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Pest megyében
a Duna négy szakaszán
lehet strandolni

Fotó: Bea István

Akár ötvenezer forint helyszíni bírsággal is
sújthatják a tiltott fürdőzést
Pest megye csaknem negyven bányatavából mindössze kilencben engedélyezett
a fürdés, míg a megyei Duna-szakaszon négy kijelölt fürdőhelyen lehet strandolni.
A bányatavak és a fürdőzés veszélyeire, valamint a szabad vizeken tartózkodás
szabályaira hívta fel a figyelmet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

A

z Omszki-tónál tartott sajtótájékoztatón Szoboszlai
Zsuzsanna, a
PMRFK bűnmegelőzési osztályának vezetője elmondta:
sokan látogatnak el nyaranta a bányatavakhoz, de tapasztalataik szerint nagyon
kevesen vannak tisztában
a biztonságos fürdőzés szabályaival. Felhívta a figyelmet arra, hogy Pest megye
csaknem negyven bányatavából mindössze kilencben
engedélyezett a fürdés, míg
a megyei Duna-szakaszon

négy kijelölt fürdőhelyen lehet strandolni.
Mint mondta, a bányatavak, szabad vizek sokkal
nagyobb veszélyt jelentenek, mint a kiépített strandok, ezért fontos hangsúlyozni, hogy ahol kint van
az úszást, fürdést tiltó tábla,
ott nem csak fürödni tilos,
hanem például gumimatraccal, vízibiciklivel bemenni és ezekről vízbe ugrani.
Szoboszlai
Zsuzsanna
hozzátette: a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek,
egyes helyeken néhány lépést megtéve már tíz méter

mélyek lehetnek, ami azt is
jelenti, hogy rendkívül hirtelen hűlnek le. Azt mondta: a kikapcsolódni vágyók
azokat a strandokat vegyék
igénybe, ahol a többi között
lehet zuhanyozni, és jelen
vannak képzett életmentők.
Kitért arra is, hogy akik a
tiltás ellenére bemennek bizonyos bányatavakba, szabálysértést követnek el. Ha
a helyszínen kapnak büntetést, annak összege 5-50
ezer forintig terjedhet, ha
pedig eljárást indítanak ellenük, akár 150 ezer forintos bírságot is fizethetnek.

Szoboszlai Zsuzsanna azt
is hangsúlyozta: a hat éven
aluli vagy tizenkét évesnél
fiatalabb, de úszni nem tudó
gyermekek csak szülői felügyelettel mehetnek a vízbe.
A fürdésre engedélyezett területet az önkormányzat hozzájárulásával az ÁNTSZ Kistérségi Intézete jelöli ki. Ezeken a területeken kéthetente ellenőrzik a víz minőségét,
valamint van mosdó, zuhanyzó, hulladékgyűjtő és mentésre, elsősegélynyújtásra kiképzett személyzet. Ezzel szemben a fürdésre nem engedélyezett területeken nincsenek

kiépített mellékhelyiségek, öltözők és elegendő szemétgyűjtési lehetőség, továbbá az elsősegélynyújtás sem megoldott.
A jogi következmények
mellett nagyon fontosak az
élettani, egészségügyi következmények, ugyanis a bányatavak jellemzője, hogy néhány lépés után hirtelen mélyülnek, a nagy mélység miatt csak a felszín melegszik
fel. A hirtelen vízhőmérséklet
csökkenés könnyen okozhat
izomgörcsöt, sokkot, szívmegállást. Fertőzésveszél�lyel is számolni kell, hiszen
a víz minőségét nem ellen-

őrzik rendszeresen, ezért nagyon sok veszélyes hulladék
és méreganyag kerülhet a vízbe. Ezen kívül a mederben
előfordulhatnak olyan tárgyak, amelyek könnyen okozhatnak sérülést – olvasható a
pestmegye.hu portálon.
A Dunán Dunabogdány,
Göd-alsó, Göd-felső, valamint Ráckeve és Dömsöd területén találhatók fürdőzésre kijelölt helyek. Aki a folyóban a fürdőzésre vonatkozó szabályokat nem tartja
be, ugyanolyan jogkövetkezményekkel számolhat,
mint a bányatavak esetében.

Konzultáció az állami rezsicsökkentésről
Az ügyfelek véleményére támaszkodva akarja a kormány egyszerűsíteni a közigazgatási eljárásokat és tovább enyhíteni a vállalkozásokat terhelő fizetési kötelezettségeket. Ennek megvalósítására indult július 11-től konzultáció.

S

ikeres volt a tavalyi konzultáció, hiszen az ügyfelek 2015-ben közel 400
ezer kérdőívet töltöttek
ki. Ennek eredményeképpen az állami rezsicsökkentéssel több, mint 20 hatósági eljárás
díja szűnt meg, amely az állampolgárok és vállalkozások számára
idén 10 milliárd forint megtakarítást eredményez. Az adatok alapján elmondható, hogy közel másfél millió okmányt (személyi igazolvány, diákigazolvány stb.) vettek át díjmentesen, illetve kedvezményesen az állampolgárok, mely
összesen mintegy 3,5 milliárd fo-

rint megtakarítást jelentett a számukra.
A díjmentessé tett eljárásokban,
több mint 500 ezer ügy indult az
elmúlt év során, melyekben több
mint 3 milliárd forint megfizetése
alól mentesültek az ügyfelek. Ennek része a már díjmentes felsőoktatási felvételi eljárás, amely önmagában is 1 milliárd forint megtakarítást eredményezett a diákoknál.
Az idei konzultáció során az állampolgárok három kérdőíven
nyilváníthatják ki véleményüket.
A közigazgatási bürokráciacsökkentésről szóló kérdőíven az állampolgárokat érintő hatósági el-

járások egyszerűsítésével összefüggésben lehet javaslatot tenni a
bürokratikus terhek csökkentésére. Az állami rezsicsökkentéssel
kapcsolatban két kérdőívet alakítottak ki a magánszemélyek, illetve a vállalkozások terheit érintően.
A kérdőívek (mind magánszemélyeket, mind a vállalkozások terheit érintően) 10-10 olyan hatósági
eljárást tartalmaznak, amelyeknél
javasolt az igazgatási szolgáltatási
díj, illeték, illetve egyéb díj eltörlése, vagy csökkentése. Mindhárom
kérdőíven lehetőségen van arra is,
hogy az állampolgárok egy saját
javaslatot is feltüntethessenek.

