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Folytatás a 3. oldalon

Tuzson Bence: A koronavírus-járvány miatti 
veszélyhelyzetben egyszerűbbé tettük  
a nagyszülői gyed igénylését – A családvédelmi 
akcióterv kedvezményei továbbra is elérhetők
A koronavírus-járvány elleni védekezés időszakában az egész-
ség, az emberélet védelme mellett a nemzetgazdaság stabilitá-
sáért is határozott lépéseket kell tennünk – mondta el a lapunk-
nak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlési képviselője. Szerinte a járvány el-
leni küzdelemben a legerősebb fegyverünk a fegyelem és az ön-
uralom. A politikus beszélt arról is, a család alapja a tisztessé-
ges munka, ezért huszonhat kisvállalkozói munkakörben vezet-
tek be járulékkedvezményeket. Ez összességében kilencvenezer 
családot érint.

A nemzetgazdaság 
stabilitása a munkahelyek 

megvédésének alapja

– Továbbra is érvényben vannak a koronavírus-járvány miatti kijárási 
korlátozások. Mit jelent ez a hétköznapi életünk tekintetében? 

– Az eddigi korlátozások sikeresek és eredményesek voltak. Így valóban in-
dokolt volt meghosszabbítani a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárá-
si korlátozást, az ehhez kapcsolódó intézkedések tehát továbbra is érvényben 
vannak. Ezért arra kérek mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen ezek betartásá-
ra, hiszen csak így tudjuk lassítani a járvány terjedését, és így tudjuk nemcsak 
a magunk, de rokonaink, családunk, szeretteink egészségét is megvédeni. Na-
gyon sok múlik most azon, hogy tudunk-e fegyelmezetten viselkedni és felelő-
sen gondolkodni. Arra kérek hát mindenkit, hogy szerettei védelmében marad-
jon otthon és kerülje a nagyobb családi és baráti összejöveteleket. A járvány el-
leni küzdelemben a legerősebb fegyverünk a fegyelem és az önuralom.

Folytatás a 7. oldalon

Interjú Zelinka Ildikó sportriporterrel 

Szinte teljesen leállt a sportélet nemcsak Magyarországon, hanem az 
egész világon. Közismert az a tény, hogy a tokiói olimpiai játékokat 
egy évvel elhalasztották. Legutóbbi lapszámunkban a Gödön élő, há-
romszoros olimpiai bajnok, 42 éves Kammerer Zoltán fejtette ki gon-
dolatait a koronavírus okozta veszélyhelyzetről, aki – mint elmondta 
– rendíthetetlen elszántsággal és hittel készül a 2021-re halasztott to-
kiói ötkarikás játékokra. Ezúttal egy kiváló sportriportert, az egyko-
ri ifjúsági válogatott, magyar bajnok kosárlabda játékost, Zelinka Ildi-
kót kérdeztük: újságíróként hogyan tudja feldolgozni, hogy öt nyári és 
négy téli olimpia után riporterként, műsorvezetőként vagy szakkom-
mentátorként nem közvetíthet a világ legkedveltebb és legnézettebb 
sporteseményéről, a tokiói nyári olimpiáról?

Egy elhalasztott olimpia

- Mi volt az első gondolata, amikor nyilván-
valóvá vált, hogy a sportolók és a közvélemény 
négy éve dédelgetett álma idén nem válhat való-
ra, ami miatt a földkerekség sportrajongói nagy-
szerű sportteljesítmények és csodálatos élmé-
nyek sokaságával lettek szegényebbek?

- Leginkább a sportolókra gondoltam és nem 
saját magamra. Tudom, hogy mennyire nehéz a 
felkészülés, mennyi áldozattal, lemondással, ese-
tenként fájdalommal jár és még ezek mellett sem 
mindig születnek meg azok az eredmények, ame-

lyekre a sportolók számítanak, amiben remény-
kednek. A helyzet azoknak a legnehezebb, akik 
Tokió után befejezték volna a pályafutásukat. Ne-
kik komolyan át kell, kellett gondolniuk, hogy 
hogyan tovább. Mivel a Digi Sport napindító mű-
sorában, a Reggeli Startban sem tudjuk már élő-
ben megszólaltatni a sportolókat, így az első gon-
dolatom az volt, hogy az online teret kell kihasz-
nálni arra, hogy megmutassuk a sportot kedve-
lőknek, hogy hogyan dolgoznak, edzenek, élnek 
tovább a sportolók. 

A koronavírus sem lehet akadálya a fejlődésnek

Nagyon fontos, hogy fe-
lelősségteljesen járjunk 
el a koronavírus járvány-
nyal kapcsolatban kiala-
kult helyzetben, azonban 
arra is ügyelnünk kell, 
hogy városunk továbbra 
is olyan hely legyen, ahol 
jó élni, ezért a járvány ide-
jén a jövőt is építjük.

Két középiskola épül Dunakeszin

Tavaly két új középis-
kolát álmodtunk Du-
nakeszire, amelyek-
nek a támogatásáról 
2019 őszén kormány-
döntés is született. 
Örömmel jelentem, 
hogy folyamatos 
egyeztetéseknek és 
kemény munkának 
köszönhetően elké-
szültek a tervek, ame-
lyekből néhányat meg 
is mutatok. Így feste-
nek majd Dunakeszi 
új oktatási intézmé-
nyei – írja közösségi 
oldalán Dióssi Csaba  
polgármester.

Folytatás a 4. oldalon

Adorján Attila festőművész, Bogányi Gergely zongoraművész és Hirling 
Zsolt korábbi világbajnok evezős, a VVEC elnöke egyaránt megfogalmaz-
ta, hogy a vírusjárvány után sem folytatódhat ugyanúgy az élet, mint ko-
rábban, át kell hogy alakuljon az emberek gondolkodása. 

Életjelek vírusjárvány idején

Bogányi Gergely 
Kossuth-díjas zongoraművész F
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Tuzson Bence államtitkár

Folytatás a címlapról

A nemzetgazdaság stabilitása  
a munkahelyek megvédésének alapja

– Sokan féltik az állásukat, illetve veszé-
lyeztetve érzik a munkájukat, és ezzel együtt a 
megélhetésüket is a járvány gazdasági hatásai 
miatt. A válságkezelő program, illetve a gazda-
ságvédelmi akcióterv garanciát jelenthet a fé-
lelmeik eloszlatására?

– Szem előtt kell tartanunk, hogy az elmúlt 
tíz évben sikerült felépítenünk Magyarorszá-
gon egy munkaalapú gazdaságot, amely stabil 
alapja lehet a rekordméretű magyar gazdasá-
gi növekedésnek. A koronavírus-járvány elle-
ni védekezés időszakában pedig az egészség, 
az emberélet védelme mellett a nemzetgazda-
ság stabilitásáért is határozott lépéseket kell 
tennünk. Éppen ezért a munkahelyek megőr-
zése és az új munkahelyek teremtése áll a kor-
mány válságkezelő programjának középpont-
jában. Mindent meg kell tennünk a már létre-
hozott munkahelyek megvédéséért és további 
erőfeszítéseket kell tennünk új munkahelyek 
létrehozásáért. A család alapja a tisztességes 
munka, ezért huszonhat kisvállalkozói mun-
kakörben vezettek be járulékkedvezménye-
ket, ami összességében kilencvenezer családot 
érint. Aki fizetés nélküli szabadságra ment, az 
is biztosított marad, indulnak az átképzések, a 
felnőttképzési diákhitel, a kedvezményes vál-

lalkozói kölcsönök, és nő a SZÉP-kártya ke-
rete is.

