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A koronavírus sem lehet akadálya a fejlődésnek

A nemzetgazdaság
Két középiskola épül Dunakeszin stabilitása a munkahelyek
megvédésének alapja
Nagyon fontos, hogy fe-

Tuzson Bence: A koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzetben egyszerűbbé tettük
a nagyszülői gyed igénylését – A családvédelmi
akcióterv kedvezményei továbbra is elérhetők

lelősségteljesen járjunk
el a koronavírus járván�nyal kapcsolatban kialakult helyzetben, azonban
arra is ügyelnünk kell,
hogy városunk továbbra
is olyan hely legyen, ahol
jó élni, ezért a járvány idején a jövőt is építjük.
Tavaly két új középiskolát álmodtunk Dunakeszire, amelyeknek a támogatásáról
2019 őszén kormánydöntés is született.
Örömmel jelentem,
hogy
folyamatos
egyeztetéseknek és
kemény munkának
köszönhetően elkészültek a tervek, amelyekből néhányat meg
is mutatok. Így festenek majd Dunakeszi
új oktatási intézményei – írja közösségi
oldalán Dióssi Csaba
polgármester.

Egy elhalasztott olimpia

– 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 indokolt volt meghosszabbítani a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozást, az ehhez kapcsolódó intézkedések tehát továbbra is érvényben
vannak. Ezért arra kérek mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen ezek betartására, hiszen csak így tudjuk lassítani a járvány terjedését, és így tudjuk nemcsak
a magunk, de rokonaink, családunk, szeretteink egészségét is megvédeni. Nagyon sok múlik most azon, hogy tudunk-e fegyelmezetten viselkedni és felelősen gondolkodni. Arra kérek hát mindenkit, hogy szerettei védelmében maradjon otthon és kerülje a nagyobb családi és baráti összejöveteleket. A járvány elleni küzdelemben a legerősebb fegyverünk a fegyelem és az önuralom.
Folytatás a 3. oldalon

Életjelek vírusjárvány idején

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, háromszoros olimpiai bajnok, 42 éves Kammerer Zoltán fejtette ki gondolatait a koronavírus okozta veszélyhelyzetről, aki – mint elmondta
– rendíthetetlen elszántsággal és hittel készül a 2021-re halasztott tokiói ötkarikás játékokra. Ezúttal egy kiváló sportriportert, az egykori ifjúsági válogatott, magyar bajnok kosárlabda játékost, Zelinka Ildikót kérdeztük: újságíróként hogyan tudja feldolgozni, hogy öt nyári és
négy téli olimpia után riporterként, műsorvezetőként vagy szakkommentátorként nem közvetíthet a világ legkedveltebb és legnézettebb
sporteseményéről, a tokiói nyári olimpiáról?
- Mi volt az első gondolata, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a sportolók és a közvélemény
négy éve dédelgetett álma idén nem válhat valóra, ami miatt a földkerekség sportrajongói nagyszerű sportteljesítmények és csodálatos élmények sokaságával lettek szegényebbek?
- Leginkább a sportolókra gondoltam és nem
saját magamra. Tudom, hogy mennyire nehéz a
felkészülés, mennyi áldozattal, lemondással, esetenként fájdalommal jár és még ezek mellett sem
mindig születnek meg azok az eredmények, ame-

lyekre a sportolók számítanak, amiben reménykednek. A helyzet azoknak a legnehezebb, akik
Tokió után befejezték volna a pályafutásukat. Nekik komolyan át kell, kellett gondolniuk, hogy
hogyan tovább. Mivel a Digi Sport napindító műsorában, a Reggeli Startban sem tudjuk már élőben megszólaltatni a sportolókat, így az első gondolatom az volt, hogy az online teret kell kihasználni arra, hogy megmutassuk a sportot kedvelőknek, hogy hogyan dolgoznak, edzenek, élnek
tovább a sportolók.
Folytatás a 7. oldalon

Bogányi Gergely
Kossuth-díjas zongoraművész

Fotó: KesziPress

Interjú Zelinka Ildikó sportriporterrel

A koronavírus-járvány elleni védekezés időszakában az egészség, az emberélet védelme mellett a nemzetgazdaság stabilitásáért is határozott lépéseket kell tennünk – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú
választókerület országgyűlési képviselője. Szerinte a járvány elleni küzdelemben a legerősebb fegyverünk a fegyelem és az önuralom. A politikus beszélt arról is, a család alapja a tisztességes munka, ezért huszonhat kisvállalkozói munkakörben vezettek be járulékkedvezményeket. Ez összességében kilencvenezer
családot érint.

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

Folytatás a 4. oldalon
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Hatvanhét személy van karanténban
A nemzetgazdaság stabilitása
a munkahelyek megvédésének alapja
Két koronavírussal

