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Végéhez közeledik az állami
és az önkormányzati
feladatok szétválasztása
TARNAI RICHÁRD: A kormányzatnál
értő fülekre találtak a lakossági észrevételek
A magyar közigazgatás rendszerében, működési struktúrájában az utóbbi évek, ha nem
évtizedek legjelentősebb változásaként 2011-ben létrejöttek a kormányhivatalok, majd újraszerveződtek a több évszázados múltra visszatekintő járások, míg harmadik lépcsőben
megkezdték működésüket a kormányablakok is. Az Országgyűlés azzal a határozott céllal alkotta meg a közigazgatási rendszer átalakítását elősegítő törvényt, hogy külön válassza az állami feladatokat az önkormányzatokétól, egyszerűsítse, felgyorsítsa a lakossági ügyintézés mechanizmusát, mindeközben csökkentse az adminisztrációt is. Milyen
eredményeket hozott a törvényalkotó szándékának gyakorlati megvalósítása? – kérdeztük
dr. Tarnai Richárdtól, Pest megyei kormánymegbízottól.
Interjúnk a 2. oldalon
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Végéhez közeledik az állami
és az önkormányzati feladatok szétválasztása
TARNAI RICHÁRD: A kormányzatnál értő fülekre találtak a lakossági észrevételek
A magyar közigazgatás rendszerében, működési struktúrájában az utóbbi évek, ha nem évtizedek legjelentősebb változásaként 2011-ben létrejöttek a kormányhivatalok, majd újraszerveződtek a több évszázados múltra visszatekintő járások, míg harmadik lépcsőben megkezdték működésüket a kormányablakok is. Az Országgyűlés azzal a határozott céllal alkotta meg a közigazgatási rendszer átalakítását elősegítő törvényt, hogy külön válassza az állami feladatokat az önkormányzatokétól, egyszerűsítse, felgyorsítsa a lakossági ügyintézés mechanizmusát, mindeközben csökkentse az adminisztrációt is. Milyen eredményeket hozott a törvényalkotó szándékának gyakorlati megvalósítása? – kérdeztük dr. Tarnai Richárdtól, Pest megyei kormánymegbízottól.
– A 2010-ben megalakult második Orbán kormány egyik
legfontosabb célként tűzte ki,
hogy az állampolgárok minél gyorsabban, minél magasabb színvonalon, lehetőleg
egy helyen jussanak hozzá az
állam által nyújtott szolgáltatásokhoz. A közigazgatási struktúra átalakítása esélyt
teremtett arra, hogy az embereknek kevesebb időt és pénzt
kelljen fordítaniuk az ügyintézésre. A kormányzat ez irányú elhatározását három lépcsőben valósítjuk meg. Mint
közismert 2011-ben létrejötteket a kormányhivatalok,
melyekbe, egy helyre integrálódtak a korábban külön működő állami szervek. Az átalakítás, a feladatok koncentrálása révén – azon túl, hogy
sok-sok vezetői státusz megszűnt - sokkal gazdaságosabbá, átláthatóbbá, hatékonyabbá vált a működés. A következő jelentős változásként,
2013. január 1-vel újraalakultak a több évszázados közigazgatási és történelmi hagyományokkal büszkélkedő
járások. Szűkebb pátriánkban, Pest megyében tizennyolc van, köztük például a
dunakeszi járás, élén a Dunakeszi Járási Hivatallal, amely
átvette többek között az önkormányzattól az okmányiroda feladatkörét. Harmadik lépcsőként megnyitottuk a kormányablakokat. Hazánkban hamarosan már közel háromszáz helyen nyílik
lehetősége az ügyfeleknek az
egyablakos ügyintézésre.
– Mit tapasztaltak, az állampolgárok gyorsan megkedvelték az ügyintézés modernebb változatát?
– Az élet igazolja, hogy
sokkal korszerűbb, egyszerűbb az ügyintézés mene-

te, és főleg rövidebb az ideje.
De ezzel együtt, mi nem akarunk semmit a lakosságra
erőltetni, ha akarja, interneten intézi az ügyeit, ha akarja, akkor személyes ügyintézésre is mód van. Az azonban rendkívül lényeges változás, ha az ügyintézés során kiderül, hogy egy másik
hatóságtól, államigazgatási
szervtől is szükség van valamilyen dokumentumra, akkor nem küldjük el az ügyfelet, nem neki kell személyesen utánajárnia, hanem mi
magunk szerezzük be, lekérjük az adatot „házon belül”.
Jól példázza ezt a közelmúltban hatályba lépett, a hadiárvákkal kapcsolatos jogszabály, amely a dolog jellegéből adódóan elsősorban
az idősebb korosztály tagjait érinti, akik szüleik vagy
nagyszüleik révén részesülhetnek rendszeres járadékban. Számunkra természetes volt, hogy nem küldtük
el őket különböző szervekhez az igazolások beszerzéséért, hanem a járási hivatalokban dolgozó munkatársaink intézték ezt, sőt segítettek a kitöltésében is. Egyszóval azt tudom mondani,
hogy szolgáltatunk. Mondok
egy másik példát, ha valaki
kis településen vagy tanyán
él, akkor neki az úgynevezett
ügysegédi rendszer jelenti a
megoldást. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy kollégánk – megfelelő számítógépes háttérrel – heti 1-3 alkalommal elmegy a településre, felveszi az igényeket,
majd következő alkalommal
az eredményeket hozza. Ez
az ügysegédi rendszer lényege. Azt is nagy értéknek tartom, hogy az államigazgatás
elektronikus rendszere lépést tart a 21. század igénye-

nem egy elefántcsonttoronyban képzeli el magát, és az államot, ha fontosak a lakossági visszajelzések, a struktúra folyamatos „hangolásával”
a rendszer napról napra jobban működik. Mi ezt az utat
választottuk, mert meggyőződéssel valljuk, hogy konstruktív párbeszédre van szükség az ügyfél és az állam között. Pozitívnak tartom, hogy
munkánk eredményeként a
hatóságok és a lakosság között magasodó falak kezdenek leomlani. Ez az egyik legnagyobb eredménye az elmúlt évek munkájának.