– Olyan válságos helyzet alakult ki a gödi 
polgármesteri hivatalban, hogy az elmúlt na-
pokban már az országos média is foglalkozott 
az üggyel. A város országgyűlési képviselője-
ként hogyan látja a helyzetet?

– A Dunakeszi járás, amelyhez Göd is tarto-
zik, országos szinten az egyik legfejlettebb, és 
a legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkező 
magyar kistérségek egyike. Ez pedig, a régió or-
szággyűlési képviselőjeként, engem is büszke-
séggel tölt el. Elszomorít ugyanakkor – és felet-
tébb sajnálatosnak tartom –, hogy ebben a ne-
héz időszakban az ellenzék felelőtlen viselkedé-
se veszélybe sodorja a város működését, mert 
ezzel akár még a sok év kitartó és következetes 
munkájával elért eredményeinket is lerombol-
hatják. Mindent meg kell tennünk annak érde-
kében, hogy ezt megakadályozzuk, és Göd vá-
ros további folyamatos működését és fejlődését 
biztosítani tudjuk, mert ez az itt élő emberek ér-
deke. Kimondhatjuk, hogy az ellenzéknek a leg-
rosszabb pillanatot sikerült megtalálnia a belső 
konfliktusok kiélezésére. Most, amikor a világ-
szintű koronavírus-járvánnyal kell szembesül-
nie az egész országnak, az egész kontinensnek, 
akkor tényleg nincs itt az ideje ezeknek a kicsi-
nyes vitáknak. Most sokkal inkább összefogás-
ra lenne szükség, mert ez a helyi lakosság érde-
ke, és a város országgyűlési képviselőjeként én is 
azt tartom a legfontosabbnak, hogy Gödön mie-
lőbb helyreálljon a rend.

– A jelenlegi helyzetben is számíthatnak az 
érintettek a családtámogatási rendszer, illetve 
a családvédelmi akcióterv által biztosított ked-
vezmények további kiszélesítésére?

– A családi adókedvezmény természetesen to-
vábbra is elérhető lesz, és számíthatnak az érin-
tettek az otthonteremtési programra, most is 
igénybe vehetők a csokhoz kapcsolódó hite-
lek, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatá-
sa, akárcsak a hitelelengedés. A veszélyhely-
zet miatti változások tulajdonképpen csak any-
nyiban játszanak közre ilyen tekintetben, hogy 
egyszerűbbé tettük egyebek mellett a nagyszü-
lői gyed igénylését. Épülnek tovább a bölcsődék, 
a négygyermekes anyák adómentességet élvez-
nek. Nyolcszázmilliárd forintból százhetvenezer 
család élete vált könnyebbé a családvédelmi ak-
cióterv jóvoltából. A családtámogatásokat a jö-
vőben is inkább bővíteni, mint szűkíteni fogjuk.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Két koronavírussal 
fertőzött van Dunakeszin

Koronavírus: elhunyt egy gödi lakos 

Gyógyító fegyelmezettség 

Nyugodtan telt a húsvét Dunakeszin, a helyiek az ünnepen is betartották a 
kijárási korlátozásokat, a szép tavaszi időjárás ellenére is otthon marad-
tak, nem látogatták a város parkjait, a Duna-parti sétányt, a repülőteret, 
de a sportlétesítményeket sem, melyekre más települések polgárai hús-
vét vasárnap és hétfőn be sem léphettek – mondta a kedd délelőtti sajtó-
tájékoztatóján a város polgármestere.

A város polgármestere, Balogh Csaba április 14-én, közösségi oldalán tá-
jékoztatta a helyi lakosságot, hogy; „Tudomásomra jutott, hogy egy gödi 
lakosunk, akit koronavírusos megfertőződéssel kezeltek kórházban, a 
hosszú hétvégén elhunyt.

Mint ismert április 9-én határozatlan időre meghosszabbították a kijárási kor-
látozást, a polgármesterek speciális lehetőséget kaptak, hogy a húsvéti ün-
nep idejére a saját településükön további szigorító szabályokat vezessenek be. 
Sződligeten Juhász Béla polgármester nem vezetett be további intézkedéseket, 
mert – mint írta „tudom, hogy a sződligeti ember mennyire felelősségteljes.”

Dióssi Csaba (képün-
kön) bejelentette, hogy 
az ünnepi szigorítást a 

helyi operatív törzs feloldotta, 
ám a Magyarság Sporttelepet 
továbbra is csak a VSD spor-
tolói, a teniszklub tagjai, a du-
nakeszi lakcímkártyával ren-
delkezők látogathatják. A vá-
ros polgármestere örömmel 
mondta, hogy a dunakesziek 
betartották a szabályokat, de 
a városba érkezők is, akiket a 
polgárőrség, a közterület-fel-

ügyelet munkatársai és a rend-
őrök tájékoztatták, hogy az ün-
nepek alatt nem látogathatják a 
Duna-parti sétányt, a repülőte-
ret, a Katonadombot és a Ma-
gyarság Sporttelepet.

– A szabályoknak mindenki 
eleget tett, még az a 25 fős ázsi-
ai társaság is, melynek tagjai 
a Duna parton szerettek vol-
na piknikezni. Senkit nem kel-
lett megbírságolni – ismertette 
a polgármester.

A szabályok betartatásával a 

város polgárainak az egészsé-
gét igyekeznek védeni, ám arra 
is figyelnek, hogy az emberek 
mindennapi életét és a gazda-
sági tevékenységet csak a szük-
séges és indokolt mértékben 
korlátozzák – tette hozzá.

Dióssi Csaba bejelentette, 
hogy a városban továbbra is két 
koronavírussal fertőzött sze-
mélyről tudnak, akikről elő-
ször április 10-én értesültek. 
A két személy közül, a 85 éves 
idős asszony a magántulajdo-
nú Gondtalan Élet Idősek Ott-
hona lakója, akit társaitól elszi-
getelték, jól van – tájékoztatta 
a polgármestert az otthon ve-
zetője. A másik érintett egy öt-
ven év feletti hölgy. Az önkor-
mányzat szájmaszkkal és vé-
dőkesztyűvel látta el az otthon 
munkatársait, akik kiemelten 
veszélyeztetettek – ismertette 
a polgármester, aki hozzátette; 
az ünnep idején azért láthattak 
több mentőautót az idősek ott-
hona előtt, mert szűrést végez-
tek a szakemberek. A kedd dél-
előtti sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy jelenleg 67 személy 
van karanténban Dunakeszin.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Ez mélységesen megrázott minket, bár-
mennyire is fel voltunk készülve en-
nek az eshetőségére. Ezúton szeret-
nénk részvétünket kifejezni a család-

nak.” – írja a polgármester, aki kedd délutáni 
posztjában arról is beszámol, hogy aznap arra 
kérte „a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
munkatársait hivatalos levélben, hogy rendsze-

resen értesítsenek minket a kórházakban keze-
lés alatt álló gödi személyekről, ahogyan mi is 
értesítjük őket a Helyi Védelmi Bizottságon ke-
resztül a helyi állapotokról. Fontosnak tartjuk, 
hogy tisztában legyünk azzal, hány helyi lakost 
érint a koronavírusjárvány.” – fejezi be a levél-
ből idézett gondolatait Balogh Csaba, Göd pol-
gármestere.