Tuzson Bence államtitkár
Folytatás a címlapról

– Sokan féltik az állásukat, illetve veszélyeztetve érzik a munkájukat, és ezzel együtt a
megélhetésüket is a járvány gazdasági hatásai
miatt. A válságkezelő program, illetve a gazdaságvédelmi akcióterv garanciát jelenthet a félelmeik eloszlatására?
– Szem előtt kell tartanunk, hogy az elmúlt
tíz évben sikerült felépítenünk Magyarországon egy munkaalapú gazdaságot, amely stabil
alapja lehet a rekordméretű magyar gazdasági növekedésnek. A koronavírus-járvány elleni védekezés időszakában pedig az egészség,
az emberélet védelme mellett a nemzetgazdaság stabilitásáért is határozott lépéseket kell
tennünk. Éppen ezért a munkahelyek megőrzése és az új munkahelyek teremtése áll a kormány válságkezelő programjának középpontjában. Mindent meg kell tennünk a már létrehozott munkahelyek megvédéséért és további
erőfeszítéseket kell tennünk új munkahelyek
létrehozásáért. A család alapja a tisztességes
munka, ezért huszonhat kisvállalkozói munkakörben vezettek be járulékkedvezményeket, 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 kerete is.
– Olyan válságos helyzet alakult ki a gödi
polgármesteri hivatalban, hogy az elmúlt napokban már az országos média is foglalkozott
az üggyel. A város országgyűlési képviselőjeként hogyan látja a helyzetet?
– A Dunakeszi járás, amelyhez Göd is tartozik, országos szinten az egyik legfejlettebb, és
a legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkező
magyar kistérségek egyike. Ez pedig, a régió országgyűlési képviselőjeként, engem is büszkeséggel tölt el. Elszomorít ugyanakkor – és felettébb sajnálatosnak tartom –, hogy ebben a nehéz időszakban az ellenzék felelőtlen viselkedése veszélybe sodorja a város működését, mert
ezzel akár még a sok év kitartó és következetes
munkájával elért eredményeinket is lerombolhatják. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk, és Göd város további folyamatos működését és fejlődését
biztosítani tudjuk, mert ez az itt élő emberek érdeke. Kimondhatjuk, hogy az ellenzéknek a legrosszabb pillanatot sikerült megtalálnia a belső
konfliktusok kiélezésére. Most, amikor a világszintű koronavírus-járvánnyal kell szembesülnie az egész országnak, az egész kontinensnek,
akkor tényleg nincs itt az ideje ezeknek a kicsinyes vitáknak. Most sokkal inkább összefogásra lenne szükség, mert ez a helyi lakosság érdeke, és a város országgyűlési képviselőjeként én is
azt tartom a legfontosabbnak, hogy Gödön mielőbb helyreálljon a rend.
– A jelenlegi helyzetben is számíthatnak az
érintettek a családtámogatási rendszer, illetve
a családvédelmi akcióterv által biztosított kedvezmények további kiszélesítésére?
– A családi adókedvezmény természetesen továbbra is elérhető lesz, és számíthatnak az érintettek az otthonteremtési programra, most is
igénybe vehetők a csokhoz kapcsolódó hitelek, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, akárcsak a hitelelengedés. A veszélyhelyzet miatti változások tulajdonképpen csak an�nyiban játszanak közre ilyen tekintetben, hogy
egyszerűbbé tettük egyebek mellett a nagyszülői gyed igénylését. Épülnek tovább a bölcsődék,
a négygyermekes anyák adómentességet élveznek. Nyolcszázmilliárd forintból százhetvenezer
család élete vált könnyebbé a családvédelmi akcióterv jóvoltából. A családtámogatásokat a jövőben is inkább bővíteni, mint szűkíteni fogjuk.

Mint ismert április 9-én határozatlan időre meghosszabbították a kijárási korlátozást, a polgármesterek speciális lehetőséget kaptak, hogy a húsvéti ünnep 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.”

S

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
munkatársai fertőtlenítik a város köztereit

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

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Gyógyító fegyelmezettség

zentendre a város turisztikai értékeit bemutató filmben – több dunakanyari településsel együtt – azt kérte a mindig oly
szívesen látott turistáktól, vendégektől,
hogy húsvéti ünnepen maradjanak otthon, akiket a járvány után örömmel fogadnak majd!
Húsvét hétfőn a Dunakanyar településeinek
elnéptelenedett terei, utcái arról árulkodtak,
hogy a lakosság komolyan vette a felhívást, melyet a főútról nyíló utcák bejáratánál elhelyezett
behajtani tilos – kivétel célforgalom – táblával,
tájékoztatóval és kifeszített színes szalaggal nyomatékosítottak a helyi önkormányzatok.
A máskor oly sok turistát vonzó Dunakanyarban elvétve láthattunk egy-két kiránduló kerékpárost, Verőcén is magányosan „sétált” a nevezetes dunai támfal alkotója, Ybl Miklós építész.
Nagymaros főterén a virágban pompázó fák is
csak a helyieket, alkalmanként átsuhanó kerékpározó családot, sétálót „láthatták”. Üres volt
Zebegény gyönyörű főtere is, melynek építészeti
és szakrális különlegessége, a Kós Károly építész

fertőzött van Dunakeszin

tervei alapján épült templom, amit máskor a turisták sokasága látogatja.
Bízunk benne, ha továbbra is összefogunk, és
fegyelmezetten betartjuk az előírásokat, akkor
a vírust legyőzve, hamarosan újra látogathatjuk gyönyörű településeinket, élvezhetjük a természet szépségeit. De addig is vigyázzunk egymásra!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

D

ióssi Csaba (képünkön) bejelentette, hogy
az ünnepi szigorítást a
helyi operatív törzs feloldotta,
ám a Magyarság Sporttelepet
továbbra is csak a VSD sportolói, a teniszklub tagjai, a dunakeszi lakcímkártyával rendelkezők látogathatják. A város polgármestere örömmel
mondta, hogy a dunakesziek
betartották a szabályokat, de
a városba érkezők is, akiket a
polgárőrség, a közterület-fel-

ügyelet munkatársai és a rendőrök tájékoztatták, hogy az ünnepek alatt nem látogathatják a
Duna-parti sétányt, a repülőteret, a Katonadombot és a Magyarság Sporttelepet.
– A szabályoknak mindenki
eleget tett, még az a 25 fős ázsiai társaság is, melynek tagjai
a Duna parton szerettek volna piknikezni. Senkit nem kellett megbírságolni – ismertette
a polgármester.
A szabályok betartatásával a

város polgárainak az egészségét igyekeznek védeni, ám arra
is figyelnek, hogy az emberek
mindennapi életét és a gazdasági tevékenységet csak a szükséges és indokolt mértékben
korlátozzák – tette hozzá.
Dióssi Csaba bejelentette,
hogy a városban továbbra is két
koronavírussal fertőzött személyről tudnak, akikről először április 10-én értesültek.
A két személy közül, a 85 éves
idős asszony a magántulajdonú Gondtalan Élet Idősek Otthona lakója, akit társaitól elszigetelték, jól van – tájékoztatta
a polgármestert az otthon vezetője. A másik érintett egy ötven év feletti hölgy. Az önkormányzat szájmaszkkal és védőkesztyűvel látta el az otthon
munkatársait, akik kiemelten
veszélyeztetettek – ismertette
a polgármester, aki hozzátette;
az ünnep idején azért láthattak
több mentőautót az idősek otthona előtt, mert szűrést végeztek a szakemberek. A kedd délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy jelenleg 67 személy
van karanténban Dunakeszin.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

