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

Elsődleges szempont
a fokozatosság és a biztonság

DUNAKESZIN EGYELŐRE NEM LÉPNEK ÉLETBE AZOK A KÖNNYÍTÉSEK, AMELYEK AZ ORSZÁG TÖBBI RÉSZÉT MÁR ÉRINTIK, MÉGIS
FONTOS, HOGY FOKOZATOSAN VISSZATÉRJÜNK A MEGSZOKOTT KERÉKVÁGÁSBA, ÉS AZ EMBEREK MINDENNAPI PROBLÉMÁIVAL
IS FOGLALKOZZUNK – FOGALMAZOTT A LAPUNKNAK ADOTT INTERJÚBAN TUZSON BENCE, A PEST MEGYEI 5-ÖS SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE. MINT MONDTA, TOVÁBBRA IS SZERETNÉK KONTROLL ALATT TARTANI A JÁRVÁNYT, EZÉRT
ARRA KÉRTE A DUNAKESZIEKET, HOGY TOVÁBBRA IS TARTSÁK BE A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS SZABÁLYAIT, ÉS CSAK ALAPOS OKKAL
HAGYJÁK EL AZ OTTHONUKAT.
– Fokozatosan újraindul a termelés, mintha visszatérne az élet a koronavírus-járvány előtti, normális
kerékvágásba hazánkban, Dunakeszi egyelőre mégis kimarad ezekből a
folyamatokból. Ránk miért nem vonatkoznak a könnyítések?
– Fokozatosan, szigorú menetrend szerint lehet újraindítani az életet Magyarországon, de emellett továbbra is nagyfokú elővigyázatosságra van szükség. A koronavírus-járvány azonban nem egységesen, nem
azonos mértékben terjedt el hazánkban, ezért figyelembe kell vennünk a
területenként jelentkező különbségeket is. Pest megye, akárcsak a főváros,
sajnos a fertőzéssel leginkább érintett
területek közé tartozik, ezért itt, nálunk egyelőre még nem lehet alkalmazni a vidéken bevezetett könnyítéseket, nekünk egy ideig még türelmesebbnek és fegyelmezettebbnek kell
lennünk ilyen tekintetben, mint a hazánk más részein élő honfitársainknak. A számadatok ugyanis azt mutatják, hogy az aktív fertőzöttek hetven százaléka Budapesten és Pest megyében van. A kijárási korlátozásokat
és a szigorú intézkedéseket ezért a fővárosban és a megye egyes járásaiban
továbbra is indokolt fenntartani. Néhány szabály persze továbbra is mindenképp változatlan marad Pest megyében és az ország más területein
is: így például a legveszélyeztetettebbek, vagyis az idős emberek biztonságát ezután is garantálni fogjuk. A kormány döntése értelmében kötelezően
tesztelni kell a kórházakból kimenő
és oda felvett új betegeket, akárcsak
az idősotthonok dolgozóit is.
– Továbbra is a magyar egészségügy áll a védekezés frontvonalában.
Az elmúlt hónapok intenzív munkája a könnyítések ellenére is folytatódik?
– Csaknem két hónap megfeszített munkája után Magyarország ma
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olyan helyzetben van, hogy az egészségügy akár a tömeges megbetegedések kezelésére is felkészült. A koronavírus-járvány elleni védekezés
első fázisának legfontosabb feladata az egészségügyi rendszer felkészítése volt, és ezt a munkát elvégeztük.
Most négy egyetem orvostudományi
karának összefogásában reprezentatív tesztelés kezdődött, amellyel felmérhetjük, hogy az ország körülbelül
hány százaléka eshetett át a betegségen. A járvány terjedését sikerült lelassítani, a magyar számok kifejezetten kedvezőek, viszonylag alacsonyan
maradt a fertőzöttek száma, de minden ilyen esetben a legrosszabb forgatókönyvre kell felkészülnünk, és ennek megfelelően intézkedtünk.
– Túl vagyunk az érettségiken. Mivel Dunakeszi egy olyan régióba tartozik, amelyben országos szinten is
a legpozitívabbak közé tartoznak a
népesedési mutatók, számunkra különösen fontos az oktatás kérdése.
Mire számíthatnak a diákok, mikor
térhetnek vissza az iskolákba?
– Nagyon büszke vagyok arra,
hogy a Radnóti Miklós Gimnázium évek óta top helyen szerepel a középiskolák rangsorában, az érettségizők több mint kilencven százaléka
bejut a felsőoktatási intézményekbe.
Ez komoly teljesítmény mind a diákok, mind a pedagógusok és a szülők részéről is. Annyi teljesen bizonyos, hogy májusban még mindenképp érvényben marad a tantermen
kívüli, digitális oktatás, a továbbiakról, így tehát a júniusi helyzetről is később kell majd meghozni a döntést,
amikor már látjuk azt is, hogy időközben hogyan alakulnak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatok.
Vagyis ahhoz, hogy felelős döntést
tudjunk hozni, látnunk kell majd azt
is, hogy májusban megfelelő mértékben csillapodik-e a járvány. Dunakeszi valóban az öt olyan járás közé tar-

tozik Magyarországon, ahol a népesedési mutatók azt mutatják, hogy hos�szú távon is magas marad a születések
száma. Ezért a dunakesziek számára
az óvodai, bölcsődei és iskolai képzéseket – a Dióssi Csaba vezette önkormányzattal kiváló együttműködésben – helyben szeretnék biztosítani.
Jelenleg az általános iskolákban van
hatalmas gyerekszám, ami azt jelenti, hogy az előttünk álló időszakban
a középiskolákat kell majd bővíteni.
Ezzel tehát az a célunk, hogy helyben
tanuljanak tovább a gyerekek. Nagyjából két év múlva lehet arra számítani, hogy a létesítmények – két új középiskola és egy kulturális centrum –
megvalósulhatnak.
– A város országgyűlési képviselőjeként Ön aktívan együttműködik a
helyi önkormányzattal. Bírja energiával, hogy egyszerre két szinten is
jelen legyen?
– Dunakeszi országgyűlési képviselőjeként a parlamentben is az a feladatom, hogy az itt élő emberek érdekeit képviseljem, arról pedig, hogy
számukra melyek a legfontosabb aktualitások, nemcsak a személyes találkozások alkalmával, hanem a város önkormányzata révén is informálódom, ezért is különösen fontos számomra a mostani jelenlét is.
Így például a Dunakeszi Operatív
Törzzsel közösen áttekintettük a járványügyi helyzetet. Bár a városunkban egyelőre még nem lépnek életbe
azok a könnyítések, amelyek az ország többi részét már érintik, mégis fontos, hogy fokozatosan visszatérjünk a megszokott kerékvágásba, és
az emberek mindennapi problémáival is foglalkozzunk. Továbbra is szeretnénk a járványt kontroll alatt tartani, ezért kérem, hogy a dunakesziek
továbbra is tartsák be a kijárási korlátozás szabályait, és csak alapos okkal
hagyják el otthonukat.
Szabó Palócz Attila

Összefog az önkormányzat és az országgyűlési képviselő

Segítenek az idős embereknek
az e-recept kiváltásában

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

A

koronavírus elleni védekezés második szakaszába
léptünk – mondta Tuzson
Bence, aki köszönetét fejezte ki a szabályokat fegyelmezetten betartó lakosságnak és a védekezést irányító önkormányzatnak, valamennyi
aktív közreműködőnek.
Eredménynek tartja, hogy országosan sikerült a járvány terjedését lelassítani, melynek eredményeként az
egészségügy fel tudott készülni a védekezésnek arra a szintjére, hogy akár
sok beteget is képes legyen ellátni. Ez
igaz helyi és országos szinten is – emelte ki az országgyűlési képviselő.
Fokozatos, komoly óvintézkedések
melletti nyitást ott lehetett elrendelni,
ahol jóval kevesebb a betegek száma –
utalt a részleges enyhítésekre.
Budapesten és Pest megyében van
a legtöbb beteg – bár területileg, járásonként nem egységes –, ezért a szakemberek javaslatára továbbra is fenntartják az eddig bevezetett korlátozásokat. Az viszont bíztató, hogy noha
szigorú, zárt körben, de már el lehet
kezdeni az edzéseket, a sportolást.
– A következő időszakban változás
várható az egészségügyi intézményekben is – fogalmazott Tuzson Bence, aki
hozzátette: két hét múlva lehet esetleg
szó arról, hogy Pest megyében is enyhítenek a kijárási korlátozáson.
A további országos enyhítésről nagyon óvatosan fogalmazott. Mint
mondta nem lehet előre meghatározni
a járvány terjedésének dinamizmusát,
ezért várhatóan két hét múlva tudnak
arról is nyilatkozni, hogy túl voltunk-e
csúcsponton vagy sem, ami meghatározza a további intézkedéseket is.
A város országgyűlési képviselője bejelentette; Dióssi Csaba polgármesterrel, az önkormányzattal együttműködve mindent megtesznek, hogy
a 65 éven felüliek számára a legegyszerűbb, a legkényelmesebb legyen az
e-recept kiváltása. Erről az érintetteket is tájékoztatják; a lényeg, hogy az
e-recept felírását telefonon is kérhetik

az orvostól. A gyógyszert pedig a páciens által megjelölt személy is kiválthatja a gyógyszertárban. – Ezzel is elősegítjük, hogy az idős emberek otthon
maradjanak – húzta alá Tuzson Bence.
A helyi operatív törzs tanácskozásán
– többek között - elhangzott, hogy a
szakorvosi rendelőintézetben zavartalanul működött a sürgősségi ellátás. A
bejáratnál mérték a páciensek testhőmérsékletét, akinek nem volt maszkja, annak adtak – jelentette be Wolfort
Tiborné. Az SZTK ügyvezetője azt is
elmondta: még ma (május 4. a szerk.)
megkezdik az egyeztetést azokkal az
orvosokkal, akik eddig nem vettek
részt a sürgősségi ellátásban, hogy mikor tudnak újra bekapcsolódni. Konzultálnak a 65 év feletti orvosokkal is,
mivel lesznek olyan rendelések, mint
pl. az ortopédia, a neurológia, melyeket be tudnak indítani – tette hozzá.
Wolfort Tiborné arról is beszámolt,
hogy a Covid-19 koronavírus-járvány
elleni védekezés keretében indított országos szűrés során 37 dunakeszi la-

kos tesztjét is elvégzik. Ezt kiegészítve
Tuzson Bence ismételten hangsúlyozta: az egész védekezés kizárólag a szakemberek iránymutatása alapján történik országosan és helyben is. A szűrésen résztvevők körét és a módszereket
is a szakemberek határozzák meg.
A szűrést végző négy egyetem a KSH
segítségével kiválasztott reprezentatív mintán tüneteket produkáló és tünetmentes állampolgárokon is elvégzik a tesztet. A 17 ezer ember fejenként
500 másik embert reprezentál tömeges
tesztelés során, amelynek résztvevői a
vérvétel mellett egy 50 kérdéses tesztet
is kitöltenek – nyilatkozta a minap az
országos sajtóban a vizsgálatot irányító Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, aki hozzátette: - Mindenkit, akit meghívtak a tesztelésre, arra
kér, hogy éljen ezzel a lehetőséggel,
mert ezt a járványt csak így lehet kiirtani. A teszten 14 és 18 év közötti fiatalok is részt vesznek.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A helyi
operatív törzs
tanácskozása:
Dr. Molnár
György jegyző
(balról),
Dióssi Csaba
polgármester,
dr. Tuzson Bence
országgyűlési
képviselő
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Folyamatos a költségvetés újratervezése

A veszélyhelyzetben sem
csökkentették a munkabéreket

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

Az
ügyfélszolgálaton
a veszélyhelyzet
idején is folyamatos
az irodai
tevékenység

- Az óvodák, az iskolák bezártak,
így még nagyobb empátival figyelünk
a nálunk dolgozó édesanyákra, igyekszünk segíteni nekik a kialakult helyzetben, hiszen a családon belül is rájuk hárul a legnagyobb feladat. Különös érzékenységgel kezeljük ezt a kérdést, hiszen ma még senki nem tudja
megmondani, hogy milyen időszakra esnek ki a munkából, meddig kell
megoldani a gyerekek felügyeletét. Az
önkormányzatnál több megoldás is
született, attól függően, hogy milyen
területen dolgozó kollégákról van szó
– tájékoztatott a polgármester.
A veszélyhelyzetben megszervezték az óvodai ügyeletet, de jellemzően
naponta tíznél kevesebb gyerek veszi
igénybe a szolgáltatást. Hasonló a tapasztalat az iskolákban is.
– Ebből is következik, hogy nagyon
kevés óvodapedagógus tud a szakterületéhez kapcsolódó feladatot ellátni, ezért bevontuk őket a fertőtlenítéssel kapcsolatos munkákba és a nyári intézményi fejlesztések és felújítások
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előkészítésébe és lebonyolításába. Kiveszik részüket a 65 éven felüliek, és a
karanténban lévők ellátásából, segítenek a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában. De a legtöbben szabadságukat töltik, ami nyilvánvalóan véges,
ezért akinek csak lehet feladatot ad a
munkahelyi vezetője.
Dióssi Csaba azt is elmondta, hogy a
polgármesteri hivatalban sem rendeltek el leállást, mert vannak megoldandó feladatok, és tudják, hogy mindenkinek szüksége van a biztos havi jövedelemre.
– Munkáltatói döntés alapján a távolléti időt megosztották; kétféle megoldás van, vagy szabadságra mennek a
kollégák, vagy pedig –, akinek olyan a
tevékenysége, hogy otthon végezhető –
távmunkában látja el feladatát a munkahelyi vezető irányításával. Az otthoni munkát végzőknél az osztályvezető
dönti el, hogy a dolgozó hány százalékot tud otthon ellátni a munkaköréből adódó feladatokból. Amennyiben
nem éri el a 100 százalékot, akkor a ki-

eső részt szabadsággal tudja megoldani. Azoknak a kisgyerekes anyukáknak, szülőknek, akiknek 14 év alatti
gyermekük van, ők egy héten egy napot igazoltan lehetnek távol, hogy vigyázzanak a gyermekükre – ismertette
Dunakeszi polgármestere, aki kihangsúlyozta, hogy egyetlen munkavállalójuk bérét sem csökkentették.
Dióssi Csaba reményét fejezte ki,
hogy a jövőben sem kell változtatni a
normál munkaügyi kereteken, mielőbb újraindul az élet, mielőbb véget ér
a veszélyhelyzet.
- Bízom benne, hogy hamarosan újraindul a gazdaság is, mert előzetes
számításaik szerint egymilliárd forinttal csökken a város iparűzési adóbevétele, és a folyamatosan újratervezés alatt lévő idei költségvetésünkből
hiányzik az 140 millió forint gépjárműadó is, ami az állami büdzsébe került – mondta Dunakeszi polgármestere.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK KÖRÉBE TARTOZIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A
CIKLUS ALATT AZ EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁST TOVÁBBRA IS A
SZAKORVOSI
RENDELŐINTÉZETTEL - DUNAKESZI EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOCIÁLIS NONPROFIT KFT. - KÍVÁNJA BIZTOSÍTANI. A KÉPVISELŐTESTÜLET AZ INTÉZMÉNY RÉSZÉRE
SZÜKSÉG ESETÉN ANYAGI TÁMOGATÁST NYÚJT AZZAL, HOGY EZT A
TÁMOGATÁST AZ ELLÁTÁS SZÍNVONALÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN,
ELSŐSORBAN FEJLESZTÉSRE ÉS
ESZKÖZBESZERZÉSEK CÉLJÁRA KÍVÁNJA BIZTOSÍTANI.