Szentendre a város turisztikai értékeit be-
mutató filmben – több dunakanyari tele-
püléssel együtt – azt kérte a mindig oly 
szívesen látott turistáktól, vendégektől, 

hogy húsvéti ünnepen maradjanak otthon, aki-
ket a járvány után örömmel fogadnak majd!

Húsvét hétfőn a Dunakanyar településeinek 
elnéptelenedett terei, utcái arról árulkodtak, 
hogy a lakosság komolyan vette a felhívást, me-
lyet a főútról nyíló utcák bejáratánál elhelyezett 
behajtani tilos – kivétel célforgalom – táblával, 
tájékoztatóval és kifeszített színes szalaggal nyo-
matékosítottak a helyi önkormányzatok. 

A máskor oly sok turistát vonzó Dunakanyar-
ban elvétve láthattunk egy-két kiránduló kerék-
párost, Verőcén is magányosan „sétált” a neve-
zetes dunai támfal alkotója, Ybl Miklós építész. 
Nagymaros főterén a virágban pompázó fák is 
csak a helyieket, alkalmanként átsuhanó kerék-
pározó családot, sétálót „láthatták”. Üres volt 
Zebegény gyönyörű főtere is, melynek építészeti 
és szakrális különlegessége, a Kós Károly építész 

tervei alapján épült templom, amit máskor a tu-
risták sokasága látogatja.

Bízunk benne, ha továbbra is összefogunk, és 
fegyelmezetten betartjuk az előírásokat, akkor 
a vírust legyőzve, hamarosan újra látogathat-
juk gyönyörű településeinket, élvezhetjük a ter-
mészet szépségeit. De addig is vigyázzunk egy-
másra!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Hatvanhét személy van karanténban

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
munkatársai fertőtlenítik a város köztereit
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Hirling Zsolt munka közben 

Olimpiai- és világbajnok birkózók és sportvezetők társaságában Adorján Attila (a kép jobb szélén)

A szobi képviselők nyolc havi 
tiszteletdíjukról mondtak le

Bogányi Gergely Liszt- 
és Kossuth-díjas zon-
goraművész, Vác vá-
ros díszpolgára, a szo-

bi zeneiskola igazgatója úgy véli, 
hogy a koronavírus járvány fi-
gyelmeztetés az embernek, 
ugyanakkor az újrakezdés, újjá-
születés, jobbá válás lehetősége 
is egyben abban a tekintetben, 
hogy mindenki átgondolhatja, 
mi az, ami igazán értékes és fon-
tos számára az életben.

- Személy szerint a kegyelem 
lehetőségét is látom és igyek-
szem megélni ebben a helyzet-
ben, hiszen a kényszerűen visz-
szavonultabb életvitelű min-
dennapokban több időm jut 
például a komponálásra. Ez az 
alkotótevékenység két-három 
éve kezd egyre fontosabbá vál-
ni számomra, eddig több kisebb 
darab mellett egy nagyzeneka-
ri művet, egy szimfóniát fejez-
tem be, mondhatok kész alko-
tásnak. Most, amikor a kiszol-
gáltatottságunkra való újbó-
li rádöbbenés miatt csendeseb-
bé vált körülöttünk a világ, én 
is alkalmat kaptam a zeneszer-
zéshez szükséges jobb elmélyü-
léshez. Az általános félelem-
nek, a féltésnek, adott esetben 
a gyásznak minden bizonnyal 
lesz lenyomata különböző mű-
vekben, akár képzőművésze-
ti, akár irodalmi alkotásokban, 
akár zenedarabokban, de ma-
gamra vonatkozóan elmondha-
tom, hogy furcsának mondha-
tó módon élek meg különböző 
helyzeteket, most például a le-
targikus, lemondó gondolatok 
helyett a megváltás, megújulás, 
elmélyülés reménye tölt el egyre 
inkább. Már csak azért is, mert 
bizonyára nem véletlen, hogy 
a járvány részben egybeesett a 
Húsvétot megelőző nagyböjt-
tel, és a húsvéti idővel, ami ne-
künk hívő embereknek eleve 
egyet jelent az elcsendesedés-
sel, az Isten üzenetére hangoló-
dással, a szeretteinkhez, a kör-
nyezetünkben élőkhöz való mé-
lyebben átélt odafordulással - 
mondta Bogányi Gergely.

A zeneiskola közössége vonat-
kozásában leginkább jó hírekről 
tudott beszámolni, mint mond-
ta, örömmel tapasztalja, hogy 
mindenki nagyon kreatívan áll a 
helyzethez.

- A fiatalok izgalmas lehető-
ségként élik meg a távoktatásos 
rendszert, ők maguk is igen in-
novatívak, kollégáimmal együtt, 
a szülőkről nem is beszélve, há-
lás köszönettel tartozom az 
egész közösségnek - fogalmazott 
a zeneművész igazgató.

Hozzátette, hogy természe-
tesen mindenkinek hiányzik 
már most a személyes találko-
zás, az egymás társaságában 
való gyakorlás, de mint mondta 
ez is egy fontos, építő próbatétel 
mindannyiuknak.

- A felülről kapott lecke lénye-
ge, hogy helyükre kell kerülni-
ük a valós értékeknek, így példá-
ul jobban meg kell becsülnünk 
a tanulás lehetőségét, mélyeb-
ben kell megélnünk a személyes 
kapcsolatainkat, jobban meg 
kell válogatnunk, milyen művek 
megismerésére, milyen műsorok 
megnézésére szánunk időt, hi-
szen csakis olyanokra érdemes, 
amelyek igazi szellemi kincsek - 
fogalmazott Bogányi Gergely.

Hirling Zsolt, a Vác Városi 
Evezős Club korábbi olimpikon-
ja, világ- és Európa-bajnok spor-
tolója, jelenlegi elnöke civilben 
a HungaroControl kötelékében 
dolgozik légiforgalmi irányító-
ként, s mint elmondta, nagyon 
furcsa érzés, hogy most a koráb-
bi töredékére csökkent a repülő 
közlekedés, ami jobbára az áru-
szállításra korlátozódik.

- Az áruszállításon belül is 
igen nagy hányadot jelent jelen-
leg a vírusjárvány terjedése elle-
ni védekezést szolgáló eszközö-
ket, berendezéseket hozó gépek 
fogadása, nagyon fontos, hogy 
ebben semmilyen fennakadás ne 
legyen. Épp ezért megváltozott 
a munkarendünk, csapatokba 
osztva két heti váltásban teljesí-
tünk szolgálatot, tehát két héten 
át minden nap dolgozunk, az-
tán két hét pihenőidőt kapunk. 
Azért van ez így, hogy ha ne adj 
Isten valamelyik teamben meg-

fertőződik valaki, akkor a tel-
jes csapat feladatát átvehesse egy 
másik váltás. Szomorú megél-
ni ezt a helyzetet, mindannyian 
nagyon reméljük, hogy előbb-
utóbb legalább valamelyest újra 
megélénkül az élet, még ha a krí-
zishelyzet előtti csúcsforgalom 
elérése hosszú hónapokig is el-
húzódhat - tudósított Hirling 
Zsolt.

Az új munkarend révén tehát 
a családapa két-két heteket fo-
lyamatosan a kis családjával tölt, 
ezeket a hónapokat ráadásul kü-
lönösen izgalommal teli várako-
zással élik meg, hiszen alig há-
rom hónap múlva betelnek fe-
lesége várandós napjai, már na-
gyon várják második gyerme-
kük születését.