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott (képünkön) a konzultáció indulásának kapcsán kiemelte, „az állampolgárok a kormányhivatalokban és a járási hivatalokban papír alapon is leadhatják
javaslataikat, valamint elektronikus kérdőíven is szavazhatnak arról, milyen eljárások egyszerűsítését, illetve mely eljárási díjak megszüntetését, illetve csökkentését javasolják”.
Az elektronikus kérdőívet a www.
kormanyhivatal.hu honlapon, az
„Állami rezsicsökkentés” címszó
alatt találják meg”. A konzultáció
július 11-től augusztus 19-ig tart.
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TÖBB MINT SZÁZ PROGRAM
AZ IDEI VÁCI VIGALMON

A közel ezeréves Vác idén is fantasztikus fesztivállal örvendezteti meg a város polgárait, és a sok-sok ezer vendéget, akik július 22-23-24-én a XXIV.
Váci Világi Vigalom rendkívül sokszínű programjain szeretnének szórakozni, kikapcsolódni. A Madách Imre Művelődési Központ szervezésében megvalósuló rendezvény több mint száz produkcióval várja a közönséget. A négy színpadon zajló eseményeken kívül nyolc templomi koncertet, tizenhét
kísérő programot, valamint huszonkét állandó és időszaki kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.

V

ác, és a Dunakanyar legjelentősebb nyári fesztiváljának programját július 5-én
a Városházán tartott sajtótájékoztatón mutatták be a szervezők. Fördős Attila polgármester
mindenek előtt jó időt és jó szórakozást kívánt a fesztivál látogatóinak, a váciaknak, akiket
arra kért, hogy minél többen
vegyenek részt a rendezvényen.
Retzler Péter, a Madách Imre
Művelődési Központ igazgatója elmondta, hogy a programok gazdag kínálatát - kön�nyű-, komoly-, világi- és komolyzene - idén is úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja benne az
igényének és ízlésének megfelelőt.
Az immár közel negyedszázados
múlttal
rendelkező
összművészeti kulturális esemény igazi közösségi élmény,
mely szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Koncertek, színházi előadások, képzőművészeti kiállítások, színvonalas gyerekműsorok, kézműves és játszóházi foglalkozások
és egyéb látványos elemek szerepelnek a műsorkínálatban. A
fesztivált igényes vásári forgatag, változatos és bőséges gasztronómiai kínálat teszi teljessé.
- A tavalyi évhez hasonlóan a
Székesegyház óratornyából a
Váci Ifjúsági Fúvószenekar
rézfúvósainak közreműködésével reneszánsz és barokk fanfárok hangjával kezdődik a rendezvénysorozat, majd a nyitóhangversenyen Händel művek
csendülnek fel a Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar és a Vox
Humana Énekkar előadásában, Sándor Bence vezényletével. Ezt követően hagyományőrző felvonulás indul a Konstantin térről Ónodi Béla veze-

Görög templom udvarán, ahol
szombaton Népi fakörhinta, Játékok palotája feldíszített sátor
és játékpark épül fel, mely 14
órától 20 óráig lesz látogatható.
A látványos játszótéren sokfajta
eszközt ismerhetnek meg az érdeklődők, mint például a csirkepofozó, az egérderby, vagy
az óriás síléc. Vasárnap ugyanitt a tavalyi évben is óriási sikert arató víziparkot élvezhetik
a gyerekek 11:30-tól este 21 óráig - mondta Borossa Zsóka főszervező, a Madách Imre Művelődési Központ munkatársa.
A városban található galériák a vigalom ideje alatt vagy
azt megelőzően nyitják tárlataikat, így az állandó gyűjtemények mellett számos alkotóművészeti kiállítás várja az érdeklődőket. Kiemelkedik közülük a FORTE Fotóklub Vác és a
Váci Nemzetiségi Alkotótábor.
tésével, a térség néptánccsoportjaival, melyet a nézőkkel
tartott közös össztánc zár a főtéren – jelentette be az igazgató.
Idén is számos neves, országosan elismert művész nyújt majd
maradandó élményt a közönségnek a három nap alatt. A Duna-parti és a főtéri színpadon
pénteken a Takács Tamás Blues
Band, a Revue zenekar, valamint a fiatalok nagy kedvence, a
Wellhello lép színpadra. Szombaton a Papp-Sárdy N.B.B., az
Ismerős Arcok zenél majd, valamint a nap fő eseményeként
Révész Sándor – Závodi János által újra az eredeti hangon
csendülnek fel a legendás Piramis együttes dalai. Vasárnap
Varga Miklós és a Band, Pálinkás Gergely és zenekara, valamint a közkedvelt Hooligans
koncertjét élvezheti a közönség.
Retzler Péter elmondta, hogy
korábban közvélemény kutatást
végeztek a fesztivál közönség
körében, hogy kiket látnának
szívesen a váci színpadokon.
Így esett többek között a választás a fiatalok körében is oly népszerű csapatra, a Wellhello-ra.
De a szervezők további nívós
produkciókkal is megörvendeztetik a látogatókat. A teljesség igénye nélkül: Cry Free
(Deep Purple tribute), Katáng, Csuka Ágnes zongorakoncertje, Jeszenszky produkció ® Nyári Károly, Nyári Alíz és Nyári Edit koncert showműsora, Gubás Gabi
gyermekelőadása, The Early
Sundayz, Fugato Orchestra.
- Az országosan ismert előadók mellett fontos szerepet
kapnak a helyi alkotók, művészeti csoportok, zenészek - betekintést engedve ezzel a város színes kulturális életébe hangzott el a sajtótájékoztatón.
A múlt évben debütáló és a fia-

talok körében nagy sikert arató
VácMyLife színpadon a Zenepavilonnál idén is helyi és környékbeli fiatal tehetséges kön�nyűzenei formációk és dj-k szerepelnek. Itt lép többek között színpadra az Acoustic
Rock Jam, a Rocken Dogs
hard-rock banda, valamint a
hip-hop stílust képviselő Bloo
Blasco, és a verőcei DJ Span is.
A komolyzenei koncerteknek a város legszebb épületei adnak helyet, amelyek közül különleges élményt ígér-

- A látogatók biztonságáról felkészült szervezői és egészségügyi stáb gondoskodik. Folyamatos kapcsolatban állunk
majd az Országos Meteorológiai Szolgálattal is, akik figyelik Vác és térsége időjárását. Az
elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt biztonságú lesz a rendezvény, köszönhetően többek között a nagy létszámú rendőri jelenlétnek is - tette hozzá Borossa Zsóka.
Befejezésül Mokánszky Zoltán alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy a város vezetői és
a rendezvény szervezői a nívós,
rendkívül sokszínű programok
összeállításával a közönség igényeit tartották szem előtt, akiknek nagyon jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánt az
Önkormányzat nevében.
V. I.
Fotó: KesziPress

nek a templomi hangversenyek.
A hétvége alatt két látványos
eseményben is gyönyörködhetnek a látogatók: pénteken 21:30kor a Március 15. téren egyedi animációs lézershowt mutat
be a Lasershow6, majd szombaton este 9 órakor híres élsportolókkal lampionos hajófelvonulás lesz, melyre július 20-ig lehet jelentkezni, a műsorfüzetben megadott telefonszámon.
- A színvonalas gyerekműsorok,
kézműves foglalkozások mellett
gyerekudvar várja a kicsiket a

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepség
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
A hagyományokhoz híven idén is július elején került sor a diplomák átadására az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.
Ez alkalommal is több száz hallgató vehette át oklevelét óvodapedagógus, tanító, csecsemőgondozó, szociálpedagógus és kántor szakon valamint a másoddiplomás képzéseken.