ivel, melynek fejlesztésére az
elmúlt években több milliárd
forintot fordított az állam.
Ez azt jelenti, hogy számítógép előtt ülve bárki el tudja
intézni az ügyeit, amennyiben előzetesen már regisztráltatta magát a rendszerbe.
– Az új struktúrával, az államigazgatás modern rendszerének a bevezetésével
kapcsolatban érkeztek és�szerű javaslatotok, megoldást sürgető lakossági észrevételek?
– A három ütemben kiépített államigazgatási struktúrát mindvégig a kétoldalú párbeszéd jellemzi. Különösen a kezdetekben, mi kérdeztük az ügyfeleket, hogy
szerintük miben kellene változtatnia az államnak, milyen területen várják, hogy
egyszerűbben és főleg olcsóbban intézhessék ügyeiket. Jól
mutatja az állam téma iránti
érzékenységét, a lakosság nyitottságát, hogy országos szinten közel négyszázezer észrevétel érkezett. Nehezményezték például, hogy az erköl-

csi bizonyítványért fizetniük
kell, és nekik kell igazolniuk,
hogy mindenben megfelelnek a törvényi előírásoknak.
Azt várják – ha szükséges - az
állam nézze meg a rendőrségi nyilvántartást, hogy az illető büntetett előéletű vagy
nem. A gépjárműforgalmi és
a törzskönyv készíttetése 6-6
ezer forintba kerül, az adóigazolás például háromezer
forintos kiadást jelent az állampolgároknak. Nos, a hivatalok, a kormány „meghallotta” a lakosság terheit csökkentő ésszerű javaslatokat, és
ezek a díjak januártól megszűnnek. De megszűnik pl.
az építéshatósági engedély kiadását terhelő 20 ezer forintos díj is. Az ügyintézési határidő januártól 30 napról 21
napra csökken. Úgy gondolom, az említett példák is jól
mutatják, hogy a lakosság javaslatai értő fülekre találnak
a kormányzat részéről.
– Mi volt az elmúlt évek
munkájának legnagyobb tanulsága?
– Az, hogy ha az ember

– Mára elmondhatják,
hogy teljes mértékben befejezték az állami és az önkormányzati feladatok szétválasztását?
– A tiszta helyzet sokat segít az élet minden területén.
Az egyértelmű és világos hatáskörök, a feladatok végrehajtásához rendelt személyi és tárgyi feltételek biztosítása az alapja a hatékony
munkavégzésnek. Ennek jegyében születtek a döntések,
ezért kerültek pl. vissza az
okmányirodák az államhoz.
Közismert, hogy korábban
sok feladatot kaptak az önkormányzatok, de nem biztosították hozzá a forrást. Az
Orbán kormány visszavette a nem finanszírozott feladatokat, kifizette az önkormányzatok adósságát, ami
azt is jelenti, hogy a kabinet
jóváhagyása nélkül nem vehetnek fel hitelt. Kijelenthetjük, hogy sikerült külön választani az állam és az önkormányzatok feladatait. A
struktúrák profiltisztítása
januárban ér véget, amikor
még néhány feladat átkerül a
kormányhivatalokhoz az önkormányzatoktól.

– Az ügyfelek kulturált kiszolgálásához adottak a személyi és az infrastrukturális
feltételek? Kérdezem ezt annak ismeretében; számos fórumon elhangzott, az állam
és az önkormányzat közösen keresi a megoldást, hogy
a Dunakeszi Járási Hivatal
egy tágasabb épületben folytathassa tevékenységét.
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy munkánk során
az adott hivatal környezetében élők igényeit vegyük figyelembe. Az ügyfél az első.
Nagy szerepe van ebben a
felismerésben az adott Önkormányzatoknak. Dunakeszin szerencsés a helyzet, hiszen a polgármester úr és a
járás vezetése abszolút egy
irányban gondolkodik. Megkerestük azt a megoldást,
ami lehetővé teszi, hogy az
ügyfelek igényeit is ki tudjuk
elégíteni és a kollégák is elégedettek legyenek. A MÁVot is belevonva vizsgáljuk
annak a lehetőségét, hogy
ez hogyan valósítható meg.
Jó úton járunk, hamarosan
pontot tudunk tenni ennek
az ügynek a végére, melynek kulcskérdése a finanszírozás, amit belföldi forrásból
szeretnénk megoldani, mivel a fejlett fővároshoz tartozó Pest megye hátrányt szenved az uniós pályázati lehetőségek terén. Azon dolgozunk, hogy ebből a speciális helyzetből Pest megye jól
jöjjön ki, és tovább tudjuk javítani a lakosság igényeinek
kiszolgálását.
– Kormánymegbízott úr,
köszönöm a beszélgetést.
– Én köszönöm a megkeresést, és a lakosság konstruktív együttműködését.
Vetési Imre

Mesterségek bemutatása Szentendrén
Egész nap változatos programokkal várják a család minden tagját 2015. október 17-én
10.00 órától 19.00-ig a szentendrei Dunakorzón, ahol a látogatók testközelből ismerhetik meg népi hagyományainkat, továbbá olyan, már-már elfeledett mesterségeket fafaragás, üvegékszer-készítés, hordókészítés stb., amelyeket a helyszínen ki is próbálhatnak.

A

kik gasztronómiai kalandokra vágynak, elsajátíthatják a kenyérlángos vagy a kürtöskalács
készítés rejtelmeit. Az eseményen bemutatkozó
turisztikai régiók: Tokaj, Balaton és Budapest környéke – írj a szentendre.hu.
Az interaktív programokon túl színházi és zenei produkciók teszik teljessé a szórakozást, este pedig Kelemen Kabátban koncerttel zárul az egész napos program.

SZÍNPADI PROGRAM:
10.00 Rozmaring Tánccsoport
12.00 Fantáziamalom Családi színház
Magyar Népmesék
14.00 Opanke Szerb Hagyományörző
Kulturális Egyesület
15.00 Tímár Sára és zenekara
16.00 Vasárnap Dél
18.00 Kelemen Kabátban
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A VÉRTANÚKRA
Teljes a mártírok váci
arcképcsarnoka
emlékeztek Dunakeszin
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam”
Történelmünk nagy tetteket véghezvivő hősei között is kiemelkedő helyet
tölt be a tizenhárom aradi vértanú. Ők a túlerő által levert 1848-49-es forradalom és szabadságharc személyes és szimbolikus áldozatai a vereséget követő terrornak.

Szabadság szobor Aradon Zala György és Huszár Adolf munkája

O

któber
hatodika
2001 óta Nemzeti Gyásznap. Ezen
a napon félárbocra engedik
az állami lobogót, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, s az iskolákban a diákokkal közösen idézik fel a
tragikus múltat.
Dunakeszin idén is e napon az Aradi vértanúk terén
a Bárdos Lajos Általános Iskola alsó tagozatos diákjai részvételével rendeztek
megemlékezést. A hősöket
Szilágyi Ferencné igazgatóhelyettes ünnepi beszédében szólt történelmünk gyászos napjáról, majd az emlékezés és a tisztelet koszorúit
helyezte el Erdész Zoltán alpolgármester, Csoma Attila
a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója,

Terbe Józsefné, a Dunakeszi
Nyugdíjas Kirándulóklub
vezetője, Dr. Mervald Anna
a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pethő Krisztián Mátyás
nemzetiségi önkormányzati
képviselő, Horváthné Szentléleki Katalin igazgató as�szony és Szilágyi Ferencné,
valamint két kisdiák. Megható percek következtek.
Rövid dobszó és harangszó
után sorban elhangzottak a
vértanuk nevei.
Drámai, ugyanakkor felemelő, hogy nem csupán a
magyaroknak volt fontos a
szabadságért harcolni s életüket áldozni. Közülük kiemelten a német származású vértanukra emlékezett
október 8-án a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban a

német nemzetiségi önkormányzat. Dr. Mervald Anna
elnök arról beszélt, hogy az
emlékezés nem csak a Kossuth Lajos által oly találóan
elnevezett Magyar Golgotáról szól, hanem a feltámadásról is. Hiszen a kivégzettek által vallott nemes eszmék, célok nem vesztek el,
mert 1867-ben a kiegyezéssel megvalósult a szabadság, s közel ötven évig tartó aranykor következett be.
Ezt követően Nyíri Márton, a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola történelemtanára, önkormányzati képviselő tartott előadást. Tartalmas történelmi
áttekintésében felvázolta a
forradalomhoz és szabadságharchoz vezető történelmi utat, a reformkorban az
új nemzetfogalom megalkotását. Ezt követően mutatta
be az öt német származású
tábornok életútját. Előadása
végén felsorolta valamennyi
vértanút a nekik tulajdonított utolsó mondataikon
keresztül. Ezek közül Aulich Lajost idézzük: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok.
Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.”