- Jóformán csak én mozdulok 
ki, ha nagyon fontos, mi aztán 
tényleg igyekszünk otthon ma-
radni. Igaz, ez egyáltalán nem 
könnyű a nagyon eleven bölcső-
dés korú kisfiunkkal, ráadásul a 
nagyszülők látogatása is hiány-
zik. Kárpótlásul igyekszünk iga-
zán értékessé tenni az együtt töl-
tött időt, nagyon szép pillanato-
kat, órákat, napokat élünk meg 
hármasban, illetve már négyes-
ben - fogalmazott a klubelnök.

Az evezős egyesület veszély-
helyzeti működésével kapcso-
latban elmondta: megértik, elfo-
gadják és támogatják a kormány 
korlátozó intézkedéseit, ennek 
megfelelően alakították a klub 
életét.

- A szabályokat betartva meg 
kell felelni az előírásoknak, 
ugyanakkor igyekszünk biztosí-
tani a sportolás lehetőségét, szi-
gorú korlátok között. Például a 
16 év alatti, diák tagjaink most 

nem látogathatják a telepün-
ket. Az ennél idősebbek is csak 
egyeztetett időpontban, beoszt-
va jöhetnek, és csak egypáreve-
zős hajókban szállhatnak víz-
re, csapategységek nem ülhet-
nek össze. Tehát csak korlátozott 
lehetőséget tudunk biztosítani 
az edzésre, testmozgásra, ennek 
megfelelően a tagdíjak összegét 
is csökkentettük az érintettek-

nek, bár tény, hogy ezekből biz-
tosítjuk az edzői, munkatársi bé-
reket, a rezsidíjakat. Nehéz hely-
zet ez, bízunk benne, hogy mie-
lőbb újra nyitottabbá válhatunk 
- sorolta a kényszerű változáso-
kat Hirling Zsolt.

Zárszóként megfogalmazta: a 
járvány és a vele együtt járó vál-
ság után új lapot kell nyitni, le-

vonva a tapasztalatokat, belát-
va, hogy a korábbi módon nem 
folytatódhat az élet, alázatosab-
bá, mértéktartóbbá kell válnia 
mindenkinek, az egész emberi-
ségnek.

Adorján Attila festőművész 
napirendje nem sokban válto-
zott a koronavírus járvány miat-
ti, mindenkitől visszavonultabb 
életvitelt kívánó helyzetben, ám 
szavai szerint ennek az időszak-
nak, a krízisnek alapvető gon-
dolkodásbéli változást kell ered-
ményeznie mind személyesen, 
mind általánosabb, tehát társa-
dalmi, sőt globális vonatkozás-
ban is.

- Egy festő eleve elvonultan 
dolgozik, én sem csinálok semmi 
mást, mint korábban, időm nagy 
részét ugyanúgy a műtermem-
ben töltöm különböző munká-
im folytatásával, újabb művek 
előkészítésével. Ugyanakkor mi-
vel a gyerekeink is itthon vannak 
napközben, most több időnk jut 
egymásra. No meg arra is, hogy 
egy új, túlélő ötletünknek meg-
felelően kertünk átalakításával a 
jövőben igyekszünk önellátób-
bá válni azzal, hogy próbálunk 
sok mindent házilag megtermel-
ni, például salátát, borsót és más 
zöldségféléket, gyümölcsöket - 
mondta a nemzetközi hírű al-
kotó.

Ami a már korábban egyez-
tetett itthoni és külföldi egyé-

ni- vagy csoportos kiállításo-
kat illeti, értelemszerűen ezek 
mindegyike későbbi időpontra 
tolódik, mint ahogy a Magyar 
Birkózó Szövetség felkérésére 
készült, a két évvel ezelőtti ha-
zai rendezésű világbajnokság él-
ményei ihlette műveinek állan-
dó bemutatóként történő instal-
lálása is a Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémia épületében.

- Mindez most tényleg hát-
térbe szorul, hiszen a bezártság 
miatti szorongás, a féltés érzése 
mindent átértékel a gondolkodá-
sunkban, szívünkben, lelkünk-
ben. Aggódunk idős rokonain-
kért, barátainkért, ismerősein-
kért. Mi különösen is érintet-
tek vagyunk, hiszen egy nagyon 
kedves szomszédunk a balas-
sagyarmati kórházban fekszik 
a vírus miatt, reméljük, hogy a 
gondos ápolásnak köszönhetően 
mielőbb felépül - mondta Ador-
ján Attila.

Szavai szerint - belátva, meny-
nyire sebezhetőek vagyunk - a 
krízis nyomán alapvető válto-
zásokra van szükség az emberek 
személyes gondolkodásában, de 
a zaj- és légszennyezésért, köz-
vetve a természeti környezet ki-
zsigereléséért felelős vállalatok 
irányítóinak szemléletében egy-
aránt - itt, a közvetlen környeze-
tünkben, Vácott és környékén is. 

Ribáry Zoltán

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Életjelek vírusjárvány idején

Sződligeten április 15-én, szerdától fokozatosan bevezették az óvodai ügyeletet, melyre egyre na-
gyobb igény van – jelentette be Juhász Béla polgármester. A nagyközség vezetője elmondta; több 
csoportot megnyitnak, hogy biztosítani tudják a kiscsoportos foglalkozásokat. 

Sződligeten indokolt esetben 
fogadják az óvodásokat

A mostani döntés sze-
rint szigorú szabá-
lyok érvényesek: egy 
csoportban legfel-

jebb öt gyermek lehet, és kérik, 
hogy csak azok vállalják ezt a 
megoldást, akik másképpen 
nem tudják megoldani gyer-
mekük elhelyezését. – A szak-
mai konzultáció alapján, min-
denkit megkérek, aki teheti, 
szerdától ne vigye gyermekét 
óvodába – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Juhász Béla fontosnak tart-
ja, hogy csak egészséges gyer-
meket vigyenek a közösségbe, 

ha valakinek bármilyen tüne-
tei vannak, őt inkább tartsák 
otthon. Ehhez számítanak a 
házi gyermekorvos együttmű-
ködésére is. A gyermekeket az 
óvodában egy zsiliprendszeren 
keresztül fogadják és bocsát-
ják haza, azt kérve, hogy a szü-
lők ne lépjenek be a lezárt ré-
szekbe.

Mindemellett az online 
óvodai nevelést is választhat-
ják a szülők – hívja fel a fi-
gyelmet a sződligeti polgár-
mester a Facebook oldalán 
közzétett hangos tájékozta-
tóban. 

A koronavírus járvány elle-
ni védekezés országszer-
te számtalan önzetlen tá-

mogatással és összefogással páro-
sul. Szinte kivétel nélkül minden 
településen Facebook közösségek 
jöttek létre, melyek tagjai segítenek 
az idősembereknek a bevásárlás-
ban, a gyógyszerek kiváltásában, 
és még emellett számos formában 
járulnak hozzá, hogy megvédjék 
lakótársaik egészségét. 

A Dunakanyarban – eddigi ér-
tesüléseink szerint – két telepü-
lésen önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjukat ajánlották fel jóté-
kony célra.  

Ferencz Gyöngyi, Szob polgár-
mestere közösségi oldalán mon-
dott köszönetet a városi képvise-
lő-testület minden tagjának, akik 
lemondtak a következő nyolc hó-
napban őket megillető tiszteletdí-
jukról a koronavírus miatt kiala-

kult speciális gazdasági helyzet ke-
zelésének elősegítése érdekében.