A pszichiátria új épülete

Folyamatos a városi egészségügyi
intézmények fejlesztése

A

Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be az Egészséges
Budapest Program által meghirdetett projektre, amelyet sikeresen el is nyert, aminek köszönhetően közel 2 milliárd forintból újul meg a városi
Szakorvosi Rendelőintézet.

Új lift is épül a megújuló
szakorvosi rendelőben

Budapest és Pest megye történetének legnagyobb
egészségügyi fejlesztési programja indult el 2017-ben és
valósul meg 2017-2026 között, melynek keretein belül jelentős fejlesztés előtt áll a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet is. Az 1,91 milliárd forintos beruházás keretében megvalósul a rendelőintézet építészeti és gépészeti
felújítása, valamint az orvostechnológiai eszközpark fejlesztése. A fejlesztést Dunakeszi Város Önkormányzata
is támogatja. A fejlesztés célja a szakrendelő és az intézményt látogató betegek komfortjának növelése. Az SZTK
jelenleg 3000 négyzetméteres alapterülete az emelet beépítésével további 1000 négyzetméterrel nő. A betegek
kényelmének céljából a jelenlegi, egyetlen liftet felújítják, emellett további két, akár ágyak szállítására is alkalmas méretű liftet építenek be. Az épület mellett további
85 parkolóhely épül.
A fejlesztés során több mint 200 millió forintot fordítanak a műszerpark fejlesztésére: teljesen digitalizálttá válik a szakrendelő és új, digitális röntgenrendszer kerül beépítésre, amely már teleradiológiai együttműködésre is alkalmas lesz. Az infrastruktúra bővítésével az intézmény
alkalmas a rendelések igény szerinti bővítésére és korszerű egynapos sebészetre. A pszichiátriai tevékenységnek jelenleg otthont adó épületet nem lehet gazdaságosan felújítani, ezért szükségessé vált egy új épület felépítése, amely
már az átadás közeli műszaki állapotban van az SZTK
szomszédságában. Ebben a tervek szerint négy rendelő
helyiség, valamint egy tetőtéri gondozó kerül kialakításra.
A Képviselő-testület továbbra is támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő
fejlesztéseket, ezek finanszírozásához pályázati lehetőségeket keres, melyet rögzítettek az Önkormányzat 20192024-ig tartó ciklusán átívelő gazdasági programjában
is, amit Dióssi Csaba polgármester jegyzett.
A szerk.
Fotó: KesziPress
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A MINDENNAPUNKAT ALAPJAIBAN
MEGVÁLTOZTATÓ HELYZETNEK MEGFELELŐEN NEM VOLT ÜNNEPÉLYES
CEREMÓNIA A KISERDŐ UTCA ÉS AZ
ÚJSZŐLŐ UTCA KÖZÖTT ELTERÜLŐ
HATALMAS TERÜLETEN ÉPÍTETT, 110
GÉPKOCSI BEFOGADÁSÁRA ALKALMAS ÚJ PARKOLÓ MEGNYITÁSAKOR.

110 férőhelyes parkoló
épült a Katonadombnál

A

z utóbbi tíz évben jelentős fejlesztések valósultak meg
a Katonadombon és a város új dunai szabad strandján,
amely a dunakesziek közkedvelt rekreációs, kulturális
és szabadidő centrumává formálódott.
A lakosság kulturált kiszolgálását, a környezetvédelmet szolgálja az április 24-én megnyílt új parkoló is, amely egy kőhajításnyira
van a Katonadomb déli peremétől.
A fejlesztésnek köszönhetően – a mögöttünk hagyott koronavírus járvány terjedését megakadályozó kényszerű intézkedések feloldása után – már nem kell a Duna-parti fák közelében a füves területen parkolni, mert az új, 110 férőhelyes parkoló ideális feltételeket biztosít a gépjárművek kulturált elhelyezésére. A Katonadomb, a dunai strand, az éttermek, a hívogatóan csalogató sétány,
és a hűs árnyékot adó fák alatt kihelyezett padok, a játszótér, és a
vízpart pár perces sétával elérhető.
A beruházás műszaki átadásával megváltozott a forgalmi rend
is, ezért nagyon figyeljenek ne „megszokásból” vezessenek. A változás lényege: a Kiserdő utca egyirányú lett a Katonadomb felé,
míg a Katonadomb felől a parkolóba, vagy azt – jobbról megkerülve – az Újszőlő utcán közlekedve juthatunk el a Barátság út
irányába.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Vigyázzunk értékeinkre
Az új fejlesztésnek köszönhetően rendezetté vált a környezet,
az áttekinthető új forgalmi rend mellett sokan fogadták örömmel, hogy a hatalmas parkoló területén jelentős mennyiségben
ültettek facsemetéket is.
Az új parkoló minden bizonnyal a veszélyhelyzet feloldása
utáni időszakban, a dunai szabad strandra autóval érkezők körében arat majd osztatlan sikert, akik kulturált környezetben
parkolhatnak.
Olvasóink tájékoztatása szerint viszont vannak, akik már
napjainkban is örömmel használják a hatalmas parkolót, akik
közül sajnos néhányan a nagy teljesítményű autóikkal fékezés, és különböző technikai manőverek végrehajtása közben
„tesztelik”. A parkoló peremén épült garázsok tulajdonosai aggódva értesültek a rendkívüli „autós bemutatókról”, attól tartva, hogy egy elhibázott manőver, egy kicsúszás kárvallottja az
épület lesz.
Bízunk benne, hogy a jelenségre felfigyelnek a hatóságok képviselői is, és megteszik a szükséges intézkedést az alkalmi rodeózás megszüntetése érdekében, szem előtt tartva az emberek
testi épségének, és épített környezetünk védelmét. 
V. I.

A közterület nem magánparkoló
VÁROSUNKBAN ELTERJEDT AZ A JELENSÉG, HOGY EGYES LAKÓINGATLAN TULAJDONOSOK A BEJÁRAT ELŐTTI HELYET MAGÁNTULAJDONNAK TEKINTVE, „PARKOLNI TILOS”TÁBLÁT HELYEZTEK A KAPUJUKRA. A KÖZTERÜLET ILY
MÓDON TÖRTÉNŐ „KISAJÁTÍTÁSA” ELLENKEZIK AZ IDE VÁGÓ HATÁLYOS RENDELETTEL. AZ ÖNKORMÁNYZAT LÉPÉSEKET KEZDEMÉNYEZETT ENNEK A TÖRVÉNYTELEN HELYZETNEK A RENDEZÉSÉRE. A RÉSZLETEKRŐL A TELEKESZI
TV ÉS LAPUNK KÉRDEZTE LACZKÓ SZILVIÁT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK VEZETŐJÉT.
– Az elmúlt két hétben elkezdődtek azok a felmérések és felszólítások, ahol az említett illegális, kizárólagos parkoló táblák elhelyezése történt – kezdte válaszát Laczkó
Szilvia. – Azokon a helyeken szaporodtak el ezek a magán parkolós,
felszólítós, elszállítással fenyegetős,
vagy pedig konkrétan a gépjárművének a rendszámát is tartalmazó táblák, ahol egyébként a legtöbb problémát okozza a parkolás. A tulajdonosok által jogosnak vélt felháborodás is volt azokon a helyeken, ahol
nehezebb parkolni, hogy az önkormányzat nemhogy segítene, hanem
tovább nehezíti a lakosok életét azzal, hogy felszólítjuk őket az illegális táblák eltávolítására. Azonban
az a tábla, amely arra kéri a lakosokat, hogy hagyják szabadon például a kapu behajtót, nem okoz problémát. Egyébiránt a behajtón való
parkolást a KRESZ szabályozza. De
azok a táblák, amelyek kizárólagosságot vindikálnak valamely területre, ami egyébként közterület és bárki által használható lenne, nem engedélyezettek.
– Milyen eszközei vannak az önkormányzatnak, hogy ezen a helyzeten változtasson?
– Először felszólítást küldünk a
meglévő helyzet megszüntetésére.

Aki megkeres minket a panaszával,
szívesen tájékoztatjuk a közterület
használatának szabályairól. Vannak,
akik ezt megértették, de akadnak,
akik továbbra is követelik az önkormányzattól, hogy biztosítson a közterületen parkolóhelyet. A felszólítást követő nyolc napon belül ellenőrizzük, hogy eltűntek-e a kizárólagosságot jelző táblák és amennyiben
ez nem történik meg, a jogi osztályra
kerül az ügy, ahol a rendeletünknek
megfelelően bírság kiszabására is lehetőség van. Hozzá tenném, hogy az
út szegélye mellett elhelyezett parkolás gátló kövek elhelyezése is szabálytalan.
– Mi a helyzet azokkal az üzletekkel, ahol a tulajdonos alakított ki egy
parkolót?
– Ott is megkértük a vállalkozókat, hogy a kizárólagosságra utaló
táblákat távolítsák el. Jelenleg a város
vezetése dolgozik azon a konstrukción, hogy a vállalkozók szerződésben
megkereshessék az önkormányzatot
és szerződhessenek kizárólagos parkolókra, de ez még folyamatban van.
– Ez a munka az Önök részéről
két hete kezdődött. Az érintettek hogyan reagáltak a kezdeményezésre?
– Ahogy korábban is mondtam,
azokon a területeken, ahol nyilván
nehezebb a parkolás, ott nagyobb

volt a felháborodás. Van, aki a felszólítást követően másnap azonnal eltávolította a tábláját és nem volt ebből
konfliktus. Van egy pár társasház,
akikkel levelezésben állunk, akiket jobban érint ez a dolog, de őket
is próbáljuk meggyőzni arról, hogy
lássák be, hogy a közterület, az közterület.
Katona M. István

Koronavírus: Egy 86 éves hölgy
felgyógyulásának története
KIGYÓGYULT A KORONAVÍRUS OKOZTA
BETEGSÉGBŐL AZ A 86 ÉVES ASSZONY,
AKI A DUNAKESZI GONDTALAN ÉLET TARTÓS BENTLAKÁSOS OTTHON LAKÓJA. ÍGY
MÁR KÉT OLYAN DUNAKESZIN ÉLŐ EMBER
VAN, AKI UGYAN ELKAPTA A VÍRUST, DE
UTÁNA MEGGYÓGYULT.

A

váci kórházból érkezett vissza az
az idős hölgy a Gondtalan Élet
Tartós Bentlakásos Otthonba,
aki átesett a koronavírus-fertőzésen. Az intézmény a járványhelyzet miatt, a visszaérkezéskor, egyből elkülönítette őt, pedig akkor még nem tudták, hogy
fertőzött. Csak két nappal később értesítet-

ték őket a László kórházból, hogy a hölgy
kórházi szobatársa vírusos volt. Ekkor készítettek nála tesztet, amely pozitív lett. Az
otthonban ezek után minden dolgozót leteszteltek, senki sem lett pozitív – írja a
dunakeszipost.hu. Sárköziné Gyöngyösi Katalin, az otthon tulajdonosa ezt azzal magyarázza, hogy azonnal léptek. Már
a járvány kezdetekor kialakítottak három
jól elkülönített szobát, ez egyikben helyezték el a 86 éves asszonyt. Erre a részlegre
az ápolók kizárólag védőfelszerelésben léphettek be. Maszk, kesztyű, speciális ruha.
A betegükön még kétszer végeztek tesztet,
amelyek negatívok lettek, így mostantól hivatalosan is meggyógyult a bentlakójuk.

Gyöngyösi Katalin a Post kérdésére még
azt is elmondta, hogy végig tartották a kapcsolatot az önkormányzattal, kaptak kesztyűket és maszkokat is, de leginkább a saját
beszerzéseikre támaszkodtak. Beszélt még
arról is, hogy négy orvosuk is van, akik végig jelen voltak az otthonban, tehát egy pillanatra sem voltak felügyelet nélkül az otthon lakói.
Nagy boldogság számunkra a néni felépülése, hiszen példája is azt bizonyítja,
felkészüléssel és odafigyeléssel kordában
lehet tartani még ilyen idős emberek esetében is a vírust – mondta végül Sárköziné Gyöngyösi Katalin a 132 idős embernek
otthont adó intézmény tulajdonosa.
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületi Lakosok!
Több megkeresést is kaptam a
körzetben élő idősebb honfitársaimtól, hogy számukra kevésbé
nyomon követhető az elektronikus, azaz e-recept használata. A
helyi operatív törzzsel és Tuzson
Bence államtitkár úrral közösen
arra az elhatározásra jutottunk,
hogy az Önkormányzat kampányt indít ezzel kapcsolatban.
Minden felületünkön tájékoztatni fogjuk a 65 év feletti lakosokat,
hogy mi a menete az e-recept kiváltásának. Célunk, hogy egészségük és biztonságuk érdekében minél kevesebb alkalommal
hagyják el otthonukat. Tudom,

hogy nem minden idős lakótársam internetezik, ezért szórólap
formájában is eljuttatjuk a háztartásokba. Természetesen engem is bátran kereshetnek az ezzel kapcsolatos kérdésekkel.
E-mail: alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 20 970 8469
Továbbra is lehet csatlakozni
a Dunakeszi összefog Facebook
csoporthoz, amely szintén a segítségnyújtás egyik felülete. Ide
bármelyik korosztály csatlakozhat a Facebookon.
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy Magyarország egész

területén tűzgyújtási tilalom van
érvényben, amelynek idején szigorúan betartandó szabályok
vannak hatályban! A tűzgyújtási
tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Ide kell érteni a tűzrakó
helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag
és gazégetést is. Kérem, ennek
függvényében felelősségteljesen járjanak el.
Egyre több megkeresést kapok a körzetemben élő szülőktől az óvodai és bölcsődei ügyeletet illetően. Az önkormányzat
a kezdetektől fogva biztosítja az
ügyeletet, azonban május 5-től a
megnövekedett létszámra való
tekintettel már a Piros óvoda az
ügyeletet ellátó intézmény. Az
ügyeletes bölcsőde változatlanul

a Csillagszem Bölcsőde maradt.
Városunk honlapján, a dunakeszi.
hu oldalon megtalálják az erre
vonatkozó, friss információkat.
Továbbra is arra kérem Önöket, aki teheti, maradjon otthon
és vigyázzunk egymásra, főként
idős társainkra.
Erdész Zoltán
alpolgármester
10. sz. választókerület
képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a körzetünket érintő eseményekről.
Április 24-én átadásra került a
forgalomnak a Kiserdő utcai 120
férőhelyes új parkoló. A létesítmény első sorban a Katonadomb
kiszolgálására szolgál a városi
nagyrendezvények idején, amikor
a látogatók tömegével parkolnak
a környéken, nem kis terhelést
okozva ezzel a környező utcákban. Nagyon szeretném, ha a nyaranta a városi strandra érkezők is
felfedeznék maguknak ezt az új
parkolási lehetőséget és vállalva
a néhány perces sétát, nem az ártérben, a zöldfelületet használva,
károsítva állítanák le autóikat. Nagyon köszönöm mindazok véleményét és kiállását, akik az építés
során a területen lévő fák érdekében felszólaltak. Köszönöm Tóth
Eszter városi főkertész munkáját,
aki első hívásra rendelkezésre állt
és nagy szakmaisággal egyesével vizsgálta meg a fák helyzetét
és akinek az álláspontja alapján
az eredeti terveket a fák érdeké-
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ben módosítottuk. Az építkezés
végén több mint 40 facsemetét
ültettek el, nagyon bízom benne, hogy a csemeték megfogannak és megerősödnek. A parkoló
építéssel a Kiserdő utca Duna felé
eső végén megváltozott a forgalmi rend és az utca ezen szakasza
a folyó felé egyirányúvá vált. Azt
hiszem ezzel a változással sokkal biztonságosabbá vált a közlekedés a területen. A beruházás
során az építők kárt okoztak az
egyik ház gyalogos bejárójában.
A lakossági panaszt képviseltem
a Városüzemeltetési Osztályon,
a kárt a vállalkozó helyrehozta.
Még a parkoló-építés kapcsán levelet kaptam a Kiserdő utcából, a
levélíró arra panaszkodott, hogy
az építkezés során a munkagépek
kijárták a környék zöldfelületeit, és a terület füvesítését kérte. A
kérés jogos, a füvesítésre viszont
a Városüzemeltetési Osztály tájékoztatása szerint még várni kell,
mivel a terület a Budapest-Dunakeszi kerékpárút építésekor is felvonulási területként fog szolgálni.