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

E

z mélységesen megrázott minket, bármennyire is fel voltunk készülve ennek az eshetőségére. Ezúton szeretnénk részvétünket kifejezni a családnak.” – 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 kezelés alatt álló gödi személyekről, ahogyan mi is
értesítjük őket a Helyi Védelmi Bizottságon keresztül a helyi állapotokról. Fontosnak tartjuk,
hogy tisztában legyünk azzal, hány helyi lakost
érint a koronavírusjárvány.” – fejezi be a levélből idézett gondolatait Balogh Csaba, Göd polgármestere.
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Életjelek vírusjárvány idején
Folytatás a címlapról

B

ogányi Gergely Lisztés Kossuth-díjas zongoraművész, Vác város díszpolgára, a szobi zeneiskola igazgatója úgy véli,
hogy a koronavírus járvány figyelmeztetés az embernek,
ugyanakkor az újrakezdés, újjászületés, jobbá válás lehetősége
is egyben abban a tekintetben,
hogy mindenki átgondolhatja,
mi az, ami igazán értékes és fontos számára az életben.
- Személy szerint a kegyelem
lehetőségét is látom és igyekszem megélni ebben a helyzetben, hiszen a kényszerűen vis�szavonultabb életvitelű mindennapokban több időm jut
például a komponálásra. Ez az
alkotótevékenység két-három
éve kezd egyre fontosabbá válni számomra, eddig több kisebb
darab mellett egy nagyzenekari művet, egy szimfóniát fejeztem be, mondhatok kész alkotásnak. Most, amikor a kiszolgáltatottságunkra való újbóli rádöbbenés miatt csendesebbé vált körülöttünk a világ, én
is alkalmat kaptam a zeneszerzéshez szükséges jobb elmélyüléshez. Az általános félelemnek, a féltésnek, adott esetben
a gyásznak minden bizonnyal
lesz lenyomata különböző művekben, akár képzőművészeti, akár irodalmi alkotásokban,
akár zenedarabokban, de magamra vonatkozóan elmondhatom, hogy furcsának mondható módon élek meg különböző
helyzeteket, most például a letargikus, 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 nagyböjttel, és a húsvéti idővel, ami nekünk hívő embereknek eleve
egyet jelent az elcsendesedéssel, az Isten üzenetére hangolódással, a szeretteinkhez, a környezetünkben élőkhöz való mélyebben átélt odafordulással mondta Bogányi Gergely.

A zeneiskola közössége vonatkozásában leginkább jó hírekről
tudott beszámolni, mint mondta, örömmel tapasztalja, hogy
mindenki nagyon kreatívan áll a
helyzethez.
- A fiatalok izgalmas lehetőségként élik meg a távoktatásos
rendszert, ők maguk is igen innovatívak, kollégáimmal együtt,
a szülőkről nem is beszélve, hálás köszönettel tartozom az
egész közösségnek - fogalmazott
a zeneművész igazgató.
Hozzátette, hogy természetesen mindenkinek hiányzik
már most a személyes találkozás, az egymás társaságában
való gyakorlás, de mint mondta
ez is egy fontos, építő próbatétel
mindannyiuknak.
- A felülről kapott lecke lényege, hogy helyükre kell kerülniük a valós értékeknek, így például jobban meg kell becsülnünk
a tanulás lehetőségét, mélyebben kell megélnünk a személyes
kapcsolatainkat, jobban meg
kell válogatnunk, milyen művek
megismerésére, milyen műsorok
megnézésére szánunk időt, hiszen csakis olyanokra érdemes,
amelyek igazi szellemi kincsek fogalmazott Bogányi Gergely.
Hirling Zsolt, a Vác Városi
Evezős Club korábbi olimpikonja, világ- és Európa-bajnok sportolója, jelenlegi elnöke civilben
a HungaroControl kötelékében
dolgozik légiforgalmi irányítóként, s mint elmondta, nagyon
furcsa érzés, hogy most a korábbi töredékére csökkent a repülő
közlekedés, ami jobbára az áruszállításra korlátozódik.
- Az áruszállításon belül is
igen nagy hányadot jelent jelenleg a vírusjárvány terjedése elleni védekezést szolgáló eszközöket, berendezéseket hozó gépek
fogadása, nagyon fontos, hogy
ebben semmilyen fennakadás ne
legyen. Épp ezért megváltozott
a munkarendünk, csapatokba
osztva két heti váltásban teljesítünk szolgálatot, tehát két héten
át minden nap dolgozunk, aztán két hét pihenőidőt kapunk.
Azért van ez így, hogy ha ne adj
Isten valamelyik teamben meg-

A szobi képviselők nyolc havi
tiszteletdíjukról mondtak le

A

koronavírus járvány elleni védekezés országszerte számtalan önzetlen támogatással és összefogással párosul. Szinte kivétel nélkül minden
településen Facebook közösségek
jöttek létre, melyek tagjai segítenek
az idősembereknek a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában,
és még emellett számos formában
járulnak hozzá, hogy megvédjék
lakótársaik egészségét.
A Dunakanyarban – eddigi értesüléseink szerint – két településen önkormányzati képviselők
tiszteletdíjukat ajánlották fel jótékony célra.
Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere közösségi oldalán mondott köszönetet a városi képviselő-testület minden tagjának, akik
lemondtak a következő nyolc hónapban őket megillető tiszteletdíjukról a koronavírus miatt kiala-

kult speciális gazdasági helyzet kezelésének elősegítése érdekében.
„A lemondott összeg az önkormányzat által létrehozásra kerülő "válságkezelő alap" alapösszegét képezi. Az alapból a későbbiek
során a koronavírus járvány miatt
nehéz helyzetbe került családoknak nyújtunk segítséget. Vigyázzanak magukra! Aki teheti, maradjon otthon!” – írja határ menti várost irányító polgármester as�szony.
Vácon az önkormányzati képviselő-testület négyfős FideszKDNP frakció tagjai április havi
tiszteletdíjukat a Jávorszky Ödön
Kórház részére ajánlják fel, hogy
a járványügyi helyzetben további védekező felszereléseket tudjanak beszerezni. Egyúttal arra kérték képviselő társaikat, hogy csatlakozzanak ők is a kezdeményezéshez. 
(Vetési)

fertőződik valaki, akkor a teljes csapat feladatát átvehesse egy
másik váltás. Szomorú megélni ezt a helyzetet, mindannyian
nagyon reméljük, hogy előbbutóbb legalább valamelyest újra
megélénkül az élet, még ha a krízishelyzet előtti csúcsforgalom
elérése hosszú hónapokig is elhúzódhat - tudósított Hirling
Zsolt.