„A lemondott összeg az önkor-
mányzat által létrehozásra kerü-
lő "válságkezelő alap" alapössze-
gét képezi. Az alapból a későbbiek 
során a koronavírus járvány miatt 
nehéz helyzetbe került családok-
nak nyújtunk segítséget. Vigyáz-
zanak magukra! Aki teheti, ma-
radjon otthon!” – írja határ men-
ti várost irányító polgármester asz-
szony. 

Vácon az önkormányzati kép-
viselő-testület négyfős Fidesz-
KDNP frakció tagjai április havi 
tiszteletdíjukat a Jávorszky Ödön 
Kórház részére ajánlják fel, hogy 
a járványügyi helyzetben továb-
bi védekező felszereléseket tudja-
nak beszerezni. Egyúttal arra kér-
ték képviselő társaikat, hogy csat-
lakozzanak ők is a kezdeménye-
zéshez.  (Vetési)



5Dunakanyar Régió2020. április 16. 

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Nyiri Márton

A Nyiri családban a pedagógus édesanya és a két diáklány is 
a digitális eszközöket használja  

Március 16. óta a diákok, tanárok és nem utolsósorban a szülők új kihívás elé kerültek: a járvány-
helyzetre való tekintettel bevezették a dunakeszi iskolákban is a távoktatást. Erről kérdeztük Nyíri 
Márton társadalmi megbízatású alpolgármestert, ezúttal azonban tanárként és szülőként.

- Mik voltak az első tapasztala-
tok?

- Először nagy meglepetés volt. 
Bennünket értekezleten tájékoztat-
tak az új fejleményekről, arról, hogy 
a gyerekek tanítását ezentúl otthon-
ról kell megoldanunk. Ez minden-
kit kihívás elé állított: bár mindany-
nyian használunk digitális tanesz-
közöket, azért legtöbbünk munká-
ja mégiscsak az élő szóra épült. Ho-
gyan juttassuk el minden tanulóhoz 
a tananyagot? Hogyan értékeljük 
az otthoni munkát? Azok a gyere-
kek, akik nagyobb támogatásra szo-
rulnak vajon megkapják-e otthon? 
Van-e elég számítógép, laptop a csa-
ládoknál? Ezek a kérdések foglal-
koztattak minket.

-  Végül zökkenőmentesen indult 
a „digitális tanév”?

- Azt azért nem mondanám. Így, 
túl a harmadik héten biztosan állít-
hatjuk: tanulóidő ez mindenkinek. 
Szülőnek, tanárnak, diáknak egy-
aránt. Egyébként számos ezzel kap-
csolatos kérdés is felmerült a „Du-
nakeszi összefog” Facebook cso-
portban is, amit Sipos Dávid szer-
vezett. Többen itt kerestek laptopot, 
számítógépet a gyermeküknek. Mi 
is tudtunk felajánlani, és nagy öröm 
tudni, hogy több családnak sikerült 
így megoldani a problémáját. Jó lát-
ni az összefogást ezen a téren is.

- Mit tapasztal, milyen módsze-
rekkel tanítanak a tanárkollégák?

- Én azt látom, hogy mindenki 
teljességgel odateszi magát. A mód-
szerek változatosak, hiszen ezt most 
próbálgatjuk. De ne feledkezzünk 
meg arról, hogy normális körülmé-
nyek között az iskolában is külön-
böző módszerekkel tanítunk! Ezt 
csak azért mondom, mert azért fel-
merül szülők részéről az az igény, 
hogy a tanárok egységes módon ta-
nítsanak. Van olyan kolléga, aki on-
line órákat tart, van, aki máshogy 
adja át a tananyagot. Ez tantárgy-
függő is. Van olyan tárgy, ami több 
magyarázatot igényel, és a szülők-
nek is kihívás: gondolom a matema-
tika biztos ilyen. Én történelmet ta-
nítok. Azt csinálom, hogy digitali-
zálom a hátralévő anyagot, és sok 
képpel, videóval, linkekkel és egy 
segítő vázlattal elküldöm a gyere-
keknek. Mi erre a Teams nevű prog-
ramot használjuk, mert lehetősé-
get ad az oda-vissza kommuniká-
cióra több módszerrel. Persze most 
nagyobb szerepet kapnak a házi fel-
adatok, házi dolgozatok.

- Szülőként hogyan éli meg a vál-
tozásokat?

- Igen, azt tudni kell, hogy mi ta-
nárok máskülönben szülők is va-
gyunk. Nekem a feleségem is tanár-
nő, így összesen a családban a gye-
rekekkel együtt négyen használjuk 
a digitális erőforrásokat, mert két 
lányom is iskolás, a kicsi még óvo-
dás. Szóval nem egyszerű össze-
hangolni a munkát. Pontosan tud-
ja most mindenki, milyen terhet ró 
ez a szülőkre. Ezt azért tartom fon-
tosnak elmondani, hogy más szü-
lők is lássák: a tanár sem tud egész 
nap a gép előtt ülni, és feltétlenül 
„valós időben” megtartani az órá-
it, hiszen ugyanazon a gépen tanul-
nak a gyerekek is, azon írják a házit, 
azon kommunikálnak a saját taná-
raikkal. Csak azért hangsúlyozom 

ezt, mert mi is tapasztaltunk olyan 
igényt néhány szülő részéről, hogy 
azt várja el, hogy ugyanúgy, mint 
egyébként, napi 5-6-szor negyven-
öt percekre kössük le a gyerekét. 
Hát ez most nem ennek az ideje, és 
egyébként is a legtöbb esetben a fent 
felsorolt okok miatt kivitelezhetet-
len. Ne felejtsük el: a harmadik fe-
lelősségvállaló most a szülő. Ed-
dig is ő volt, csak az iskola eddig a 
nap jelentős részét lefedte, hiszen itt 
töltötte a gyerek ideje nagy részét. 
Most bizony tudatosabban be kell 
lépnie a szülőnek a helyzetbe, több 
időt kell szánni a gyerekre, a tanu-
lásra, ellenőrzésre. Vannak, akik ezt 
eddig is megtették, ők ezt a helyze-
tet is könnyebben fogadják. Azt is el 
kell fogadniuk tőlünk, hogy a digi-
tális tananyag nem áll automatiku-
san rendelkezésre: ezt legtöbb eset-
ben át kell dolgoznunk, közérthető-
vé kell tennünk, pontosan abból ki-
indulva, hogy nem minden gyerek 
kapja meg otthon ugyanazt a figyel-
met, ugyanazt a segítséget. És ez 
mind-mind idő!

- Hogyan élik meg a gyerekek a 
változásokat?

- Mindkét iskolás lányom na-
gyon fegyelmezett és ügyes, így iga-
zán szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat a feleségemmel. De látható, 
hogy a gyerekek többet tanulnak, 
mint a hagyományos oktatási kere-
tek között. Nagylányom nyelvi elő-
készítő osztályba jár, így öt angol-
tanár küldi neki a leckét! Azért az 
elég tetemes mennyiség. A középső 
lányom esetében is ugyanez a hely-
zet a lecke mennyiségével kapcso-
latban, bár ő még csak általános is-

kola harmadik osztályos. Szülőként 
úgy látjuk, hogy nagyon nagy az 
anyag mennyisége. De ez is azt bi-
zonyítja, hogy a tanárok igyeksze-
nek ugyanúgy ellátni a feladatukat, 
mint eddig. De mint mondtam, ta-
nulóidő ez mindenkinek. Nagyon 
bízom benne, hogy hamarosan túl-
jutunk a járványhelyzeten, és többet 
nem kell szembesülnünk ilyen szo-
morú állapotokkal. De ha – ne adja 
Isten – mégis, az a helyzet már min-

denkit rutinosabb formában fog ta-
lálni. Bízom benne, hogy az okta-
tás szervezőit is, mert előttük vi-
szont az a fő kihívás, hogy a digitá-
lis oktatást olyan egységes felületen 
lehessen majd végezni, hogy ne kell-
jen az embernek számtalan fiókot, 
jelszót, programot, applikációt ke-
zelni. Mert ha nem is a tanári mód-
szerekben, de ebben tényleg szükség 
van egységes rendszerre.