Október 6-án, a nemzeti gyásznap váci megemlékezésén Csánki Sándor,
a Petőfi-iskola igazgatója méltatta az aradi vértanúk és Batthyány Lajos,
az első felelős magyar kormány miniszterelnöke hősiességét, majd az intézmény diákjainak műsora, az Esze Tamás Dalárda fellépése tette teljessé a méltóságteljes eseményt.

O

któber 6-án, a nemzeti gyásznap váci megemlékezésén Csánki
Sándor, a Petőfi-iskola igazgatója méltatta az aradi vértanúk
és Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke hősiességét, majd az
intézmény diákjainak műsora,
az Esze Tamás Dalárda fellépése tette teljessé a méltóságteljes
eseményt.
Csánki Sándor beszédében hangsúlyozta a forradalom és szabadságharc leverése
utáni megtorlás példátlan kegyetlenségét, majd zárszóként
- minden vértanúra értelmezve a gondolatot - többes szám-

ba tette Teleki László Batthyány Lajos előtt tisztelgő klasszikus mondását, mint fogalmazott: emlékük örökké élni fog
szíveinkben, emlékük élni fog
az utolsó magyar legutolsó lélegzetvételéig.
Az egy évvel ezelőtti nemzeti gyásznapon Fördős Attila
polgármester felhívta a figyelmet, hogy az aradi tizenhárom
vértanúval egy lapon kell említeni további négy kivégzett
hőst, Ormay Norbert honvéd
ezredest, Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Ludwig Hauk alezredest és Lenkey János honvéd vezérőrnagyot.
"Bízom benne, hogy akár

már a következő évi megemlékezésen nekik is lehet itt emlékoszlopuk, ezzel az egész
Kárpát-medencében az egyetlen olyan település lenne Vác,
ahol ilyen kiteljesített emlékhelyen róhatjuk le kegyeletünket a mártírok előtt" - fogalmazott akkor a város első számú
vezetője.
És a szó nem szállt el, tett
követte, ugyanis Fördős Attila
felkérésére Zubovits Györkös
Erzsébet az idei megemlékezésre elkészítette a négy
kis emléktáblát, kiegészítve
Batthyány Lajos portréjával.
Ribáry Zoltán
Fotó: Cseledy András

A megemlékezést követően Dr. Mervald Anna bejelentette, hogy egy korábbi
tervet felújítva, ismét kezdeményezik egy, az aradi vértanukra emlékező emlékmű
felállítását, s ennek támogatására aláírásgyűjtésbe fognak.
Katona M. István
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Ivóvízminőség javító
beruházás Fót térségében
A 948 623 521 Ft összköltségű, 81,96% támogatási aránnyal bíró projekt
célja a Fóton és környékén élő lakosság egészséges ivóvízszükségletének
hosszútávon is megfelelő mennyiségben és minőségben történő biztosítása, egyidejűleg eleget téve a fenntartható fejlődés elvének.

A

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. az Európai
Unió támogatási programjának köszönhetően a Környezet és Energia Operatív
Program KEOP-1.3.0/0911 „Ivóvízminőség-javítás”
című konstrukció keretein
belül pályázatot nyújtott be
a Duna Balparti Regionális Vízellátó rendszer Fót és
térsége biztonságos ivóvízellátásának javítása céljából,
melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP1.3.0/B/2F/09-11-2011-0003
azonosító számon támogatott. A fejlesztés az Európai
Unió
társfinanszírozásával valósul meg, a megítélt
vissza nem térítendő támogatás nettó összege 777 563
553 Ft.
Fót és Csömör egészséges
ivóvízzel való ellátása a helyi vízbázisokról hosszú távon nem megoldható. Fóton
a veszélyeztetett vízbázisok
feladása miatt az elveszített
víznyerő kapacitást más vízbázisról kell pótolni, mivel a
város és környéke más potenciális vízkészlettel nem rendelkezik. A legközelebbi vízbázis, ahol a termelés növelhető és alkalmas a fóti víz-

termelő kapacitás pótlására,
Gödön található.
A Gödi Regionális Vízmű
jelenlegi termelése nem tudja kielégíteni a többletigényeket, így a vízbázis fejlesztést
igényel, illetve a megnövekedett vízigény kielégítése csak
egy újabb, a dunakeszi medencét közvetlenül tölteni képes vezetékkel és gépházzal
lesz biztosítható.
Az ivóvízminőségi követelmények teljesítése érdekében a vízbázisról termelt
nyersvízből az ivóvízhálózatba jutás előtt el kell távolítani a megengedettnél nagyobb mennyiségben jelentkező vas-, mangán- és az esetenként megjelenő ammóniumtartalmat.
A fejlesztés a gödi vízbázis
rekonstrukciójából és az új

víztisztítási technológia megvalósításából, illetve az új,
DN300 távvezeték és a hozzá kapcsolódó gépház kialakításából áll a Gödi Regionális Vízmű területén.
A beruházás során 8985
fm DN300 mm vízvezetéket
és 717 fm gyűjtőcső hálózatot fektetnek le a szakemberek. Emellett húsz új, nagyátmérőjű víztermelő kutat létesítenek, melyek napi kapacitása 6000 m3/nap, a hozzá
tartozó gépészettel, új vas- és
mangántalanító technológiát és fertőtlenítő eljárást építenek ki.
Jelen projekt céljai tökéletesen megfelelnek a regionális
és helyi fejlesztési tervek célkitűzéseinek. A beruházásnak köszönhetően az új rendszer közel 28 000 lakos ellátására lesz képes.
„A mai napon az újonnan
fúrt nagy átmérőjű kutakat
tekinthették meg a vendégek, valamint Balogh Zsolt,
a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. műszaki
igazgatója ismertette a mintegy egymilliárd forint összköltségű projekt részleteit” –
tájékoztatta az MTI-t Máté
Krisztina, a Greek Marketing
Kft. munkatársa.
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Pályaválasztási
kiállítással segítették
a fiatalokat Vácon
Jövőre megváltozik az intézmények neve és a szakképzési idő is
Idén is megtartották Vácon a pályaválasztási kiállítást, melyen a környező települések középiskolái mellett a rendőrség és a tűzoltóság is bemutatkozott. A rendezvényt most is a Váci Járási Hivatal és a Pest Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya szervezte meg, hogy segítse a
nyolcadikos fiatalokat a döntésben.