nem látogathatják a telepünket. Az ennél idősebbek is csak
egyeztetett időpontban, beosztva jöhetnek, és csak egypárevezős hajókban szállhatnak vízre, csapategységek nem ülhetnek össze. Tehát csak korlátozott
lehetőséget tudunk biztosítani
az edzésre, testmozgásra, ennek
megfelelően a tagdíjak összegét
is csökkentettük az érintettek-

Hirling Zsolt munka közben
Az új munkarend révén tehát
a családapa két-két heteket folyamatosan a kis családjával tölt,
ezeket a hónapokat ráadásul különösen izgalommal teli várakozással élik meg, hiszen alig három hónap múlva betelnek felesége várandós napjai, már nagyon várják második gyermekük születését.
- Jóformán csak én mozdulok
ki, ha nagyon fontos, mi aztán
tényleg igyekszünk otthon maradni. Igaz, ez egyáltalán nem
könnyű a nagyon eleven bölcsődés korú kisfiunkkal, ráadásul a
nagyszülők látogatása is hiányzik. Kárpótlásul igyekszünk igazán értékessé tenni az együtt töltött időt, nagyon szép pillanatokat, órákat, napokat élünk meg
hármasban, illetve már négyesben - fogalmazott a klubelnök.
Az evezős egyesület veszélyhelyzeti működésével kapcsolatban elmondta: megértik, elfogadják és támogatják a kormány
korlátozó intézkedéseit, ennek
megfelelően alakították a klub
életét.
- A szabályokat betartva meg
kell felelni az előírásoknak,
ugyanakkor igyekszünk biztosítani a sportolás lehetőségét, szigorú korlátok között. Például a
16 év alatti, diák tagjaink most

nek, bár tény, hogy ezekből biztosítjuk az edzői, munkatársi béreket, a rezsidíjakat. Nehéz helyzet ez, bízunk benne, hogy mielőbb újra nyitottabbá válhatunk
- sorolta a kényszerű változásokat Hirling Zsolt.
Zárszóként megfogalmazta: a
járvány és a vele együtt járó válság után új lapot kell nyitni, le-
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vonva a tapasztalatokat, belátva, hogy a korábbi módon nem
folytatódhat az élet, alázatosabbá, mértéktartóbbá kell válnia
mindenkinek, az egész emberiségnek.
Adorján Attila festőművész
napirendje nem sokban változott a koronavírus járvány miatti, mindenkitől visszavonultabb
életvitelt kívánó helyzetben, ám
szavai szerint ennek az időszaknak, a krízisnek alapvető gondolkodásbéli változást kell eredményeznie mind személyesen,
mind általánosabb, tehát társadalmi, sőt globális vonatkozásban is.
- Egy festő eleve elvonultan
dolgozik, én sem csinálok semmi
mást, mint korábban, időm nagy
részét ugyanúgy a műtermemben töltöm különböző munkáim folytatásával, újabb művek
előkészítésével. Ugyanakkor mivel a gyerekeink is itthon vannak
napközben, most több időnk jut
egymásra. No meg arra is, hogy
egy új, túlélő ötletünknek megfelelően kertünk átalakításával a
jövőben igyekszünk önellátóbbá válni azzal, hogy próbálunk
sok mindent házilag megtermelni, például salátát, borsót és más
zöldségféléket, gyümölcsöket mondta a nemzetközi hírű alkotó.
Ami a már korábban egyeztetett itthoni és külföldi egyé-

ni- vagy csoportos kiállításokat illeti, értelemszerűen ezek
mindegyike későbbi időpontra
tolódik, mint ahogy a Magyar
Birkózó Szövetség felkérésére
készült, a két évvel ezelőtti hazai rendezésű világbajnokság élményei ihlette műveinek állandó bemutatóként történő installálása is a Kozma István Magyar
Birkózó Akadémia épületében.
- Mindez most tényleg háttérbe szorul, hiszen a bezártság
miatti szorongás, a féltés érzése
mindent átértékel a gondolkodásunkban, szívünkben, lelkünkben. Aggódunk idős rokonainkért, barátainkért, ismerőseinkért. Mi különösen is érintettek vagyunk, hiszen egy nagyon
kedves szomszédunk a balassagyarmati kórházban fekszik
a vírus miatt, reméljük, hogy a
gondos ápolásnak köszönhetően
mielőbb felépül - mondta Adorján Attila.
Szavai szerint - belátva, men�nyire sebezhetőek vagyunk - a
krízis nyomán alapvető változásokra van szükség az emberek
személyes gondolkodásában, de
a zaj- és légszennyezésért, közvetve a természeti környezet kizsigereléséért felelős vállalatok
irányítóinak szemléletében egyaránt - itt, a közvetlen környezetünkben, Vácott és környékén is.
Ribáry Zoltán