(B. Szentmártoni)

A digitális távoktatás első kihívásai
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Az a híres 
Fóti Gerezdes 
paradicsom!

Drive-in vásárlás 
a dunakeszi Kispiacon

A paradicsomot az 1870-es években kezdték eleink élel-
miszerként termeszteni, s éppen a mi környékünkön. 
Hamar kiderült, hogy a szegény parasztság számára ko-
moly jövedelmet hozhat, mivel Budapest közelsége je-
lentős felvevőpiacnak bizonyult. A paradicsomtermesz-
tés fortélyait a környékbeli földművelők a maguk szak-
értelmével, tapasztataival fokozatosan tökéletesítették. 
Erről bőségesen olvashatunk Asztalos Mihály (Dunake-
szi) visszaemlékezésében. 

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

Igazi felfutást jelentett a környék 
paradicsom-termesztésében a 
nagy háború utolsó évében elin-
dult dunakeszi konzervgyár épí-

tése, melynek neve, az „ÓCEÁN” mé-
lyen beivódott a kesziek emlékezeté-
be. A telephelyválasztásban a legna-
gyobb súllyal a vasút, ill. a Dunake-
szi – Alag vasútállomás szomszédsága 
volt, melynek köszönhetően közvet-
len vasúti csatlakozást is kiépítettek 
maguknak, így a vasúti teherkocsi-
kat a gyár udvarán tudták felpakol-
ni. A 7 kataszteri hold nagyságú te-
rületet két angol trénertől vásárolták 
meg, Bohunka Lajos jegyző közbenjá-
rásával. 

Dunakeszi úgy tudja, ők voltak ez 
első paradicsomtermesztők az ország-
ban. Ezt bizonyítják régi feljegyzések, 
a konzervgyár ide települése, s a tele-
pülés korábbi címerébe foglalt paradi-
csom virág is.

Fót szintén úgy tartja, hogy náluk 
alakult ki elsőként a paradicsomter-
mesztés kultúrája, s ezt arra alapoz-
zák, hogy a Növényi Diverzitás és 
Génmegőrzési Központ is Fóti Ge-
rezdes (fótiasan: girizdes) paradicsom 
néven tarja fönn ezt a befőzésre is al-
kalmas, nagyméretű, ízletes gyümöl-
csöt termő tájfajtát. A fóti Somlyó és 
az Öreghegy szőlőterületei a filoxéra 
vész idején kipusztultak, s ezek helyét 
foglalta el a paradicsom. 

A Fóti Értéktár Bizottság a paradi-
csom termesztés hagyományát a te-
lepülés értékei között tartja számon. 
2011. óta minden év augusztus 20-
án Paradicsom Fesztivált szerveznek, 
ahol hagyományos viseletben, a sza-
badban bemutatják a paradicsom el-
tevést, amelynek végén ki-ki meg is 
kóstolhatja a frissen készített paradi-
csom levet. Emellett megtartják a leg-
nagyobb, a legfinomabb és a legkü-

lönlegesebb alakú paradicsomok ver-
senyét. Külön versenyeznek a Fóti Ge-
rezdes paradicsomok, amelyhez ma-
got a génbanktól kérnek, de ma már 
több versenyző maga is fog magot a 
díjazott példányokból. Természete-
sen a Bizottság felküldte a fóti para-
dicsom hagyományt a Pest Megyei 
Értéktárba. Élt korábban az a hagyo-
mány is, hogy a mogyoródi legények 
azért választottak maguknak elősze-
retettel Fótról feleséget, hogy meg-
tudják tőle a paradicsomtermesztés 
titkait.

Mogyoród is híres paradicsomter-
mő falu volt. Olyan hírnevük volt a 
pesti piacokon még az 1960-es évek-
ben is, hogy amikor egy-egy szekér 
rakomány tőlük beérkezett valame-
lyik piac kapujába, tüstént lekötöt-
ték a rakományt a kereskedők. Mivel 
a mogyoródi védjegy segítette az el-
adást, akadtak más településekről ér-
kező szekeresek, akik a szekér bak-
ja oldalán kötelezően viselt hovatar-
tozást igazoló táblájukat erre az időre 
lecserélték egy mogyoródi illetékessé-
get mutató, hamis táblára. 

A pesti piacokra járó szekereket ra-
kományukkal együtt minden telepü-
lésen lemérték, erre szolgált a kiveze-
tő utak közelében létesített kocsi má-
zsa. Ahol régen a mogyoródi mázsa 
dolgozott, annak a térnek ma is Má-
zsa tér a neve, s a hagyomány életben 
tartása érdekében egy már jóval ki-
sebb mázsa ma is ott található beton 
talapzaton. 

Dunakeszin a mázsálás a Község-
háza, a Baumann fodrászat, a trafik 
és a cukrászda közötti kis téren tör-
tént, (ma a Fő tér Pest felé eső beszö-
gelése szélén, az Alsótabán utca betor-
kolásánál).

Windhager Károly

A Kispiac létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint az tény, hogy az önkormányzat 185 millió fo-
rint pályázati forrásból és 37 millió önrész hozzá-

adásával kiépíti a kulturált működéshez szükséges infra-
struktúrát, a víz- és szennyvízhálózatot, fedett elárusító 
helyeket, lesz egy közösségi tér, a wc-k és a mosdók mellett 
kiépül a parkoló is. 

Az építési munkálatok elkezdődtek, ám a Kispiac to-
vábbra is működik a hatalmas lakópark mellett lévő Szent 
István Általános Iskola parkolójában. A szervezők a vásár-
lók igényeit és a koronavírus okozta veszélyhelyzettel járó 
szigorításokat is figyelembe véve az országban egyedülálló 
drive-in értékesítési rendszert vezettek be.

- A siker óriási, még nagypénteken is hosszan sorakoz-
nak a személygépkocsik a termékekért érkező vásárlók-
kal. Hogyan jött a drive in vásárlás ötlete, hogyan való-
sul meg a gyakorlatban? – kérdeztem Kovács Zsuzsát, a 
Kispiac „lelkét”, aki a város számára létrehozta ezt a „köz-
kincset”. 

- A járvány miatti óvintézkedések indokolták, hogy 
olyan megoldást keressünk, amellyel vásárlóink a legna-
gyobb biztonsággal vásárolhatják meg a kispiacos termé-
keket. A drive-in ötlete családi körben, a férjem fejéből 
pattant ki. Ennek az a lényege, hogy a honlapunkon meg-
rendelt, a termelők által összekészített csomagot vásárló-
ink érintkezésmentesen, autójukban ülve vehetik át. 

- A fedett sátor alatt szinte „katonai rendben” várakoz-
nak a megrendelők érkezésére a ládákban előre összeál-
lított árucikkek, termékek. Szemmel láthatóan zökkenő-
mentes az átadás és a fizetés is. Hogyan tudnak erre fel-
készülni? 