F

ülöpné Erdő Mária rektor kiemelte, hogy a főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési
esélyei kiválóak, mindannyian találnak a képzettségüknek megfelelő munkakört. A munkáltatók
visszajelzései alapján az AVKF-en tanulmányaikat teljesítő hallgatók magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, hivatásukra katolikus szellemben készültek fel,
így kezdik meg pályafutásukat az oktató-nevelő intézményekben és a szociális ellátórendszerben.
Az ünnepségen a diplomák mellett
Fülöpné Erdő Mária rektor kitüntetéseket, díjakat és egy rubin oklevelet is átadott.
A diplomaosztó ünnepséget a
tanévzáró szentmise tette teljessé,
amelynek keretében a főiskola vezetése, munkatársai és hallgatói együtt
adtak hálát a tanév során kapott kegyelmekért.
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Felszentelték a dunakeszi Szent Péter
és Pál görögkatolikus templomot
Az elmúlt hat évben 1018 templom újult meg a Kárpát-medencében, közülük 60 újonnan épült - mondta Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter július
2-án a dunakeszi Szent Péter és Pál görögkatolikus templom felszentelésén.

A

miniszter szavai szerint mindez "lelki éhséget" mutat. Hozzátette: "azt kívánom a Kárpátmedencei magyarságnak, hogy
maradjon meg ez a lelki éhség,
mert akkor egészen biztosan
emelkedni fogunk, nemcsak
gazdaságilag, kulturálisan, politikailag, hanem lelkileg is, és
végül is abból indul minden."
Balog Zoltán a templom nevére utalva úgy fogalmazott:
a név programot is jelent, s e
név jó program. Péter, a kő-

szikla és Pál, a kicsi, s e kettőben "benne van sorsunk két
alapvető összetevője, hogy erősek akarunk lenni, ki akarunk
emelkedni, de meg kell tanulni másodiknak, kicsinek is
lenni, elfogadni a sorsunkat."
A kormány köszöni, mindazt, amit a görögkatolikus egyház végez a gyermekvédelemben, az idősek ápolásában, a
cigánypasztorációs
munkában, a leszakadókért végzett
szolgálatban.
Dr. Tuzson Bence, a térség or-

szággyűlési képviselője Orbán
Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolta: "A lelki adományok ugyan különfélék, a
lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr
ugyanaz. Ezekkel a szavakkal
kérjük Isten áldását új templomukra és az ünneplő gyülekezetre. Soli Deo gloria." - idézte
a miniszterelnök szavait.
A Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek-metropolita (képünkön középen) és Bubrik Miklós parókus (balra) vezette. A
keleti keresztény egyház litur-

gikus énekeit a budaörsi Szent
Demeter Kórus szolgáltatta.
A váci görögkatolikus egyházközség alapítása az 1960-as
évekre nyúlik vissza. Az egyházközség 2001-ben vált önálló parókiává, ekkor indították el a templom építésének
előkészítését. Az épület terveit Daragó László készítette. Az
alapkövet 2010. június 6-án
tették le, a kivitelezést a GödMegyery Kft végezte. A templom és az altemplom urnatemetője négy év alatt épült fel,
melynek különleges burkolata-

Dióssi Csaba polgármester, Balog Zoltán miniszter,
Tuzson Bence államtitkár
it, építőanyagait és értékes felajánlásait a gödi Piramis Építőház Kft-nek köszönheti.
A templom építését a hívők
adományaikkal és közös munkával segítették. Külön köszönet
illeti a Római Katolikus Egyházat, akik papjai éveken át befogadták és „házat” adtak templomaikban a görögkatolikusoknak
a vasárnapi liturgiákhoz. A hívők köszönik a helyi testvéregyházak vezetőinek is azt a mindig
segítő összefogást és összetartást, mely különösen lélekeme-

lő a mai világban. DunakesziAlagi Szent Imre Plébánia 1 millió forintos adományáért pedig hálával tartoznak a hívők. A
kormány is több lépcsőben közel 60 millió forinttal támogatta a beruházást, Dunakeszi városa 6 millió forint anyagi támogatás mellett a telket is biztosította az egyház részére, valamint Fót és Göd is több millió
forinttal segítette a térség egyetlen görögkatolikus templomának megépítését.
Fotó: KesziPress és MTI

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

Dunakanyar Régió

4

XVIII. évfolyam 14. szám

Ismét keresik a legszínvonalasabb beton megoldásokat

„Minden építés alapja”
pályázat 2016-ban is

A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel a beton.hu, a Magyar Cement-, Betonés Mészipari Szövetség (CeMBeton) valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség
(MABESZ) és tagvállalatai meghirdetik a „Minden építés alapja 2016” pályázatot. A cél
a betonból tervezett köz- és lakóépületek, telephelyek és üzemek szélesebb körben
való ismertetése, valamint az építészek díjazása.