A

diákokat Harrach Péter országgyűlési képviselő
köszöntötte.
Elmondta: a jelenlegi fiatalok
előtt végtelen lehetőség áll a
pályaválasztással kapcsolatban.
- Egy fiatal előtt nyitott
minden lehetőség, és ez az alkalom arról szól, hogy segítsenek pályát választani, mutassák meg azokat a lehetőségeket, amelyek a fiatalok előtt
állnak. A korábbi évtizedekhez képest mára jelentősen
megnőtt a szakképzés presztízse, hiszen az intézményekben az elméletet és a gyakorlatot egyre inkább ötvöző duális oktatás révén igazán piacképes tudást szerezhetnek
a diákok - emelte ki Harrach
Péter, a választókerület országgyűlési képviselője.
A Váci Járási Hivatal vezetője, dr. Maruszki Gábor örömét fejezte ki, hogy Vác őrzi
kiemelkedő iskolaváros szerepét. Mint fogalmazott,
rendkívül szerteágazó a helyi középiskolai képzési kínálat. Szavai szerint a városban
és a térségben élő fiatalok kivételesen kedvező helyzetben vannak, mert lakóhelyükön vagy ahhoz nagyon közel
megtalálhatják az életcéljuknak, érdeklődési körüknek
megfelelő középfokú oktatási intézményt, hiszen a rendezvényen nem csak a váci,
hanem többek között péceli, fóti, gödöllői, budapesti és
egri intézmény is bemutatkozik.
Míg zajlott a rendezvény,
amikor a sportcsarnok egyik
termében a július 1-én működését megkezdő Váci Szakképzési Centrum vezetője,
Dudás Tibor tartott sajtótájékoztatót.
Mint megtudtuk az Észak
Pest Megyében egyedüliként működő centrumhoz
hét intézmény tartozik, négy
váci, egy szentendrei és egy
gödöllői középiskola. Dudás Tibor azt hangsúlyozta, hogy a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium célja az, hogy a szakképző iskolák még jobban kiszolgálják
a munkaerőpiaci igényeket a
régiókban.
- Ezt a célt szolgája az is,
hogy a második szakmát ingyenessé tették szeptember
1-től, valamint az is, hogy elindították a felnőttképzést
ezekben az iskolákban, így
idén már 214-en kezdték meg
a tanulást a centrum intézményeiben - mondta.
További változás még az

Varga Mihály miniszter avatta fel a nyáron átadott autószerelő
műhelyt a Király Endre Szakközépiskolában

is, hogy a következő tanévtől
megváltozik az iskolák neve
is, szakközépiskola helyett a
szakgimnázium nevet kapják
majd. A képzési idő is módosul: jövőre már négy plusz
egy éves képzést fognak kínálni az intézmények.
Változik a szakiskolák el-

nevezése is, ezeket jövőre már szakközépiskoláknak
nevezik majd. Ezekben az intézményekben marad a három éves képzés, de lehetőség
lesz egy úgynevezett ifjúsági
képzés keretében két év alatt
érettségit szerezni majd.
Furucz Anita
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Kétszeresen követendő példa
Játszótér önerőből és képviselői ajándékkal
A minap újabb szép példáját láthattunk annak, hogy az otthonára és lakókörnyezetére igényes civil közösség tagjai saját erőforrásaikat, kreativitásukat és nem utolsósorban kétkezi munkájukat is hajlandóak mozgósítani környezetük szépítése, felcseperedő gyermekeik játszóterének komfortossá formálása érdekében.

A

minap újabb szép példáját láthattunk annak, hogy az otthonára és lakókörnyezetére igényes civil közösség tagjai saját
erőforrásaikat, kreativitásukat és nem utolsósorban kétkezi munkájukat is hajlandóak
mozgósítani környezetük szépítése, felcseperedő gyermekeik játszóterének komfortossá
formálása érdekében.
Ennek a dicséretes összefogásnak az eredményéről árulkodik Vác egyik hangulatos
városnegyedében, Deákváron,
a Párta utcában épített játszótér, melyet a környező tömbházakban élők alakítottak ki

önerőből. A választókerület önkormányzati képviselője, Mokánszky Zoltán alpolgármester szavai szerint ez nagyszerű példa arra, hogy a lakóközösségek maguk is tehetnek
közvetlen környezetük szebbé,
komfortosabbá tételéért.
Az alpolgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón a lakóközösség összefogását méltatva elmondta, hogy a
játszótérről nélkülözhetetlen
játszóeszközökre már nem volt
pénzügyi forrásuk az itt élőknek, ezért a saját fizetéséből
építtetett egy minden igénynek
megfelelő csúszdát a fákkal és
növényekkel övezett területen.

- Kilencvenhat család él a
játszóteret övező tömbházakban, melyek tagjai úgy gondolták, hogy szükségük van egy
kis játszótérre, ahol a szabad
levegőn is biztonságban tudhatják gyermekeiket. De ez a
csendes, növényekben bővelkedő kis „sziget” az ovisok, a
fiatalabb korosztály képviselői mellett a felnőttek számára
is vonzó, akik itt kedvükre társaloghatnak. Örömmel látom,
hogy él is ezzel a lehetőséggel
a közösség. Nagyon tetszik ebben az összefogásban, hogy az
itt élők úgy gondolják, nem lehet mindent a várostól elvárni,
saját maguk is tehetnek környezetük élhetőbbé tételéért.
Ez példaértékű! Ezért döntöttem úgy, hogy meglepem őket
ezzel a csúszdával - fogalmazott Mokánszky Zoltán.
Az alpolgármester újságírói kérdésre elmondta: az ajándékozás egy program kezdete, ugyanis választókerületében
több más helyszínen ugyancsak
szükség van különböző szabadtéri játékokra, így a jövőben más
lakóközösségeket is meglep egyegy ajándék játszóeszközzel.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Aranylakodalom régi szokások szerint
Öt házaspárt ünnepeltek a jeles évfordulón Dunakeszin
A Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub 2004 óta immár hetedik alkalommal rendezte meg tagjai jubileumi házassági évfordulóját. A hétvégén öt házaspár aranylakodalmát a régi dunakeszi hagyományok jegyében ünnepelték a József Attila Művelődési Központban.

Az idejében
felismert
melldaganat
gyógyítható!
Vizsgálatra várják

a Dunakeszin lakó
45-65 éves nőket

A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat. A Dunakeszin lakó 45–65
éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt
két év, meghívólevelet kapnak.