- A pénteki Kispiacot a háttérben komoly előkészítő 
munka előzi meg. A rendelési időszak alatt fogadjuk a be-
vásárló listákat, a termelő csapattal napi szinten egyezte-
tünk a készletekről, a pénteki feladatok megosztásáról, a 
rendelkezésre álló kapacitásokról. Az informatikai rend-
szerünket is folyamatosan fejlesztjük, hogy a megváltozott 
körülmények és az új szolgáltatások támogatása minél ha-

tékonyabb lehessen, a pénteki Kispiac zökkenőmentesen 
valósulhasson meg.

- Mit tapasztalnak, önökhöz hasonlóan fegyelmezettek 
a vásárlók is, önmaguk és mások védelme érdekében ők is 
viselnek szájmaszkot és védőkesztyűt?

- Többségük megfogadta kérésünket, hogy maszkban és 
kesztyűben érkezzenek a piacra, egyedül jöjjenek, idősek 
ne látogassák a piacot, ne hozzanak kisgyermeket maguk-
kal, csak a bevásárláshoz szükséges ideig maradjanak, és 
sorban állás közben tartsák meg a biztonságos távolságot. 

- Úgy tudom, ez már a harmadik péntek, amióta a 
drive-in értékesítést bevezették a - Kispiacon. Milyenek a 
tapasztalatok, van-e, ami finomításra szorul? 

- A finomhangolás három hete zajlik, rendszer,- és meg-
valósítási szinten egyaránt próbálunk tovább javítani a 
működésünkön. A ládák összekészítése és ellenőrzése so-
rán kisebb hibák még vannak. Szerencsére a vásárlók meg-
értőek velünk szemben, mi pedig a lehető leggyorsabban 
igyekszünk korrigálni. 

- Egy igazi piac varázsát a készítmények pompázatos 
látványa, a sajtok, sonkák, kolbászok, zöldségek, gyü-
mölcsök varázslatos illata és gazdagsága teszi vonzó-
vá. Azt látom, hogy a Kispiac az „alkalmi” helyszínen is 
megőrizte különleges vonzerejét, hiszen itt is lehet a kis-
termelőktől közvetlenül vásárolni. A két típusú kiszolgá-
lás remekül megfér egymás mellett, a húsvéti bevásárlás 
hangulata lengi be a Kispiacot. Büszke rá?

- Igen, nagyon.  Egy-egy pénteki Kispiac után nagyon 
fáradtan, de annál nagyobb örömmel gondolok arra, hogy 
ismét milyen sok családnak tudtunk segíteni azzal, hogy a 
legnagyobb biztonságban tudtak hozzájutni a friss terme-
lői élelmiszerekhez. Remek termelői csapatunk van, az ön-
kormányzat is támogatja a működésünket. Az is nagyon 
nagy segítség, hogy használhatjuk az iskola hosszú parko-
lóját, így valóban kényelmesen megfér egymás mellett a 
hagyományos piac és a drive-in kiszolgálás.

 Vetési Imre
 Fotó: KesziPress

Melyik településé a dicsőség?

Kovács Zsuzsa (balról) és segítői az országban egyedülálló megoldással válaszoltak az új helyzetre 
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Apróhirdetés

• Otthoni munka! Kozmetikai dobo-
zok összeállításai, egyebek elérhe-
tőségei. Érdeklődni: 06-90- 603-
905 (audiopress.iwk.hu 635Ft/min. 
06-20-4963-980).

Új kerékpárút épül Budapest 
és Dunakeszi között

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

Az épülő kerékpárút déli 
vége a Vasrózsa utcai meg-
lévő kerékpárúthoz csat-

lakozik, mely érinti a Budapest – 
Székesdűlő sor autóbusz-megálló-
hely, valamint egy gyalogátkelőhely 
átépítését is a Váci úton.

- Ezzel a beruházással végre biz-
tonságosan be lehet jutni kerék-
párral Budapestre, illetve Buda-
pestről  - Dunakeszin keresztül - 
eljutni a Dunakanyarba. A leen-
dő kerékpárút délen, Budapest ha-
tárában összekapcsolódik a már 
meglévő szakasszal. Onnan végig a 
2-es út mentén épül, egészen Du-
nakeszi határában, az első körfor-
galomig – mondta el a Dunaka-
nyar Régió megkeresésére Somodi 
István, Dunakeszi Város Önkor-
mányzata Városüzemeltetési Osz-
tályának vezetője.

- Ott átmegy a nyomvonal a Du-
na-parti oldalra és többnyire a meg-
lévő földutakon vezet egészen a Fo-
lyam utcáig. A kerékpárút út há-
rom sávos, aszfaltos lesz, amelynek 
nyomvonala a Folyam utca folytatá-
saként halad, hogy a strand és a Ka-
tonadomb közt, a Liget utca végénél 
a Duna sorhoz kapcsolódjon. Itt ta-
lálkozik, itt ér össze az új szakasz és 
a már hosszú évek óta meglevő, egé-
szen Szobig kanyargó kerékpárút – 
emelte ki Somodi István, aki hoz-
zátette: - A tervek szerint a Katona-
dombnál lesz egy kerékpáros pihenő 
is. A kerékpárút nyomvonalának ki-
tűzése elkezdődött. A Budapest-Du-
nakeszi kerékpárút munkálatainak 
döntő többsége elkészül még idén, 
átadásának időpontja 2021 tavasza. 

V. I.
Fotó: KesziPress

Zelinka Ildikó televíziós műsorvezető
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A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap

Interjú Zelinka Ildikó sportriporterrel 

Egy elhalasztott olimpia
- Rögtön az első “munka nél-

küli” héten elindítottam a Spor-
tolók a sportért sorozatot, ahol 
már eddig is több sportoló me-
sélt arról, hogy hogyan építette 
fel az életét ebben az új szituáci-
óban és több “rutinosabb” ver-
senyző is elmondta, hogy nem 
hagyja veszni az eddigi mun-
kát, és ha kell meghosszabbítja 
pályafutását egy évvel  az olim-
pia érdekében. Érdekes élethely-
zeteket és a legváltozatosabb 
megküzdési stratégiákat tudom 
megosztani az emberekkel, így 
azt hiszem ebből az eddig pél-
da nélküli helyzetből is ki lehet 
hozni a legjobbat. 

- Úgyis kérdezem Öntől -, 
mint egykori kiváló úszótól, 
kosárlabda játékostól, edzőtől, 
pedagógustól, és nem utolsó 
sorban sportriportertől -, hogy 
milyen hatással lehet egy spor-
toló karrierjére, aki tudatosan 
felépített szakmai terv szerint 
négy éven át készül az olimpiá-
ra, melyet azonban szinte a fi-
nisben kényszerűségből egy év-
vel elhalasztanak?

- Ez egy nagyon érdekes kér-
dés! Ami sokaknak szerencsét-
lenség, az sokaknak szerencse. 
A fiatal sportolóknak, azoknak, 
akik számára egy sérülés miatt 
veszélyben volt az olimpiai in-
dulás lehetősége talán még jól 
is jött ez a halasztás. Végre tö-
kéletesen meggyógyulhatnak, 
vagy még több rutint szerezhet-
nek, új technikai elemeket ta-
nulhatnak, tovább erősödhet-
nek, gyorsulhatnak, stb. Az idő-
sebb versenyzők bizony sokat 
veszítenek vele, hogy közülük 
ki tudja a legjobban kihasznál-
ni ezt az időszakot, hogy jó stra-
tégiát választottak-e a felkészü-
lésre az csak a kvalifikációk és 
a 2021-es olimpia után derül ki. 
De természetesen nem csak ez 
a két csoport létezik. Vannak, 
akik pályafutásuk legideálisabb 
szakaszában vannak, sőt már 
olimpia kvótával is rendelkez-
nek. Nekik szerintem lelkileg és 
mentálisan is nehéz feldolgozni 
ezt a helyzet. 

