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Dunakeszi alagi városnegyedében, a Repülőtéri
úton épült meg az impozáns külsejű 24 tantermes iskolaépület és a hozzá tartozó sportcsarnok.
A 4.6 milliárd forintos beruházáshoz a pénzt az állam biztosította.

S

zeptember 4-én, az
avatási
ünnepségen
diákokkal, szülőkkel,
vendégekkel telt meg a
tágas sportcsarnok. Az
elnökségben helyet foglalt Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője, kormányzati
kommunikációért felelős államtitkár, Dióssi Csaba polgármes-

ter, Erdész Zoltán alpolgármester, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese, Eich László a Dunakeszi
Tankerületi Központ igazgatója,
Laczkovich Krisztina iskolaigazgató és Mittli Adrienne, a szülői
közösség elnöke. Jelen voltak a
kivitelezésben részt vevő cégek
képviselői, továbbá önkormányzati képviselők és intézményvezetők.
Az első osztályosok, majd az
iskolazászló bevonulása és a
Himnusz elhangzása után elsőként Eich László mondott beszédet. Felidézte azt az öt évvel ezelőtti napot, amikor még, mint
az iskola igazgatója nyitotta meg
a tanévet.
S most az iskola életében új
Folytatás a 3. oldalon

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

Fotó: KesziPress

24 tantermes új iskolát és sportcsarnokot
avattak Dunakeszin
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A bécsi érsek szentelte
fel Migazzi Kristóf
püspök szobrát
Szeptember 2-án ünnepi szentmisét követően leleplezték és felszentelték
Vácott Migazzi Kristóf váci püspök, bécsi érsek egész alakos bronz szobrát, mely a püspöki palota Konstantin tér felőli oldala előtt kapott helyet.

Bocsánatkérésre szólította fel
Rétvári a Jobbik váci elnökét Vona
nyugdíjasokat ért megjegyzései miatt
Bocsánatkérésre szólította fel augusztus 30-i sajtótájékoztatóján Rétvári
Bence KDNP-alelnök a Jobbik helyi elnökét Vona Gábor nyugdíjasokat ért
korábbi megjegyzései miatt.

H

a már a Jobbik elnöke nem fog bocsánatot kérni a nyugdíjasoktól, akkor legalább kérjen bocsánatot tőlük a párt helyi elnöke, Fehér Zsolt
- mondta a kereszténydemokrata politikus, parlamenti államtitkár. Úgy fogalmazott, Vona
Gábor több millió magyar nyugdíjast sértett
meg, habár csak egymilliót szeretett volna a saját bevallása szerint. Vona Gábor közelmúltbeli Facebook-bejegyzésében amellett, hogy üdvözölte azokat a nyugdíjasokat, akik képesek függetleníteni magukat "a politika manipulációjától", két incidensre hívta fel a figyelmet, és úgy
fogalmazott: a nemzeti ünnepeken rendszeres
esemény, hogy "hétköznapokon kedves bácsikák
és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel,
ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század
minden traumáját".
Rétvári Bence kijelentette: akiket megsértett a
Jobbik elnöke, azoknak mind a második világháború után, mind pedig az 56-os forradalom
leverése után újjá kellett építeniük az országot,
1989-ben, a rendszerváltáskor pedig be kellett
indítaniuk a gazdaságot.

Az egyházi méltóságok társaságában dr. Rétvári Bence államtitkár, a kitüntetett Pálos Frigyes
őrkanonok, a német testvérvárosi küldöttség tagjai és a kép jobb oldalán
a szobor alkotója, Raffay Dávid szobrászművész

A

szoboravatást megelőzően ünnepi szentmisét mutattak be a székesegyházban. A szertartást Christoph
Schönborn bécsi érsek vezette, aki Beer Miklós megyéspüspökkel együtt - hálás
szívvel köszöntötte az egybegyűlteket. A díszvendégek sorában ott volt Rétvári Bence államtitkár, Fördős Attila polgármester és az önkormányzat több képviselője valamint a Migazzi
család számos leszármazottja is.
A napra rendelt, a talentumokkal való sáfárkodás példabeszédét leíró evangéliumi rész (Mt
25, 14-30) alapján a bécsi érsek homíliájában felhívta a figyelmet, hogy mindenki küldetést kap
az Úrtól, tehát mindenkinek megvan a maga hivatása és felelőssége Isten országának építésében.
- Mindannyian kapunk talentumokat ajándékba az Úrtól. Sőt, Isten mindent nekünk
adott. Lehet, hogy ez nem pénzben mérhető gazdagság, de az evangélium, a mindenható szeretet mindennél többet ér - mondta a főpap. - Az
ajándékot eláshatjuk, talentumainkat elrejthetjük, de akkor a példabeszédben szereplő haszontalan szolgához leszünk hasonlóak. A másik lehetőség, hogy igyekszünk jól sáfárkodni isteni
adományainkkal. Hogyan lehetséges ez? Növelnünk kell és másokkal is meg kell osztanunk hitünket, továbbadva az evangéliumi örömhírt.
Christoph Schönborn kiemelte: elődje,
Migazzi Kristóf olyan személyiség volt, aki osztozott adományaiból, mindenhol építővé vált,
ahova a szolgálata rendelte - jelentős épületek
sorának elkészültét támogatta, de ennél is fontosabb, hogy a hitélet erősítésében is élen járt, példát adva az utókornak.
- Európában ma az előtt a kérdés előtt állunk,
hogy elrejtjük kereszténységünket vagy megéljük azt. Ha csak konzerválni akarjuk hitünket,
el fogjuk veszíteni azt, ha csak régi szép épületekként tekintünk templomainkra, akkor azok
holt kövekké válnak. Hála az Úrnak, a krisztusi
hitbuzgóság nem múlt el a világból, de nekünk
itt az öreg kontinensen újra meg kell találnunk
az igaz utat - figyelmeztetett a főpap.
Beer Miklós megyéspüspök a szentmise végén úgy fogalmazott, hogy ma az európai né-