A hónap során elkezdődött az
Eurovelo 6 kerékpárút BudapestDunakeszi szakaszának az építése. Az építkezés a nyomvonal kijelölésével és a terület lőszermentesítésével kezdődött. A legújabb
sztenderdek szerint épülő háromsávos (oda-vissza és előzősáv) kerékpárút köti majd össze a fővárost a Duna-kanyarral és az országhatáron keresztül az európai
hálózattal.
Az út a Katonadomb és a városi
strand között halad el körzetünkben, ahol a földmunkák elkezdődtek. A beruházás az év végéig zárul majd le.
Április elején befejeződött annak a 105 facsemetének a Duna-parti telepítése, amelyet a famegújítási program keretében
tavasszal ültetni terveztünk. A telepítések ősszel folytatódnak, a
programba már várjuk a lakossági jelentkezéseket is. Bővebb információk a városi honlapon olvashatók, de én magam is szívesen tájékoztatom a hozzám fordulókat.

Április elején a polgármester
úr kérésére telefonon felkerestem azokat a körzetben élő időseket, akiknek ismertem az elérhetőségét és felajánlottam nekik az önkormányzat segítségét.
Több mint kétszáz telefonhívást
bonyolítottam, a segítséget kérőknek segítséget szerveztem,
illetve önkéntesként továbbra is
részt veszek az idősek ellátását
segítő önkormányzati kezdeményezésben.
Észrevételeit, javaslatait várom
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.
Csoma Attila
1. sz. választókörzet
képviselője

selőink jelentik
Áprilisi intézkedések

- Kátyúk helyreállítása mind a
11 címen megtörtént
- A Kossuth-Batthyány utca
találkozásánál a csapadékvíz
elvezető és a főbb útvonalak
felfestését elvégezte a vállalkozó
- Hat ingatlan előtt a földre

lógó kábelek – T Home – megszüntetését kértem
- Előzőleg a Görgey utca 24.
tulajdonosa kérte a GörgeyKálmán sarokingatlanja Kálmán utcai oldalán lévő csapadékvíz elvezető árok mederlapozását. A válaszban jelezték, hogy a hasonló jellegű
munkák szerződésére jelenleg
nincs keretszerződés kötve, de
a 2020. évi listába be lett téve a
mederlapozás kérelme, melyet
a városvezetés fog elbírálni. A
költségvetés elfogadása után
arról érdeklődtem, hogy az el-

telt 3,5 hónap alatt kötött-e az
Önkormányzat hasonló jellegű
munkára szerződést
- Immár hetedik alkalommal
fordultam az illetékeshez a
könyvtár közelében kért helyreállítások elvégzése miatt.
Örömömre szolgált, hogy a kerékpártárolók, a több helyen
kért oszlopok kihelyezését elvégezték. Köszönjük a könyvtár látogatói nevében
- Az Alkotmány utca 41-43.,
a Brassói utca 5. előtti mederlapos árok felső részének helyreállítása és az Alkotmány utca
41.-nél keletkezett csapadékvíz elvezetés probléma megoldása végett kérdeztem az ügyintézőt. Az ingatlan terepszintje, a járda, az út koronaszintje
közötti eltérés nehezíti a probléma megoldását, kaptam válaszul. Az Önkormányzat a
kertkapu elé egy víznyelőrácsot építene, melyet bekötnének az ingatlan előtti árokba,
de újabb árkok kialakításának
lehetőségét is megvizsgálják.
Az előzők megoldása érdekében év végéig még két megkeresést nyújtottam be. A jelenlegi beadvány tárgya az
árkok helyreállítása és az Alkotmány utca 41. előtti csapadékvíz elvezetés megoldásának időpontja felőli érdeklődés. Tájékoztattak, az idei évre
betervezték a csapadékvíz elvezetés probléma műszaki
megoldását, sőt, a vállalkozótól a kivitelezés költségeinek
árajánlatát is beszerezték, de a
jelenlegi helyzetben a sürgősnek nem tekinthető munkálatokat nem tudják, hogy mikor
végzik el
- Hunyadi utca 41. csatornafedél helyreállítását kértem ismét, melyre Morvai János (DMRV) április végét ígérte. Komplett csatornafedél, keret cserét és az aszfaltozást is
elvégzik
- Fóti út és a Kálvin János
utca sarok csapadékvíz elvezetés további fejleménye végett

a hivatal osztályához címeztem a beadványt
- A Zápolya utca 10. előtti járdaépítés munkálatai felől
érdeklődtem írásban
- Csőtörés volt a Kölcsey utca
16. előtt. A helyreállítást elvégezték a DMRV-sek, majd Morvai János kirendeltségvezető
úr a végleges helyreállítást hó
végéig ígérte
- Hó közepén egy gépjármű landolt a Kálmán utca 42.
sarokingatlan előtt. A autót a
sarkon lévő oszlop és vérszilvafa, ill az Invitel telefonközponti alegysége fogta meg.
Utóbbi helyreállítást igényel,
ezért az Invitel felé kértem intézkedést. A fa helyreállítását a
közüzemisek elvégezték, az alegységnek csak az ideiglenes
helyreállítása történt meg
- Továbbra is szükséges a
Tábor utca 21-23-25-27. előtti csatornafedelek helyreállítása. A fedéllapok alatti gumizás
rendben, míg a Tábor utca 23.
számű épületnél a fedlap és a
keret cseréjét hamarosan elvégzik
- A Bródy Sándor utca 23. tulajdonosa jelezte fapótlási kérelmét, melyet leadtam a főkertész asszony részére
- A Kálmán utca 38. előtti csőtörést jeleztem a DMRV
ügyeletének, akik rövid időn
belül a helyszínre érkeztek. Az
ideiglenes helyreállítás megtörtént. Morvai János két lépcsőben ígérte a végleges helyreállítást, előbb betonozni,
majd aszfaltozni fognak
- A Rákóczi-Báthory utca kereszteződésébe kért gyalogos
átkelőhely kérelmére tájékoztattak, hogy a kérelmet elküldték állásfoglalásra, melyre a
választ várják. Az állásfoglalás
eredményéről érdeklődtem,
majd a rövid válaszban tájékoztattak, hogy idén nem fog
megvalósulni a zebra
Üdvözlettel:
Hircz Tamás
önkormányzati képviselő
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körzeti képvi
Tisztelt Választókerületiek, kedves Dunakesziek!
Sűrű áprilisi hónapunk volt. A körzetünkben épülő új, Napsugár óvoda kivitelezése lassan a végéhez közeledik.
Szeptemberben már gyermek zsivajtól
lesz hangos. Tóth Eszter, a város főkertész asszonya a körzeti bölcsődének a
szépítését is felügyeli, gyönyörű virágokat ültettek az épület elé.
Sajnos egy figyelmetlen lakótársunk
gyorshajtásának következtében ismét
megsérült az Alagi majori út 90° kanyarjában a sorompó, valamint egy másik
autós társunk úgy gondolta, hogy megbünteti egy szabályosan közlekedő másik autóst az Alagi majori úton, egy veszélyes fékezéssel. Szerencsére baleset
nem történt, de a Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti alosztálya már másnap előállította a vétkest.
Köszönjük a gyors intézkedést.
A jelenlegi járványhelyzet a Repülőtéri úton található magánfenntartású Idősek Otthonában is megmutatta
a helyzet komolyságát. Egy bentlakó

hölgy tesztje pozitív lett, de azóta szerencsére már meggyógyult, jó egészséget kívánunk neki.
Azért boldog és felemelő dolgok is
történnek. Együtt örülhettünk egy ifjú
házaspár 50 éves aranylakodalmának.
Máté Lajosnak és feleségének Katalinnak nagyon-nagyon sok boldogságot
kívánunk.
Ezúton is szeretném a legnagyobb
tisztelettel megköszöni a Rippel Auto
és Motor Garancia Kft. tulajdonosának Rippel Ferencnek, a Fenyő Bowling
Klub tulajdonosának Békési Lajosnak,
hogy a körzetünkben lévő ÉFOSZ lakóinak önzetlenül adományoztak, valamint Bartók Ibolyának, aki nagyon lelkiismeretesen gondozza és támogatja
a bentlakó fiatalokat. Reméljük, nemsokára lassan visszatér a régi életünk,
de addig is arra kérek minden kedves
szépkorú lakótársunkat, hogy valóban
maradjanak otthon. Dunakeszi összefog és segít minden lakójának! Bármi-

lyen kéréssel keressenek bátran az elérhetőségeimen. Telefonon: 06-20-4291033, e-mailen a : dunakeszi.petho@
gmail.com címen. Vagy a Facebookon a
: Dunakeszi 8.vk Pethő Krisztián képviselő online fogadóóra címen.
Jó egészséget kívánok mindanynyiunknak.
Pethő Krisztián
8. számú választókörzet
önkormányzati képviselője

A Lakótelep Szíve
Tisztelt Lakótelep Szívében
élő polgárok! A rendkívüli helyzetben egy szokásostól eltérő
beszámolóval jelentkezem! Egy
rövid kis történettel, mely az elmúlt napokban esett meg.
Az egyik idős bácsi hívott
fel a körzetem egyik utcájából,
hogy a számukra felajánlott segítséggel szeretne élni, s mi ennek a módja? Megkérdeztem
milyen segítségre gondol. Elmondta, hogy mivel ő nem szívesen menne el a postára a kora
és egészségi állapota miatt, szeretné, ha a csekkeit feladná valaki. Természetesen megígértem
Neki a segítséget, s másnap reggel a megbeszélt időpontban
ott is voltam, s át is adta a pénzt
és a befizetendő csekkeket.
Amikor összeraktam, elrendeztem őket, arra számítottam,
hogy a víz-villanyszámla, esetleg egyéb rezsi számlák lesznek
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majd, de legnagyobb csodálkozásomra közel húszezer forint
értékben, különböző jótékonysági alapítványoknak szóló utalványok voltak! Természetesen
befizettem, s visszavittem a bácsihoz a visszajárót és az igazoló szelvényeket, de mivel ismerem, s tudom, hogy nem egy
gazdag vagy jómódú nyugdíjas, megkérdeztem tőle, hogy
miért ezeket kérte. Azt válaszolta, s ez számomra sokat elmond
a szépkorú polgárainkról általában is, hogy ő már alig fogyaszt
valamit, s számára nagyon fontos, hogy másoknak segítsen,
ezért minden évben megteszi ezt abból a nyugdíjból, amiért megdolgozott, mert fontos,
hogy segítsen másokon, ő már
nem olyan fontos.
Azért írtam le ezt a történetet, mert a családomban is találkozom ezzel a jelenséggel gyak-

ran, hogy az idős, nem tehetős, nyugdíjas hozzátartozóim
ilyen alapítványokat támogatnak rendszeresen. Nagyon szép
és becsülendő, s eltanulandó ez
a következő generációk számára is, s ebben a járvány helyzetben, amikor főleg a szépkorúak
veszélyeztetettek
különösen
fontos, hogy még inkább figyeljünk rájuk, vigyázzunk rájuk! S
itt is jelezni akarom, ahogy szóban is mindig teszem, nagyon
tiszteljük, becsüljük és fontosnak érezzük a szüleink, nagyszüleink generációját, akiknek sokat köszönhetünk, s akiktől még
mindig sokat tanulhatunk!
Köszönöm!
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 06-70-337-16-06 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

selőink jelentik
Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

Már két hónap is eltelt, hogy korlátozva vagyunk szabad mozgásunkban, hogy részleges bezárásban
élünk. Túl a Húsvéton, mely során
szerencsés esetben összegyűlhetett
ugyan legalább a család egy része,
de nem szólhatott egyértelműen a
felszabadult, vidám együttlétről, hiszen sokan hiányoztak a családtagok
közül az önként vállalt karantén miatt. Az Édesanyák köszöntését sem
tudta sokunk személyesen megtenni; ez talán még nehezebben megélhető, de most egészségük megóvása a legfontosabb.
Nem kis megterhelés heteken át
napi 24 órában bezárva lenni a lakásba, szerencsésebb esetben egy kerttel rendelkező házba. Egy idő után

fokozott toleranciát igényel tőlünk
az összezártság, hiszen mindannyian másként tudunk reagálni a kényszerű otthonlétre. Olvasva azonban
a híradásokat, a blogokat és kommenteket, látszik, hogy próbálunk
alkalmazkodni a helyzethez, megtanuljuk, hogyan segítsünk a gyerekeinknek az otthoni „iskolába járásba”, unokáinknak az óvodai készségfejlesztő feladatok elvégzésében
és magunknak abban, hogy felkészüljünk kéréseikre, kérdéseikre. Tanuljuk, hogyan legyünk még ügyesebbek a konyhában, hogyan kerüljük el a nagy bespájzolást, s hogy mi
mindent tudunk megtenni annak érdekében, hogy szeretteink a lehető
legjobban érezzék magukat. A szűk
családon kívül rendszeres feladatunk lett azon idős családtagjaink és
ismerőseink segítése, akik végképp
nem hagyhatják el lakásukat, nem
mehetnek ki még az utcára sem; az
a legbiztosabb, ha most otthon maradnak.
Ha van ennek a járványnak egyál-

talán pozitívuma, akkor az az, hogy
még jobban összekovácsolja a családokat, a közösségeket és talán újra
közelebb hozza egymáshoz az embereket, csökkenti a közömbösséget
egymás iránt. És ehhez már az is elegendő lehet, hogy a másik megérzi
a törődő figyelmet és viszonozza azt.
Persze az élet nem állt meg teljesen, továbbra is érkeznek lakossági bejelentések közvilágítási problémákról, melyek intézkedést igényeltek. Sikerült megoldani olyan
vízelvezető árok tisztítását is, amely
alaphelyzetben az ott élő lakos feladata lenne, de életkora miatt már
nem tudja elvégezni tisztítását,
rendben tartását.
Érkezett még megkeresés parkolók kialakításával kapcsolatban
a Madách Imre utca, Tompa Mihály
utca környékéről valamint eltömődött utcai csapadékvíz elvezető csatornaszemről.
A csapadékvíz elvezető kitisztításáról az intézkedés megtörtént.
A parkolók létesítéséhez először

mindig azt kell vizsgálni, hogy a területen kialakítható-e szabványos
parkoló, mely alapvetően a területi
adottságoktól függ. Az előkészítés
általában időigényes, minden egyes
parkoló megépítése előtt el kell végezni a műszaki előkészítést, a tervezést és az engedélyeztetést. Ha minden rendben van, akkor a kivitelezés
az érvényben lévő előírások szerint
elvégezhető.
Külön ki szeretném emelni, hogy
olyan személyes kéréssel is megtiszteltek, amely egy nehéz helyzetbe
került, már hónapok óta kórházban
lévő nyugdíjas házaspár megsegítéséről szólt. Ami ebben az esetben
szívet melengető, hogy nem egy
családtag keresett meg, hanem egy
volt kolléga vette a fáradságot, hogy
segítséget kérjen. Örömmel tölt el,
hogy sikerült segíteni.
A járvány még itt van, vigyázzunk
magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk környezetünkre!
Üdvözlettel:
Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati
képviselő

Kedves Lakótársaim!
Bár a hivatalos hírekben némi lazítást lehet tapasztalni az országos területeken, de ez városunkra nem vonatkozik. Továbbra is az
eddigi nehéz időszakot kell elviselnünk, de hiszem, hogy továbbra is gondos odafigyeléssel és a
szabályok betartásával meg tudjuk állítani a korona vírust.

