lélegzik a
csapat. Én is igyekszem motiválni őket, amennyire csak lehet. Voltunk már együtt gokartozni, ez volt
a bajnokság végén a jutalom. Idén
paintball volt tervben, de a vírus
ezt is keresztülhúzta. Szerencsés
vagyok a szülői gárdát illetően is,
nagyon elfogadóak és kooperatívak
és ez meglátszik a fiúk hozzám való
viszonyában is. A mostani helyzetben is tartjuk a kapcsolatot közösségi hálón, viberen. Reméljük, hogy
ennek is vége lesz egyszer és újra
Velünk Sportol Dunakeszi!
Mészáros-Schöffer Zsuzsa
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Ha Ön mégsem tudna
eljönni hozzánk...

Krémfagylat többféle
ízesítéssel elvitelre is!
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Rév Festék KISÁRUHÁZ
Ha egy hőszigetelést
valóban 20 évre tervez,
megéri-e olyan,
gyenge minőségű rendszert
választani, amelyik
pár év alatt kifakul,
elporlad, bealgásodik?
Szerintünk nem!
Koronázza meg házát
minőségi hőszigeteléssel!

A Trilak és Baumit gyár
termékei hosszú évekig
fogják Önnek őrizni az
otthon melegét.

...mert értünk hozzá!

Online sportolásra hív a VSD!
A Városi Sportegyesület Dunakeszit
is komolyan érinti a koronavírus járvány betörése, de a 23 sportágat, 15
szakosztályt és több mint 3000 sportolót számláló VSD nem az a sportegyesület, amely ettől megrettenne.
Online sportolás vert gyökeret az
egyesületben, már napok óta zajlik a
munka az online térben.

A

z érvényben lévő szabályokhoz
maximálisan igazodva, taktikát váltott Pest megye legnagyobb sportegyesülete és az online sportolás felé nyitotta meg a kapukat.
Temesvári István elnök összefoglalta nekünk, hogy mi változott a VSD-ben néhány nap leforgása alatt.
„Rengeteg kiváló sportolónk van, NB
I-es sportolóink vannak az asztaliteniszben, NBI/B-s versenyzők a kézilabdában,
asztaliteniszben. Diákolimpiákat nyerünk,
Európai- és világversenyeken mérkőzünk,
nekünk az nem opció, hogy most hónapokig leálljunk. Dunakeszin 3000 fő fölötti
létszámot mozgattunk meg eddig is, benne vagyunk az iskolai és az óvodai programokban, folytatnunk kell, nem állhat le
a munka. A sportolóinkat fitten, edzésben
szeretnénk tartani, hiszen, ha egyszer újraindul az élet, akkor annak lesz helyzeti elő-

nye, aki nem a nulláról kezdi meg az újra
építkezést.
Rengeteg szuper edzőnk van, technikailag is jól képzett csapatunk, erre építve
zárt, közösségi médiás csoportokban zajlik tovább az élet és sportol tovább a VSD.
Tervezzük a videós oktatásokat, készülnek
az egyéni edzéstervek, folyamatosan megy
az ötletelés. Minket is meglepett, hogy
gyakorlatilag 3 nap leforgása alatt fenekestől felfordult az életünk, de néhány gyors

online meeting, egy kis szervezés és meg
is volt a VSD B terve. Felelős csapat az áll
az egyesület mögött, akik tettre készen váltottak át fejben és azonnal reagáltak erre a
nem éppen könnyű helyzetre.
Büszke vagyok a csapatomra, büszke vagyok a VSD-re! Néhány hónapig most új
szlogennel jövünk: Online Sportol Dunakeszi!”
Mészáros-Schöffer Zsuzsanna

