Fesztiválok városa –
pezsgő kulturális élet
Óriási sikere volt a szabadtéri
meseolvasásnak és filmvetítésnek

Sipos Dávid
a katonadombi
filmvetítésen
kislányával

- Az elmúlt évek alatt a város polgárai számára természetessé vált, hogy a
Dunakeszi Programiroda nívósabbnál
nívósabb, nagy népszerűségnek örvendő rendezvényeket szervez, melyek sorában kiemelkednek a nyári, szabadtéri programok. Milyen különlegességekkel ajándékozzák meg idén a dunakeszieket, a kikapcsolódni, szórakozni
vágyók ezreit? – kérdeztem Sipos Dávidtól, a polgármesteri kabinet – és a
Programiroda vezetőjétől.
- A több hónapos nyári, szabadtéri programsorozatunk a Sportmajálissal indult, majd az óriási népszerűség-

nek örvendő Gyereknap következett a
sorban, melyen minden eddigi rekordot megdöntötte a résztvevők létszáma,
amihez hozzájárult a gyönyörű időjárás
is. Júniusban több tízezren látogattak ki
a repülőtérre a kétnapos V4 Aero Show
és veteránautók látványos bemutatójára. A légi show idei sztárjai a négyfős
cseh Flying Bulls mellett, Besenyei Péter világbajnok, Vári Gyula egykori vadászpilóta, Veres Zoltán Európa-bajnok
pilóta és a légteret helikopterével egész
nap uraló Imreh Lajos volt, akik lélegzet elállító produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Természetesen idén is
nagy sikert arattak a matuzsálemi korú
autócsodák. Ez a rendezvény is igazolta; jó döntés volt, hogy az autósokkal
közösen szerveztük a programot. Látványos volt, sokkal több embert vonzott. Júniusban indult a töretlen népszerűséget élvező Mozdulj Dunakeszi,
melynek keretében ismert oktatók irányításával hetente háromszor sportol-
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Dunakeszi a sportok városa - mondják az elmúlt évek nagyívű pozitív változásainak köszönhetően, ám nem kevesen vannak, akik
szerint a Dunakanyar kulturális fellegvára kitüntető elismerés is megilleti a 42 éves városi ranggal büszkélkedő ötvenezres
települést, melynek ékes bizonyítékaként elég, ha csak a nyári
programokat, fesztiválokat, szabadtéri zenei rendezvényeket,
filmvetítéseket emeljük ki.
hatnak a mozgás, a sportolás szerelmesei a Katonadombon.
- A közkedvelt szabadtéri helyszín
az idei nyáron két újdonsággal is várta a dunakeszieket.
- Nem titkolt célunk, hogy minél
több lakótársunk számára szeretnénk
olyan érdekes, vonzó programokat
szervezni, melyek felkeltik az érdeklődésüket. Az egyik újdonság -, amivel megleptük a kicsiket és szüleiket –,
hogy június 24-én, hétfőtől péntekig a
város egy-egy játszótéren a Dunakeszi
városi mesekönyvből olvastak fel, amit
az Otthon Segítünk Szolgálattal közösen szerveztünk. A rendezvény csúcspontja, június 29-én volt, amikor délután öt órakor a Katonadombon vártuk a családokat a meseolvasásra. Utána „nyitotta ki kapuit” újdonságként
a Piknik mozi, amely a nagy kedvenc,
a Vuk című film vetítésével kezdődött
kora este. Nyolckor indult el hódító útjára az utóbbi évek egyik legnézettebb
magyar film, a Kincsem vetítése, melynek számos részletét Dunakeszin forgatták. A nagy sikerű film névadó főszereplője, az 54 versenyen induló és
veretlen csodakanca, Kincsem egykoron a szomszédos Gödön készült fel a
honi és nemzetközi futásaira.
- Különleges miliő, igazán egyedi
környezet…
- Valóban! Ezért mi is így készültünk, a kínálatban megtalálható volt az
étel és az ital is. Remek este volt! Szerintem lesz folytatása. De addig is várjuk városunk lakóit július 19-21-én a főtéri Jam Jazz Fesztiválra, melyen a műfaj kiválóságai garantálják a varázslatos
hangulatot. Óriási intenzitással készülünk a Szent István napi városi ünnepségre, melyen öt év után ismét megtekinthetik a nézők, István, a király című
előadást, melyet ezúttal az Operettszínház rendezője, Molnár László állít színpadra. A kiemelt szerepeket olyan ismert, országos hírű művészek formálják meg, mint Polyák Lilla, akik mellett
idén is közreműködnek Nagy Márta
növendékei, az EtvieDanse Táncegyüttes tagjai és még városunk számos művészeti csoportja…
- Úgy hírlik, hogy a Lakótelepi mu-

latság új helyszínen fogadja a műfaj
kedvelőit.
- Igen. A változtatással a lakótelepen
élők egy csoportjának teszünk eleget. A
rendezvény látogatottsága azt mutatja,
hogy nagyon sokan kedvelik a mulatós
műfajt, ám nem kevesen vannak, akik
a helyszínt, a hanghatást kifogásolták.
Ezért úgy döntöttünk, hogy a programot, Dunakeszi mulatság néven átvis�szük a repülőtérre, ahol reményeink
szerint senkit nem zavar a zenés műsor.
A közönség számára pedig külön autóbuszjáratokat indítunk az augusztus
24-i mulatságra.
- A résztvevők nagy létszáma azt bizonyítja, hogy az emberek igénylik a
kulturális, sport- és szabadidős programokat. A tartalommal, a színvonallal is elégedettek?
- Nagyon jó, aktuális a kérdés. Mi is
kíváncsiak voltunk a lakosság visszajelzéseire, véleményére, ezért tavaly decemberben készítettünk egy online elégedettségi felmérést tizenöt témakörben. Kétezernél is többen válaszoltak,
akik kiemelkedően a legnagyobb elégedettséggel a rendezvényeinkről nyilatkoztak, ami azt is igazolja, hogy jó
irányba haladunk a 2010-ben megfogalmazott célkitűzésünk felé, miszerint
az alvó városból egy pezsgő, élő közösséget hozzunk létre. Dunakeszit közösen olyanná formáljuk, ahol élni jó!
Vetési Imre
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Az Otthon Segítünk Szolgálat azt
vállalja, hogy önkénteseik olyan
több gyermekes, nagy családoknak
segítenek, ahol igen nagy szükség
van a segítő kezekre, a ház körüli teendők ellátására, és a gyerekek gondozásához. Az önkéntesek
társként vannak jelen a mindennapokban, segítenek az édesanyáknak a feladatok megoldásában.
Erre a jótékony közösségi feladatra
önkéntes jelentkezőket keresnek.
Tel.: 06-20-443-9616, e-mail cím:
osafoti@gmail.com