peknek ugyanannyira szükségük van egymásra,
az összefogásra, mint évszázadokkal korábban.
A szertartást követően elérkezett a Migazziszobor (Raffay Dávid szobrászművész alkotása) leleplezésének és felszentelésének ünnepi pillanata, miután dr. Áfra Tamás, a szoborállítást
kezdeményező és az ügyet végigvivő Migazzi
Alapítvány képviselője átadta az alkotást a város közösségének.
Az alapítvány az ünnepi alkalom kapcsán
megalapította a Migazzi-díjat, melyet elsőként
Pálos Frigyes őrkanonok és Szalay István, a Váci
Városvédők és Városszépítők Egyesülete alapító elnöke érdemelt ki - az elismerést a jövőben
minden évben Migazzi püspök születésnapján
vehetik át a kitüntetettek.
Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress
Migazzi Kristóf Antal (eredeti nevén:
Christoph Anton von Migazzi; Trident/
Trento, ma Olaszország, 1714. október
14. – Bécs, 1803. április 14.) olasz anyanyelvű volt, Rómában végezte a tanulmányait a Collegium Germanicumban,
ahol ma is sok magyar pap tanul. Később Spanyolországban kapott komoly
megbízatásokat, ezután került Vácra.
1756-ban kapott váci megyéspüspöki
címét jó ideig (1785-ig) azután is megtartotta, hogy bécsi érsek, majd bíboros is lett.
Elsődlegesen a váci püspökségért
tett sokat a székesegyház, a papnevelő intézet, a piarista gimnázium, az
irgalmasrendi kórház, a Teréziánum és
számos más épület építtetőjeként, neki
köszönhető a Kőkapu is, mely KözépEurópa egyetlen diadalíve. Kiköveztette, csatornáztatta Vác központját, a főutca épületeit felújíttatta, rendbe hozatta a Duna-partot, de emellett a közoktatás ügyét is szívén viselte. Nem véletlenül nevezték el – a török időket
követően – Vác újjáalkotójának.
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"Vona Gábornak és Fehér Zsoltnak ezért köszönetet kellene mondaniuk az időseknek, hogy
azokba az iskolákba járhattunk és azokban a
kórházakban gyógyulhattunk meg, amelyeket ők építettek" - fogalmazott a kormánypárti politikus, aki Vona Gábor bejegyzése és Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde között is párhuzamot vont.
Az államtitkár beszélt arról is, hogy a Jobbikkal ellentétben a Fidesz-KDNP-re számíthatnak
a nyugdíjasok. Emlékeztetett: 2010 után vállalták a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, a
rezsicsökkentéssel is segítséget kívántak nyújta-

ni, de az alapvető élelmiszerek forgalmi adójának csökkentése is a nyugdíjasok terheinek mérséklését célozta.
A váci városháza előtti téren tartott sajtótájékoztatón Rétvári Bence mögött nyugdíjasok jelentek meg, transzparenseiken a következő üzenetek szerepeltek Vona Gábornak címezve: "Ha tudnád, hogy mik a XX. századi traumák, hallgatnál!; Sértegetni szégyen, bocsánatot kérni nem szégyen!; Nem felejtjük, hogy
ledemenseztél!" - írta az MTI.
Szerkesztőségünk a elhangzottakkal kapcsolatban megkereste Fehér Zsoltot, a Jobbik váci
elnökét, aki írásban válaszolt, melyben - többek
között - ezt írta:
"Rétvári úr mondandójában „elfelejtette" megemlíteni, hogy januártól emelkedik 63.5 évre a
nyugdíjkorhatár, elárulva egy egész nemzedék
jövőjét. A nemzedékét, amelynek az Eurostat
adatai alapján 600 ezer tagja külföldre kényszerült, és amelynek itthon maradó további millióiból már a nyugdíjkorhatárt is kevesen fogják
megélni. „Elfelejti” továbbá megemlíteni, hogy
a rendszerváltás idején a volt szocialista államok
éllovasának számító Magyarország mára a régió
egyik sereghajtója lett és ebben ugyanolyan módon felelős Antalltól kezdve Hornon és Gyurcsányon át Orbánig minden kormány.
Üdvös lenne, ha a Rétvári Bence által képviselt kormánypártok a nyugdíjasokra nem mint
szavazatokban manifesztálódó tömegre tekintenének, valamint nem hamis ellenségképek gyártásában lennének érdekeltek. Bocsánatkéréssel
egyedül a Fidesz-Kdnp tartozik a nyugdíjasok
felé akkor, amikor kéretlen telefonhívásokkal
zaklatják a tisztes munkában megőszült nyugdíjas társadalmat. Bocsánattal tartoznak azért
is, amiért manipulálják, hamis hírekkel heccelik, egymás ellen fordítják őket - írta a Jobbik
választókerületi elnöke.

Egyre több támogatás jár az iskolakezdéshez
Egyre több támogatást, segítséget kapnak a családok az iskolakezdéshez - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke korábbi, az M1 aktuális csatornán elhangzott
nyilatkozatában.

A

tankönyvcsomagok átlagosan 10-12 ezer forintba
kerülnek, nagyobb gyermekeknél a nyelvkönyvek
miatt akár 16 ezer forintba is. A szeptemberben
kezdődött új tanévtől már nemcsak az alsó tagozatos diákok, hanem az 5-9. osztályos tanulók is ingyen kapták a
tankönyveket, ez egy kétgyermekes családnál 24 ezer forintot is jelenthet - fejtette ki. Hozzátette, a három vagy
többgyermekes családok már korábban is ingyen jutottak
a tankönyvekhez.

A szervezet elnöke kedvezőnek nevezte azt is, hogy augusztusban dupla családi pótlékot kapnak a családok, korábban folyósítják a szeptemberi járandóságot, így kön�nyebben fel tudnak készülni az iskolakezdésre, a szükséges felszereléseket időben meg tudják venni. A nehéz helyzetben lévő családok az iskolakezdéshez további segítséget
is kaphatnak, ilyen például az iskolakezdési vagy az Arany
János tehetséggondozó program által nyújtott támogatás hívta fel a figyelmet Kardosné Gyurkó Katalin.

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLNÁM MEG INGATLANÁT!

Készpénzes magánszemélyként Budapesten lévő ingatlanát megvásárolnám!
Az ingatlan állapotától függetlenül 240 ezer Ft/nm áron vásárolnám meg lakását.
Tehát pl. 100 nm-es budapesti lakásáért már holnap
24.000.000 Ft készpénzt kaphat! Keressen az alábbi
elérhetőségek egyikén: Tel.: 06-30-898-3818,
vagy email: tamas.kiss.1965@gmail.com
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24 tantermes új iskolát és sportcsarnokot avattak Dunakeszin
Folytatás a címlapról

Tuzson Bence és Laczkovich Krisztina
történet kezdődik, második iskolaalapítás, ami egy korábbi, küzdelmekkel
teli időszak végét is jelenti. Egy nyolc
éves álom teljesült be ezen a napon, fogalmazott. „Ez az álom a jövőről szólt.
Egy olyan iskoláról, ahol öröm tanulni és tanítani, ahol a gondokat egy mosoly is tudja feledtetni, ahol a családias
légkör határozza meg a mindennapokat és ahol a ránk bízott gyermekek fejlődését minden eszközzel segíteni tudjuk… Nyolc évvel ezelőtt 259 diák ját az
iskolába, most 680-an ülnek az iskolapadokba. A tantestület akkor 28 főből
állt, jelenleg 54-en tanítanak. Az akkori 15 osztállyal szemben 25 osztály kezdi
el tanévet”, összegezte az igazgató.
Tuzson Bence szólt arról, hogy ez az
ország egyik legtöbb gyermeket számláló tankerülete s ezért is fontos, hogy
a 120 éves múlttal rendelkező tanintézmény új, korszerű épületben folytathatja a diákok oktatását. Dunakeszi megérdemel egy új iskolát, jegyezte meg az ál-

lamtitkár. Utoljára 27 éve avatott a város új tanintézményt, ez volt a gimnázium. Idén öt iskola épült az országban s
ezek közül az egyik a jelenlegi tanintézmény. A városban 3600 gyermek él és ez
Magyarország legtöbb gyermeket számláló tankerülete.
Kiemelte az államtitkár, hogy 2010hez képest már évente 552 milliárd forinttal több jut évente az oktatásra és ebben az évben 3,5 százalékkal nő a pedagógusok bére. A gyerekek eredményes
tanulása a pedagógusok és a szülők közös munkája, így lehetnek sikeresek a
diákok. Hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban egyedülálló módon nálunk