A

színházteremben az ékesen díszített
asztaloknál foglaltak helyet a jubileumi évfordulót ünneplő házaspárok
családtagjai, akiket az ünnepeltekkel együtt
a különleges esemény főszervezője, Terbe
Józsefné klubelnök köszöntött. – Aranylakodalom, aranyembereknek! – mondta az
elnök asszony, aki kedves szavakkal méltatta a köztiszteletnek örvendő házaspárokat, akik az élet próbáját kiállva egy fél évszázadon át jóban-rosszban kitartottak egymás mellett. - A megértés, a szeretet, a belső
harmónia nagyon sok mindent legyőz. Közöttünk élnek, itt dolgoztak, akikre büszkék vagyunk. Ezért ilyen nagy ünnep a mai,
amely reményeink szerint példa a fiatalok
számára – tette hozzá, majd köszöntötte és
bemutatta az aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat: Dobrovits István és Esch
Anna, Gáspár József és Komondi Katalin,

Tótfalusi József és Farkas Magdolna, Tóvizi
János és Ratkai Terézia, Vörös László és Maurer Ágnes.
A szervezők az öt házaspár meghatóan
kedves köszöntését régi dunakeszi lakodalmas szokások életre keltésével igyekeztek
még emlékezetesebbé varázsolni. Két fiatal,
Molnár Balázs és Gera Zsófia népviseletbe
öltözve „játszotta” el az ifjúpár szerepét. A
különlegesen szép dunakeszi menyasszonyi ruhát a város Helytörténeti Gyűjteménye ajánlotta fel az aranylakodalom idejére. A régmúlt idők nagy becsben tartott hagyománya szerint Bákány Mihály vőfély a
"menyasszonyos háznál” ezúttal is kikérte a menyasszonyt a szülőktől leendő férje
számára. A menyasszony szüleinek örömteli „szerepét” az aranylakodalom idejére Szabóné Ónodi Valéria, a Humán Szolgáltató
Központ vezetője és Csoma Attila, a József

Attila Művelődési Központ igazgatója alakította. A két násznagy, Dióssi Csaba polgármester és Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője volt.
Az ünnepelt házaspárok köszöntése után
a „menyasszonyi háztól” átvonult a násznép
a gyártelepi Jézus Szíve templomba, ahol
Szádoczky Károly apát, kanonok plébános
így köszöntötte a jeles esemény főszereplőit „Ötven évvel ezelőtt Isten összekötötte
életeteket, és ha végig gondoljátok ezt az ötven esztendőt, akkor hálaadással tartoztok
érte Istennek, hiszen ez egy fél évszázad. Ha
végig gondoljátok, mennyi munka, küzdelem, gyötrelem, szenvedés, és mennyi öröm
is volt ebben az ötven évben, akkor méltán
nevezzük aranymenyegzőnek, mert a Bibliában, az arany a szeretetnek a példaképe.”
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A tájékoztatóban szerepel,
hogy mikor várják őket vizsgálatra a váci Jávorszky Ödön
Kórházban (2600 Vác,
Argenti Döme tér 1-3.,
Tel.: 06 (27) 620-620/1436.)
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály:
Tel.: 06 (1) 465-3823.
A lehetőség adott! Éljen vele!
(2015. október – december)
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Felszentelték a felújított Kardos Tibor: Az ember
tragédiája – síkból a térbe
Regőczi-kápolnát
Száz évvel ezelőtt született Regőczi István, az Isten vándora, ahogy magát
jellemezte, s ahogy az utókor is tiszteli, a jeles évforduló alkalmából október 4-én Beer Miklós megyéspüspök újraszentelte a váci Rákóczi téri kápolnát, amelyet valójában Regőczi-kápolnaként ismernek a hívek, s amelyet az elmúlt fél évben kívül-belül teljesen felújítottak.

A

hatvan millió forint
összegű felújítás az
egyházmegye és a hívek támogatásából valósulhatott meg, illetve a városi önkormányzat is hozzájárult a
kápolna új életre keltéséhez
azzal, hogy az épület előtti területet az egyházközség rendelkezésére bocsátotta, szabadtéri programok rendezéséhez – írja a váci önkormányzat hivatalos honlapja.
A kápolna építtetője maga
Regőczi István volt, a mostani felújítás motorja pedig a
Vác-Felsővárosi Plébániát vezető dr. Csáki Tibor atya.
A vasárnapra rendelt evangéliumi igehely zárása így
szól: "Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket, és ne

tiltsátok el tőlem őket, mert
ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek,
semmiképpen sem megy be
abba..."
- Keresve sem lehetett volna megfelelőbb szentírási
idézetet találni erre az alkalomra, hiszen Regőczi István
atya, aki otthont alapított városunkban a hadiárváknak,
ahogy ő nevezte őket, a sasfiókoknak, a rászoruló kicsinyek, fiatalok felkarolását tekintette egyik fő küldetésének - mondta többek között
homíliájában Beer Miklós
megyéspüspök.
Az ünnepi eseményen
Fördős Attila polgármester

megfogalmazta: ma, amikor Európában egyre inkább
megkérdőjeleződnek a keresztény gyökerek és értékek, különösen fontos, hogy
Vácott megújult a Regőczikápolna.
- Ez az építkezés, ez az ünnepi esemény biztató jel arra
vonatkozóan, hogy a keresztény gyökereket ápoló magyarságnak van jövője hangsúlyozta a városvezető.
A kápolnaszentelés alkalmából az épület falára emléktábla is került, tisztelegve a 100 éve született, szent
életű, a kommunizmus évtizedeiben többször bebörtönzött Regőczi István, az "Isten
vándora", a "Saskirály" tiszteletére.

Könyvbemutató Gödön

2015. október 9-én könyvbemutató helyszíne volt a gödi József Attila Művelődési Ház kamaraterme. A szerző, Volentics Gyula helytörténeti kutató,
a magyar kultúra lovagja mutatta be a nagyszámú, érdeklődő közönségnek új könyvét, mely alcíme szerint: „Helytörténeti barangolás a Dunakanyar kapujában: Alsó- és Felsőgödön.”

A

vetített képes előadáson bepillantást nyerhettek a leendő olvasók az eddig Gödön még nem
publikált 300 db régi gödi fotót, 90 db Alsó- és Felsőgödről szóló 1920-30-as évekbeli újságcikkmásolatot és sok
új fényképfelvételt tartalmazó albumba. Megállapítható: ez a könyv az ismeretterjesztésen túl gyönyörködtetni
is akar! Meg akarja mutatni a
régen letűnt szépet, vagy napjaink még szebbé lett gödi tereit, épületeit, az itt lakók és
a hajdani nyaralók százéves
békéjét. Azt, hogy milyen
volt, és ilyen lett…
A szerző ezen új kötete a
három éve napvilágot látott
és pillanatok alatt elfogyott
„Mesélő gödi képes levelezőlapok” című könyv folytatása. A könyvet lapozgatva

egyebek mellett feltérképezhetjük a gödi villaépítészet
jeles alkotásait, megismerkedhetünk a korabeli Dunaparti élettel, a strandokkal, az
éttermekkel, a szállodákkal
és az üzletekkel. De sok mindent megtudhatunk a vasút-

állomásokról, a templomokról, a sportról, az egyesületekről, a korábban két önálló település kulturális életéről, és hosszan sorolhatnánk
még az egyes fejezetcímeket.
Az összesen 645 képet tartalmazó, a 160 oldal terjedelmű, reprezentatív, nagyalakú, színes, albumjellegű munkájához ajánlást – a
Felsőgödön fél évszázada ingatlannal rendelkező – Dr.
Göncz Árpádné írt.
A közelgő ünnepekre gondolva meleg szívvel tudjuk ajánlani a gödi családok
könyvespolcára ezt a gyönyörű kötetet!
A könyv a Göd Városi
Könyvtárban (Göd, Pesti út
72.) és a váci Lyra Könyvesházban (Vác, Piac u. 1.) vásárolható meg.
A szerk.