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

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

A

mostani döntés szerint szigorú szabályok érvényesek: egy
csoportban legfeljebb öt gyermek lehet, és kérik,
hogy csak azok vállalják ezt a
megoldást, akik másképpen
nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. – A szakmai konzultáció alapján, mindenkit megkérek, aki teheti,
szerdától ne vigye gyermekét
óvodába – hangsúlyozta a polgármester.
Juhász Béla fontosnak tartja, hogy csak egészséges gyermeket vigyenek a közösségbe,

ha valakinek bármilyen tünetei vannak, őt inkább tartsák
otthon. Ehhez számítanak a
házi gyermekorvos együttműködésére is. A gyermekeket az
óvodában egy zsiliprendszeren
keresztül fogadják és bocsátják haza, azt kérve, hogy a szülők ne lépjenek be a lezárt részekbe.
Mindemellett az online
óvodai nevelést is választhatják a szülők – hívja fel a figyelmet a sződligeti polgármester a Facebook oldalán
közzétett hangos tájékoztatóban.
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A digitális távoktatás első kihívásai
Március 16. óta a diákok, tanárok és nem utolsósorban a szülők új kihívás elé kerültek: a járványhelyzetre 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 tapasztalatok?
- Először nagy meglepetés volt.
Bennünket értekezleten tájékoztattak az új fejleményekről, arról, hogy
a gyerekek tanítását ezentúl otthonról kell megoldanunk. Ez mindenkit kihívás elé állított: bár mindan�nyian használunk digitális taneszközöket, azért legtöbbünk munkája mégiscsak az élő szóra épült. Hogyan juttassuk el minden tanulóhoz
a tananyagot? Hogyan értékeljük
az otthoni munkát? Azok a gyerekek, akik nagyobb támogatásra szorulnak vajon megkapják-e otthon?
Van-e elég számítógép, laptop a családoknál? Ezek a kérdések foglalkoztattak minket.
- Végül zökkenőmentesen indult
a „digitális tanév”?

- Szülőként hogyan éli meg a változásokat?
- Igen, azt tudni kell, hogy mi tanárok máskülönben szülők is vagyunk. Nekem a feleségem is tanárnő, így összesen a családban a gyerekekkel együtt négyen használjuk
a digitális erőforrásokat, mert két
lányom is iskolás, a kicsi még óvodás. Szóval nem egyszerű összehangolni a munkát. Pontosan tudja most mindenki, milyen terhet ró
ez a szülőkre. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy más szülők is lássák: a tanár sem tud egész
nap a gép előtt ülni, és feltétlenül
„valós időben” megtartani az óráit, hiszen ugyanazon a gépen tanulnak a gyerekek is, azon írják a házit,
azon kommunikálnak a saját tanáraikkal. Csak azért hangsúlyozom

kola harmadik osztályos. Szülőként
úgy látjuk, hogy nagyon nagy az
anyag mennyisége. De ez is azt bizonyítja, hogy a tanárok igyekszenek ugyanúgy ellátni a feladatukat,
mint eddig. De mint mondtam, tanulóidő ez mindenkinek. Nagyon
bízom benne, hogy hamarosan túljutunk a járványhelyzeten, és többet
nem kell szembesülnünk ilyen szomorú állapotokkal. De ha – ne adja
Isten – mégis, az a helyzet már min-

denkit rutinosabb formában fog találni. Bízom benne, hogy az oktatás szervezőit is, mert előttük viszont az a fő kihívás, hogy a digitális oktatást olyan egységes felületen
lehessen majd végezni, hogy ne kelljen az embernek számtalan fiókot,
jelszót, programot, applikációt kezelni. Mert ha nem is a tanári módszerekben, de ebben tényleg szükség
van egységes rendszerre.
(B. Szentmártoni)

Nyiri Márton

A Nyiri családban a pedagógus édesanya és a két diáklány is
a digitális eszközöket használja
- Azt azért nem mondanám. Így,
túl a harmadik héten biztosan állíthatjuk: tanulóidő ez mindenkinek.
Szülőnek, tanárnak, diáknak egyaránt. Egyébként számos ezzel kapcsolatos kérdés is felmerült a „Dunakeszi összefog” Facebook csoportban is, amit Sipos Dávid szervezett. Többen itt kerestek laptopot,
számítógépet a gyermeküknek. Mi
is tudtunk felajánlani, és nagy öröm
tudni, hogy több családnak sikerült
így megoldani a problémáját. Jó látni az összefogást ezen a téren is.
- Mit tapasztal, milyen módszerekkel tanítanak a tanárkollégák?
- Én azt látom, hogy mindenki
teljességgel odateszi magát. A módszerek változatosak, hiszen ezt most
próbálgatjuk. De ne feledkezzünk
meg arról, hogy normális körülmények között az iskolában is különböző módszerekkel tanítunk! Ezt
csak azért mondom, mert azért felmerül szülők részéről az az igény,
hogy a tanárok egységes módon tanítsanak. Van olyan kolléga, aki online órákat tart, van, aki máshogy
adja át a tananyagot. Ez tantárgyfüggő is. Van olyan tárgy, ami több
magyarázatot igényel, és a szülőknek is kihívás: gondolom a matematika biztos ilyen. Én történelmet tanítok. Azt csinálom, hogy digitalizálom a hátralévő anyagot, és sok
képpel, videóval, linkekkel és egy
segítő vázlattal elküldöm a gyerekeknek. Mi erre a Teams nevű programot használjuk, mert lehetőséget ad az oda-vissza kommunikációra több módszerrel. Persze most
nagyobb szerepet kapnak a házi feladatok, házi dolgozatok.

ezt, mert mi is tapasztaltunk olyan
igényt néhány szülő részéről, hogy
azt várja el, hogy ugyanúgy, mint
egyébként, napi 5-6-szor negyvenöt percekre kössük le a gyerekét.
Hát ez most nem ennek az ideje, és
egyébként is a legtöbb esetben a fent
felsorolt okok miatt kivitelezhetetlen. Ne felejtsük el: a harmadik felelősségvállaló most a szülő. Eddig 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 tanulásra, ellenőrzésre. Vannak, akik ezt
eddig is megtették, ők ezt a helyzetet is könnyebben fogadják. Azt is el
kell fogadniuk tőlünk, hogy a digitális tananyag nem áll automatikusan rendelkezésre: ezt legtöbb esetben át kell dolgoznunk, közérthetővé kell tennünk, pontosan abból kiindulva, hogy nem minden gyerek
kapja meg otthon ugyanazt a figyelmet, ugyanazt a segítséget. És ez
mind-mind idő!
- Hogyan élik meg a gyerekek a
változásokat?
- Mindkét iskolás lányom nagyon fegyelmezett és ügyes, így igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat a feleségemmel. De látható,
hogy a gyerekek többet tanulnak,
mint a hagyományos oktatási keretek között. Nagylányom nyelvi előkészítő osztályba jár, így öt angoltanár küldi neki a leckét! Azért az
elég tetemes mennyiség. A középső
lányom esetében is ugyanez a helyzet a lecke mennyiségével kapcsolatban, bár ő még csak általános is-
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Melyik településé a dicsőség?