Eich László
négyszázezer gyermek étkezik ingyen
és a kilencedik évfolyamig ingyen juthatnak tankönyvekhez a tanulók.
Dióssi Csaba polgármester elmondta, hogy számára az összefogás szimbóluma az iskolaépület és a sportcsarnok.
Nem csupán az elsősöknek, de az egész
városnak nagy nap ez a mai. Hosszú út
vezetett idáig. Utalt arra, hogy kidol-

Dióssi Csaba
gozták azt a programot, melynek eredményeként – állami segítséggel – felépülhetett az iskola. Köszönetet mondott Tuzson Bence államtitkárnak az elmúlt években végzett támogatásáért és
mindazok áldozatvállalásáért, türelméért, akik ezt a hosszú utat végigjárták.
Arról is szólt, hogy a régi iskola felújításához is megvan az egyház segítségével
a szükséges forrás.
Laczkovich Krisztina igazgató as�szony felidézte, amikor 120 éve az akkor alapított iskoláról azt írták: díszére válna akármelyik városnak. Hozzáfűzte, hogy a most felavatott iskola
ugyanúgy dísze lehet akármelyik városnak. Majd arról beszélt, hogy az új épülettel új időszámítás kezdődik az iskola életében. „Sok dolog változik, de szeretnénk megőrizni a családias hangulatot, továbbra is szorosra fonjuk a tanári
kar és a szülők kapcsolatát s az új iskola
nyújtotta lehetőségeket a legmagasabb
szinten hasznosítjuk a tanulók tudásának gyarapításában, hogy változatlanul elmondhassuk magunkról az iskola jelmondatában foglaltakat, mely szerint az intézményünk „A hagyomány,
az együttműködés és a modern tudás
iskolája.”
Az első osztályosok avatási ceremóniáját ezúttal Tuzson Bence, Dióssi Csaba, Erdész Zoltán és Eich László látták
el, majd Tuzson Bence átadta az iskola
jelképes kulcsát az igazgató asszonynak.
Az ünnepséget alsó tagozatos diákok
kedves, vidám műsorai színesítették.
Katona István
Fotó: a szerző, Ligeti Edina

137 millió forintból korszerűsítették az oktatási intézményt

Új tantermek épülnek
a sződligeti iskolában

Átadták a veresegyházi
Szó-fogadó általános iskolát

A sajátos nevelési igényű gyermekeknek is épült új iskola tanévnyitóval egybekötött átadásán Tuzson Bence, a térség fideszes országgyűA tanévnyitó a sződligeti általános iskolában is megújult épületben lési képviselője, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár elkezdődött a több mint 137 millió forintos sikeres pályázatnak kö- mondta, a beruházást a kormány 421 millió forinttal támogatta. Hozszönhetően, melyről a nagyközség polgármestere, Juhász Béla elis- zátette, ez az ország egyik legtöbb gyermeket számláló tankerülete,
ezért Dunakeszin is támogatták egy iskola megépítését.
meréssel nyilatkozott.
„Örömteli bejelentéssel indult az új tanév a
sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Bár mind működtetésben, mind fenntartásban immár az államhoz tartozik, önkormányzatunk újabb pályázata volt sikeres:
a tanterem fejlesztési programban helyet kapott iskolánk is!
Mint ismeretes, az intézményben elkészült
az energetikai felújítás, amelyre a forrást szintén pályázat útján nyerte el a település több
mint 137 millió forintos összeggel. Ezen fejlesztés eredményeként megújult a külső szigetelés, valamint nyílászárók korszerűbb, jobban szigetelő ablakokra és ajtókra való cseréje történt meg. A fejlesztés része egy napelemes rendszer is, mely megújuló, környezetbarát technikával az áramfogyasztás egy részét
váltja majd ki.
Az újabb sikeres pályázat pedig lehetővé teszi,
hogy újabb tantermeket tudjanak kialakítani, le-

A

hetővé téve a kényelmesebb tanítást-tanulást. A
tervek szerint központi irányítással lebonyolítandó, négy új tantermet eredményező, mintegy
143 millió forintos bővítés a most induló tanév
végére készül el. Önkormányzatunk tehát eléri
azt a kitűzött célját, hogy a sződligeti gyermekek és az intézményben dolgozók komfortosabb
környezetben töltsék a tanítási időt.”
Fotó: KesziPress

politikus beszámolt a kormány
azon döntéséről is, amellyel a veresegyházi Misszió Egészségügyi
Központ fejlesztését támogatják.
Maruzsa Zoltán, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős helyettes államtitkára arról
beszélt, hogy az elmúlt öt évben negyven százalékkal nőtt a pedagógusképzésre jelentkezők
aránya, és soha annyi gyógypedagógus hallgató nem került a felsőoktatásba, mint a most induló tanévben.
A helyettes államtitkár közölte: 2010-óta uniós és költségvetési forrásból ötszáz iskola újult
meg. Ennek fontos eleme az úgynevezett TTTprogram, amelynek keretében tornatermek,
tantermek és tanuszodák épülnek. Erre az elmúlt három évben 38 milliárd forintot költöttek, 82 projekt valósult meg - tette hozzá.
Pásztor Béla, Veresegyház független polgár-

mestere elmondta, hogy a most átadott iskola
megépítése 730 millió forintba került, kétharmadát a kormány finanszírozta, a fennmaradó
részt saját forrásból teremtették elő. Az új intézmény az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) hálózatához
tartozik.
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Állami kitüntetésben részesült Jolanda Willemse

Jolandát Szentendre lakosai nagyon jól ismerhetik: több mint egy évtizede töretlen lendülettel vesz részt a különböző városi eseményeken. Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületének (SzNKE) elnökeként rengeteget tesz a város népszerűsítéséért. Azonban Jolanda más területen is
tevékeny: 2017-ben Áder János köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta neki a moldvai csángó magyar gyermekek
érdekében végzett karitatív tevékenysége elismeréseként, melyet Balog Zoltán minisztertől vehetett át.
S.Zs.: Mi indította arra, hogy a jótékonysági munka töltse ki az életedet?
J.W.: Az alaptermészetemben benne
van a tenni akarás, így mindig is természetes volt számomra, hogy segítsek, ahol tudok. 33 év afrikai és ázsiai élet után hazaköltözvén egyfajta
ürességet éreztem: ekkor keresett meg
dr. Dragon Pál és mesélt a Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesületről (KEMCsE). Tudtam,
hogy ott a helyem.
S.Zs.: Milyen feladatokat lát el az
egyesület életében?
J.W.: Kilenc éve alelnökként és szociális felelősként dolgozom, így a szervezet minden tevékenységének részese vagyok. Az egyik fontos alappillér
Böjte Csaba atya gondolata nyomán
alakult ki, anyagi támogatást nyújtunk a magyar nyelv oktatásához. Ma
már 29 településen közel 2000 gyer-

A kivitelező cég a napokban
arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a műszaki átadás és a kivitelezői
próbaüzem augusztus 22én sikeresen befejeződött.
Szeptember 6-ra elkészülnek az Önkormányzat jóvoltából a külső parkosítási munkák is, ezután pedig
már csak a bútorok elhelyezése és az üzembe helyezés
marad hátra, mely már az
üzemeltetés költségeit is viselő Nemzeti Sportközpontok feladata.