A

beton a víz után a második leggyakrabban használt anyag a Földön, ezért a pályázat céljai között szerepel megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel
azon köz- és lakóépületeket, üzemeket és telephelyeket, amelyeknek a tervezése és megvalósítása során az elsősorban alkalmazott anyag a beton.
A betonról a múltban kialakult közvélemény szerint a beton alapozásra, tartószerkezetek építésére

megfelelő, azonban esztétikai építésre nem alkalmas. A pályázat küldetése ezt a tévhitet eloszlatni
azáltal, hogy betekintést ad az anyag sokoldalúságába, funkcionalitásába, valamint látványos és a
korszerű alkalmazásába.
A 2016-ban, immáron második alkalommal kiírt
pályázat azoknak az építész tervezőknek szól, akik
a betont a tervezés során nem csak a szokványos (pl.
alapozás, betonváz, aljzatbeton) szerkezeti elemek
esetében alkalmazzák, hanem rendhagyó, kivételes
megoldásokra is. A beton tulajdonságait kihasználó építészeti példák lehetnek többek között az anyag
tömegét kihasználó határoló elemek, egyedi szerkezeti elemek, látszóbeton megoldások, burkolatok,
berendezések vagy épp bútorok.
A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, és azokat a tervezőket díjazzák, akik egyedi
látásmóddal, új felfogásban és a legmagasabb szakmai színvonalon használják a betont.
A „Minden építés alapja 2016” pályázat
összdíjazása 600.000 Ft, amely megoszlik az első
három helyezett között.
További információ és a pályázatok benyújtása:
www.beton.hu/palyazat
Beadási határidő: 2016. július 31. 24:00

Megnőtt a gyalogos- és
kerékpáros balesetek
száma Pest megyében
Szomorú apropója van annak, hogy éppen Gödön, a 2. számú főút egyik
gyalogos-átkelőhelyénél tartotta sajtótájékoztatóját a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Ezen a helyen idén januárban egy idős férfit gázoltak
halálra, s szintén itt ütötték el július elején azt a 17 éves lányt, akinek életéért még mindig küzdenek az orvosok.

A

z idei évben sajnálatos módon megnőttek a gyalogos- és kerékpáros balesetek
Pest megyében – fogalmazott
dr. Ménkű Szilvia. A Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy a megyei Balesetmegelőzési
Bizottság már tavaly intenzív munkába fogott, előadásokat tartottak iskolákban, civil
egyesületeknél, munkahelyeken,
nyugdíjas klubokban. Erőfeszítéseik eddig azonban sajnos nem
jártak sikerrel, hiszen 2016-ban
tovább nőtt az ilyen típusú balesetek száma. Ennek alátámasztására néhány elgondolkodtató
számadattal is szolgált: a halálos
kimenetelű balesetek száma az
idei évben majdnem megháromszorozódott, 5-ről 14-re nőtt. A
tragédiákért az esetek majdnem
felében, 43 százalékában a gyalogos felelős: figyelmetlenül lépnek
le az úttestre, tiltott helyen próbálnak átjutni egyik oldalról a
másikra. A gépkocsivezetők esetében a fő baleseti ok a gyorshajtás és az elsőbbség meg nem adása. Az is szomorú adat, hogy az
ilyen típusú balesetek egy jelen-

tős része, a 110 balesetből 47 gyalogátkelő helyen történt.
A gyalogosok és a kerékpárosok a legvédtelenebb közlekedési csoportba tartoznak, azért a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rájuk nagyobb figyelmet fordít. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a kerékpárosok is gyakran védőfelszerelés nélkül, a KRESZ ismeretének
hiányában közlekednek. Sajnos a
gyerekek KRESZ ismerete szinte
minimális. A kerékpáros balesetek száma Pest megyében 11%kal nőtt az első félévben 2015höz képest, s míg a tavalyi év hasonló időszakában két ilyen típu-

sú halálos baleset történt a megye
útjain, addig idén már öt biciklis
vesztette életét. A balesetek okozója 80%-ban a kerékpáros volt, a
fő baleseti ok a szabálytalan kanyarodás, a KRESZ szabályok
nem ismerete.
A gyalogos- és kerékpáros balesetek megelőzése érdekében fokozott közúti ellenőrzéseket hajtanak végre a megye rendőrei,
láthatósági mellényeket osztanak a kerékpározóknak, emellett
animációs kisfilmeket is készítettek elrettentő példaként, felhívva a figyelmet a gyalogos- és
kerékpáros közlekedés veszélyeire. De szórólapokon is tájékoztatják a lakosságot, például a kerékpár kereskedők is ilyen tájékoztató füzetet adnak majd a vásárlóik részére.
Lapunk kérdésére válaszolva az osztályvezető asszony elmondta, a baleseti számokat önmagában nem indokolja a 2. sz.
főút nagy forgalma, hiszen Cegléd és Nagykőrös környékén,
ahol szintén forgalmas utak vannak, s a fő közlekedési eszköz a
kerékpár, lényegesen kevesebb
ilyen típusú baleset történik.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

JAM JAZZ FESZTIVÁL
DUNAKESZIN
Revü-hangulat, fülbemászó dallamok, mennyei ételek és italok… csak pár
dolog, amiért megéri majd ellátogatni a Dunakeszi Főtérre 2016. július 29.
és 31. között.

D

unakeszi közösségi életéről mindenkinek a színvonalas rendezvények, a programok egyre bővülő
színes kínálata jut eszébe. A nyári rendezvénynaptár július utolsó hétvégéjén
újabb eseménnyel bővül, ugyanis megrendezésre kerül az I. Dunakeszi Jam Jazz!
A háromnapos rendezvény fő jelszavai a
minőség és a kultúra – olyan nevek lépnek
színpadra július 29. és 31. között a Főtéren,

akik nem csupán hazánkban, de nemzetközi szinten is egyet jelentenek a populáris jazz
műfajával. Városunkba látogat többek között
a Budapest Jazz Orchestra, táncosaikkal érkezik a pesti mulató, az Orfeum csapata, Revük
éjszakája című műsorukkal, de színpadra lép
a Hot Jazz Band is. A program szervezői a legkisebbekre is gondolnak, hiszen a Budapest
Ragtime Band szombaton és vasárnap is gyerekműsorral készül.

Külső után belül is
megújul a dunakeszi
művelődési központ
Tavaly ősszel külsőleg teljesen megújult az évszázados múlttal büszkélkedő dunakeszi József Attila Művelődési Központ. A kulturális intézményben a külső felújítás mellett kicserélték a nyílászárókat, a tető héjazatának jelentős részén kívül elvégezték a teljes tetőbádogzat cseréjét, az
épület teljes hőszigetelését és festését nagyobbrészt pályázati forrásból.
A régi szépségébe „öltöztetett” intézmény belső felújítására a nyári hónapokban kerül sor, melynek közel 200 millió forintos költségeit a városi
önkormányzat fedezi.