Az biztos, hogy mindenkit 
rosszul érintett ez a változás, 
hiszen ez egyfajta veszteség, és 
lesznek, akik könnyebben, lesz-
nek, akik nehezebben dolgoz-
zák majd fel legbelül. Egy gyász-
folyamat kezdődik ehhez pe-
dig egyértelműen segítség kell 
majd nekik még akkor is, ha 
nem mutatják. Az edzők, mene-
dzserek, csapattársak, akár szü-
lők, vagy barátok fontos feladata 
lesz, hogy ezt észrevegyék ezt, és 
ha a sportoló egyedül nem for-
dul segítségért, akkor támogas-
sák őket ebben. Sportpszicho-
lógus, sport coach, mentális se-
gítő szinte mindegy, a lényeg, 
hogy támogató, segítő közeg ve-
gye őket körül. 

- Közismert, hogy a sporto-
lók már az olimpiai kvóta meg-
szerzéséért is gigászi küzdel-
met vívnak, a siker folyamatos 
koncentrációt és kiváló telje-
sítményt kíván tőlük. A ripor-
terek, a műsorvezetők hogyan 

készülnek az ötkarikás játé-
kokra? 

- Alapvetően azzal tudunk 
készülni, hogy “képben” va-
gyunk a sportágak történése-
ivel, a sportolók eredményei-
vel. Figyeljük a bajnokságokon, 
versenyeken nyújtott egész éves 
teljesítményeket, már ott be-
gyűjtjük a háttér információ-
kat, családról, sérülésről, fejlő-
désről, váltásokról, stb. De be-
vallom, hogy én sosem voltam 
egy élő lexikon. Persze az én 
sportágaimban, amiket közve-
títettem, sokat tudtam a spor-
tolókról, de mindig leültem az 
adott esemény előtt összegez-
tem a saját információimat, ke-
restem újakat és ezekkel “felvér-
tezve" mentem a közvetítésekre. 
Az olimpiákon egyébként lé-
tezik egy zárt információs csa-
torna is, amelyen még több ada-
tot, érdekességet kapunk az 
egyes sportolókról, esetenként 
ez is nagy segítség tud lenni. Ha 
a sporteseményeket élőben az 
adott helyszínről tudjuk közve-
títeni az is nagy segítség, mert 
ott más nemzetek kommentáto-
raival is találkozhatunk, és sok 
érdekességet megtudhatunk a 
sportolóikról, edzőikről, akár a 
felkészülésük hátteréről stb. 

- A magyar televíziózás élő 
legendájával, Vitray Tamás-
sal és a rádiózás nagy ikonjá-
val, Vass István Zoltánnal szá-
mos műsort készítettek együtt. 
Hogyan gondol vissza szakmai 
kapcsolatukra, milyen útrava-
lót kapott tőlük, amit napja-
inkban is értékként őriz?

- Vitray Tamással az Én olim-
piáim című sorozatban dolgoz-
tam először. Sok dolgom nem 
volt,  szinte csak egy kérdést tet-
tem fel és ő mesélt az élményei-
ről. De azok fantasztikusak vol-
tak, különösen egy olyan sport-
riporter számára, aki még nem 
járt olimpián. Már akkor ha-
talmas volt a különbség például 
abban, hogy hogyan készültünk 
fel. Ők végig lapozták az összes 
sportújságot, akár évekre visz-
szamenőleg, hogy megtalálják, 
amit keresnek, mi bekapcsol-

tuk az internetet és dőltek az in-
formációk.  Vass István Zoltán-
nal más volt a helyzet egyen-
rangú félként vezettük a Syd-
ney olimpia napi összefoglaló-
ját minden este főműsoridőben. 
Az időeltolódás miatt ez elké-
pesztően nézett műsor volt. Ab-
ban az időben fiatal, lelkes, ma-
kacs és forrófejű voltam. Lassú-
nak és körülményesnek éreztem 
sok mindent. Nem alakult a leg-
ideálisabban a kapcsolatunk…

De mindkét kapcsolódásból a 
tiszteletet, az alázatot tanultam 
meg. Ezek ma is nélkülözhetet-
lenek.

- Ma már számos sportcsa-
tornán élvezhetjük a világ leg-
rangosabb bajnokságait, a 
sportágak rangosabbnál ran-
gosabb versenyeit a különböző 
stílusú és felkészültségű ripor-
terek közvetítésében. Ön sze-
rint milyen a jó sportriporter? 
Önnek melyik a kedvenc sport-
ága, melyiket közvetíti legna-
gyobb örömmel? 

- A jó sportriporter érthe-
tően beszél, felkészült, pártat-
lan, persze nemzetközi poron-
don egyértelműen a magyarok 
mellett áll, de nem felejtheti el, 
hogy akkor sem szurkoló!  Vic-
ces, minden helyzetben felta-
lálja magát, alázatos a sporto-
lókkal, edzőkkel, de provokál 
is (kellő tisztelettel), ha úgy érzi 
“mellébeszélnek”. Ezek per-
sze az én elképzeléseim, má-
sok másként láthatják - bőven 
van rá példa. A kedvenc sport-
ágam a kosárlabda, de műkor-
csolyát, műugrást, szinkron-
úszást és tornát közvetítettem 
- ez utóbbiban sosem éreztem 
magam otthonosan. Nehéz volt 
a különböző elemeket felismer-
nem, pedig vizsgáztam is belő-
le a TF-en. Valahogy nem állt 
rá a szemem, ilyenkor jön jól 
egy szakkommentátor! segít-
sége. :)

- Ön szerint manapság mi a 
siker titka? Sokan vallják, szü-
lessen bárhol is valaki, a tehet-
ség minden helyzetben utat tör 
magának? Osztja ezt a véleke-
dést?

- Őszintén? Nem! Sajnos azt 
tapasztaltam, hogy a tehetsé-
ges versenyzők sok esetben nem 
kellően elszántak és szorgal-
masak, így sokan elkallódnak. 
Tisztelet a kivételnek. Szeren-
csére bőven akadnak ma itthon 
tehetséges és szorgalmas spor-
tolók is, de még többen van-
nak a kicsit tehetségesek és na-
gyon szorgalmasak. Nagy kihí-
vás a mai világ is. Az internet, a 
TV megtizedeli a tehetségeket. 
A könnyebb, kényelmesebb út 
sokaknak vonzóbb, mint a ke-
mény edzésmunka.

Az elszánt, de nehéz hely-
zetben lévő tehetségeknek sem 
egyenes az útja a siker felé. Ha 
nem támogatják őket, nem biz-
tos, hogy eljutnak oda, hogy egy 
edző felismerje a bennük rejlő 
tehetséget.  Előfordulhat, hogy 
már felismerték őket, de a szü-
lőknek nincs lehetőségük az 
utazást, a sportfelszereléseket 
előteremteni, akkor is lemor-
zsolódnak. Nem könnyű a hely-
zet, inkább csak remélni tudom, 
hogy egy tehetség tényleg bár-
milyen helyzetből utat tud tör-
ni magának.

 Vetési Imre

Folytatás a címlapról