Havonta egyszer klubdélutánokat tartunk, ahol mélyebben megismerhetik a csángó kultúrát az érdeklődők. A
gyerekeknek minden évben egy hetes
tábort szervezünk, itt Magyarországon. Karácsonyra csomagokat gyűjtünk, ebben nagyon sok szentendrei és kistérségi lakos is segítségünkre van.

mek tanulhat magyarul. A keresztszülő program során olyan páratlan
kapcsolatok kiépítésén fáradozunk,
amelyek komoly hatással bírnak a
csángó gyermekek életére. Nemcsak

a kultúra, és az identitás megőrzésére törekszünk, hanem olyan társakat,
barátokat keresünk ezeknek a gyermekeknek, akik szeretetben végigkísérik őket útjukon, bármerre is vezet.

S.Zs.: Mi a legfontosabb alapelve a
munkájának?
J.W.: Mindenkinek joga van megtanulni az anyanyelvét. Nem a legegyszerűbb feladat a folyamatos motiváció, az érdeklődés fenntartása, de
nem lehetetlen. Sok türelem, kitartás
és szeretet kell hozzá. Haladni lépésről lépésre, apránként lehet.
S.Zs.: Kérem, meséljen a helyi szintű oktatásról!
J.W.: Hetente többször, esténként az
iskola és a házimunkák elvégzése után

fáradtan, de lelkesen foglalkoznak a
gyerekek a játékos, kreatív feladatok
során a nyelvünkkel. A keresztszülőkkel élénk levelezést folytatnak: ebben nagy segítséget nyújtanak a tanítók, akik közül néhányan maguk is e
rendszer növendékei voltak egykoron.
S.Zs.: Milyen szervezetek tevékenységét segíti még aktív közreműködőként?
J.W.: Az SzNKE és a KEMCsE mellett még egy jászberényi iskolát támogatók körébe tartozom. Ebbe az intézménybe autizmussal élők és halmozottan fogyatékos gyermekek járnak. Nyaranta táborozni járunk velük: idén a Balatonon voltunk.
Gratulálunk a kitüntetéshez és
sok erőt, örömet kívánunk a további
munkájához!
Somogyi Zsófia

Dunakeszin elkészült a városi uszoda!

A

z uszodában jelenleg is
tart az utolsó tesztüzem,
melyet a dunakeszi diákok várhatóan szeptember 18-tól veszik majd igénybe,
ugyanis ekkor indul a szervezett
iskolai úszásoktatás, melynek immáron a dunakeszi uszoda ad otthont. A működés első négy hetében csak a diákok látogatják a létesítményt 8 és 16 óra között, a lakosság számára pedig várhatóan október közepén nyitják majd meg.
A nyitva tartás és a jegyárak
pontos kialakítása még folyik, ám
az biztos, hogy az iskolai úszásoktatáson kívül lesz lehetőség a sportolásra, a jegyvásárlásnál pedig

kedvezményben részesülnek a dunakeszi lakosok.
Önköltséges úszásoktatás igény
esetén fog indulni. Az üzemeltető az
első hónapokban érkezett lakossági
visszajelzések alapján fogja kiszélesíteni a szolgáltatások körét-, olvasható a város hivatalos honlapján.
Fotó: KesziPress

Hetedszer is Dunakeszi Feszt!

Szeptember 8-tól 10-ig Dunakeszi ismét odateszi, hiszen sor kerül a város legnépszerűbb rendezvényére, a Dunakeszi Fesztre!

E

gész napos színpadi programok, koncertek, vidámpark, különleges finomságok három napon keresztül. Ráadásul, aki lemaradt volna az áprilisi tortaosztásról, az itt megkóstolhatja a Város Tortáját, hiszen
újra több ezer szelet érkezik belőle a Katonadombra. És
kik lesznek az idei fellépők? Margaret Island, Majka &

Curtis, Apacuka Zenekar, Abaházi Csaba és a Mégegykör,
Zoltán Erika, DJ Dominique, valamint városunkba érkezik a Máté Péter Emlékest produkciója is, sztárfellépőkkel!
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Új év, újabb zöld megoldások
Idén is meghirdeti Zöld Megoldás-pályázatát a Duna-Dráva Cement Kft.,
amellyel továbbra is célja a környezettudatos kezdeményezések támogatása. Az elmúlt évek során nem kevesebb, mint 28 projekthez járult hozzá
hazánk meghatározó építőanyag-gyártója, összesen mintegy 45 millió forinttal. Az előző évhez hasonlóan a legkiemelkedőbb pályamunkák idén is
több millió forintos támogatást kapnak.

S

zámtalan oktatási intézmény nyert korábban
forrást zöld törekvéseinek megvalósítására a
vállalat segítségével; zöld közösségi terek, madárbarát iskolakertek vagy például tanösvények
létesültek, amelyek célja, hogy a fiatalok szívéhez közelebb hozzák a természetet. A legnagyobb célkitűzés amelyet a DDC a pályázattal el kíván érni - mégis az,
hogy egy fenntartható jövőt, egy élhetőbb környezetet
teremtsen a jelen és a jövő nemzedékei számára.
A 2017/2018 évi pályázatra a Vác, Beremend és Pécs
környezetében élők október végéig adhatják le a pályázati anyagukat, melyeket egy külső szakértői bizottság
fog elbírálni. A váci és beremendi térségből érkező pályázatokra 3-3 millió forint, míg Pécs és környéke számára 1,5 millió forintos támogatás jut.
A jelentkezők pályázatukat 2017. szeptember 1. és október 31. között adhatják le.
További információ: http://www.duna-drava.hu/hu/
zold-megoldas

Jelentkezés: http://www.duna-drava.hu/hu/aktualispalyazati-anyagok

A DDC Zöld Megoldás-pályázatáról:
A Duna-Dráva Cement Kft. a környezettudatos kezdeményezések támogatására hozta létre 2011-ben a
DDC Zöld Megoldás-pályázatot. A pályázat elsődleges
célja, hogy forrást teremtsen olyan fejlesztések és programok támogatására, amelyek a Beremendi és a Váci
Cementgyár környezetében élők által használt közösségi terek, valamint infrastruktúra környezettudatos működését és hatékonyabb hasznosítását segítik elő, a társadalom széles csoportjának lehetőséget adva a környezettudatosabb életre, a természeti környezet megismerésére.