Az a híres
Fóti Gerezdes
paradicsom!

A paradicsomot az 1870-es években kezdték eleink élelmiszerként termeszteni, s éppen a mi környékünkön.
Hamar kiderült, hogy a szegény parasztság számára komoly jövedelmet hozhat, mivel Budapest közelsége jelentős felvevőpiacnak bizonyult. A paradicsomtermesztés fortélyait a környékbeli földművelők a maguk szakértelmével, tapasztataival fokozatosan tökéletesítették.
Erről bőségesen olvashatunk Asztalos Mihály (Dunakeszi) visszaemlékezésében.

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

Drive-in vásárlás
a dunakeszi Kispiacon

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

A

I

gazi felfutást jelentett a környék
paradicsom-termesztésében a
nagy háború utolsó évében elindult dunakeszi konzervgyár építése, melynek neve, az „ÓCEÁN” mélyen beivódott a kesziek emlékezetébe. A telephelyválasztásban a legnagyobb súllyal a vasút, ill. a Dunakeszi – Alag vasútállomás szomszédsága
volt, melynek köszönhetően közvetlen vasúti csatlakozást is kiépítettek
maguknak, így a vasúti teherkocsikat a gyár udvarán tudták felpakolni. A 7 kataszteri hold nagyságú területet két angol trénertől vásárolták
meg, Bohunka Lajos jegyző közbenjárásával.
Dunakeszi úgy tudja, ők voltak ez
első paradicsomtermesztők az országban. Ezt bizonyítják régi feljegyzések,
a konzervgyár ide települése, s a település korábbi címerébe foglalt paradicsom virág is.
Fót szintén úgy tartja, hogy náluk
alakult ki elsőként a paradicsomtermesztés kultúrája, s ezt arra alapozzák, hogy a Növényi Diverzitás és
Génmegőrzési Központ is Fóti Gerezdes (fótiasan: girizdes) paradicsom
néven tarja fönn ezt a befőzésre is alkalmas, nagyméretű, ízletes gyümölcsöt 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 paradicsom termesztés hagyományát a település értékei között tartja számon.
2011. óta minden év augusztus 20án Paradicsom Fesztivált szerveznek,
ahol hagyományos viseletben, a szabadban bemutatják a paradicsom eltevést, amelynek végén ki-ki meg is
kóstolhatja a frissen készített paradicsom levet. Emellett megtartják a legnagyobb, a legfinomabb és a legkü-

lönlegesebb alakú paradicsomok versenyét. Külön versenyeznek a Fóti Gerezdes paradicsomok, amelyhez magot a génbanktól kérnek, de ma már
több versenyző maga is fog magot a
díjazott példányokból. Természetesen a Bizottság felküldte a fóti paradicsom hagyományt a Pest Megyei
Értéktárba. Élt korábban az a hagyomány is, hogy a mogyoródi legények
azért választottak maguknak előszeretettel Fótról feleséget, hogy megtudják tőle a paradicsomtermesztés
titkait.
Mogyoród is híres paradicsomtermő falu volt. Olyan hírnevük volt a
pesti piacokon még az 1960-es években is, hogy amikor egy-egy szekér
rakomány tőlük beérkezett valamelyik piac kapujába, tüstént lekötötték a rakományt a kereskedők. Mivel
a mogyoródi védjegy segítette az eladást, akadtak más településekről érkező szekeresek, akik a szekér bakja oldalán kötelezően viselt hovatartozást igazoló táblájukat erre az időre
lecserélték egy mogyoródi illetékességet mutató, hamis táblára.
A pesti piacokra járó szekereket rakományukkal együtt minden településen lemérték, erre szolgált a kivezető utak közelében létesített kocsi mázsa. Ahol régen a mogyoródi mázsa
dolgozott, annak a térnek ma is Mázsa tér a neve, s a hagyomány életben
tartása érdekében egy már jóval kisebb mázsa ma is ott található beton
talapzaton.
Dunakeszin a mázsálás a Községháza, a Baumann fodrászat, a trafik
és a cukrászda közötti kis téren történt, (ma a Fő tér Pest felé eső beszögelése szélén, az Alsótabán utca betorkolásánál).
Windhager Károly

Kispiac létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban,
mint az tény, hogy az önkormányzat 185 millió forint pályázati forrásból és 37 millió önrész hozzáadásával kiépíti a kulturált működéshez szükséges infrastruktúrát, a víz- és szennyvízhálózatot, fedett elárusító
helyeket, lesz egy közösségi tér, a wc-k és a mosdók mellett
kiépül a parkoló is.
Az építési munkálatok elkezdődtek, ám a Kispiac továbbra is működik a hatalmas lakópark mellett lévő Szent
István Általános Iskola parkolójában. A szervezők a vásárlók igényeit és a koronavírus okozta veszélyhelyzettel járó
szigorításokat is figyelembe véve az országban egyedülálló
drive-in értékesítési rendszert vezettek be.