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 összefoglaljam a körzetet érintő építkezések jelenlegi helyzetét.

Segítség a járvány idején
Továbbra is arra bátorítok mindenkit, 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, vagy ismerősének szüksége van segítségre, keressen fel

Új Fő úti parkolók alakítunk ki
A Fő úti parkoló kontúrjai kezdenek kirajzolódni. 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 épít-

kezés során folyamatosan változik a parkoló területek kijelölése.
Az ezzel járó kellemetlenségeket
a beruházó igyekszik minimalizálni. Az oda érkezőktől türelmet és
megértést kérünk.
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 negyed-

évente megjelenő Képviselői Híradómban is. Azonban arra bíztatom Önöket, hogy keressék fel
oldalamat a Facebookon is, ahol
a körzetünkkel kapcsolatos információkat igyekszem folyamatosan közzétenni. www.facebook/
szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom az alábbi elérhetőségeken:
Email: joszabo61@gmail.com
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú választókörzet
képviselője
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körzeti képvi
Tisztelt dunakesziek,
tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
Az elmúlt hónapot javarészt a járványhelyzet határozta meg mindannyiunk számára. Nem állíthatom
ugyanakkor, hogy ne érkezett volna ebben a hónapban is számtalan
megkeresés hozzám a körzetben
történtekkel kapcsolatban.
A megkeresések egy nagy részében persze a kijárási korlátozások
vélt, vagy valós megszegéseit jelezték nekem a lakosok. Pro és kontra
hallottam, olvastam érveket és értelmezéseket a kijárási korlátozással
kapcsolatban, de ezek megítélése –
ha van is saját véleményem –, nem
az én dolgom. Amikor viszont egy
jelzést követően újra azt tapasztaltam, hogy a lakótelepi kutyafuttató
újfent közterületi italozóhelyként
funkcionál, személyesen kértem
meg az ott italozókat, hogy ezt a tevékenységüket otthon folytassák.
Több alkalommal hívtam a közterület-felügyeletet és a rendőrséget is
városszerte különböző boltok környékére, ahol az ott csoportokba
verődve szórakozó személyek han-

goskodásukkal zavarták a környéken lakókat. Sajnos sem én, sem a
rendőrség, vagy a közterület-felügyelet nem tud 0-tól 24 óráig egy
adott helyen tartózkodni, de én magam is tapasztalom a közterület-felügyelet egyre látványosabb jelenlétét és ennek következtében folyamatos ezekben a helyzetekben is az
intézkedés.
Kaptam azzal kapcsolatos aggódó
megkeresést is, hogy egy lakótelepi
lépcsőházban a közös képviselő jelezte, hogy a lépcsőházban él olyan
ember, akinek a rokona a közelmúltban vírussal erősen érintett területen járt s a lépcsőház ilyen „érintettségére” irányuló figyelmeztetést félreértette néhány lakó, ezt
azonban szerencsére sikerült gyorsan tisztázni. Itt is szeretném megköszönni a főleg lakótelepi körzetemhez tartozó lépcsőházak közös
képviselőinek a vírushelyzetben a
fertőtlenítésben, a tájékoztatásban
segítő közreműködést és úgy általában a tevékenységüket.
Mint arról hozzám hasonlóan a
sajtóból értesülhettek, a korábban
rendezetlen Kiserdő utcai garázsso-

Kedves Lakótársaim!
Bár a jelenlegi vírushelyzet sokakat otthonukba kényszerít, jóleső érzés látnom, hogy milyen
erős városunk és körzetünk lakóinak összefogása. Mi sem bizonyítja ezt jobban mint, hogy
az elmúlt időszakban a ToldiDombliget lakóparkban élő ismerősöm fiai önkéntes felajánlás keretében 3D nyomtatással
védőálarcokat készítettek a Dunakeszi háziorvosoknak és gyermekorvosoknak. A 9. sz. választókerületben található, bizonyára sokak által ismert Chili Cuki
vezetője, Szmolenszky Zoltán pedig 40-40 adag fagylalttal köszönte meg a Dunakeszi Rendőrség, a Dunakeszi Polgárőrség,
a Dunakeszi Közterület-felügye-
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let és a Mentőszolgálat koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, áldozatos munkáját. Ezen a felületen
is szeretném megköszönni nemes felajánlásukat! Mikor esténként sétálok a környéken, sok helyen hallom, hogy egyre többen
csatlakoznak ahhoz a példaértékű kezdeményezéshez, miszerint
az erkélyen tapssal köszönik meg
az egészségügyi dolgozók munkáját. Kérem, továbbra is tartsák
meg jó szokásukat! Az egészségügyben dolgozó ismerőseim véleménye alapján nagyon jól esik
nekik a gesztus, nem is beszélve
a Toldi és Tóváros lakóparkok ablakaiba kihelyezett köszönő szívekről, rajzokról.
Ha már a gyermekeknél tar-

rok helyén elkészült az új lakótelepi
parkoló, mely még az előző önkormányzati ciklusban eltervezett beruházás volt, sokat enyhíthet azonban a parkolási nehézségeken.
Térfigyelő kamera került ki a Barátság útja 1-3. lépcsőházaknál található hulladékgyűjtő edényekhez, ahol a máshonnan származó hulladék lerakása igen gyakori
és jelentősen elcsúfítja a területet.
E kérdésben ugyanakkor nem csak
a kamera kihelyezése fog megoldást nyújtani, a zárható hulladéktárolók kéréséről a ciklus kezdete óta
egyeztetünk az érintett közös képviselővel – ahogy több más lépcsőházra is igaz ugyanez –, e terület
kapcsán elmondható, hogy jelenleg már tervezési szakaszban van a
zárható tárolók megvalósítása, ami
ugyanakkor sok más fontos dologhoz hasonlóan jelen helyzetben kissé csúszik.
A képviselő-testület áprilisi ülésén
döntött egy a körzethez tartozó ingatlannal kapcsolatos, kirívó mértékű illegális közterület-használat
ügyében is, melynek során egy lakótársunk a kertje mellett futó köz-

tunk, had említsem meg, hogy
újabb lakossági kérést teljesítve, a Toldi-Dombliget Lakópark
Egyesülettel közös finanszírozással kikerült a 20-as tábla útfestés a Huszka Jenő utca több
pontjára is. Őszintén bízom benne, hogy a forgalomlassító kútgyűrűk, fekvőrendőrök és jobbkezes utcák, valamint a „Vigyázzon gyermekinkre” feliratú
táblák mellett ez egy újabb figyelmeztető pont lesz mindenkinek arra vonatkozóan, hogy
szigorúan betartsa a sebességkorlátozást! Mivel lakó-és pihenőövezetről van szó, a KRESZ
szabályait ismerve szomorúnak
tartom, hogy a lakosokat erre
ilyen sokszor és sokféle módon
emlékeztetnünk kell. Vigyázzunk egymásra és a gyermekekre, vezessünk megfontoltan és
óvatosan!

területből egy 325 négyzetméteres
részt egészen egyszerűen „hozzákerített” az ingatlanjához. A képviselő-testület döntött e helyzetben
többek között arról, hogy az eredeti
állapot helyreállításra kerüljön.
Tudom, hogy mindannyiunkat
megvisel a járványhelyzet miatti korlátozások sora, hisz senkinek
sem kényelmes kényszerűen a falak között ülni a szép időben, de kérem, hogy mindannyian tartsunk ki
és a lehetőségek szerint óvjuk, védjük egymást a betegségtől.
Elérhetőségeimen 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.
Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő
Dunakeszi, 2. választókerület

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

Sipos Dávid
alpolgármester
9. sz. válaszókerület
képviselője

selőink jelentik
Óvatosan újraindul az élet

A koronavírus-járvány miatt március közepe óta országosan érvényben lévő veszélyhelyzet
szinte valamennyiünk megszokott életritmusát megváltoztatta. Az emberek figyelme érthető módon összpontosul(t) a járványügyi helyzettel kapcsolatos
hírekre, az élet szinte teljesen leállt. Ez sajnos május elejéig nagyrészt igaz volt, a kormány legutóbbi (ezen írás május 7-én készült) rendelete alapján az országban – Budapest és Pest
megye kivételével – végre lassan,
óvatosan újraindul az élet.
Mindeközben a színfalak mögött, városunk és benne a 7. körzet utcáin, közterein, a polgármesteri hivatal irodáiban és az
önkormányzati képviselő naptárában sokasodtak a teendők, elkészültek apróbb-cseprőbb dolgok, készülnek a ciklusra vonatkozó fejlesztési tervek, zajlik Dunakeszi építése, szépítése.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a 7. számú körzet alagi
és alsói részén kihelyezték a köztéri hulladékgyűjtőket és kutyapiszok-tárolókat, a Tőzegtavak-

ra vezető út elején pedig április
vége óta már használhatók a szelektívhulladék-tárolók. (Az üveghulladék-gyűjtő is hamarosan
megérkezik.) A telepítések során
újabb lakossági kéréseket kaptam, ezek alapján remélhetőleg
május folyamán további szemetesek kihelyezésére kerül majd
sor, az igényeket leadtam az önkormányzat illetékes osztályvezetőjének. Köszönöm a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. dolgozóinak munkáját. Az alagi Trianon téri szelektívhulladék-gyűjtő
sziget ugyanakkor egyre elviselhetetlenebb kellemetlenséget okoz a környéken lakóknak,
mivel sokan szemétlerakóként
használják azt. A korábban éppen e probléma kezelése érdekében felszereltetett köztéri kamera felvételei alapján számos eljárás indult, ennek ellenére vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a
hulladékgyűjtők – az üvegtároló
kivételével – zárt területre kerülhessenek.
Régóta ismert probléma felszámolására indult összehangolt intézkedéssorozat a közterület-felügyelők hatékony munkájával áprilisban Dunakeszin,
körzetünk számos pontján is.
Az ingatlanok előtti közterületre jogellenesen, szabálytala-

nul kijelölt „magánparkolóhely”táblák megszüntetését, valamint
a rendkívül balesetveszélyes, az
úttest mentén elhelyezett nagyméretű kövek, egyéb tereptárgyak eltávolítását célzó intézkedések hatására – a közterület-felügyelők írásban szólították fel az
érintett ingatlantulajdonosokat a
vonatkozó rendeletben foglaltak
betartására – nagyon sok helyen
állították helyre a jogkövető lakók az eredeti, kívánatos állapotot. Lakótársaim együttműködését ezúton is köszönöm! A közeljövőben a közterület-felügyelők
figyelme – a fentiekben ismertetett feladataik mellett – ki fog
térni az utcasarkok beláthatóságát akadályozó zöld növényzet
levágatására is.
Évek óta meglévő, újra és
újra napirendre kerülő lakossági igény, hogy Alsóról legyen
buszjárat Káposztásmegyerre.
Dióssi Csaba polgármester úrral, Somodi István osztályvezetővel és a városi helyi buszközlekedést szolgáltató cég vezetőjével hosszú idő óta keressük
a megoldást ezen igények kielégítésére. Bízom benne, hogy
a jövő hónapban a jelenleg is
zajló, előrehaladott tárgyalások eredményéről számolhatok
majd be ezeken a hasábokon is.

Április 30-án, néhány perccel déli
tizenkét óra előtt az alsói vasútállomáson egy, a sínekre öngyilkossági szándékkal a Budapest
felől Vác irányába tartó gyorsvonat elé álló férfi szenvedett halálos gázolást.
Ezúton is szeretném felhívni a
körzetben élők figyelmét, hogy
Dunakeszin március elsejétől
helyi rendelet tiltja meg a kerti
zöldhulladék égetését, közismertebb nevén az avarégetést. Sőt,
a katasztrófavédelem később az
ország több területén, így Pest
megyében is teljes tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Jó tudni, hogy
a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett megengedett.
Kérem, tartsuk be az égetési tilalmat, a keletkezett zöldhulladékot komposztáljuk vagy szállíttassuk el.
A veszélyhelyzetre való tekintettel az ingyenes alsói Auchanjárat egyelőre nem közlekedik.
Dunakeszi 7. számú – az alagi és
az alsói városrészt, az alagi majorságot és a tőzegtavi területet
is magában foglaló – körzetének
egyéni önkormányzati képviselőjeként a benko.tamas.dunakeszi@gmail.com címen, valamint
a +36 20 41 91 533-as telefonszámon is várom a körzetben élők
javaslatait, észrevételeit, kér(d)
éseit.
Benkő Tamás,
a 7. számú körzet
képviselője

A hősöknek
jár a taps!
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÓRIÁSPLAKÁTON IS KIFEJEZI KÖSZÖNETÉT
MINDAZOKNAK, AKIK A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSE ÉRDEKÉBEN FEGYELMEZETTEN BETARTJÁK A SZABÁLYOKAT, SEGÍTIK AZ
IDŐS, RÁSZORULÓ EMBERTÁRSAINK
MINDENNAPI ÉLETÉT, EGÉSZSÉGÜK
VÉDELMÉT.
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Egyetlen diák sem lépett vissza

Érettségi vizsgák
a Radnóti Miklós Gimnáziumban
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKAT ELŐSZÖR 1967. MÁJUSÁBAN KEZDTE MEG A GIMNÁZIUM ELSŐ, 36 FŐS VÉGZŐS OSZTÁLYA. A GIMNÁZIUMI TANULMÁNYIK BEFEJEZÉSÉT ZÁRÓ BALLAGÁSOKON AZÓTA MINDEN ÉVBEN FELHANGZOTT A
VÉGZŐS DIÁKOK ÉNEKE: ”BALLAG MÁR A VÉN DIÁK TOVÁBB, TOVÁBB…”