Az ember tragédiája és egyéb domborművek címmel nyílt meg Kardos Tibor, Sződligeten élő szobrászművész kiállítása a Madách Imre Művelődési Központ Kávézó galériájában, október 9-én. A kiállítás külön apropóját
a művész 65. születésnapja jelentette, de a tárlat egyúttal tiszteletadás a
művész reliefjeinek alapjául szolgáló, illusztrátor-grafikusművész, Zichy
Mihály halálának 110. éves jubileumának alkalmából is. A tárlaton a Kardos életmű jelentős állomását jelképező – Madách Imre: Az ember tragédiájának 15 színéhez készült - domborműveket, valamint néhány egyéb
tábla-és és mozaikképet láthatunk.

V

Szegedi Sándor, Fördős Attila, Kardos Tibor

e n d é g mű vé s z k é nt
szerepel a művész felesége, Kardos Éva,
aki néhány színes és mozgalmas mozaikképet hozott
el a kiállításra. A megnyitón
közreműködött Molnár András, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Kossuthdíjas, Érdemes művész és Fazekas László ütőhangszeres
művésztanár, előadóművész.
Valamint a Forte Fotóklub
Vác, akik a megnyitó alatt kivetítőn futó fotósorozat formájában – mintegy kortárs
tükörként – mai, emberi sorsokat mutattak be.
Elsőként a művész barátja,
Szegedi Sándor, a VTOSZ elnöke köszöntötte a vendégeket, személyes hangvételű beszédében áttekintetve Kardos
Tibor életútját és alkotói pályájának jelentősebb állomásait. A Békés megyei Körösladányból származó művész –
mondta Szegedi Sándor - pályafutása során a képzőművészet számtalan műfajában
alkotott: foglalkozott grafikával, intarziakészítéssel, faés kőszobrászattal, az utóbbi években pedig kerámia
szobrok készítésével. Munkáját kezdetektől egy ars poeticaként is érvényes gondolat hatotta át: „Szeretnék valami maradandót hagyni magam után.”
Szegedi Sándor köszöntője

után Fördős Attila Vác város
polgármester nyitotta meg a
kiállítást. Fördős Attila kiemelte - Madách művéhez
nyúlni, hatalmas felelősség és
kihívás is egyben egy képzőművész számára, aki a maga
eszközeivel igyekszik formába önteni és láthatóvá tenni a
magyarság egyik legnagyobb,
örökérvényű alkotását.
Történelmi
találkozásról beszélhetünk ma, hangsúlyozta a polgármester. Három művész, három korszak
találkozik ezen a kiállításon.
Madách Imre, aki 1861-ben
papírra vetette a magyar irodalom e jelképes alkotását,
majd az ő művét illusztráló,
grófi származású, már saját
korában is elismert grafikusművész, Zichy Mihály, végül
a találkozó harmadik szereplőjeként egy kortárs szobrászművész, Kardos Tibor, aki a
síkból a térbe emelte a lenyűgöző grafikákat.

Hosszú, türelmes munka eredményei a most bemutatásra kerülő alkotások – mondta Fördős Attila, aki hosszú évek óta figyelemmel kíséri a művész munkáját. Kardos Tibor mintegy
tíz éven keresztül érlelte magában a témát, amit aztán az
utolsó három évben, hihetetlen gyorsasággal megformált. A reliefek drámai ereje
és szépsége mellett fontos kiemelni azok különleges technikáját. A magas és félmagas domborművek kétszeres
égetés után nyerik el végleges formájukat. A kerámiára különböző oxidokat szórnak, majd a kiégetés második
szakaszában ezt visszafojtják, s a lefojtás reduktív módon kialakítja a művek sajátos, antikolt hatású színeit.
A kiállítás november 12-ig
tekinthető meg.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Borbély Tamás

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Műtárgy Szakbecsüs DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS
KÉSZPÉNZÉRT vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénzeket, kitüntetéseket,
csillárt, szőnyeget, bizsukat, ékszereket és mindenféle régiséget,
hagyatékot és könyveket, stb.
Tel.: 06/20-465-1961, 06/70-942-0806, 06/1-293-1759

Á LL ÁS

A Renault Békési Márkakereskedés fóti telephelyére
megbízható jogosítvánnyal rendelkező MOSÓS munkatársat keres. Jelentkezni személyesen Fóton, vagy az
alábbi telefonon lehetséges: 06 209 77 03 10
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Dunakeszi a művészek tükrében
Az öt éve alakult DunArt Képzőművészeti Egyesület október 9-én a VOKE József Attila Művelődési Központban
megnyílt őszi, ezúttal tematikus tárlatának címe és témája „Dunakeszi a művészek tükrében”. Az egyesület tagjai mellett meghívott művészek is a várost és a település sajátos szellemiségét jelenítették meg alkotásaikon keresztül.

A

Peti Sándor, Ceglédi Gabriella, Csoma Attila

tárlatnyitón
Ceglédi Gabriella, az intézmény művelődésszervezője köszöntötte a közönséget, majd Peti Sándor, az egyesület elnöke bevezetőjében
arról szólt, hogy kezdeményezésükkel az egyesületen kívüli alkotók figyelmét szeretnék
felhívni arra, hogy „témaválasztásukban bátran forduljanak városunk értékei felé is.
Tárják fel azokat saját gondolatiságuk tükrében, így formálva át akár egy egyszerű
hétköznapi jelenetet is megalkotott értékké.”
A kiállítás retrospektív is,
hiszen Csoma Attila – a művelődési központ igazgatója,
egyébiránt a város helytörté-

netének ismerője – régi képeslap gyűjteményéből való, digitálisan felnagyított képek is
bemutatásra kerültek. Emellett a nem oly rég még köztünk
lévő alkotók, Sipos Károly
és az erdélyi Molnár Dénes
munkái is megtekinthetők.
Utóbbinak 24, erdélyi templomokat bemutató fametszet sorozata – mely Tuzson-Berczeli
Péter magángyűjteményének
része – az egyesület galériájában nézhető meg.
A továbbiakban kiemelte:
„A DunArt értékteremtő, közösségformáló tevékenységével városunk életének szerves
részévé vált. Tevékenységünk,
bemutatóink olyan üzeneteket tartalmazhatnak… ame-

lyek fontos elemei lehetnek városunk jelen, de akár jövőbeli
kulturális, művészeti fejlődésének is.”
Végezetül felsorolta a kiállító művészeket, köztük a meghívott alkotókat. Az egyesület tagjai közül Chiba Miklós, Czinege István, Dusza Tibor, Kiss Eszter, Koó Éva Lídia,
Kubó Éva, Molnár György,
Mucsi Erika, Nádor Géza, Palásti Renáta, Patyus Ferenc,
Péter Nándor, Peti Sándor,
Tuzson-Berczeli Péter, s a meghívott alkotók, Lengyel István,
Mangol Tamás, Molnár-Jancsik Beáta munkáin keresztül
ismerhetjük meg közelebbről
városunk mindennapjait.