Sződligeti falunap
koncertekkel és Guiness
Magyarország díj átadással
Sződliget Nagyközség Önkormányzata szeptember 9-én, szombaton rendezi a hagyományos falunapot, melynek helyszíne a település felújított főtere lesz, ahová mindenkit szeretettel várnak. Juhász Béla polgármester
lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat elismerései mellett a jeles
napon adja a Guiness Magyarország képviselője Bőcs Mihálynak az egyedülálló ruhacímke gyűjteményének rekordját igazoló oklevelet. Az ünnepélyes díjátadó után Sípos F. Tamás és Szűcs Judith koncertjét élvezheti a
közönség, majd a Falunapot színes utcabál zárja.

A

sződligeti
szabómester
hobbijáról Juhász Béla polgármester elmondta: „Egy tucat nagyméretű kiállítási tabló tartalmazza azt a
két évtized alatt 38 országból
gyűjtött 1160 különböző ruhacímkét, amely megmozgatta a
Guiness Magyarország illetékes bírálóinak a fantáziáját is.
Bőcs Mihály sződligeti szabó-

mester egyedülálló gyűjteményét a rekordokat nyilvántartó
szervezet az idei Falunapon díszes diplomával ismeri el.
Misi bácsit mindenki ismeri Sződligeten, településünk szabómestere közismerten nagy gyűjtő, hiszen a mostani rekordján túl megszállottan gyűjt egyéb érdekességeket
is a gyufacímkéktől kezdve a
hadi képeslapokon keresztül a

szódásüvegekig. Mesterségéből
adódóan élete folyamán különböző földrészek számtalan országának rengeteg ruhacímkéjével találkozott, melyek összegyűjtése, rendszerezése fő hobbijává vált.
Az ezernél is sokkal több különböző ruhajelzésből végül
38 országból 1160 eltérőt állított össze és mutatott be a hazánk rekordjait számon tartó
Guiness Magyarországnak. A
szervezet a szigorú előírásoknak megfelelően ellenőrizte és
jegyzőkönyvezte a rekordkísérletet, majd hivatalosan is
megállapította, hogy Bőcs Mihály, sződligeti szabómester
„Az egyszerre egy helyen megtalálható legtöbb ruhacímke”
hazai rekordjának büszke tulajdonosa!” – mondta elismeréssel a hangjában Juhász Béla
polgármester, aki a település
minden polgára nevében e lap
hasábjain keresztül is gratulál Bőcs Mihálynak Sződligetet
híressé tevő hobbijához.

citroenvac.hu

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu
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Ötven csapat főzte a lecsót
Dunakeszire érkezik
az Invitel őszi roadshow-ja
Vác főterén
Kellemesen melengető sugaraival köszöntött ránk az ősz, amely több száz
embert csalogatott ki szombaton Vác főterére, ahol idén immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg a határainkon túl is népszerű lecsófesztivált. Csodálatos színpompás kép tárulkozott a vendég elé, akit magával
ragadott az ínycsiklandozó lecsóféleségek csábító illata, az üstök körül
serénykedő vidám csapatok hangulata.

Virtuális valósággal, batakkal és más izgalmas
programokkal készül a távközlési cég

Szeptember elején elkezdődött az Invitel őszi roadshow-ja, amelynek állomásai között Dunakeszi is megtalálható. A távközlési vállalat számos izgalmas és
interaktív programmal várja az érdeklődőket, emellett bemutatja legújabb csomagajánlatát is.

A

F

ónagy István, a 2013ban Pro Urbe-díjjal kitüntetett Vendégvárók
Váci Egyesülete elnöke
a lecsófesztivál hatalmas forgatagában arról beszélt lapunknak,
hogy nagyon büszkék az önkormányzat által adományozott elismerésre, melyre méltóképpen
szeretnének gasztronómiai rendezvényeikkel, nívós vendéglátással évről évre rászolgálni.
- E szakmai hitvallás jegyében
szerveztük meg a XIII. Váci Lecsófesztivált is, amely nagy örömünkre már határainkon túl is
nagy népszerűségnek örvend.
Idén ötven csapat, baráti közösség regisztráltatta magát. Különösen jó érzéssel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Felvidéktől kezdve Zala megyén át,
a Hajdúságból, Győrből, egészen
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéig

Fónagy István
bezárólag szinte az ország minden szegletéből érkeztek vendégcsapatok. A remek íz világú lecsó
és lecsó jellegű ételek elkészítésével társuló gasztronómiai élmény
mellett a fesztivál kiválóan alkalmas csapatépítésre is. Példaértékűnek tartom, hogy nagyon sok
váci egyesület és cég képviselteti
magát, ami remek találkozási lehetőség, és kiválóan alkalmas barátságok szövésére is.
- Melyik a XIII. Váci Lecsófesztivál legkülönlegesebb lecsója?
- Igazából mindegyik annak
nevezhető, hiszen a lecsó alapanyaga; a hagyma, a paprika, és
a paradicsom már önmagában
garantálja a finom íz világot,
ami túlzás nélkül mondhatom
annyi féle ahány megyéből vagy
tájegységről érkeztek a csapatok.

- Több csapat „kuktájával”
beszélgettem, és igazán érdekes volt számomra, hogy voltak, akik a lecsót magyar ételnek, míg mások a szerbek nagy
találmányának tartják. Mi az
igazság?

- A lecsó szerb étel, amit Magyarországon igazi gasztronómiai csodának tartanak. A falvak kiskertjeiben ezek a zöldségfélék megtalálhatók, így,
amikor a szerbek hazánkban is
megismertették, onnantól kezdve nagy népszerűségnek örvend.
Nemcsak lecsó, hanem lecsó jellegű étel is készül pl. nokedlivel, csirke májjal, kukoricával,
és még hosszan sorolhatnám a
kedvelt változatokat. Kétségtelen, hogy a lecsó jó magyar étellé vált.
- Bárkivel is beszéltem, mindannyian azt mondták, nem az
a fontos, hogy étküket a zsűri hogyan értékeli, hanem az,
hogy fantasztikus, igazi fesztivál hangulat lengi be a főteret.
- Én is ezt vallom, valóban a
fesztivál hangulat a lényeg! Ezt
azzal is szeretnénk elősegíteni,
hogy váci művészeket, énekeseket, táncosokat, sportolókat,
csoportokat kértünk fel, hiszen
rengeteg kiváló művész és nagyszerű sportoló él közöttünk,
akik „közelsége” erősíti a személyes kötődést, az élmény varázsát. Reggeltől estig a színpadon vannak, jobbnál jobb programokkal szórakozatják a lecsófőző verseny csapatait, és a kilátogató vendégeket.
- Az ön véleménye szerint a
mai rendezvény hogyan segíti, hogy minél többen ismerhes-