A

város
lakói
már megszokhatták, hogy
nyáron
néhány hétre bezár a József Attila Művelődési Központ. Az idei évben
azonban szokatlanul korán,
már június közepén zárt ajtók fogadták az érdeklődőket. Ennek okáról kérdezte
lapunk az intézmény igazgatóját. Mint Csoma Attila elmondta, a házat a nyár
elején azok a szakemberek
vették birtokukba, akiknek munkája révén a tavalyi
külső megújulást követően
idén őszre belsőleg is megszépül és modernizálódik a
fennállásának 100. évfordulóját közelmúltban ünneplő létesítmény. A felújításra
már hosszú ideje vártak, hiszen elavult a fűtési és elektromos rendszer valamint

a vízhálózat is. A műszaki modernizálódás mellett
a belső terek egy része is átalakul. Ennek köszönhetően új, tágasabb helyre költözik a könyvtár, s a jelenlegi földszintes klubházra
új épületszintet húznak fel,
ahol egy modern táncterem
kerül kialakításra.
A terek és a kiszolgálóhelyiségek mindegyike megújul, ezzel is a látogatók nagyobb komfortját szolgálják majd. A régi nagy patinás termek funkciója a jövőben is változatlan marad,
de modernebb technikai feltételek mellett. A színházterem újra régi fényében pompázhat majd, megújult színpaddal és karzattal. Meg
akarják őrizni a régi hagyományokat, de az idővel
is lépést akarnak tartani –
hangsúlyozta Csoma Attila.

S hogy miből fedezik ennek a nagy volumenű felújításnak a költségeit? Dunakeszi önkormányzata biztosítja a megközelítőleg 200
millió forintos költségét.
Irigylésre méltó, hogy en�nyit áldoz a város a kultúrára. Igyekszünk is ezt a bizalmat meghálálni – hangsúlyozta a közművelődési
intézmény igazgatója.
A felújítás első üteme
szeptember végéig befejeződik, október közepén pedig
már várják a közönséget, az
új táncterem pedig november elejére készül majd el. A
tervek szerint november 11én a Kossuth-díjas Bogányi
Gergely zongorakoncertjével ünneplik majd a József
Attila Művelődési Központ
sikeres felújítását.
B. Szentmártoni
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Magyarországi bemutatóval
A 85 éves gróf
kezdődött a Szentendrei
Károlyi Lászlót ünnepelték
Teátrum és Nyár

Június 26-án megtelt vendégekkel a Károlyi kastély előtere. A tűző nap elől
a felállított hatalmas sátor adott árnyékot annak a közel 300 látogatónak,
akik a kastély egyik emeleti erkélyéről felhangzó tárogató hívogató hangjára gyülekeztek frissítő koktéllal a kezükben.

D

Bartos Sándor polgármester és Molnár
Krisztina adták át gróf úrnak az önkormányzat ajándékát, mely a fóti Károlyi Huszárság
újraalapításáról szóló díszes alapító okirata
volt. Gróf Károlyi László igen meghatódottan
vette át az ajándékot. A vendégek is különböző kedves ajándékokkal kedveskedtek, de a
legnagyobb meglepetést egy másfél éves csikó
váltott ki. A Furioso North Star fajta tiszta lovat egy Csongrád megyei egykori Károlyi birtok jelenlegi tulajdonosai ajánlották föl, s hozták el Fótra, gróf úr nagy örömére, és Erzsébet asszony aggodalmára, ugyanis László gróf
számára sajnos már veszélyes lóra ülni.

élután 4 óra után ágyúlövés adta
meg a jelt az ünnepség megkezdésére, ezt követően megszólalt a református templom harangja, s a
vendégek ekkor engedték el a bejáratnál kapott színes léggömböket, amelyeket messzire
követtek a tekintetek. Kisvártatva megszólaltak a vadászkürtök, a zöld mezőre belovagló
mogyoródi Sándor huszárok látványos lovaskarüszel bemutatót tartottak, miután tisztelegtek gróf úr előtt. A kastély oszlopsoránál
pedig a veresegyházi Károlyi huszárok álltak
díszőrséget.
A gróf úr felesége, Erzsébet asszony üdvözölte a vendégeket magyar és angol nyelven,
mivel több előkelő külföldi rokon és ismerős
is eljött a születésnapra.
A műsorban elsőként a rákospalotai Szilas
Néptáncegyüttes lépett föl Sikentáncz Szilveszter vezetésével. A látványos, kosztümös
bemutató után a Fóti Asszonykórus énekelt
népdalokat, miközben Csihar Fanni szólót
adott elő, a kórust harmonikán Pfeiffer Zsolt
kísérte. Később a tárogatóművész eljátszotta
Károlyi László gróf úr egyik kedvenc nótáját.
Az előadások nem fejeződtek be, mert Sipos
Mónika és lánya igazi meglepetésként egy dunakeszi vokált hívott meg, akik előadták gróf
úr legkedvesebb dalát angolul, az Amazing
Grace-t.

Az ünnepelt gróf Károlyi László
Erzsébet asszony, valamint Lázár János
és Bartos Sándor társaságában

A vendégek közt neves személyiségekkel találkozhattunk. Eljött gróf úr köszöntésére a
rokonokon, barátokon, ismerősökön túl Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, Martonyi János korábbi külügyminiszter,
számos fóti-, dunakeszi ismerős, és sokan mások.
Záróeseményként a mogyoródi Sándor huszárok különleges lovasjelenettel szereztek
újabb meglepetést mindenkinek. Ferenczi János kapitány és Kelemen András huszártiszt
középkori lovagi tornákon szokásos, kopjás
párviadalt tartottak.
Kép és szöveg: Windhager Károly

Daniel Glattauer Párterápia című darabjának magyarországi bemutatójával
kezdődött július 8-án a Szentendrei Teátrum és Nyár, amely augusztus végéig kínál szabadtéri programokat a Duna parti városban.

V

asvári Csaba művészeti igazgató az
MTI-nek elmondta, hogy idén két
magyarországi bemutató is szerepel a kínálatban, de koncertsorozat premierjére, lemezbemutató koncertre is
várják a közönséget, emellett új játszóhellyel
is bővül a megújult dizájnú fesztivál - emelte ki az igazgató.
A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közös bemutatója, Daniel Glattauer
Párterápia című darabja az emberi kapcsolatok szövevényét tárja fel sok humorral Balla Eszter, Mészáros Máté és Debreczeny Csaba főszereplésével, Znamenák István rendezésében. Szintén magyarországi bemutató
a magyar származású brazíliai szerző, Joao
Bethencourt Telitalálat című vígjátéka, amelyet augusztusban láthat először a magyar közönség. A Szentendrei Teátrum saját bemutatója fergeteges komédia, amely pálfordulások
sorozatán keresztül mutatja be, hogy a pénz, a
gazdagság - vagy ezeknek puszta ígérete - hogyan forgathat ki bárkit önmagából.
Az idei nyár programkínálata az előző
éveknél is gazdagabb - hívta fel a figyelmet
Vasvári Csaba. A két bemutató mellett változatos műfajú vendégelőadásokat láthat(ott) a
közönség: Fullajtár Andrea Marlene Dietrichestjét július 10-én élvezhették a nézők, Hernádi Judit Hernádi pont című zenés estjét július
30-án tekinthetik meg. A férfiagy című vígjátékot Csányi Sándor főszereplésével, PéterfyNovák Éva drámáját Tenki Réka előadásában,
mai tündérmesét Csongorral és Tündével az
Átrium Film-Színház előadásában és a Rózsavölgyi Szalon Amazonok című előadását láthatja a közönség.
Az operakedvelők számára igazi csemegének
ígérkezik Kolonits Klára estje, amely az énekesnő Bel Canto Reloaded című szólólemezének koncertszerű előadása lesz a Hungarian
Studio Orchestra közreműködésével.
A nagyszínpadi előadások sorát augusztus
14-én A teljesség felé című nagyszabású pro-