Tárlatnyitójában Csoma Attila méltatta az egyesület elmúlt öt esztendős tevékenységét, kiemelve rendszeres kiállításaikat a művelődési központban és a Fő úton található
galériájukban, állandó jelenlétüket a nagy városi rendezvényeken.

Eötvös Cirkusz: a legenda
Dunakeszin és Fóton
Új szuper produkcióval jelentkezik a 95 éves
jubileumi LEGENDA című gálaműsor
„Az Eötvös Cirkusz legendája 1920-ban kezdődött, 95 évvel ezelőtt. A ló
vontatta kocsik által mozgatott cirkusz eljutott a mai kor egyik legmodernebb utazó cirkuszává. Az elmúlt évtizedek alatt sok legenda fűződött az
Eötvös Cirkusz történelméhez. Ez adta az ötletet, hogy ebben az évben az
”Eötvös Cirkusz’2015 ”évi új műsora a LEGENDÁK világába kalauzolja el
Önöket” – olvasható a jubiláló társulat közönséghez írt tájékoztatójában.
„Idei műsorunkban több legendás történet
jelmezében mutatunk be fellépő művészeket:
Rómeó és Júlia, Oroszán király meséje igazi
vadállatokkal, oroszlánokkal, Mary Poppins
és az állatsereglete, Szép és a Szörnyeteg,
Esmeralda története a Notre Dame–ból, a
Vadnyugati Hatosfogat.
Idei turnénk során láthatják Magyarország
legnagyobb utazó állatkertjét, melyben 120
állatot tekinthetnek meg. 70 idomított állat
a porondon: zebra, dromedár, kenguru, rénszarvas, mosó medve, láma, páva, tarajos sül,
sas, amerikai bagoly, papagáj, borz, póni, pelikán, leguán, krokodil, óriáskígyó, armadilli,
szamár, teve, birka, kecske, nagy sörényes fehér oroszlán rózsaszínű tigris, bengáli tigris,
stb.
Egy igazi csemege a cirkuszt szerető közönségnek. Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt sok újdonságot, meglepetést mutatunk
be a „LEGENDA” című új szuper produkciónkban.
Továbbá a gyermekek Madagaszkár leghíresebb mese figuráival is találkozhatnak és
Steven bohóc legújabb bohózatait láthatják.

Helytörténeti kutatásokkal
tizenöt éve foglalkozik, cikkeiből kötetet is megjelentetett,
számára ezért is érdekes, hogy
a művészek milyen aspektusból figyelik meg környezetüket, jelen esetben Dunakeszit.
Kérdés, hogy mit tekintenek
témának, milyen a látásmódjuk, ez is állásfoglalás részükről. A kiállításon a természeti
szépségek, a múltbeli építészeti értékek megjelenítése mellett felvillan a település mai
arculata, például a megújult
főtér látványa.
Tárlatnyitóját ezekkel a gondolatokkal fejezte be: „Fontos
odafigyelni, mit mondanak
nekünk a művészek, hogy látjuk ebben a tükörben magunkat, érdemes néha a másik véleményét meghallgatni. Ezáltal többek és gazdagabbak lehetünk.”
A megnyitót Agócs Dávidnak, a zeneiskola zongora tanszakos növendékének, Dr. Domoszlai Erzsébet tanítványának virtuóz előadása gazdagította.
A kiállítás – mely október
végéig tekinthető meg – létrejöttét támogatta Dunakeszi
város Önkormányzata, a művelődési központ, valamint a
Palatinus Print.
Katona M. István
A szerző felvételei

Apróhirdetés
• BETANÍTOTT KONYHAI DOLGOZÓ hos�szú távra Dunakeszin! Illetve tapasztalt szakmunkások (HENTES és SZAKÁCS)jelentkezését is várjuk. Heti 40 órás munkavégzés.
Versenyképes havi fix bér + személyzeti étkezés +utazástámogatás

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

Vácon,
a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket!

Tel.: 06-27-304-679

Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap,
Csütörtök, péntek: 09.00 – 17.00
Szombat: 09.00 – 12.00

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.

A világhírű Eötvös Cirkusz, a Családok
cirkusza, 2015-ös évadában sok újszerűséggel lepi meg a kedves közönséget!!! - olvasható
az Eötvös Cirkusz tájékoztatójában, melyből
az is kiderül, hogy Dunakeszin, a közkedvelt
Duna-parti Katonadombon október 29-től
november 1-jéig, majd Fóton november 5-től
november 8-ig a Buszfordulóval szembeni területen, a szokott helyen mutatja be új szuper
produkcióját, a 95 éves jubileumi LEGENDA
című gálaműsort.

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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„Büszkék vagyunk sportolóinkra”
Beszélgetés Rasztotzky Jánossal, a Dunakeszi Kajak Club elnökével
A dunakeszi kajak utánpótlás-nevelés kiváló edzőjével a nyáron átadott gyönyörű Duna-parti környezetben épített modern csónakház teraszán beszélgettünk a klub idei eredményeiről. Rasztotzky János
– edzőtársával, feleségével együtt – hosszú évek újabb és újabb tehetségekkel „ajándékozza” meg a
magyar kajak sportot. Idén Monoki Marcell robbant be a magyar élvonalba, aki országos bajnokságot
nyert, és emellett bekerült a válogatott keretbe is.