sék meg ezt a gyönyörű ezer éves
várost, kulturális értékeit, épített kincseit, múzeumait?
- Nagyon jó időpontban rendezzük a lecsófesztivált, hiszen ma avatták fel a városépítő Migazzi Kristóf váci püspök
szobrát, amely sok külföldi vendéget is vonzott. Találkoztam
Vác német testvérvárosának,
Donaueschingen küldöttségével, érkeztek Franciaországból,
beszéltem holland turistákkal,
dél-afrikai vendégekkel, akik jó
ízűen fogyasztották a magyar
lecsót. De nagyon sokan Budapestről érkeztek Vácra, mert
hallották, hogy ma van a lecsófesztivál. Kell ennél több? Ők a
mi városunk legjobb „nagykövetei”.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

z Invitel szeretné minél
jobban megismerni a helyieket, ezért idén ősszel is
számos városba ellátogat, és érdekes programokkal érkezik többek
között Dunakeszire is. A távközlési
vállalat az elmúlt időszakban több
fejlesztést is megvalósított a régióban, illetve a településen, így fontosnak tartja, hogy felhívja erre a helyi
lakosok figyelmét. A nagysebességű
internetnek köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg az élet számos
területén, így a munka, a tanulás
vagy a szórakozás során – többek
között ezt is szeretné megmutatni
az Invitel interaktív környezetben,
őszi rendezvénysorozatán.
Az Invitel roadshow keretében a
helyszínre látogatók számos érdekes

programon vehetnek részt. Kipróbálhatják például a virtuális valóság szemüveget, amellyel pillanatok
alatt egy 3D környezetben találják
magukat. A felnőttek belecsöppenhetnek a természetfilmek világába, míg a gyermekek „testközelből”
is láthatják kedvenc mesehőseiket.
Az érdeklődők emellett egy új, izgalmas játékkal, a batakkal tehetik
próbára gyorsaságukat, amely többféle játékmódban teszteli a reakcióidőt. Ha pedig megörökítenék a családi programot, ellátogathatnak a
Gifie sarokba, ahol egyedi, animált
fotókat készíthetnek a szeretteikkel,
és ezeket akár meg is oszthatják az
ismerőseikkel is a közösségi oldalakon. Az Invitel természetesen számtalan más aktivitással is készül kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt,
köztük színező sarokkal, kvízzel és
egy krétafallal.
A programok mellett a roadshow
ideje alatt a résztvevők az Invitel
legújabb csomagajánlatáról is értesülhetnek. Idén ősszel újdonsággal rukkolt elő a cég: az új előfizetők
hűségidő nélkül, e-számla igénybe-

vételével havi 4 990 Ft-ért rendelhetik meg a tévét, telefont és nagy
sávszélességű internetet tartalmazó
csomagot. Az érdeklődők az aktuális csomagajánlatokról személyesen
a roadshow egyes állomásain az Invitel standnál, valamint az Invitel
Pontokban, illetve a 1288-as Infóvonalon vagy az Invitel weboldalán
(www.invitel.hu) tájékozódhatnak.
Az Invitel Dunakeszin, szeptember 10-én, a VII. Dunakeszi
Feszten várja az érdeklődőket.

Ismét lesz Tökvilág Fesztivál Zebegényben

Szeptember 30-án, szombaton egész napos forgatag várja az érdeklődőket az immáron tízedik alkalommal megrendezésre kerülő Zebegényi Tökvilág Fesztiválon.
Zebegényieknek, Zebegényen túliaknak, és mindazoknak, akiket érdekel, és akik
részt szeretnének venni. Aki szereti a jó hangulatú rendezvényeket és mindezt a Dunakanyar egyik legszebb és legvirágosabb településén, akkor itt a helye Zebegényben! – írják a szervezők.
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Húsz futamban küzdöttek az érmekért a fiatal kajakozók

FÖLÉNYES HAZAI GYŐZELEM
a XXIV. Göd Kupa összesített versenyében
Idén immár 24. alkalommal rendezték meg a Göd Kupa kajak versenyt a névadó város gyönyörű dunai szakaszán, melyen 12 egyesület 197 fiatal versenyzője szállt harcba a végső győzelmekért. Mint minden évben, ezúttal is óriási érdeklődés övezte a Dunakanyar legrangosabb utánpótláskorú versenyét, melynek
összetett győztese a Gödi SE Kajak-kenu szakosztálya lett 298 ponttal. A dobogó második fokára 143 ponttal a Verőcei Kajak-kenu SE versenyzői állhattak fel, míg a bronzérmet a 116 pontot begyűjtő VÁCI Kajakkenu SE szerezte meg.

A

jövőre jubiláló versenyről Nagy Árpádot, a Gödi SE Kajak-kenu szakosztály
vezetőjét kérdeztük, aki önzetlen segítőtársaival összefogva
– élvezve az önkormányzat támogatását – idén is fantasztikus hangulatú, jól szerzett versenyt rendeztek, melynek végén még egy finom ebédre is
vendégül láttak a kajakozók
több száz fős seregét.
- Mi az a motivációs hajtóerő, ami egy várost, egy közösséget évről évre arra ösztönöz,
hogy immár 24. alkalommal
rendezte meg hazánk egyik
legrangosabb utánpótláskorú
kajak versenyét, a Göd Kupát?
– szegeztük a kérdést a szálfatermetű sportvezetőnek.
- Mindennek az alfája és az
omegája, hogy mi egy végtelenül összetartó közösség vagyunk. A gödi kajakozás alapjait a szülők teremtették meg,
akik saját kézzel betonozták
az induló szakosztály épületét,
melyet „összekunyerált alapanyagokból” építettek fel. Ez
a mag a mai napig megvan,
akikhez időközben csatlakoztak újabb, sportszerető szülők,
akik az évek során megtapasztalták, hogy gyermekeik jó társaságban vannak, látják, hogy
ez egy nagyon jó sportág, ráadásul gyönyörű helyen vagyunk. Ez az erő, ami összetart minket. Szeretjük csinálni, mert látjuk értelmét, öröm
nézni gyermekeink fejlődését.
- A 2000 méteres versenytávon óriási küzdelmet vívtak
egymással a különböző korosz-

Nagy Árpád szakosztályvezető

tályok tagjai, az őket buzdító
családtagok, barátok, csapattársak pedig leírhatatlan hangulatot varázsoltak a parton.
Számomra a kajakozás ünnepének tűnt a rendezvény.
- Valóban fantasztikus volt
a hangulat, magával ragadó a
nézők szurkolása, akik boldogan élik meg gyermekeik, testvérük, barátjuk sikerét. Egész
évben versenyről versenyre
járjuk az országot, és ilyenkor
már nagyon várjuk a Göd Kupát, melyen megmutathatjuk
magunkat, a fiatalok szorgalmukat, tehetségüket. Itt vannak – hogy csak néhányat említsek, az idén indult 12 egyesület közöl - a váci, a nagymarosi, az újpesti, a veresegyházi
sportbarátaink, a fiatal versenyzők, szóval, ahogy mondta; a sport, a kajakozás ünnepe
is a Göd Kupa. Mi is megmutathatjuk, hogy mennyien vagyunk, és azt is, hogy a városi