- A siker óriási, még nagypénteken is hosszan sorakoznak a személygépkocsik a termékekért érkező vásárlókkal. Hogyan jött a drive in vásárlás ötlete, hogyan valósul meg a gyakorlatban? – kérdeztem Kovács Zsuzsát, a
Kispiac „lelkét”, aki a város számára létrehozta ezt a „közkincset”.
- A járvány miatti óvintézkedések indokolták, hogy
olyan megoldást keressünk, amellyel vásárlóink a legnagyobb biztonsággal vásárolhatják meg a kispiacos termékeket. A drive-in ötlete családi körben, a férjem fejéből
pattant ki. Ennek az a lényege, hogy a honlapunkon megrendelt, a termelők által összekészített csomagot vásárlóink érintkezésmentesen, autójukban ülve vehetik át.
- A fedett sátor alatt szinte „katonai rendben” várakoznak a megrendelők érkezésére a ládákban előre összeállított árucikkek, termékek. Szemmel láthatóan zökkenőmentes az átadás és a fizetés is. Hogyan tudnak erre felkészülni?
- A pénteki Kispiacot a háttérben komoly előkészítő
munka előzi meg. A rendelési időszak alatt fogadjuk a bevásárló listákat, a termelő csapattal napi szinten egyeztetünk a készletekről, a pénteki feladatok megosztásáról, a
rendelkezésre álló kapacitásokról. Az informatikai rendszerünket is folyamatosan fejlesztjük, hogy a megváltozott
körülmények és az új szolgáltatások támogatása minél 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 magukkal, csak a bevásárláshoz szükséges ideig maradjanak, és
sorban állás közben tartsák meg a biztonságos távolságot.
- Úgy tudom, ez már a harmadik péntek, amióta a
drive-in értékesítést bevezették a - Kispiacon. Milyenek a
tapasztalatok, van-e, ami finomításra szorul?
- A finomhangolás három hete zajlik, rendszer,- és megvalósítási szinten egyaránt próbálunk tovább javítani a
működésünkön. A ládák összekészítése és ellenőrzése során kisebb hibák még vannak. Szerencsére a vásárlók megértőek velünk szemben, mi pedig a lehető leggyorsabban
igyekszünk korrigálni.
- Egy igazi piac varázsát a készítmények pompázatos
látványa, a sajtok, sonkák, kolbászok, zöldségek, gyümölcsök varázslatos illata és gazdagsága teszi vonzóvá. Azt látom, hogy a Kispiac az „alkalmi” helyszínen is
megőrizte különleges vonzerejét, hiszen itt is lehet a kistermelőktől közvetlenül vásárolni. A két típusú kiszolgálás remekül megfér egymás mellett, a húsvéti bevásárlás
hangulata lengi be a Kispiacot. Büszke rá?
- Igen, nagyon. Egy-egy pénteki Kispiac után nagyon
fáradtan, de annál nagyobb örömmel gondolok arra, hogy
ismét milyen sok családnak tudtunk segíteni azzal, hogy a
legnagyobb biztonságban tudtak hozzájutni a friss termelői élelmiszerekhez. Remek termelői csapatunk van, az önkormányzat is támogatja a működésünket. Az is nagyon
nagy segítség, hogy használhatjuk az iskola hosszú parkolóját, így valóban kényelmesen megfér egymás mellett a
hagyományos piac és a drive-in kiszolgálás.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Interjú Zelinka Ildikó sportriporterrel

Egy elhalasztott olimpia
Folytatás a címlapról

- Rögtön az első “munka nélküli” héten elindítottam a Sportolók a sportért sorozatot, ahol
már eddig is több sportoló mesélt arról, hogy hogyan építette
fel az életét ebben az új szituációban és több “rutinosabb” versenyző is elmondta, hogy nem
hagyja veszni az eddigi munkát, és ha kell meghosszabbítja
pályafutását egy évvel az olimpia érdekében. Érdekes élethelyzeteket és a legváltozatosabb
megküzdési stratégiákat tudom
megosztani az emberekkel, így
azt hiszem ebből az eddig példa 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 sportoló karrierjére, aki tudatosan
felépített szakmai terv szerint
négy éven át készül az olimpiára, melyet azonban szinte a finisben kényszerűségből egy évvel elhalasztanak?
- Ez egy nagyon érdekes kérdés! Ami sokaknak szerencsétlenség, az sokaknak szerencse.
A fiatal sportolóknak, azoknak,
akik számára egy sérülés miatt
veszélyben volt az olimpiai indulás lehetősége talán még jól
is jött ez a halasztás. Végre tökéletesen meggyógyulhatnak,
vagy még több rutint szerezhetnek, új technikai elemeket tanulhatnak, tovább erősödhetnek, gyorsulhatnak, stb. Az idősebb versenyzők bizony sokat
veszítenek vele, hogy közülük
ki tudja a legjobban kihasználni ezt az időszakot, hogy jó stratégiát választottak-e a felkészülésre 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 rendelkeznek. 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, lesznek, akik nehezebben dolgozzák majd fel legbelül. Egy gyászfolyamat kezdődik ehhez pedig egyértelműen segítség kell
majd nekik még akkor is, ha
nem mutatják. Az edzők, menedzserek, csapattársak, akár szülők, vagy barátok fontos feladata
lesz, hogy ezt észrevegyék ezt, és
ha a sportoló egyedül nem fordul segítségért, akkor támogassák őket ebben. Sportpszichológus, sport coach, mentális segítő szinte mindegy, a lényeg,
hogy támogató, segítő közeg vegye őket körül.
- Közismert, hogy a sportolók már az olimpiai kvóta megszerzéséért is gigászi küzdelmet vívnak, a siker folyamatos
koncentrációt és kiváló teljesítményt kíván tőlük. A riporterek, a műsorvezetők hogyan