I

gen, tovább! Jól tudjuk, hogy
nem állhattunk meg a tanév végével. Mint ahogy a dal is szól,
tovább, tovább. Most is van tovább,
bár egészen más formában. A járvány felülírt minden szokásrendet,
minden megszokott hagyományt.
Nagy szomorúság mindenki számára, hogy a gimnázium egyik, ha nem
legnagyobb rendezvénye a ballagás,
nem kerülhetett megrendezésre. Elmaradtak a dicséretek, az elismerések, jutalmazások, elmaradtak a baráti, családi összejövetelek. Nagy űr
maradt a lelkekben.
Az idei évben kimagasló biztonsági előírások szerint, nagy körültekintéssel szerveztük meg az írásbeli
érettségi vizsgákat. Több heti alapos
és rendszeres takarítást, majd ózonos
fertőtlenítést követően május 4-én,
hétfőn reggel rendben elindultak a
vizsgák. A diákok már az iskolához
való megérkezés után csak rendezett
keretek között léphettek be az intézmény területére. Az iskolai védőnőktől a bejáratnál a diákok kézfertőtlenítés után maszkot kaptak, majd
azonnal a számukra kijelölt tantermekbe mentek, ahol a felügyelő tanárok már várták őket. A vizsgázó
diákok tevékenységét a felügyelők
segítségével az egész érettségi vizs16 Dunakeszi Polgár

ga alatt úgy koordináltuk, hogy betartsuk az előírásokat, alapvető szabályokat. Ezek közül a két legfontosabb, hogy egy teremben maximum
10 vizsgázó ülhet, illetve a 1,5-2 méteres távolságot tartani kell.
Az idei évben érettségiző diákjaink,
a korábbi évekhez hasonlóan, kiemelkedően teljesítették az elvárásainkat.
Az online oktatás ellenére is olyan kimagaslón szép eredményekkel zárták
középiskolai tanulmányaikat, amelyre méltán lehetünk büszkék.
Az idei évben 99 diákunk kezdete meg az érettségi vizsgáit. Senki nem lépett vissza, mindenki vállalta a megmérettetést, hiszen tovább kívánnak tanulni a felsőoktatásban. Erre úgy látom, jó esélyük
van, hiszen a végzős diákok közül 25
diák kitűnő, míg 31 diák jeles eredményekkel zárta 12. évfolyamot. Az
osztályok tanulmányi átlagai a következő módon alakultak. A 12.a
osztályunk, ahol a tanulók a nyolc
évfolyamos képzésben vettek részt,
4,69-es tanulmányi eredménnyel
zártak. A hagyományos nyelvi előkészítős osztályainknál a 12.b osztály 4,62-es míg a 12.c osztály 4,77es tanulmányi eredményt produkált. Ezek az eredmények kiemelkedően szépek és legalább virtuálisan

egy fergeteges taps jár érte, valamint
sok-sok gratuláció.
Iskolánk nem csak a tanulmányi
eredményekben jeleskedik, hanem
kiemelkedően fontos az oktatásunk
folyamán a nyelvtudás megszerzése,
erősítése. A végzős diákok eddig 98
középfokú és 42 felsőfokú nyelvvizsgát szereztek. Az érettségi folyamán
ezek száma még növekedni fog.
Külön szeretném megköszönni a
végzős osztályfőnökök: Szilágyiné
Manasses Melinda, dr. Illés Zoltánné Újvári Éva és Hegyiné Zámbó
Krisztina sok éves, sikeres, áldozatos munkáját. Köszönöm, hogy ebben a nehéz és folyamatosan újabb
kihívásokat rejtő időszakban is támogatták, bátorították tanítványaikat, segítve ezzel Őket a sikeres érettségi vizsgák letételében.
Ugyancsak szeretném megköszönni
minden kollégámnak a végzős diákok támogatását, illetve azt, hogy
részt vállalnak az érettségi vizsgák
lebonyolításában.
Kedves Diákjaink, túl az első megmérettetésen-csak így tovább, tovább, tovább… Bízunk bennetek!
Nyíri István igazgató
Dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium
Fotó: dunakeszipost.hu

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MEGNÖVEKEDETT GYERMEKLÉTSZÁM MIATT
EGYÉRTELMŰEN KIRAJZOLÓDOTT,
HOGY SZÜKSÉG VAN ÚJ KÖZÉPFOKÚ ISKOLA FELÉPÍTÉSÉRE. EZÉRT
AZ ISKOLAI FÉRŐHELY-HIÁNY MEGOLDÁSAKÉNT KÉT ÚJ KÖZÉPISKOLA
FELÉPÍTÉSE, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
GIMNÁZIUM, VALAMINT AZ INFORMATIKAI, KÖZGAZDÁSZ, GÉPÉSZ ÉS
ELEKTRONIKAI
SZAKIRÁNYOKAT
INDÍTÓ SZAKGIMNÁZIUM MEGÉPÍTÉSE KEZDŐDHET MEG DUNAKESZIN. A KÉT ÚJ ISKOLA LÉTREHOZÁSA KIEMELT BERUHÁZÁSKÉNT,
KORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSSAL
KÉSZÜL EL – MONDTA DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER A VÁROSI MÉDIUMOKNAK ADOTT NYILATKOZATÁBAN.

Jó ütemben haladnak a tervező-előkészítő munkák

Két középiskola épülhet Dunakeszin

A

z intézményekkel minden
család számára elérhetővé
válik a helybeli oktatás a bölcsődétől az óvodán, általános iskolán át a középfokú képzésig. Az iskola méreteit és felszereltségét tekintve is egyedülálló, hiszen a két tornateremmel és az uszodával együtt 24
ezer négyzetmétert tesz ki.
Egy közel 700 tanuló befogadására
alkalmas kéttannyelvű gimnázium
és 850 diák oktatását végző, informatikai, közgazdász, gépész és elektronikai szakirányokat indító szakgimnázium jön létre a jövőben.
A szakgimnáziumi és gimnáziumi feladatokat ellátó iskolaépületben - többek között - 46 osztályterem, 12 szaktanterem, 22 csoportterem, 22 szakmai célú helyiség (laborok, műhelyek, szaktantermek), két
kiállító terem funkciót is ellátó aula,
két könyvtár, két C típusú tornaterem, két fél tornaterem, két erőnléti
terem, két kültéri sportpálya, egy au-

ditórium (maximum 150 fős kapacitással) kerülhet kialakításra.
- A beruházással kapcsolatban nagyon optimista vagyok, mivel az előkészítést és a tervezést is az állam finanszírozza. Az önkormányzatra
az ingatlan kisajátításának költsé-

gei hárulnak. Örömmel jelenthetem
be, hogy az előkészítő-tervező munka javában tart, ami különösen fontos a koronavírus-járvánnyal terhelt
gazdasági környezetben. Egyébként
ilyen válságok esetén éppen a hasonló jellegű előkészületi munkákat kell
elővenni és ezeken érdemes dolgozni. Jó ütemben haladunk. Az előkészítő munkával végzünk, mire újraindul a gazdaság – húzta alá a város
polgármester, aki az elmúlt évszázad
világgazdasági folyamataira utalva
hozzátette: - A korábbi válságok kezeléséből tudjuk azt, hogy pont az
ilyen nagy állami beruházások azok,
amelyek újraindítják a gazdasági életet – hangsúlyozta Dióssi Csaba polgármester.
(Vetési)
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Anyák
napjára
E

rika Nagyváradon született. Hét
éves volt, amikor szüleivel Magyarországra költöztek. Gyermekkorában nagyon mozgékony volt, el is határozta, hogy tornatanár lesz, ám végül
„győzött” a biológia és a fizika szeretete és sikeresen felvételizett a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemre.
– Megismerkedtem a férjemmel, aki két
évvel előbbre járt az egyetemen. Ő Marosvásárhelyen született. Összeházasodtunk, ő közben megszerezte a diplomáját.
Tanulmányaim utolsó félévének első hónapjában megszületett Anna lányom, aki
idén szeptemberben lesz 14 éves. A diplomázásom idején pedig már a pocakomban volt Kinga lányom.
Annak idején dr. Mihály Zoltán – jelenleg a Honvéd Kórház baleseti sebész ortopédia-traumatológus szakorvosa – és felesége, dr. Mihályné dr. Kintzli Erika, két
leánygyermekkel arra gondoltak, hogy jó
lenne egy fiú is a családban.
– A rezidensképzésben dolgoztam,
és ismét gyermeket vártam. Megint leányunk született, Lilla, ő azonban oxigénhiányosan jött a világra, vele az eltelt
évek alatt rendkívül sokat foglalkoztunk,
s mára tulajdonképpen majdnem teljesen
rendbe jött. Akkor már itt laktunk Dunakeszin, a jelenlegi kertes házunkban, amit
nagyon szeretünk, ez az otthonunk és nagyon szívesen éljük itt és a városban is az
életünket, még most, karantén idején is.
– Visszatérve a gyermekkoromra, a
szüleimmel együtt római katolikusok
vagyunk és már első áldozóként is azért
imádkoztam a Jóistenhez, hogy mutassa
majd meg a nekem szánt férjet és legyenek gyermekeink, akiket az Ő útján fogunk együtt nevelni. Már a megismer-
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AZ ANYASÁGOT NEM TANÍTJÁK. A LEÁNYGYERMEK ÉDESANYJÁTÓL TANULJA, MIT IS JELENT EZ A FOGALOM. AZTÁN FELNŐTT NŐKÉNT, FELESÉGKÉNT, HA ÁLDOTT ÁLLAPOTBA
KERÜL, SZINTE AZ ELSŐ PILLANATTÓL FORMÁLÓDIK GONDOLATAIBAN, ÉRZELMEIBEN
EZ A SAJÁTOS, ÉLETRE SZÓLÓ ÉRZÉS. S AMIKOR KARJÁBAN TARTJA ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉT, MÁR TUDJA, MI LESZ AZ Ő FELADATA. HISZEN ANYA LETT.

kedésünk idején is arról beszélgettünk,
hogy lesz majd négy gyermekünk és csodálatos lesz az életünk. A Jóisten segítségével Lillácska is rendbe jött, s amikor elkezdte a Szent Erzsébet Katolikus Óvodát, megszületett Csaba fiunk.
Az anyaság már négy gyermeknél is teljes életet igényel, ám egy véletlen folytán
visszatért Erika életébe a mozgás. Elvégzett egy aerobik oktatói tanfolyamot és az
óvodában a dolgozóknak és a szülőknek
elkezdett tornát tartani. Lett volna ennek
folytatása, de…
– Kértek, hogy a torna mellett tartsak anatómiai, élettani előadásokat is, de
minden másként alakult. A Jóisten megáldott minket ötödik gyermekünkkel, Rékával, így most már jó ideig az anyai teendők töltik ki mindennapjaimat. a hivatásomat tekintve végül is háziorvos rezidens lettem, és ha már lehetőség lesz rá,
elkezdek dolgozni.
– Ajándékba kapjuk a gyermekeket a
Jóistentől, és neveljük őket, mint ahogy a
botanikus ápolja a növényeit. Lenyesegetjük a rossz tulajdonságaikat, és ezzel megerősítjük a jó tulajdonságaikat. Azt gondolom, hogy a mai társadalomnak nagy
szüksége van arra, hogy az édesanyák, a
családok egészséges lelkületű gyermekeket neveljenek, akik ha felnőnek, nem félnek a munkától. Nekünk az a dolgunk,
hogy kicsit kordában tartsuk az igényeket, a koruknak megfelelő szabályokat,
korlátokat szabjunk, amiken belül szabadon mozoghatnak. Persze ez nagyon
nehéz, főleg nálunk, ahol az egytől a tizennégy éves korig vannak a gyermekeink. Anna és Kinga Újpesten, a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolába járnak, és jól teljesítenek. Lilla ősszel

kezd a Krisztus Király Római Katolikus
Általános Iskolában, Csaba pedig középső csoportos óvodás. Anna zongorázik,
Kinga hegedül, a férjem pedig gitározik.
Házimuzsika? Az is lehet…
– Öt gyermek? Én nem tudom másként
elképzelni az életemet a gyermekeim nélkül. Pedig én egyke vagyok, férjemnek
egy testvére van. A szülők is és a nagyszüleim is élnek, most sajnos a távolságot
nem lehet legyőzni, marad a telefon. Vannak álmaink és ezek viszik előre az életünket.
– Milyen anya a feleségem? Nem kön�nyű, hiszen elfogult vagyok. Nagyon
készséges édesanya, az a acélja, hogy mindenkinek a kívánsága szerint eleget tegyen, majdnem el is halmozza őket a szolgálatkészségével, mindent megad a gyerekeknek. Ha azt mondom, hogy jó édesanya, azzal mindent elmondtam. Annak
idején beszélgettünk arról, hogyan képzeljük el a családi életünket és már akkor
több gyermekről beszéltünk. Ő kész volt
az anyaságra, én pedig az apaságra. Mind
a ketten hívők és azonos érzelmi töltésűek vagyunk. Ha kérdezik azt, hogy szerelmes vagyok-e a feleségembe, természetesen igen a válaszom.
- És a gyerekek?
Anna: Anyuka a legjobb anya a világon.
Kinga: Nagyon kedves és jószívű. Lilla: Anyukásat szeretünk játszani. Csaba:
Mindig odabújok anyához, ha befejezem
a sírást, de ha nem sírok, akkor is odabújok. Réka? Ő még szótlanul bújik anya
ölébe, de ha már tud beszélni, bizonyára
azzal kezdi: Szeretlek Anya.
Katona M. István
A szerző felvétele

Húsz éve halt meg édesanyám Fenyvessy Béláné
(Tölgyesi Mária) vasdiplomás tanítónő

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

É

desanyám nagyon szeretett tanulni, iskoláit Debrecenben
végezte. Itt szerzett tanítói képesítést a Római Katolikus Elemi Tanítóképzőben (Svetits Intézet) 1935ben. Magas szinten hegedült, triójuk számos helyen adott koncertet.
Pedagógus pályáját Hajdúhadházán
kezdte 1941-ben, mint állami helyettes népiskolai tanító.
1942. május 24-én Debrecenben
házasságot kötött Fenyvessy Béla
MÁV tiszttel. Házassága – melyből
négy fiúgyermek született – nem volt
zökkenőmentes. Mivel édesapánk
a MÁV-on belül különböző szolgá-

lati helyekre lett beosztva, – hogy a
család együtt maradjon, – ő is követte. Így tanított Pásztón, Kismacson,
Hajdúnánáson és Debrecenben is.
Családunk 1958-ban költözött
Dunakeszire, édesanyám a Gyártelepi III. sz. Általános Iskola tanítója
lett. Itt dolgozott nyugdíjazásáig, főként a 2. osztályra szakosodott. Egykori tanítványai a mai napig nagy
szeretettel emlékeznek rá. Különös
élményt jelentett számukra az énekórákon felcsendülő gyönyörű hegedűjátéka.
Nem kis problémát jelentett édesanyámnak, hogy helyt tudjon áll-