önkormányzat támogatása jó
helyre kerül.
- Forintra „átváltva” ez
mennyi támogatást jelent?
- A város éves szinten 22 millió forinttal támogatja a Göd
SE-t, melynek szakosztályai
között a létszám és az eredmények tükrében differenciál az
elnökség. Jó érzés kimondani,
az önkormányzat mindig pozitívan áll hozzánk, ha kérünk
valamit, támogatnak, mert
tudják, hogy érdemes. Szerencsére az állam is elismeri sporteredményeinket, melynek köszönhetően 2015-ben 19 millió forint támogatást kaptunk,
ami lehetővé tette a régi sportházunk felújítását, 180 m2-es
bővítését. A szülők és a Dunai
Vízisport Alapítvány 14 millióval segítette a fejlesztést. Úgy
néz ki, hogy a csónakháznak
is neki foghatunk, s lesz új stégünk is. Utána pedig foglalkozhatunk végre az eszközbeszerzéssel is, amire Pest me-

gye fejlettsége miatt eddig nem
igen volt pályázati lehetőség.
- A rajtlista arról „árulkodott”, hogy a versenyen induló
12 egyesület közel kétszáz versenyzője közül 60 fiatal a gödi
egyesületben sportol.
- Remélem, senki nem tekinti szerénytelenségnek, ha
azt mondom, hogy a Dunakanyarban dominánsak vagyunk.
Ugyanis, ha Dunakeszitől Szobig megnézzük a szakosztályokat, minden tekintetben, a 130
fő kajakozó fiatallal, és talán
még eredményességben is a legnagyobbak vagyunk. Általában
a Dunakanyar Kupát is elhozzuk. Nevelőegyesületünkben
olyan kiválóságok kajakoztak
fiatal korukban, mint a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán, csapattársa, az
ezüstérmes Kulifai Dávid, vagy
a kiváló Szaszák Dénes, Váczi
Enikő, az ifjúsági Európa-bajnok Lukács István, aki pl. szeptemberben indulhat egyéniben a
maratoni kajak-kenu világbajnokság 22 km-es távon Dél-Afrikában. De még hosszasan sorolhatnám kiváló sportolóink
névsorát, akik között 180-190
magyar bajnokunk volt.
- Boldog érzés sportvezetőnek lenni Gödön?
Egyszer egy pszichológusnő azt mondta nekem: Három
dolgot kell egy férfinak művelnie: gyermeket nemzeni, fát ültetni, és közösségi munkát vállalni. Van ebben valami, nekem mind megvolt. Igen, boldog érzés sportvezetőnek lenni
a kajak-kenu szakosztályban,
de ne feledkezzünk meg a szív-

Udvardy Panna elődöntős volt a 60.000 dolláros versenyen

Ukrán házi döntő Dunakeszin
A Magyar Tenisz Szövetség
idén tizenhét ITF tornát
rendez, melynek egyik állomása volt a Dunakeszin
augusztus 28 – szeptember 3. között megtartott
60.000 dollár összdíjazású nemzetközi női teniszverseny. A nagy érdeklődéssel kísért tornára sokan érkeztek azok közül,
akik nem tudtak felkerülni az US Open főtáblájára.
A torna fináléjában ukrán
házi döntőt láthattak a nézők, a legjobb magyar, Udvardy Panna az elődöntőben az ukrán Yastremska
ellen marad alul.

A

honi tenisz versenyek
szervezésével a magyar szövetség nagyban segíti a játékosok fejlődését azáltal is, hogy legjobbjaink Magyarországon versenyezhetnek, ahol kiváló külföldi teniszezők is indulnak
egy-egy tornán, mert nemzetközi szinten is meghatározó a verseny fődíja – tudtuk meg a tornának helyszínt
adó Nexon Dunakeszi Tenisz
Klub vezetőedzőjétől.
Bogyó Tamás szakmai
szempontból rendkívül ideálisnak tartja a Magyar Tenisz
Szövetség döntését, amely
idén tizenhét ITF tornát rendez hazánkban, aminek köszönhetően a tehetséges magyar versenyzők eredményes

szereplésük révén világranglista helyeket
jelentő pontokat gyűjthetnek.
- Örülünk,
hogy a Magyar
Tenisz Szövetséggel együttműködve klubunk
adhatott otthont
a rangos nemzetközi versenynek, melyet édesapám, Bogyó László
klubigazgató a szövetség közel negyven munkatársával közösen koordinálva vezényeltek le. A színvonal rendkívül magas

volt, amit már önmagában garantált az is, hogy
60 000 dollár összdíjazású volt a verseny, melyre a női felnőtt világranglista
száz
közeli teniszezői is neveztek.
Többen
voltak az indulók között, akik – a
mi versenyünkkel egy
időben rendezett – US
Open főtáblájára nem kerültek fel, vagy el sem utaztak az Egyesült Államokba. Jó kvalitású teniszezőket
láthattunk, köztük magyarokat, akik közül Bukta Ágnes és Bondár Anna negyeddöntős volt. Legtovább Udvardy Panna jutott, akit az

vel-lélekkel dolgozó edzőink
mellett olyan kiváló elődökről
sem, mint Hatlaczky Ferenc,
Nagy Zsigmond, Baraczka Tamás, Kammerer Zoli édesanyja, Simon Tamás, Hamar János,
és Baraczka Tamás, akinek én
adtam át, majd újra visszakaptam tőle a stafétabotot, melyet
megtiszteltetés magasra emelni a gödi kajak-kenu szakosztály sikereiért.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
elődöntőben a világranglista
272. helyén rangsorolt ukrán
Dayana Yastremska búcsúztatott a folytatástól. A verseny előtt 465. helyen rangsorolt Panna elődöntős sikere réven negyven-ötven helyet lép előre a világranglistán, ami ékes bizonyítéka,
hogy a Magyar Tenisz Szövetség hazai pénzdíjas tornák szervezésével elősegíti a magyar teniszezők fejlődését, nemzetközi sikerét –
húzta alá Bogyó Tamás.
- A női egyes döntőt két 17
éves ukrán sportoló, Dayana
Yastremska és Katarina
Zavatska játszotta, amely két
szettben (6-0, 6-1) Dayana javára dőlt el – közölte a Nexon
Dunakeszi Tenisz Klub vezetőedzője, aki szerint Dunakeszi és a klub neve a nemzetközi versenytenisz „térképén” a
rangos torna sikeres rendezésével a korábbiaknál is markánsabban rajzolódik ki.
(Vetési)
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Világbajnok a dunakeszi
Hagymási Réka Szabó Ágnessel
kajak 200 méteren

Kézilabda

Kammererék ezüstérmesek K4 1000 méteren
A Hagymási Réka - Szabó Ágnes párosnak csak centiken múlott a győzelme, de
megverték az olasz hajót, így ők nyerték a csehországi kajak-kenu világbajnokságon az első magyar aranyérmet. Elég sokáig nézegették a célfotót, de végül a magyar egységet hozták ki győztesnek, 63 ezreddel nyertek.