Zelinka Ildikó televíziós műsorvezető

készülnek az ötkarikás játékokra?
- Alapvetően azzal tudunk
készülni, hogy “képben” vagyunk a sportágak történéseivel, a sportolók eredményeivel. Figyeljük a bajnokságokon,
versenyeken nyújtott egész éves
teljesítményeket, már ott begyűjtjük a háttér információkat, családról, sérülésről, fejlődésről, váltásokról, stb. De bevallom, hogy én sosem voltam
egy élő lexikon. Persze az én
sportágaimban, amiket közvetítettem, sokat tudtam a sportolókról, de mindig leültem az
adott esemény előtt összegeztem a saját információimat, kerestem újakat és ezekkel “felvértezve" mentem a közvetítésekre.
Az olimpiákon egyébként létezik egy zárt információs csatorna is, amelyen még több adatot, érdekességet kapunk az
egyes sportolókról, esetenként
ez is nagy segítség tud lenni. Ha
a sporteseményeket élőben az
adott helyszínről tudjuk közvetíteni az is nagy segítség, mert
ott más nemzetek kommentátoraival is találkozhatunk, és sok
érdekességet megtudhatunk a
sportolóikról, edzőikről, akár a
felkészülésük hátteréről stb.
- A magyar televíziózás élő
legendájával, Vitray Tamással és a rádiózás nagy ikonjával, Vass István Zoltánnal számos műsort készítettek együtt.
Hogyan gondol vissza szakmai
kapcsolatukra, milyen útravalót kapott tőlük, amit napjainkban is értékként őriz?
- Vitray Tamással az Én olimpiáim című sorozatban dolgoztam először. Sok dolgom nem
volt, szinte csak egy kérdést tettem fel és ő mesélt az élményeiről. De azok fantasztikusak voltak, különösen egy olyan sportriporter számára, aki még nem
járt olimpián. Már akkor hatalmas volt a különbség például
abban, hogy hogyan készültünk
fel. Ők végig lapozták az összes
sportújságot, akár évekre vis�szamenőleg, hogy megtalálják,
amit keresnek, mi bekapcsol-

tuk az internetet és dőltek az információk. Vass István Zoltánnal más volt a helyzet egyenrangú félként vezettük a Sydney olimpia napi összefoglalóját minden este főműsoridőben.
Az időeltolódás miatt ez elképesztően nézett műsor volt. Abban az időben fiatal, lelkes, makacs és forrófejű voltam. Lassúnak és körülményesnek éreztem
sok mindent. Nem alakult a legideálisabban a kapcsolatunk…
De mindkét kapcsolódásból a
tiszteletet, az alázatot tanultam
meg. Ezek ma is nélkülözhetetlenek.
- Ma már számos sportcsatornán élvezhetjük a világ legrangosabb bajnokságait, a
sportágak rangosabbnál rangosabb versenyeit a különböző
stílusú és felkészültségű riporterek közvetítésében. Ön szerint milyen a jó sportriporter?
Önnek melyik a kedvenc sportága, melyiket közvetíti legnagyobb örömmel?
- A jó sportriporter érthetően beszél, felkészült, pártatlan, persze nemzetközi porondon egyértelműen a magyarok
mellett áll, de nem felejtheti el,
hogy akkor sem szurkoló! Vicces, minden helyzetben feltalálja magát, alázatos a sportolókkal, edzőkkel, de provokál
is (kellő tisztelettel), ha úgy érzi
“mellébeszélnek”. Ezek persze az én elképzeléseim, mások másként láthatják - bőven
van rá példa. A kedvenc sportágam a kosárlabda, de műkorcsolyát, műugrást, szinkronúszást és tornát közvetítettem
- ez utóbbiban sosem éreztem
magam otthonosan. Nehéz volt
a különböző elemeket felismernem, pedig vizsgáztam is belőle a TF-en. Valahogy nem állt
rá a szemem, ilyenkor jön jól
egy szakkommentátor! segítsége. :)
- Ön szerint manapság mi a
siker titka? Sokan vallják, szülessen bárhol is valaki, a tehetség minden helyzetben utat tör
magának? Osztja ezt a vélekedést?

- Őszintén? Nem! Sajnos azt
tapasztaltam, hogy a tehetséges versenyzők sok esetben nem
kellően elszántak és szorgalmasak, így sokan elkallódnak.
Tisztelet a kivételnek. Szerencsére bőven akadnak ma itthon
tehetséges és szorgalmas sportolók is, de még többen vannak a kicsit tehetségesek és nagyon szorgalmasak. Nagy kihívás a mai világ is. Az internet, a
TV megtizedeli a tehetségeket.
A könnyebb, kényelmesebb út
sokaknak vonzóbb, mint a kemény edzésmunka.
Az elszánt, de nehéz helyzetben lévő tehetségeknek sem
egyenes az útja a siker felé. Ha
nem támogatják őket, nem biztos, hogy eljutnak oda, hogy egy
edző felismerje a bennük rejlő
tehetséget. Előfordulhat, hogy
már felismerték őket, de a szülőknek nincs lehetőségük az
utazást, a sportfelszereléseket
előteremteni, akkor is lemorzsolódnak. Nem könnyű a helyzet, inkább csak remélni tudom,
hogy egy tehetség tényleg bármilyen helyzetből utat tud törni magának.
Vetési Imre
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Új kerékpárút épül Budapest
és Dunakeszi között

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

A

z épülő kerékpárút déli
vége a Vasrózsa utcai meglévő kerékpárúthoz csatlakozik, mely érinti a Budapest –
Székesdűlő sor autóbusz-megállóhely, valamint egy gyalogátkelőhely
átépítését is a Váci úton.
- Ezzel a beruházással végre biztonságosan be lehet jutni kerékpárral Budapestre, illetve Budapestről - Dunakeszin keresztül eljutni a Dunakanyarba. A leendő kerékpárút délen, Budapest határában összekapcsolódik a már
meglévő szakasszal. Onnan végig a
2-es út mentén épül, egészen Dunakeszi határában, az első körforgalomig – mondta el a Dunakanyar Régió megkeresésére Somodi
István, Dunakeszi Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztályának vezetője.

- Ott átmegy a nyomvonal a Duna-parti oldalra és többnyire a meglévő földutakon vezet egészen a Folyam utcáig. A kerékpárút út három sávos, aszfaltos lesz, amelynek
nyomvonala a Folyam utca folytatásaként halad, hogy a strand és a Katonadomb közt, a Liget utca végénél
a Duna sorhoz kapcsolódjon. Itt találkozik, itt ér össze az új szakasz és
a már hosszú évek óta meglevő, egészen Szobig kanyargó kerékpárút –
emelte ki Somodi István, aki hozzátette: - A tervek szerint a Katonadombnál lesz egy kerékpáros pihenő
is. A kerékpárút nyomvonalának kitűzése elkezdődött. A Budapest-Dunakeszi kerékpárút munkálatainak
döntő többsége elkészül még idén,
átadásának időpontja 2021 tavasza.
V. I.
Fotó: KesziPress
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