ni a munkahelyén és a családjában
egyaránt. Négy fiút ellátni, taníttatni önmagában is nagy kihívást jelentett. Volt, hogy hajnalban ment Felsőgödre, hogy a hatósági húsboltból
elegendő élelmet szerezzen nekünk.
Aztán ment tanítani, délután a kötelező családlátogatások, este főzés nekünk, éjjel meg írta az óravázlatait.
Külön gondot jelentett neki, hogy
még a hitéletét sem tudta zavartalanul gyakorolni. Többször megfenyegették, hogy ha még egyszer
meglátják a helyi templomba menni, akkor mehet a munkakönyvéért
is. Így vasárnaponként bejárt Pestre, hogy szentmisén vehessen részt.
Hogy honnan volt minderre energiája, máig rejtély számomra.
Édesanyánk igazi ANYA volt!
Mindig mellettünk állt, segített
bennünket ahogy tudott. Csak azt
mondhatom, hogy hivatását magas
szinten művelő tanító és a gyermekeit végtelen szeretettel körülvevő,
védősegítő, értük élő önzetlen szülőanyát adott nekünk a sorsunk. Talán valamit mi is adtunk neki. Nem
okoztunk sok gondot fiatalabb éveinkben, tanultunk, tettük a dolgunkat. Talán egy kicsit többet segíthettünk volna neki az otthoni munkákban.
Szép kort ért meg. Bár egészsége
kissé megkopott, élete utolsó percéig
gyakorlatilag képes volt önmagát ellátni. Boldogság töltötte el, ha körbevettük, meghallgattuk és bátorítottuk. Mondhatom, hogy gyermekei
mindenben mellette voltak, megtettük amire képesek voltunk. Egy súlyos agyvérzés ragadta el tőlünk 86
éves korában 2000-ben.
A halál egy hónappal a vasoklevele
ünnepélyes átadása előtt szólította el.
Az Apor Vilmos Katolikus egyetem
(főiskola) a hatvanöt éven át kifejtett
értékes szakmai tevékenységét vasoklevéllel ismerte el, amit a Dunakeszi Város Önkormányzata emléklap
kíséretében adott át a családnak.
Fenyvessy Tibor
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A veszélyhelyzetben is
biztosítják a város köztisztaságát
- A világméretű pandémia,
a soha nem tapasztalt kihívások, az új helyzetek rendkívüli
és hatékony megoldásokat követelnek az emberektől, a gazdasági társaságoktól. Ez igaz
az önök tevékenységére is, hiszen elég, ha csak arra utalok,
hogy az eredményes védekezés érdekében bevezetett home
office munkarend nagyon sok
dunakeszi lakost is az otthon
maradásra kényszerít. Már
pedig ennek egyik következménye, hogy jóval több háztartási hulladék keletkezik.
Hogyan tudtak reagálni az új
helyzetre?
- A járvány helyzet lényegesen nem befolyásolta a hulladékkezelési szolgáltatást, kapacitásaink rövid távon elegendőnek bizonyultak a megnövekedett hulladék mennyiség
begyűjtésére és elszállítására,
és egyelőre nem látszik fennakadás a közeljövőben sem.
A lakosságot otthon maradásra kényszerítő vírus a kerti növényzet fejlődését nem gátolta, ezért a kijárási korlátozások miatt sokan kertészkedéssel ütötték el szabadidejüket,
ez a begyűjtendő zöldhulladék
mennyiségét jelentősen növelte, de az is egyértelműen látszott, hogy sokan otthonról
rendelve vásároltak fogyasztási cikkeket, mert a csomagolási
hulladékok mennyisége is növekedett.
- Az eltelt két hónap kihívásai milyen új megoldások
elé állították önöket? Voltak-e
20 Dunakeszi Polgár

fennakadások a szolgáltatásokban?
- A vészhelyzet márciusi kihirdetése óta is folyamatosan
dolgozunk, és mivel időben felkészültünk a várható korlátozásokra a rendszeres kommunális szolgáltatás biztonsága
nem sérült.
Nehézséget nem elsősorban a
járvány helyzet eredményezett,
hanem ettől független műszaki tényezők: házhoz menő lomtalanítási szolgáltatásunkban
időlegesen szüneteltetést hirdettünk, mert ártalmatlanító
partnerünk aprító berendezéseit leállította. Átszerveztük és
átprogramoztuk a tavaszi veszélyes- és elektroni hulladékgyűjtést, mert a helyi átvétel és
elszállítás személyes kontaktok
mellett biztonságosan nem lett
volna lebonyolítható. Az elmaradt gyűjtéseket terveink szerint legkésőbb ősszel pótoljuk.
Közterületi munkánk során felkészültünk az intenzíven használt helyek fertőtlenítésére, bevezettük a buszvárók,
köztéri bútorok fertőtlenítését,
és az önkormányzat megbízásából felkínáltuk ezt a szolgáltatást a közforgalmat is biztosító lakótelepi tízemeletes társasházak számára is.
- A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai szerteágazó feladatotokat
látnak el a város mindennapi életében, akik közül ebben
az időszakban minden bizon�nyal a kommunális hulladék
elszállítását végzők a legveszé-

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY TERJEDÉSE ELLENI VÉDEKEZÉS A DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.
MUNKATÁRSAITÓL IS MEGFESZÍTETT MUNKÁT KÖVETEL, AKIK A
HÉTKÖZNAPI FELADATAIK ELLÁTÁSA MELLETT PL. FERTŐTLENÍTIK A
KÖZTERÜLETEKET, A KÖZINTÉZMÉNYEKET, A TÍZEMELETES LAKÓHÁZAK LÉPCSŐHÁZAIT. A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSA,
A TELEPÜLÉSTISZTASÁGI, A KARBANTARTÁSI ÉS EGYÉB MUNKÁT
ELVÉGZÉSÉN KÍVÜL HOGYAN TUDNAK A VESZÉLYHELYZET MIATT JELENTKEZŐ RENDKÍVÜLI KIHÍVÁSOKKAL MEGBIRKÓZNI? – KÉRDEZTÜK
HOMOLYA JÓZSEFTŐL, AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ
CÉG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁTÓL?

lyeztetettebbek. Hogyan tudják az ő egészségügyi biztonságukat garantálni?
- Elláttuk kollégáinkat egyéni védőeszközökkel, jelentős
mennyiségű
kézfertőtlenítő
szert szereztünk be, a kollektívát nyomatékosan megkértük
ezek folyamatos használatára,
de gépjárműveink és épületeink fertőtlenítésére is felkészültünk vegyszerekkel és egyéb
eszközökkel is. A szállítási és
közterületi csoport számára
lépcsőzetes munkakezdést hirdettünk, hogy megpróbáljuk
elkerülni a dolgozók egyidejű,
nagyszámú találkozását.
Személyes
ügyfélszolgálati tevékenységünket felfüggesztettük, az ügyfél forgalmat csökkentettük a fertőzések
elkerülése érdekében. Azért,
hogy a személyes kontaktokat
hatékonyan redukáljuk, osztott
munkarendben látják el adminisztratív munkát végző dolgozóink irodai feladatukat, és
szinte mindenki számára kialakítottuk a távoli kapcsolat
lehetőségét, hogy munkájukat
home office-ban is elláthassák.
- Mit tapasztalnak, a veszélyhelyzetben mennyire tanúsítanak jogkövető magatartást a lakók? Milyen képet mutat a városi illegálishulladék
lerakás?
- Az ügyfeleink döntő többsége fegyelmezetten viseli a
járványhelyzetet és kimondottan együttérzőek a munkájukat
nehezített körülmények között
végző kollégáinkkal szemben.

Homolya József
ügyvezető igazgató

Ezt ezúton is köszönjük! Az illegális hulladéklerakás gyakorlata mindezek ellenére jelentősen nem javult ebben a közterület felügyelők hathatós ellenőrzési tevékenysége fog
változást hozni.
- Milyen tanulságokkal jár a
rendkívüli helyzet, mi az, amit
hasznosítanak jövőbeni feladataik ellátása során?
- A védekezés lépéseit mindig az aktuális helyzethez kell
igazítani, de az alapvető protokollokat megalkottuk. A tevékenységek felelősei, az egyes
eszközök, anyagok beszerzési forrásai ugyancsak kialakultak, ezért ha újabb fertőzés
hullám közelít, a reagálás még
gyorsabb lehet.
Vetési Imre

Nyár eleji környezetvédelmi aktualitások

A

A JÁRVÁNYHELYZET MIATT KÉNYTELENEK VOLTUNK ELHALASZTANI AZ ÁPRILIS 18-RA MEGHIRDETETT DUNAKESZI ÖNKÉNTES KÖZTISZTASÁGI NAPOT. AZ ÁPRILIS 10-IG JELENTKEZŐKET KIÉRTESÍTETTÜK, TÁJÉKOZTATTUK A HELYZETRŐL, SOKAKKAL MEGBESZÉLTÜK, HOGY JELENTKEZÉSÜKET
FENNTARTJÁK A KÖVETKEZŐ AKCIÓRA IS. REMÉLVE A LEGJOBBAKAT A NYÁR FOLYAMÁN ELŐKÉSZÍTJÜK A SZOKÁSOS ŐSZI ALKALMAT. KÉREM, FIGYELJÉK A VÁROSI KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEKET, MERT AMINT A HELYZET ENGEDI, ELKEZDJÜK HIRDETNI AZ ŐSZI KÖZTISZTASÁGI NAPOT.

z
önkormányzat néhány hónapja együttműködési megállapodást kötött a ZöldEb kutyás érdekvédelmi egyesülettel, amelynek
keretében az egyesület vezetősége felajánlotta segítségét a
járványhelyzet alatt azoknak
a dunakeszi lakosoknak, akik
hatósági karantén vagy ros�szabb esetben kórházi kezelés
alá kerülnek. Az egyesület aktivistái vállalják a kutyasétáltatást akkor, ha ez családi vagy
ismeretségi körön belül nem
megoldható. Aki ilyen helyzetbe került, hívja a 06-21-262-

0044 segélyszámot, ahol az
egyesület aktivistái várják a segítségkérők hívásait.
Áprilisban, a valódi tavasz kezdetével újraindítottuk
a „Tiszta udvar, rendes ház”
programot, amely folyamatos, egészen az ősz végéig. (Tavaly például még novemberben
is adtunk át elismerő táblát.)
A pályázat feltételei változatlanok: a város honlapjáról letölthető adatlap benyújtásával
lehet pályázni, úgy magánházaknak, mint társasházaknak.
A főbb szempontok között szerepel a tiszta, virágos udvar és
rendes porta, valamint a gon-

VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331
• Virágok, csokrok, koszorúk, dísznövények
• Évszakonként változó dekorációs kellékek
• Lakás és iroda dekorálása élő- és
minőségi művirágokkal
• Terracotta és műanyag termékek
• Fagyálló kaspók forgalmazása
Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00
www.passziom.hu

Bótz Miklósné és Nyiri Márton

dozott utcai frontszakasz. Ezen
túl feltétel, hogy a tulajdonosok
részt vegyenek a városi szelektív hulladékgyűjtésben, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjanak gépjárműveik parkolásáról.
Szintén folyamatos és június
15-ig tart a „Zöldülő Dunakeszi” fotópályázat. Az elmúlt hónapban már számos, gyönyörű kép érkezett felhívásunkra.
Ennek feltételei az előzőekben
meghirdetettekhez képest változatlanok: a kép Dunakeszin
készüljön, a tavaszt, a kikeletet, a természet megújulását
mutassa be, legalább 300 dpi
felbontású legyen. A beérkező
képekből kiállítást rendezünk,
a műveket három tagú szakmai zsűri bírálja el, az első három helyezett értékes vásárlási utalványt nyer. A képeket továbbra is a rendezettvarosert@
freemail.hu címre várjuk.

Április végén kezdődött a
Magyar Madártani Egyesület
útmutatása alapján városi fecskevédő programunk. Szerencsére egyre több jelzést kapunk
a városból, hogy újra megjelentek a fecskék. Célunk, hogy
ezek a madarak ne menjenek
tovább, hanem otthont találjanak városunkban, ezért Dunakeszi több pontján sárgyűjtő
helyeket létesítünk, amit segítőink folyamatosan locsolnak,
iszapolnak. E mellett mű-fecskefészkeket is kihelyezünk.
Kérjük, ha valaki ilyet lát, ne
mozdítsa el, és a készülő fecskefészkeket se verje le. Kérjük
a lakosságot, ha azt tapasztalja, hogy valahol megjelentek
a fecskék, értesítsenek minket
fenti e-mail címünkön.
Tisztelettel:

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

A

társadalmi rendszerek, az ideológiák folyamatos változásokban élnek. A XIX. század vége
felé is jöttek a forradalmi gondolatok és kikezdték a keresztény kultúra dogmáit, az ész
felsőbbrendűségét hirdették, amelyből kinőtt a kollektivizmus, a szocializmus és a kommunizmus.
Az 1800-as évek végén, a Monarchián belül, Magyarország virágzó, fejlődő korszakát élte: a Millennium felvonultatta a nemzet értékeit, a nép ünnepelt. Majd az ezt
követő években az élet egyre kaotikusabbá vált, a politikai vezetés sokszor téves utakon járt és a Monarchia politikájában mutatott zavarok is hozzájutottak az első világháború kirobbanásához. 1916-ban meghalt Ferenc József császár, a birodalom hamarosan felbomlott, s a vesztett háború Trianonhoz vezetett.
Ekkor született apám 1920-ban, majd 30 évre rá én.
Felhőtlen gyermekéveimben a játékokon keresztül ítéltem meg a világot. Felső tagozatosként a Szent István
(akkor az 1. számú) Általános Iskolába jártam, ekkor tett
kíváncsivá az a szó: hogy Trianon. Nagyapámtól hallottam, hogy amikor ő gyermek volt milyen nagy volt Magyarország, s a mi utcánkban is laktak olyanok, akik az
elszakított részekből menekültek Dunakeszire.
Az első ember, aki beszélt nekem Trianonról, Buzna
Győző történelem tanárom volt. Pestről vonattal járt ki
és mindig a házunk előtt ment el az iskolába. Sokszor,
amikor a házunk előtt ment el, véleltlenül apám is kint
volt az utcán, üdvözölték egymást, én is csatlakoztam
hozzájuk az iskolába menet. Ők besétáltak a Bürger kocsmába egy fröccsre, de még utánam szóltak,” vigyázz az
úton!”. Negyedóra múlva a Tanár úr már tartotta az órát,
hazafelé már kettesben mentünk, na ekkor beszélt nekem arról, mi is történt Trianonban, meg arról, mit jelent
is az a „Nem! Nem! Soha!”
Gimnazista koromban az év első történelem óráját
Gaál tanár úr azzal kezdte:”Nyissátok ki a könyveteket a
137-ik (?) oldalon, és ott a 12-ik sorban azt olvashatjátok,
hogy Hunyadi János román származású, no…a románt
húzzátok ki, de erősen. Ha ezt valaki elfelejti, azt megbuktatom történelemből!” S itt már felemelte a hangját.
Ekkor még többet tanultam nemcsak Trianonról, meg
azok a diákok, akiket tanított, többek közt a néhai miniszterelnököt, Antal József is.
A 70-es években a piros személyigazolványunkba
már kérhettünk egy pótlapot és mehettünk egy-két
szocialista országba: Erdélybe (Románia) és Felvidékre (Csehszlovákia) Kronstadt, Brassó, Brasov – ez egy
olyan város, melynek neve több alkalommal változott
a történelem során! A főterén Erdély legnagyobb gótikus temploma áll. A templom sekrestyésével eltúráztunk Cenkre is, ahol Nagy-Magyarország Ezerév
c. emlékműve állt, s, amelyet a románok 1916-ban leromboltak, s láttuk azokat a határköveket is, amelyek
egyik oldalán H-betű (Magyarország), a másik oldalán R betű (Románia) jelezte a valamikori határt.
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Ezért is nevezik Brassót a valamikori, a régi Magyarország kapujának .
Cluj, Napoka, Kolozsvár utcáin méteres átmérőjű kanálisain a vaslapokat taposva, olvashattuk a magyar feliratokat…
Pressburg-Pozsony-Bratiszlava: 1527-1784-ben, több
mint 200 évig volt Magyarország fővárosa!!! Templomában négy királyunkat koronázták, amit a csúcsán a korona is jelez.
Mikor 2010-ben Trianon 90. évfordulójára emlékeztünk, házam udvarán, a lovak „csodálkozására”, erdélyi
barátom Demeter István szobrászművész faragta a Naszályból hozott óriási kövekből, a városunkban, a MÁV
Nagyállomással szembeni téren felállított Trianon emlékművet. A lovakról jutott eszembe, hogy Nagy-Magyarországon 56 lóversenypályán versenyeztek a lovak, a
megcsonkított országunkban pedig már csak hat pályára
szűkült a versenyzés…
Végezetül pedig: Emlékezni! Megemlékezni!, és a fiatalságot Emlékeztetni! a dicső múltunkra -, amely ha
néha szomorú is -, mert ez erősíti a hazánkhoz való tartozást, a nemzet tudatot, az egyűvétartozást és legfőképpen a hazaszeretetet, mert csak így van jövőnk!!!
Száraz György,
a Magyar Lovaregylet elnöke