A

szakember beszélgetésünk elején elmondta,
hogy igen nehéz évet
tudhatnak majd maguk mögött, hiszen rengeteg energiát
fordítottak arra az örömteli eseményre, hogy - az önkormányzatnak és a Magyar Kajak-kenu Szövetségnek köszönhetően - egy minden igényt kielégítő, kétszintes modern csónakházba költözhettek át a nyáron.
Rasztotzky János a városi önkormányzat és a szövetségen
kívül a szülőknek is köszönetét fejezte ki az áldozatos segítségükért.
A szakmai munkáról szólva
örömmel újságolta, hogy fiatal
versenyzőik ebben az évben is
hozták a már „megszokott” kiváló eredményeket. - Az U23as világbajnokságon Lucz Dóra
K1 200 méteren 5. helyezést ért
el. Három versenyzőnk indult a
korosztályos Európa Bajnokságon, melyen Lucz Anna K1 200
m 3., Lucz Noémi – Szénási Zsófia K2 500 m 5., Lucz Dóra K1
200 m 6. lett. Hosszú idő után
egy fiú tanítványunk, Mono-

A két kiváló edző, Rasztotzky János és felesége
az országos bajnok Monoki Marcell társaságában
ki Marcell országos bajnokságot tudott nyerni. Ezzel a szép
sikerrel a fiúk közül ő az, aki
„megtörte a lányok hegemóniáját”, hiszen hosszú-hosszú idő
után nemcsak lányaink nyerik a korosztályos magyar bajnokságot. Ráadásul az év utolsó
versenyén, a Sukorón megrendezett Keretfeltöltő versenyen
Marcell a 69 fős mezőnyben K1
1000 m 2., K1 2000 m 1 lett. A
kettős sikernek köszönhetően
életében először kivívta a válo-

gatott kerettagságot is – mondta büszkén a mester.
Rasztotzky János a klub sikeres versenyzőit -, akik szorgalmukkal, a sport iránt szeretetükkel is kiemelkednek - példaként ajánlja a többiek számára is. Az edző az ismertebb,
eredményesebb sportolóik mellett nagyon elismerően nyilatkozott Szabó Viktória, Szabó
Cintia, Asztalos Réka teljesítményéről is. - Ők azok a versenyzők, akik a csapat számára

leginkább példát mutatnak, és
akiknek hozzáállását érdemes
követni – tette hozzá.
Az elismerő szavak után a
sportággal járó kihívásokat
boncolgatta az edző, aki szerint
az évek múlásával a felnövekvő
versenyzők hozzáállása, mentalitása is változik. – Ahogy múlnak az évek, a felnőtté válás közeledtével versenyzőink is tapasztaltabbak, érettebbek lesznek. A kajaksport elég nehéz, de
aki nálunk marad, az az esetek
nagy részében képes arra a teljesítményre, amit elvárunk tőle,
amivel sikert érhet el. A gyerekek kilencven százaléka ebben
a verseny idényben is szorgalmasan dolgozott, részt vettek
az edzéseken. A klubunkban
sportoló nyolcvan fiatal hozta
azt a formát, amit elvártam tőlük, így elégedett vagyok velük
– hangzottak Rasztotzky János
elismerő szavai, aki edzőtársával arra is figyel, ha feltűnik egy
igazi „gyöngyszem” azt csiszolják, hogy a magyar kajak sport
igazi kincsévé váljon.
Párt A. - Vetési I.

XVII. évfolyam 21. szám

Dunakeszi: adventi vásár
és jégpálya a főtéren
Dunakeszi Város Önkormányzata a negyvenkétezres település lakossága számára a sportpályák folyamatos felújításával, újak építésével, a verseny-, és szabadidősport
mellett a tanuló ifjúság sportolási lehetőségeinek bővítésével és támogatásával segíti a rendszeres sportolást,
az egészséges életmód kiteljesedését. Októbertől már
az óvodások korcsolya oktatását is támogatja.

A

felnőtt lakosság mellett
az egészen kicsik sportolási lehetőségét is támogatja az önkormányzat, melynek szép példája, hogy október
12-től rendszeres korcsolya oktatást biztosít az óvodások számára. A város magára vállalja az
5-6 éves korú óvodások utaztatásának buszköltségeit az újpesti Megyeri úti jégcsarnokhoz, díjmentesen biztosít minden gyereknek korcsolyát. Dióssi Csaba polgármester és munkatársai számára az is „természetes”,
hogy emellett a város finanszírozza a szakedzők tiszteletdíját,
akik a 10 alkalomra szóló oktatás
keretében megismertetik és megszerettetik a kis ovisokkal a korcsolyázás alapjait és szépségeit.
Mint azt Szabó Katalin, a Dunakeszi Programiroda vezetője – korábbi értesüléseinket megerősítve
- elmondta, az óvodások korcsolya oktatását többek között azért
is támogatja az önkormányzat,
mert idén létesítenek először jégpályát Dunakeszi főterén, melyen
2015. november 28-tól 2016. január 31-ig korcsolyázhat a város apraja-nagyja.

Képünk illusztráció
A 15x30 méteres jégpályán délelőttönként az óvodások és általános iskolák alsó-, és felső tagozatos diákjai díjmentesen korcsolyázhatnak a tanóra keretében.
Délután pedig a nagyobb diákok
és felnőttek hódolhatnak majd
kedvenc sportjuknak, a korcsolyázásnak.
A patinás főtér közepén létesülő
jégpályát az Adventi vásár igényesen kiépített hangulatos faházikói
ölelik majd körbe a forrón párolgó finom teák illatfelhőjébe burkolódzva.
A Dunakeszi Programiroda vezetője azt is elárulta, hogy terveik
szerint Dunakeszi legnagyobb közösségi terén együtt ünnepli majd
a város a szilvesztert is.
(Vetési)

X-Car Autószerviz – Autócentrum

Készüljön fel a téli autózásra
az X-CAR segítségével!
A hideg időjárás beköszöntével, érdemes odafigyelni gépkocsink műszaki állapotára (is.) Kiemelten fontos a csapadékos időjárási körülmények között gépkocsink gumiabroncsainak állapota.

V

izsgálatok sok esetben kimutatták már,
hogy a kedvezőtlen útviszonyok esetén bekövetkezett balesetek jelentős része elkerülhető lett volna, ha a gépkocsit jó állapotú, téli évszakban is használatos gumiabroncsokkal szerelték volna fel.
Várunk minden autóst az X-Car Autókölcsönző új telephelyén, Dunakeszi északi iparterületen, a Fő út 203. szám alatt, ahol korszerű gépekkel felszerelt műhelyünkben cseréljük
gépkocsijának gumiabroncsait, és szükség szerint elvégezzük a legmodernebb 3D rendszerű
futómű beállító műszerrel gépkocsija futóművének beállítását is. Új szolgáltatásként vállaljuk gépkocsija nyári gumiabroncsainak tárolását.
Szervizünkben most őszi akciónk keretében
elvégezzük gépkocsijának tél előtti átvizsgálását, 15 pontban meghatározott rendszer szerint, hogy a téli időszakban is biztonságosan
közlekedhessen járművével, és mindezt 3500
Ft.-ért. Üzletünkben kedvező áron kínálunk
téli személy és kisteher gépkocsi gumiabroncsokat ügyfeleink részére.
Látogasson el hozzánk ön is, hogy gondtalanul autózhasson téli útviszonyok között is.
Az elérhetőségeink:
www.gumiszervizcentrum.hu,
munkafelvétel - bejelentkezés: 06-20-280-2471
X-Car Autószerviz – Autócentrum
2120 Dunakeszi, Fő út 199.
Tel.: 06-27/349-901