A

A Váci NKSE nyerte
a Dunakanyar Kupát
Interjú Szilágyi Zoltán vezetőedzővel

Augusztus végén négy NB I-es női csapat – Debrecen, Dunaújváros, MTK és a házigazda Váci NKSE - részvételével rendezték a kétnapos Dunakanyar Kupát, melyet
2016 után idén is sikerült veretlenül elhódítania a váci hölgykoszorúnak.

A

mérkőzés utáni díjátadás házi ünnepségé alakult át, hiszen a kupagyőztes Váci NKSE játékosait a lelkes szurkolótábor hosszú percekig éltette, amikor pedig a
csapat kapitánya, a torna legjobb kapusának megválasztott
Barbara Arenhart átvehette
a klubelnök Krishner Erikától a díjat, a Váci Ultrák szombat este kórusban énekelték:
Barbi, Barbi, Barbi…
A feszültségekkel teli mérkőzés, ám rendkívül pozitív végkifejlett után kértünk
interjút a kupagyőztes Váci
NKSE vezetőedzőjétől, Szilágyi Zoltántól.
- Hogyan ítéli meg a játékosok teljesítményét a váci
kupa győzelemmel zárult
kétnapos tornán nyújtottak alapján? - kérdeztük a fiatal szakembert gratulációnk
után.
- A csapat nevében is köszönöm a gratulációt! Nagyon
örülünk annak, hogy 2016
után idén is sikerült megnyernünk a Dunakanyar Kupát,
amit dicséretes teljesítményként értékelek, hiszen komoly
csapatok – Dunaújváros, Debrecen, MTK – vettek részt a
tornán, melyek jelentős múlttal és meghatározó játékoskerettel rendelkeznek. Lányaink teljesítményével helyenként nagyon elégedett voltam,
de voltak időszakok, amikor
jobb produkciót vártam tőlük.
A felkészülés időszakában vagyunk, így még hullámzó a
csapat játéka, van, amikor 2530 percig kiválóan játszanak
a lányok, de bizony előfordul,
hogy nem úgy sikerülnek az
akciók, ahogyan elterveztük,

néha pedig a védekezésünkben látok hibát. Azon dolgozunk, hogy a hullámvölgyeket
kisimítsuk. De azt sem szabad
elfelejteni, hogy két nap alatt
három mérkőzést játszottunk,
s ebből kettőt ma. A kupa döntőjeként számon tartott összecsapáson hozzánk hasonlóan
az MTK is a második mérkőzését játszotta ma, így érthető, hogy a fáradtság jelei megmutatkoztak mindkét csapat
játékosainak a teljesítményén.
Egyéni hibák miatt nem tudtuk eldönteni a találkozó végkimenetelét, szünetben két
gól volt a hátrányunk, így rohantunk az eredmény után,
amikor pedig sikerült átvenni a vezetést, akkor sem tudtuk pozíciónkat megerősíteni a már említett egyéni hibáink miatt. Főleg a végjátékra
gondolok, három góllal vezettünk, már egy megnyert mérkőzés volt, de játékosaink hibái miatt mi tettük izgalmassá
a találkozó utolsó perceit, ami
végül is döntetlennel zárult.
Annak viszont örülök, hogy
a kétnapos teljesítmény alapján így is magabiztosan nyertük meg a kupát.
- A bajnokság után több
meghatározó játékos távozott a klubtól, akik pótlására több új játékost is igazoltak. Hogyan ítéli meg, sikerült az újonnan érkezetteket beépíteni a csapatba?
- Úgy gondolom, hogy minden poszton, a csapat szerkezetén is van még javítanivalónk. Az elvégzett edzésmunka, az eddig lejátszott mérkőzések alapján úgy látom, hogy
többen nagyon jól integrálódtak, komoly segítséget jelentenek a csapat számára.

- Név szerint is megnevezné őket?
- Természetesen. Bár az
MTK ellen most nem játszott,
de nagyon elégedett vagyok
Kovács Patrícia teljesítményével, de ebbe a körbe tartozik az újak közül Lakatos
Rita, Szamoránszky Piroska
is, akik nagyon gyorsan beilleszkedtek az együttes szerkezetébe. Mindannyian kulcsszerepet kaptak a csapatban,
amivel élni is tudtak. Azon
dolgozunk, hogy mindenkit felhozzunk arra a szintre, hogy a cserék is az együttes erősségei legyenek, hiszen
egy játékos nem játszhat végig
hatvan percet.
- A nyári felkészülés során és a Dunakanyar Kupán
nyújtott teljesítmény tükrében milyen eredményt vár
„lányaitól” a 2017/2018-as
bajnokságban?
- Ez egy jó kérdés, ugyanis eredményességünk részben
nemcsak rajtunk múlik, hanem a bajnokságban szereplő
csapatok teljesítményétől, játéktudásától is függ. Az biztos, hogy nagyon kemény bajnokság vár ránk, ami egyben
jó lehetőség arra is, hogy fiatal csapatunk fejlődjön. Remélem, hogy az új bajnokságban
egy stabil középcsapat lesz a
Váci NKSE, de a biztos bent
maradás feltétlenül elvárható
az együttestől. Az EHF kupában pedig az izraeli Holon ellen kötelezőnek tartom a továbbjutást a szeptember 9-én
és 10-én Vácott sorra kerülő
két mérkőzés eredménye alapján.

dunakeszi sportoló az Európa-bajnokság megnyerése
után néhány héttel
újból bizonyította tehetségét,
akit – oldalán Szabó Ágnessel
– immár világbajnokként ünnepelheti a sportág népes szurkolótábora.
A másik dunakeszi hölgy, a
kétszeres felnőtt Európa-bajnok Lucz Dóra ezúttal nem
tudta megismételni a kontinens bajnokságon nyújtott
káprázatos teljesítményét, aki a
csehországi világbajnokságon
kajak egyesben 200 m-en csak

nyolcadikként ért célba. Jól
kapta el a rajtot Lucz, de az első
méterek után Lisa Carrington
egyből kilőtt, és elhúzott a mezőnytől. Az új-zélandi magabiztosan lett világbajnok a hihetetlenül szoros befutót hozó
döntőben.
A
Kammerer
Zoltán,
Pauman Dániel, Tóth Dávid,
Ceiner Benjámin összetételű férfi kajak négyes ezüstérmet nyert az ausztrálok mö-

gött a racicei világbajnokságon. A döntő után a háromszoros olimpiai bajnok gödi Kammerer Zoltán az M4 Sportnak
elmondta nem gondolta volna
20 évvel ezelőtt, hogy most itt
lesz; „Nagyon boldog vagyok,
jót harcoltunk az ausztrálokkal, 20 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy most itt
leszek."
A Szerk.
Fotó: MTI

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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