dukció, Gryllus Dániel Weöres Sándor művén
alapuló dalsorozata zárja, a magyar jazz és
népzene kiválóságainak közreműködésével.
Új helyszínt is avat a Teátrum. A hagyományos helyszínek, a Városháza, a Ferenczy
Múzeum és a MűvészetMalom mellett a városi vendégház felújított műemlék épületének
intim hangulatú udvara is játszóhellyé változik, ahol lakásszínházi esteket élvezhet a közönség. A programban két Dumaszínház-előadás, Kárász Eszter Piaf-estje és Turek Miklós
két versszínházi előadása szerepel.
A Dunaparti Művelődési Ház udvarán vasárnap délelőttönként a Gyerekteátrum zenés,
színházi és bábelőadásai szórakoztatják a kisgyermekes családokat. A MűvészetMalomban
idén a Budapest Jazz Orchestra, a Vujicsics
Együttes, a Budapest Voices és a Kiscsillag ad
koncertet.
Az igazgató hangsúlyozta: ingyenes szabadtéri rendezvényekkel is várják a vendégeket,
július 23-24-én a Dunához kötődő, helyi hagyományokra épülő Ister-napok vízi és vízparti programjait és zenés éjszakai gyertyaúsztatást élvezhet a közönség.
A nyár utolsó hétvégéjén a város hagyományosan késő éjszakáig fogadja tárt kapukkal
a látogatókat, a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretében egyebek mellett éjszakai tárlatlátogatásokat, nyitott műtermeket,
tematikus sétákat, szabadtéri koncerteket kínálnak - tette hozzá Vasvári Csaba.

Faipari vizsga-remekek díjazása
A Gödön élő ismert műbútorasztalos, Vizer József szakmai díjat alapított kiváló, végzős faipari technikusok számára. A rangos elismerés átadására június 30-án került sor a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában.

A

Magyar
Érdemrend
tiszti keresztjével kitüntetett műbútorasztalos mester édesapja, id. Vizer
József születésének 100. évfordulója tiszteletére ajánlotta fel,
hogy az újpesti faipari szakma
fejlődésének elősegítése céljából két fővárosi faipari szakközépiskola végzős tanulói közül
a legjobb vizsgamunkát készítő egy-egy diákot az „Id. Vizer
József Emlékére Díj” elismerésben részesíti. A díjat alapító
nyilatkozat kitért arra is, hogy
ha a tanintézmények egy-egy
hallgatója a Kazinczy szép kiejtési versenyen elismerésben részesül, ötven-ötven százalékban megosztva kerül átadásra az elismerés, amely az oklevél mellett pénzjutalommal és
a szakmához kapcsolódó tárgyi
ajándékkal jár. A díjat elsőként
a most lezárult tanév végén és
további négy alkalommal vehetik át az arra érdemesek a Kozma Lajos Faipari Szakközép-

iskolában, a vizsgaremekeket
bemutató kiállítás megnyitása keretében. A nyilatkozatot a
szakképzési centrum főigazgatója, Valló Péter írta alá, aki a
díjátadó ünnepségen megemlítette, hogy a szakképzési centrumot egy éve alapította Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter. A fővárosban két faipari szakközépiskola működik a
centrum keretein belül s a magas színvonalú képzés eredmé-

nyeként hazai, európai és világversenyeken rangos elismeréseket érnek el a diákok. Példaként említette, hogy a múlt
évi brazíliai Wordskill világversenyen magyar faipari technikusjelölt világelső lett. Idén
Göteborgban rendezik meg
az Euroskill-t magyar diákok
részvételével. Kijelentette, hogy
a Kazinczy-díjhoz kapcsolódó felajánlás azért is hasznos,
mert olyan integrált személyi-

ségek nevelése a cél, akik megállják a helyüket elsősorban a
hazai munkaerő piacon.
Az ünnepség további részében előbb Bánátfy Andrea a
szakképzési centrum szakmai
főigazgató-helyettese ismertette Vizer József szakmai életútját, majd sor került a díjátadásra. Előbb a főigazgató adott át
oklevelet a faipari asztalosság
népszerűsítéséért végzett kiemelkedő
munkája elismeréseként a
díjalapítónak. Oklevelet egy lézeres távolságmérőt vehetett át
Papp Marcell, a Kozma Lajos
szakközépiskola végzős diákja
különleges cipősszekrényéért,
és Stadler Bence, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola érettségizett tanulója míves dohányzóasztaláért.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Félévzáró rendezvény
a nemzetiségiek klubjában
A „Duna Összefűz„ Dunakeszi Nemzetiségek Klubja 2016. június 11-én
rendezte meg szokásos félévzáró Családi és Sportnap rendezvényét a
gödi Sportteraszon. Mintegy 40 fő vett részt, sokan éltek a sport lehetőségével, strandröplabdáztak, a gyerekek szinte egész napjukat a trambulinon töltötték.

A

klubtagok másik fele
gondolván arra, hogy
a sportolásra remekül alkalmas a társas
és kártyajáték is, ennek szellemében töltötte el a napot. Az ebéd a
közös főzés eredményeként – melyet a Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatott
- bográcsban főtt krumplipaprikás volt. A klubtagok ugyanakkor
gondoskodtak, hogy elég édes és
sóssütemény is legyen a „ledolgozott„ kalóriák pótlására.
Klubunk a félévzáró napot kö-

vetően megkezdte nyári szünetét. Legközelebb szemtemberben
a Dunakeszi Feszten találkozunk,
ahol sátrunkban szeretettel látunk minden érdeklődőt. A Feszt
szombati napján – hagyományaink folytatásaként – kora délután
a Kisszinpadon Örmény táncegyüttes műsorával várunk mindenkit. Október hónapban pedig
vendégünk a MALÉV volt pilótája lesz, aki a magyar repülés legszebb korszakáról szóló történetekkel teszi színesebbé a klubnapot.