Játék a régi Dunakeszin

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

Baba a régi
Dunakesziről

D

unakeszi régi paraszti világában nem volt ritka
a 8-12 gyermek, sokszor a legkisebb már magázta addigra felnőtt testvéreit. A gyermekek száma
többnyire meghatározta a nevelésükre, gondozásukra fordított figyelem mértékét is. A leginkább a földből, illetve az ahhoz kapcsolódó iparágakból élő dunakeszi
családokban a gyerekek korán bekapcsolódtak a munkába,
gyakorlatilag szüleik megfigyelése révén sajátították el azokat az ismereteket, amelyek által később maguk is gazdákká,
gazdasszonyokká válhattak. Természetesen ez nem jelentette azt, hogy nem játszottak. Bár e tekintetben sokat változott
a paraszti társadalom szemlélete az első világháborút követően: egyre nőtt az iskolai nevelés és a tanulás presztízse, ráadásul újfajta játékok (sok esetben a nagyváros, vagyis Budapest hatására) terjedtek el Dunakeszin is. Az ekkor fiatal
szülőként jelen lévő nemzedék tovább akart lépni, jobb életet
szánt gyermekeinek, nem kívánta „megismételni a saját sorsát a következő nemzedékkel” (Erdei Ferenc). A paraszti társadalom gyermekeinek kedvelt játéka volt ekkortájt a baba,
a gazdagabb családokban a babakonyha, babaszoba (bútorok, étkészlet, stb.), babaágy (lányok); fiúknál az irányítható lovaskocsi, szerszámok, építőkockák. A nagyobbak malmoztak, dámáztak, kártyáztak, ebbe télen a szülők is szívesen bekapcsolódtak. A gyerekek játszottak a szabadban is. A
foci nagy népszerűségnek örvendett az első világháborút követően Dunakeszin és Alagon egyaránt. Télen korcsolyáztak.
Alagon és Műhelytelep magasabb rangú tisztviselőinek
körében a polgári életformának megfelelően nevelték a gyermekeket. A polgári család lakóhelyén – ellentétben a paraszti társadaloméval – nem folyt munkavégzés. A családi ház
egyes helyiségeinek elkülönülő funkciói lettek, jellemzővé
vált a cseléd vagy személyzet fenntartása. Többnyire a férfi volt a kenyérkereső, a nő az eltartott, aki az otthoni munkákat (háztartás, gyermeknevelés) irányította. A gyermekek
élettere elkülönült: a gyerekszoba vált annak központi sze-

Toldi 250-es játéktraktor (1970-es évek)
replőjévé. A fiúk és a lányok nevelése erősen különbözött, a
felnőtté válás pedig mindinkább kitolódott. A polgári családok gyermekeinek játékszereit boltban vásárolták: hintaló,
társasjáték, golyók, babaszoba berendezési tárgyai. Sokszor
itt is jellemző volt, hogy életre nevelő játékokat kaptak a gyerekek. Ilyen például az a Singer cég által gyártott gyermekvarrógép is, amely Dunakeszi egyik magasrangú tisztviselőjének, a MÁV Dunakeszi Főműhely 1926 és 1944 között vezető Lányi Ferencnek a családjától maradt ránk.
A MÁV Dunakeszi Főműhelyének (1926), illetve az
„Oceán” konzervgyárnak (1917) a megnyitásával Dunakeszin megjelent az ipari munkásság is, amely 1945 után egyre
nagyobb szerephez jutott (további üzemek nyíltak: Mechanikai Laboratórium, Házgyár, Hűtőház, stb.). 1945 után megváltozott a családmodell: nőtt a válások száma, a vallásossághoz kötődő etikai normák Magyarországon (is) háttérbe
szorultak, az értékrend megváltozott. A nők egyre nagyobb
arányban léptek be a munkavállalói piacra, a gyerekek bölcsődébe, óvódába jártak. Az 1970-es években volt a legnagyobb a nők foglalkoztatottsága, így a gyerekeknek sokszor
kellett önállóan játszaniuk, és mind több időt töltöttek a köznevelési intézményrendszerben. Ennek a korszaknak a játékai a szocialista blokk által megtermelt fröccsöntött katonák,
autók, traktorok stb., a lemezekből készült játékok (traktor,
motor, búgócsiga stb.), a műanyag babák, bababútorok, műbőr babakocsik, stb. A Révész István Helytörténeti Gyűjteményben őrzött Toldi 250-es traktor is ebben az időszakban
készült a Lemezárugyárban.
Vajon a 2000-es évekből mely játékok kerülnek később
múzeumba?
Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető
Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

Értékek és emlékek a Révész István Helytörténeti Gyűjteményben

„A JÁTÉK ÁLTALÁBAN KOMOLY ÉLETKÜZDELMEK UTÁNZÁSA, VAGY AZOKRA VALÓ KÉSZÜLÉS” – ÍRTA ERDEI FERENC SZOCIOLÓGUS. KIJELENTÉSE MINDEN KORSZAKRA JELLEMZŐ, ÍGY A RÉGI DUNAKESZIN IS A JÁTÉKOK RÉVÉN
KÉSZÜLTEK A GYEREKEK FELNŐTT ÉLETÜKRE. MÁS ÉS MÁS VOLT AZONBAN A JÁTÉK A PARASZTI ÉS A POLGÁRI
TÁRSADALOMBAN, AHOGYAN KORRÓL KORRA IS VÁLTOZOTT A JÁTÉK SZOCIOLÓGIAI SZEREPE, ÉRTÉKE.
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Dunakeszi szemmel
A KÖZÖSSÉG MEGTARTÓ EREJE VESZÉLYHELYZET NYUGDÍJASKÉNT
Zupka Sándorral, a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub elnökével beszélgetünk
a jelenlegi helyzetről és hogy élik ezt meg városunk idősebb lakosai
MÁJUS ELEJE VAN, MELEGEN SÜT A NAP, NYÍLNAK A TAVASZI VIRÁGOK ÉS CSICSEREGNEK A MADARAK. EGY TERASZON ÜLÜNK ÉS MINDEN OLYAN IDILLI, MINT EGY ÁTLAGOS TAVASZI NAPON… MAJDNEM.. MOST MINDEN
MÁS. EGYMÁSTÓL 2 MÉTERRE ÜLÜNK A TERASZON, MINDKETTŐNKÖN SZÁJMASZK, KEZÜNKÖN KESZTYŰ. VÉDJÜK
EGYMÁST ÖNMAGUNKTÓL ÉS VÉDJÜK ÖNMAGUNKAT EGYMÁSTÓL. A MASZKTÓL ALIG LÁTOM AZ ELŐTTEM LÉVŐ
KEDVES NAGYPAPAKORÚ FÉRFI ARCÁT, MÉGIS ÉRZEM A HIHETETLENÜL ERŐS ÉLETSZERETET ÉS A NYUGODT DERŰT A HANGJÁBÓL. AUTOMATIKUSAN ELMOSOLYODOM A SAJÁT MASZKOM MÖGÖTT ÉS EZ A BESZÉLGETÉSÜNK
ALATT VÉGIG MEG IS MARAD.
nak. Célunk, hogy a Dunakeszin élő
nyugdíjasok családias környezetben
érezzék magukat, pótolják a magányosok számára a családot, a társat.
Egy olyan nyugdíjas közösségként
működünk, ahol mindenki jól, és
egyenlőnek érzi magát korra, nemre, származásra, képzettségre, végzettségre, világnézeti hovatartozásra
való tekintet nélkül, és kölcsönösen
segíti, segítheti egymást. A klubban
minden érdemi munka, teljesítmény
elismerésre, és megbecsülésre kerül.

Zupka Sándor - A napokban lesz 4 éve, hogy váTerbe Józsefnétől rosunk nyugdíjas klubjának elnöke.
vette át az elnöki Magas taglétszámmal, országosan
"stafétabotot" is elismert kiemelkedő teljesítmén�nyel és programokkal büszkélkedhetnek. Mi a titkuk?
- A tömeg magányos hely, olyan
közösség, amiből hiányzik a szeretet.
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub egyik alapköve a közösségi célok elérése, és azok értéke, melyekben véleményünk szerint a közösség
megtartó erejének alapelemei lakoz-
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- Mióta működik városunkban a
klub? Mit előnyök vagy változások
érezhetők a klubtagoknál, meséljen
nekünk egy kicsit magukról!
- Jövőre ünnepeljük 45 éves évfordulónkat. Jelenleg 354 fős taglétszámmal büszkélkedhetünk, életkorunk pedig szép magas, 60 és 97 éves
kor között van. Klubtagjaink boldogsága rendszerint megnövekedik
olyankor, amikor lehetőségük adódik arra, hogy a hozzájuk közel álló
emberekkel, barátokkal találkozhatnak és beszélgethetnek. A kialakuló szoros kapcsolatok és barátságok
erősítik az összetartozást, olyan közösségi érzést adnak, melyek lehetőséget nyújtanak a problémák és az
örömök megosztására és megbeszé-

lésére. A klubnak, mint a közösség
megtartó és összetartó színterének
az egyik legfontosabb célja az, hogy
tagjai tudják, hogy társai között otthon vannak és összetartoznak.
- Hogy változott meg az életük a
március 11-e után kihirdetett veszélyhelyzet óta? Milyen most nyugdíjasnak lenni Dunakeszin, mik a
mindennapok visszajelzései?
- Igen, valóban nagy változás történt, hiszen a megszokott és jól működő klubéletünk, fenekestől felfordult 2020. március 11-e után. Megkezdődött a „MARADJ OTTHON!”
jogkövető klubéletünk. Korosztályunk közül sokan megéltek nehezebb történelmi időszakokat is. Fegyelmezetten viselkednek és betart-

- válaszol a polgármester
ják az előírásokat, hisz azok értünk vannak, minket védenek.
Klubtársaimmal
gyorsan
összeállítottunk egy hasznos
listát, amely segítségével minden klubtársunk telefonon otthonról intézheti az életét és
szétküldtük tagjainknak a Veszélyhelyzeti tájékoztatóra történő feliratkozási lehetőséget. A város mindent megtett
a koronavírussal kapcsolatban,
amit megtehetett. Felhívta telefonon a 65 év felettieket (szerk.:
akik korábban megadták elérhetőségüket), közzé tett egy
önkéntes táblázatot, amibe be
lehetett írni a segítség kérést és
hírlevelet küld mindenkinek,
aki kérte. A kormány által bevezetett koronavírus-járvány
lassításával kapcsolatos intézkedések városi szintű bevezetése körültekintően, racionális sorrendben történik. A városi fenntartású intézményeket
szigorúan ellenőrzik és szükség
esetén önkéntesek bevonásával
segítik a nyugdíjasok ellátását.
Azt tapasztalom, hogy sok
idős társam nem érti pontosan, hogy működik és valójában mi is az E-recept. Ha ezzel
kapcsolatban egy kicsit bővebb
tájékoztatást kaphatnánk, az
sokunknak nagy segítség lenne. Nagy szerencse, hogy társaim közül mentálhigiénés vagy
pszichoszomatikus problémáról nem tudok és nem hallottam mástól sem. A klubon belül kialakult baráti körök és
társaságok telefonon tartják

egymással a kapcsolatot. Az
egészségünk megóvására 400
db száj és orrvédő maszkot,
valamint 150 db védőkesztyűt
kaptunk az Önkormányzattól
és annak érdekében, hogy mi is
segíteni tudjunk, felajánlottuk
a városnak a támogatási pályázatunk összegét.
Ez most mindenkinek nehéz időszak és még nincs vége!
Meggyőződésünk az, hogy igazi közösség csak ott jöhet létre, ahol az emberek szeretik
és tisztelik egymást, barátként
tudnak együtt lenni és élni az
érdek, a vallás, a politika, a társadalmi helyzet és világnézet mellőzésével, távoltartásával. Igyekszünk nagyon pozitívak és aktívak maradni, motiválni és kitartani, megtartani
egymást és a közösségünket.
Még ebben a helyzetben is fontosnak tartom a humort, mert
sok nehézségen átsegít. Viccesen azt szoktam mondani ismerőseimnek: Ami Dunakeszin nincs azt, már ki kellene
találni!
•••
Dióssi Csabát, városunk
polgármesterét
kérdezem,
hogy milyen helyi rendeletekkel védik idős szeretteinket és
milyen segítséget nyújtanak
a dunakeszi nyugdíjasok számára?
- A koronavírus-járvány miatt megváltoztak hétköznapjaink és megváltoztak emberi
kapcsolataink is. Nem tudjuk
pontosan, hogy meddig fog tartani a járvány, azonban kiemelten fontosnak érzem, hogy városunk lakói tudják és érezzék,
hogy nincsenek egyedül és számíthatnak ránk ebben az időszakban is. Polgármesterként
azt tekintem elsődleges feladatomnak, hogy minden intézkedésünk a helyiek érdekét szol-

gálja. Munkánk a segítségnyújtásra fókuszál, a pontos és korrekt tájékoztatásra, erősítve a
lakosság biztonságérzetét és
megőrizve mentális egészségét.
Az önkormányzat tudja és teszi
a dolgát, Dunakeszi lakossága
pedig tapasztalatom szerint fegyelmezetten együttműködik a
városvezetéssel. Mi továbbra is
megfontoltan haladunk előre a
járványhelyzet kezelésében, és
minden esetben meghozzuk a
szükséges intézkedéseket.
Idős lakótársaim megnyugtatása és ellátása érdekében
arra kértem kollégáimat és
képviselő társaimat, hogy személyesen hívjuk fel városunk
65 évnél idősebb nyugdíjasait, érdeklődtünk hogylétük felől és felmértük segítségnyújtás
iránti igényüket.
Más forrásokból már eljutott hozzánk, hogy kevés az információ az E-recept működésével kapcsolatban, ezért tájékoztató kampányt indítunk.
Kollégáim már készítik azt a
szórólapot, ami minden ezzel
kapcsolatos pontos információt tartalmazni fog és a posta
segítségével hamarosan minden háztartásba eljuttatjuk. A
városi beruházások a járvány
alatt is zajlottak, de nagyon
várjuk már, hogy visszatérjen

az élet a régi kerékvágásba.
Az említett vészhelyzeti listára a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal központi Ügyfélszolgálat 06 27/ 542-800as telefonszámán vagy az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
email címen lehet feliratkozni.
A közösség ereje rendkívül
fontos - Egyedül az ember sok
mindenhez kevés, de a közösségnek sosincs lehetetlen. Minden városnak, így Dunakeszinek is a legnagyobb értéke az
itt élők közössége, a legerősebb
köztünk meglévő kapocs pedig
maga a városunk, ahol születtünk, ahol élünk családunkkal,
gyermekeinkkel és barátainkkal. Minden sikerünk alapja,
hogy közösen gondolkodunk,
és együtt is cselekszünk. A dunakeszi lakosok az elmúlt években megtapasztalták már, hogy
nincs lehetetlen cél. Ha egy közösség tud együtt élni, együtt
dolgozni, ha képes összefogni, akkor képes elérni bármit.
Biztonságunk és egészségünk
megőrzése most a legfontosabb, mi ebben a helyzetben is
megmutatjuk, hogy együtt milyen erős és összetartó közösséget alkotunk.
Figyelünk és vigyázunk egymásra, Dunakeszi összefog!
Sziráki Helga
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Születésnapi interjú

Nyilas Elekkel
NEGYEDSZÁZADA, A BAJNOKOK LIGÁJA 1995-96-OS SOROZATÁBAN A
MAGYAR LABDARÚGÁS KLUBTÖRTÉNETÉBEN A FERENCVÁROS EGYEDÜLÁLLÓ SIKERT ÉRT EL AZZAL, HOGY A SELEJTEZŐBEN IDEGENBEN
LEGYŐZTE A BELGA RSC ANDERLECHT EGYÜTTESÉT (0-1), MAJD HAZAI
KÖRNYEZETBEN ELÉRT DÖNTETLENNEL (1-1) BEJUTOTT A CSOPORTKÖRBE, AHOL OLYAN VILÁGSZTÁRCSAPATOK VÁRTÁK, MINT A REAL MADRID ÉS AZ AJAX. A FRADI EGYIK KIVÁLÓSÁGA NYILAS ELEK VOLT, AKI A
KORÁBBI BL-GYŐZTES AJAX ELLEN 11-ESBŐL SZERZETT GÓLT AZ ÜLLŐI
ÚTI ARÉNÁBAN, AKINEK DUNAKESZIN INDULT EL LABDARÚGÓ KARRIERJE, MAJD GÖD ÉS VÁC UTÁN 1995-1997-BEN A FERENCVÁROS MEGHATÁROZÓ JÁTÉKOSA VOLT, AHOVÁ AZ IZRAELI IDEGENLÉGIÓSKODÁS
UTÁN 1998-BAN TÉRT VISSZA.