Az érdeklődőknek javasoljuk,
látogassanak el honlapunkra,
ahol a teljes második féléves programunkat megtalálják. A honlap neve: dunakesziklub.uw.hu.
Ha e-mailt küldenek, felvesszük
a „Hírlevél” listába, és folyamatosan küldjük az eseményekkel kapcsolatos híreket, információkat.
Mindenkit szeretettel várunk a
Klubnapjainkon!
Éberling József
„ Duna Összefűz”
Nemzetiségek Klubja
Dunakeszi

Street-art Zebegényben
A budapesti Számalk Szalézi Szakközépiskola művészeti szakos hallgatói (grafikusok, dekoratőrök, Mozgókép-animáció készítők) két hetet töltöttek a Szőnyi Isván Művésztelepen. Most azonban nemcsak az
alkotótábornan születtek nagyszerű munkák, hanem Hutter Jánosné polgármester asszony és Krebsz Gábor alpolgármester úr szíves támogatásával a művészfalu főterére és strandjára is leszivárogtak alkotásaik.

N

émelyek szinte túrista látványossággá váltak, mint például egy fekvő zebra felülnézetből a főtérnél és egy halcsontot ábrázo-

ló zebraként funkcionáló útra festett mű. A főtér kapott még egy csodaszarvas szobrocskát is, mely a
már nem működő nyomós kutat keltette újra életre.
Pár napig egy land-art munka is színesítette a partot, majd szintén nagy látványosság volt mikor kívánságokkal teli ezer papírhajót leengedtek a Dunán,
természetesen környezetbarát papírból. A táborban
zajló performance-ekhez kapcsolódtak a zenei tábor
muzsikusai is, a kiállítás megnyitón pedig a hely ismert költőjének versei is elhangzottak.
A közös siker elismeréseként a polgármesteri hivatallal további ígéretes jövőbeli együttműködés várható.
Bonemisza Rozi
(az egyik művésztanár)

Hétvégén lesz a Regejáró Misztrál
Fesztivál Nagymaroson

P

énteken és szombaton rendezik meg Nagymaroson a
Regejáró Misztrál Fesztivált, amelyen a zenei és beszélgetős rendezvények mellett kézművesek is várják portékáikkal az
érdeklődőket.
Az immár 15. alkalommal tartandó fesztivál péntek délután a templomkertben veszi kezdetét, ahol az
1956-os emlékszínpadon zajlanak
a programok. Ezen a helyszínen lép
fel este a Tolcsvay Trió és a házigazda
Misztrál együttes is.
Pénteken késő este a Gondolatok
házában és a Művelődési Táncházban is tartanak egy-egy programot.
Szombaton a templomkertben a
gyerekszínpadnál is várják délelőtt a
családokat.
A római katolikus templomban a
kora délutáni órákban három koncertet is hallhat a közönség: Laurent Boutros francia és Ralph Gauck
német gitárművész után az EuroOriental Consort nevű világzenei formáció játszik. A csapat alapját Szabó Sándor, Major Balázs és

Ralph Gauck alkotja – írja az MTI.
Az 1956-os színpadon szombaton
bemutatkozik a Soós Réka, Istvánfi
Balázs és Németh András alkotta trió, majd a Makám, a Muzsikás
és Petrás Mária, valamint a Misztrál
koncertje következik.
Gondolatok Házában és a Műve-

lődési Táncházban ismét éjjel lesz
egy-egy rendezvény.
A fesztivált immár hagyományosa
kirakodó- és kézműves vásár kíséri.
A Regejáró Misztrál Fesztivált
először 2002-ben rendezte meg a
Misztrál együttes a Dunakanyar festői szépségű településén.

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

Férfi vagyonőröket keresünk folyamatos
munkavégzésre. Feltétel: rugalmasság, megfelelő fizikai
állapot, önálló munkavégzésre való képesség.
Női vagyonőrt keresünk Dunakeszire, recepciós
munkakörbe. Idegen nyelv ismerete előny! Jelentkezni lehet
a keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen,
vagy a 06-30 9337-235 és a 06-30 9829-451
telefonszámokon. Fényképes önéletrajzot kérünk.

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
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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.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
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Összefogással a térség meghatározó
utánpótlásközpontja működhetne Dunakeszin
Legutóbbi számunkban a Dunakeszi főterén felállított hatalmas sátor alatti Eb Terasz kapcsán került szóba a nyári franciaországi labdarúgó Európabajnokság és a magyar válogatott sikeres szereplése által kiváltott össznépi eufória. Dunakeszi a nemzeti színekben küzdő csapatért való szurkolásban remek közösséget alkotott – valamennyi magyar meccsre zsúfolásig megtelt a sátor és a főtér –, ezúttal annak próbáltunk utána járni, hogyan zárták az elmúlt szezont a város labdarúgó- és futsal csapatai a legnépszerűbb sportág különböző szintű versengésein. Benkő Tamással, a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei igazgatójával, Dunakeszi 7. számú választókörzetének egyéni önkormányzati képviselőjével beszélgettünk.

tén dunakeszi illetőségű SUPE,
ezüstérmes a Dunakeszi Kinizsi; az U13-as korosztályban a
kinizsisek bronzérmet szereztek, míg az U15-ösök vetélkedésében a Kistarcsa ellen vívott felejthetetlen döntőben
Burzi Alex góljával a Kinizsi
lett a legjobb Pest megyei csapat hazai környezetben, a Radnóti Miklós Gimnázium csarnokában. A Dunakeszi csapata szinte „lemásolta” a magyar
válogatott Dróth Zoltán románok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn szerzett gólját, s még
az időzítés is hasonló volt, hiszen a mérkőzés utolsó percében esett a találat. A gólról készült videó egyébként a Nemzeti Sport honlapjára is felkerült. Labdarúgásban szerényebb volt az elmúlt év, de
azért így is van mire büszkének lennünk: a Dunakeszi Vasutas a Pest megyei II. osztályú
U16-os bajnokságban arany-,
míg az U14-es, szintén megyei
másodosztályú pontvadászatban ezüstéremnek örülhetett.
A Kinizsi felnőtt csapatának a
II. osztály, Északi csoportjában
elért, előkelőnek mondható
5. helye egyúttal azt is jelenti,
hogy az együttes az új versenyévben tagja maradt a csökkentett létszámú, ezáltal megerősödő megyei második vonalnak.

megtanulható játékkészség elengedhetetlen ahhoz, hogy jó
játékosokat képezhessenek a
klubok. Arról nem is beszélve, hogy lesz olyan labdarúgó, akinek több sikerélménye
lesz az egyik vagy másik területen. A futsalosok és a labdarúgók együttműködése tapasztalataim szerint példamutató városunkban. Ami azt illeti,
szükség is van az összefogásra, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség 2017 és 2020 közötti regionális képzési rendszerébe Dunakeszinek most jó
esélye van bekapcsolódni; erre
az országban jelenleg 72, Pest
megyében 11 klubnak van lehetősége minősített utánpótlásközpontként, amennyiben a
12 regionális központ közül a
régióban működők valamelyike érdemesnek találja az egyesületet a szakmai együttműködésre. A Dunakeszi Kinizsi
USE – illetve az éppen folyamatban lévő névváltozás után:
Városi SE Dunakeszi – ennek
a programnak lehet a részese.
Sikert viszont csak összefogással lehet elérni, ezért is bízom
abban, hogy ezt valamennyi, a
városban labdarúgó utánpótlás-nevelő tevékenységet folytató szervezet vezetői megértik
és a békétlenség helyett végre
az együttműködést választják.
Ebben mind az önkormányzat, mind a Városi SE partnerként számít valamennyi Dunakeszin futballozó gyerekre és
szüleikre. A városban évek óta
szisztematikusan zajló sportlétesítmény-fejlesztések is ezt
a célt szolgálják. A Fóti úti Kinizsi-pályán elkészült az öltöző kibővítése és újjáépítése, valamint a tartalékpálya is megvalósult. A Magyarság Sporttelepen folyamatban van a
kiszolgálóépület teljes felújítása, miután tavasszal átadtuk a
TAO-forrásból, MLSZ-támogatással újjávarázsolt centerpályát.

– Hogyan viszonyul egymáshoz a vitathatatlanul –
ennek számos tanújelét láthattuk az Európa-bajnokság
idején – legnépszerűbb sportág két szakága, a futball és a
futsal egymáshoz Dunakeszin?
– A két – a labdarúgó-, illetve a futsalszakosztályt versenyeztető – Kinizsi klub- és
szakmai vezetői már korábban
felismerték, hogy a két szakág
együttműködése, a sportolók
mindkét műfajban való ös�szehangolt képzése és foglalkoztatása nélkülözhetetlen az
eredményes labdarúgó utánpótlás-nevelésben. Dárdai Pál,
a Hertha edzője, korábbi szövetségi kapitány is kifejtette: a futsalképzés, a kispályán

– A hírek szerint végül a
szintén MLSZ-támogatásból
megvalósítandó csarnok is itt,
a Magyi-pályán fog megépülni.
– Valóban, az önkormányzat
ehhez a beruházáshoz mind
a közel kétszázmillió forintos
önerőt, mind a területet biztosítja. Ez a csarnok, noha a labdarúgók és a futsalosok számára épül, jótékony hatását a város számos más sportági szakosztálya is élvezni fogja, hiszen
jelentős bérleti idő fog felszabadulni ezzel a fejlesztéssel. Ha
már más sportágak is szóba
kerültek, meg kell említenem
a focisták mellett szintén a 7.
számú körzetben székelő Kinizsi női kézilabdásainak sikerét:
a felnőtt csapat június elején

Az U15-ös Kinizsi

– Dunakeszin a Vasutas NB
III-as együttesének néhány
évvel ezelőtti visszalépése óta
a felnőtt labdarúgás a Kinizsi révén a megyei bajnokság
második vonalában képviselteti magát. Hol szerepelnek az
utánpótláscsapatok?
– Az előző évi, 2015/2016-os
versenyévben a Kinizsi nyolc
korosztályban nyolc, a Vasutas
pedig hat korosztályban hét
csapatot versenyeztetett. A felsorolásból semmiképpen sem
hagynám ki a futsalosokat,
akik a Kinizsi színeiben hat
korosztályban hat gárdával
vettek részt a küzdelemsorozatokban. Valamennyi dunakeszi labdarúgócsapat megyei
szintű bajnokságokban játszik,
a futsalosok közül a felnőttek,
az U20-asok és az U17-esek
NB-s pontvadászatokban, míg
az U15-ös, az U13-as és az U11es gyerekek a Pest megyei versenyeken jeleskedtek.
– Milyen eredménnyel?
– A futsalosok az országos és
a megyei versenyekben is kitettek magukért: a felnőtt csapat
az NB II, Közép-csoportban
ezüstérmet szerzett 3 ponttal
lemaradva a Pécs, és 7 ponttal megelőzve az ősi rivális Vác
együttesét. A futsalosok utánpótláscsapatai remekeltek: az
U20-asok a Nyugati csoport
élén, országosan pedig a 4. helyen végeztek, az U17-esek pedig csoportjukban – a Kelen és
a Ferencváros mögött, a Piliscsaba és a Vác előtt – harmadikok lettek. Az igazgatóságunk által szervezett Pest megyei Futsal7végéken – ahol
egyébként az országban legaktívabb megyeként nyolc különböző korosztályban összesen 184 együttes versengett –
a Kinizsi csapatai egyedülálló módon mindhárom csapatával bejutott a megyei négyes
döntőkbe. Ezzel az utánpótláskorosztályok számára indított
tornákon a legeredményesebb
egyesület a Dunakeszi Kinizsi
volt, amely három korosztályban is a dobogón végzett. Az
U11-eseknél az üllői fináléban
bajnok lett az egyébként szin-

megnyerte a megyei bajnokságot és feljutott az NB II-be.
– Milyen üzenete van Ön
szerint a magyar válogatott sikeres Eb-szereplésének?
– Végre az egész ország megtapasztalhatta – nem csak
azok, akik a labdarúgás szereplőiként nap, mint nap benne élnek és hisznek e csodálatos sportág varázsában – azt,
hogy milyen fantasztikus közösségi ereje van a labdarúgásnak. A válogatott sikere több
mindenre rámutat, a legfontosabb talán, hogy megfelelő szakértelemmel, maximális
felkészüléssel, kemény munkával, hittel, szenvedéllyel, akarattal a többszörösen lesajnált
labdarúgásunk is lehet sikeres.
Bernd Storck és szakmai stábja megmutatta az irányt, egyszersmind igazolta, hogy érdemes gyerekek tízezreit céltudatosan, szakértelemmel nevelni
a labdarúgás és a közösségben,
csapatban való együttműködés

Benkő Tamás adta át az ezüstérmet az NB II-es
Dunakeszi Kinizsi Futsal csapat játékosainak

alapjaira. Az ezen cél érdekében biztosított állami források
– s itt a labdarúgáson kívüli
számos egyéb sportcélú támogatásra is gondolok természetesen – sokszorosan megtérülő

befektetéssé válnak azok korrekt felhasználása, hatékony
hasznosulása révén.
(kk.)
Fotó: Sipos Hajnalka,
Simonffy Norbert

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