- A magyar futballrajongók számára örökélményként
átélt csodálatos sikert az M4
Sport csatornának köszönhetően az ifjú nemzedék tagjai is
láthatták a minap. Milyen érzés volt újra „átélni” azokat a
sporttörténelmi mérkőzéseket, melyek egyik főszereplője Ön volt? – kérdeztem Nyilas
Elektől.
- Ebben az időszakban kettős
érzés van bennem! Egyrészről
a világ minden táján a bajnokságok vége felé közelednénk,
jobbnál jobb meccseket kellene élőben megtekintenünk és
teljesen más izgalmakat kellene, átéljünk, ismerve a kialakult helyzetet, nem is beszélve az Európa-bajnokság elhalasztásáról! Másrészről viszont
tudom, hogy milyen sok futballt szerető embert tesz boldoggá az, hogy ezeket a mérkőzéseket évről évre többször
is levetíti a magyar tévé valamelyik sportcsatornája! Valóban nagyon nagy élmény ez a
mai napig mindannyiunknak!
Megnézni viszont még egyszer
sem „sikerült”, de erre nincs is
szükség, hiszen ennyi idő távlatában is élénken élnek bennem az emlékek!
- Hogyan készültek a legendás klubok világsztárjai ellen,
volt-e valamilyen különleges
sportszakmai és lelki ráhangolódás, hiszen nem mindennap
léphet pályára egy magyar
labdarúgó Santiago Bernabéu
stadionban?
- Visszatekintve ezekre a

mérkőzésekre ma már látni,
mekkora dolog volt ez abban az
időben! Hiszen ne felejtsük el,
hogy akkor még csak négy csoport volt, tizenhat csapattal!
Abból is már nyolc kiemelttel!
Ami azt jelentette, hogy az ös�szes többi európai bajnokcsapatnak, írd és mondd, nyolc
hely maradt! Mindenki láthatja, nem volt egyszerű a helyzet!
Ezek csak az idő múlását nézve
értékelődnek még jobban fel!
Mert amikor benne élsz, ezt
még nem igazán látod, a felkészülésed is megy egy megszokott rendszerben! Természetesen mind csapatszinten, mind
egyénileg elemeztük az aktuális ellenfelünket, felkészültünk belőlük, mint máskor is!
A nagy különbség nem itt mutatkozott!
- Véleménye szerint miben
voltak jobbak az Ajax és a Real
Madrid játékosai, mint Önök?
Mi volt az ő sikerük titka?
- Itt folytatnám, akkor az
előbb félbe hagyott gondolatomat! A pályán viszont már mutatkozott „némi” különbség, a
javukra! A játékosok többsége gyorsabb, erősebb, dinamikusabb, egyszerűen jobb játékos volt! De ebben semmi különleges dolog nincs, hiszen
világsztárokról volt szó már
akkor is! Meg kell csak nézni
a további pályafutásukat! A sikerük titka pedig más nem lehet, mint az alázat, a szorgalom, a hozzáállás és a sok-sok
edzés, gyerekkoruk óta! Egyszerű (lenne) ez!

- A magyar szurkolók – klubszimpátiától függetlenül – egy
emberként örültek a Ferencváros sikerének, akik nagyon
bíztak benne, hogy a következő években folytatódik a nagyszerű sorozat? Mi az oka, hogy
azóta egyetlen csapatnak sem
sikerült megismételni a Fradi
ragyogó teljesítményét?
- Abban az időben mi is
éreztük, hogy többen lettünk
és természetesen örültünk is
ennek, hiszen ebben az európai kupasorozatban mi nem
csak a Ferencvárost, hanem
Magyarországot is képviseltük! Ez azért felelősséggel járt!
Az pedig egyértelműen látszik, hogy az elit és a középcsapatok között, ahova mi is
tartozunk, a szakadék nagyon
mély anyagi és szakmai kérdésekben is! Ennek természetes következménye, hogy nem
tudsz oda kerülni a legjobbak
közé, maximum részsikereket
tudsz elérni! Lásd Fradi, Vidi
az EL-ben!
- Úgyis kérdezem Öntől,
mint egykori kiváló játékostól,
14-szeres válogatott-tól és úgy
is, mint edzőtől; milyen sportszakmai változásokra van
szükség ahhoz, hogy a magyar
labdarúgás belátható időn belül megközelítse Európa legjobbjait?
- Nagyon nehéz kérdés, de
nem megoldhatatlan a feladat! Nagyon fontos lenne
a szemléletünkön változtatni, lelkiismeretesebben dolgozni, tanulni és mindig ké-

pezni magunkat! Gondolok
itt mindenkire, aki a labdarúgásban tevékenykedik! Legyen az edző, játékos, mas�szőr, vagy bárki! Arról nem is
beszélve, hogy azokkal a lehetőségekkel, amihez a kormányunk által hozzá jutottunk,
előrébb kellene minden tekintetben tartanunk! Élni és nem
visszaélni kellene ezzel a párját ritkító ösztönzéssel!
- Május 3-án ünnepli 51.
születésnapját, melyhez szívből gratulálunk. Gondolom
az ünnepi megemlékezések között kiemelt helyen szerepel
majd a negyedszázada elért
fantasztikus siker!? A jubileumi évfordulón összejönnek a
legendás csapat játékosai?
- Természetesen ünneplünk,
bár a negyed évszázad kicsit
ijesztő! Nagyon jó érzés vis�sza gondolni ezekre a mérkőzésekre, de nagyon nem szoktam nosztalgiázni! Nosztalgiázzanak az idősek, mi még nem
vagyunk azok! Nagyon sok feladat vár még ránk az életben és
a labdarúgásban is! Szeretnék
mindkettőben segíteni, megfelelni a kívánalmaknak! Az ös�szejövetelről még semmi hír,
de talán ebben a helyzetben ez
normálisnak mondható! Reméljük, normalizálódik a helyzet és ebben az évben mindenre sor kerül! Nem vagyunk lekésve semmiről!
Vetési Imre

(Másodközlés: a cikk megjelent a Dunakanyar Régió 2020. 9. lapszámában)
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Költöztetés, fuvarozás a gondja?

A PATAKI TRANS MEGOLDJA!
Költöztetés * Áruszállítás *
Irodaköltöztetés * Lomtalanítás
Pataki Barnabás:
+ 36-70-621-5415
E-mail:
patakitranskoltoztetes@gmail.com
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

A Dunakeszi
Polgár aktuális
napi híreit az
újság Facebookon
oldalán is
olvashatja!
Kövesse lapunkat
az FB-n is!
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Startra várva

Ribárszki Sándor hatszoros Magyar Derby győztes tréner

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

- Milyen reményekkel, tervekkel
készülnek a régóta várt futamokra,
izgalmas versenyekre? Már nagyon
hiányzik a Kincsem Park varázslatos hangulata?
- A hosszú téli szünet után már nagyon várjuk az idei startot. Hiányzik
a „versenyláz”, a megszokott kedves
környezet, a közönség. Sajnos a koronavírus-járvány elleni védekezés
miatt az idény elején még nézők nélkül kezdődnek el a versenyek. Na-

csodaló, Overdose briliáns győzelmei tettek igazán népszerűvé. Idomárként álmodik még arról a gyönyörű korszakról, amikor egy nemzet
rajongott a magyar csodalóért, tízezrek csodálták imponáló futását
a Kincsem Parkban.
- Ó, hogyne álmodnék, hiszen csodálatos időszak volt. Overdose – túlzás nélkül mondom – az egész országgal megkedveltette a lóversenyzést. Százezreket ültetett a televíziók
milliárd forint – becsülték. Ön sze- Ribárszki Sándor
rint mikor lesz, mikor lehet ismét tréner csapata indul
Overdose kvalitású versenylova a a reggeli munkára
magyar galoppsportnak?
- Hogy mikor lesz? Bár tudnánk a
választ, de ezt senki nem tudja megmondani, hiszen Overdose is szinte
az ismeretlenség „homályából” futott be. Ritkán születnek Kincsemhez, Overdose-hoz fogható kivételes adottságú lovak. Bízom benne,
hogy újra ránk ragyog még a szerencse, amiért sokat dolgozunk… Nem
adjuk fel!

gyon hiányoznak majd, de szerencsénkre rövidebb lett a kényszerpihenő, mint gondoltuk, így „csak”
másfél hónap csúszással indul a szezon, ezért még karácsony előtt is
lesznek futamok. Reméljük a jó időjárás mellettünk lesz.
- Ön a hazai lóversenyzés egyik
legsikeresebb trénere, akit az ország közvéleménye előtt a világhírű

elé, a Kincsem Parkba pedig egy-egy
futása alkalmával 25 ezer nézőt vonzott. Fantasztikus napok, hónapok,
évek voltak. Alag és a magyar lóversenyzés szép korszaka volt…
- Mikóczi Zoltán lova 2008-ban
a világ harmadik legjobb sprintere volt, Európában pedig a legjobb három éves sprinter volt. Értékét 5 millió euróra, – mintegy 1,5

- Trénerként mit remél az idei esztendő versenyeitől?
- Jelenleg 27 lovat trenírozok, köztük húsz 2 éves van, akik ebben az
esztendőben kezdik a versenyzést.
Velük a jövőt építjük, jövőre lehetnek
jó esélyeik, hiszen közismert, hogy
leginkább a 3 éves lovak számára
szerveznek nagy versenyeket. Természetesen idén is bízom az újoncok
jó szereplésében, de ők igazán 2021ben lehetnek nyerők.
Vetési Imre
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Egykori válogatott irányítja a VSD
kézilabda szakosztály szakmai munkáját
KORONAVÍRUS IDE, KORONAVÍRUS ODA, AZÉRT A VS DUNAKESZINEK MÉG MINDIG VAN EGY SZUPER NB I/B-S KÉZILABDA CSAPATA, AZ UTÁNPÓTLÁSRÓL MÁR NEM IS BESZÉLVE, ŐKET EZEKBEN A NAPOKBAN SEM HAGYHATTUK MAGUKRA. CSODÁS IDŐZÍTÉSSEL, ÁPRILIS ELEJÉN ROBBANT BE
KÖZÉNK SZÉKELY ISTVÁN – KORÁBBI VÁLOGATOTT KÉZILABDÁZÓ -, HOGY SEGÍTSÉGÉRE LEGYEN A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYNAK, MINT SZAKMAI
IGAZGATÓ. ÚJ TÍPUSÚ EDZÉSTERVEK, ÚJFAJTA SPORTMARKETING SZEMLÉLET, MEGÚJUL A VSD KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA!
- Spanyolország, Svájc, Görögország, Olaszország és a címeres mez
is megtalálható a repertoárodban,
hogy kerültél most hozzánk a VSDbe?
- Egyszerre mondhatom magam
szerencsésnek és elégedetlennek is,
ami a sportpályafutásomat illeti.
Hosszú éveket töltöttem a kézilabda
legmagasabb osztályában, 265 mérkőzéssel, bajnoki ezüst és bronzérmekkel tarkítva. Legnagyobb sikeremként természetesen elsősorban
a magyar felnőtt válogatottban való
szerepléseimet, és az 1999-ben elért
ifjúsági Európa-bajnoki címet tekintem. Öt évig légiósként is lehetőséget kaptam az általad is említett
országokban.
Sajnos a pályámnak egy balszerencsés térdsérülés vetett véget,
mely után hosszú évekig szándékosan távol tartottam magam az imádott kézilabdától. A seb úgy érzem
begyógyult és készen állok - a rám
jellemző intenzitással és csapatszellemben - tevékenyen részt venni a
magyar kézilabda életében. Ezt jeleztem Dunakeszi városvezetésének, így kerültem kapcsolatba Temesvári István elnök úrral. Nagyon
tetszett a szakosztályban rejlő lehetőség és a kiváló csapat, így nagy
örömmel fogadtam el a VSD felkérését, hogy szakmai igazgatóként segítsem a kézilabda szakosztályt.
- A sport az életed, rendkívüli érzéked vagy a sportmanagementhez, ez honnan ered?
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- Kézilabdás pályafutásomat követően tanult szakmámban, közgazdasági és kommunikációs vonalon dolgoztam. Az elmúlt évtizedben több szegmensben kipróbálhattam magam vezető beosztásban. A
sportra már koordinátor szemmel
tekintek, igyekszem az üzleti és vezetési tapasztalataimat a sport javára felhasználni.
- Nem a legszerencsésebb időszak
ez most, tombol a koronavírus, de
neked mégis csillog a szemed, hogy
segítsd a VSD-t. Vannak már konkrét terveid is?
- Azt gondolom ez az időszak a
háttérmunka és a rendszerezés időszaka. Most van idő rendbe tenni
azokat a dolgokat, amik a sűrű versenyprogram során kevesebb figyelmet kapnak. A kialakult helyzetben,
amit a járvány okoz nagyon fontosnak tartom az edzőinkkel, sportolóinkkal való rendszeres és szervezett kommunikációt, tájékoztatást
és támogatást. Jelenleg ezen dolgozunk kiváló munkatársaimmal közösen, hogy a VSD kézilabda szakosztálya továbbra is aktív team-ként
működjön.
- Mi a legfőbb küldetésed itt Dunakeszin és a kézilabdában?
- Mivel a környékről származom
és évek óta a városban élek, küldetésemnek tekintem a Dunakeszi kézilabda szakosztályát olyan szintre
emelni, amelyre városunk méltán
büszke lehet. Elsősorban szeretnénk
minél több gyermeket a kézilabda

pálya közelébe csábítani, és az utánpótlásbázisunkat stabilizálni. Remek szakembereink vannak, az infrastrukturális lehetőségeink csak
bővülni fognak, így minden adott
ahhoz, hogy egy mindenki számára vonzó szakosztály legyünk. Szeretném elérni, hogy minél több helyi - lokálpatrióta vállalkozás álljon
a csapat mellé, hogy maximális feltételeket tudjunk biztosítani sportolóink számára. Középtávlati célként
megfogalmaztuk a VSD vezetőségével, hogy idővel női és férfi vonalon
is saját nevelésű játékoskerettel az
NB-1/B-ben szerepeljünk. A tervek
megvannak, már csak a vírusnak
kell elmúlnia, hogy beinduljanak a
tevékeny hétköznapok és a megvalósítás fázisába lépjünk. Hajrá Dunakeszi! Hajrá VSD!
Mészáros-Schöffer Zsuzsa

