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Dióssi Csaba polgármester átadja a kitüntetést 
Tóth Csaba rendőrkapitánynak

Idén is Dunakeszin rendezték a Pest megyei rendőr-, és katasztrófavédelmi napot

„Ez egy hivatás, amire születni kell”

Hangulatos volt a váci Európa Fesztivál 

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is április 30-án rendezték meg Dunakeszin – immár harmadik alkalommal – a Pest megyei rendőr-, és ka-
tasztrófavédelmi napot, melyen az állomány számos tagja vehette át jól megérdemelt elismerését. Az ünnepi beszédeket követően a rendezvény egy 
előmajálissá alakult át, ahol a lakosság megismerkedhetett a rendőrök, a tűzoltók és a katasztrófavédelem munkatársainak munkájával, valamint az 
általuk használt, vagy jelenleg is használatos eszközökkel.

A szervezők gazdag, szórakoztató programkínálattal várták az érdeklődőket május el-
sején a váci a Duna-parton, a Zenepavilonnál. Az egész napos, "felhőtlen" kikapcso-
lódást kínáló fesztivál késő estig tartott, melyre sokan látogattak ki, sőt még a kelle-
mes időben kirándulók, kerékpározók is megálltak a színpadnál, hogy a sportolás mel-
lett kulturális is élménnyel is feltöltődjenek.

Ismét megtelt a Katona-
domb, és az egyre na-
gyobb zsivaj már kora dél-
előtt azt sejtette az arra já-

rókkal, hogy újabb nagyszabású 
programra invitálta a lakossá-
got a város vezetése. Immár har-
madszor adott otthont Dunake-
szi a Pest megyei rendőr-, és ka-
tasztrófavédelmi napnak, mely-
nek keretein belül ismerték el 
azok munkáját, akik a minden-
napjaink biztonságára vigyáz-
nak. Az ünnepélyes megnyitót 
követően vehették át elismeré-
süket azok a rendőrök, tűzoltók 
és katasztrófavédelmis munka-

társak, akik munkájukkal kiér-
demelték mindezt. Az elisme-
rések átvételét követően Tuzson 
Bence államtitkár, a régió or-
szággyűlési képviselője méltatta 
a rendvédelmisek teljesítményét. 
Mint elmondta, az emberek szá-
mára a biztonság olyan, mint a 
tiszta víz, és ha kosz kerül bele, 
azt azonnal megérezzük.

„Azokat ünnepeljük most, 
akik nap, mint nap gondoskod-
nak a biztonságunkról, napon-
ta teszik kockára értünk a saját 
biztonságukat. Ez hivatás, amire 
születni kell, aki itt szerepet vál-
lal, az belül érzi annak a szüksé-

gességét, hogy a hazát, az embe-
reket szolgálja. És ezt a kemény, 
mindennapra jutó kemény mun-
kát ezek az emberek elvégezték, 
és kivívták azt, hogy a polgárok 
immár bizalommal tekintenek 
rájuk, és ez a bizalom természe-
tesen kölcsönös a rendvédelmi 
szervek részéről is” – jelentette 
ki többek között Tuzson Bence.

A város polgármestere, Dióssi 
Csaba felszólalásában gratulált 
minden kitüntetettnek, és hozzá-
tette, a bűnözés mértékének csök-
kenése kizárólag az ő érdemük.

„Most érzem talán először, 
hogy a még az 1990-es évek-

ben kitalált szlogenjük, a Szolgá-
lunk és védünk, valós tartalom-
mal van megtöltve. Nem vélet-
len, hogy az Önök munkájának 
köszönhetően a nemrég véget ért 
választási kampányban a köz-
biztonság szóba sem került. És 
ez a lényeg! A korábban megszo-
kott több oldalas heti jelentések 
helyett ma már egy oldalon is el-
fér a heti jelentésük. Köszönöm 
a munkájukat, és a város első íz-
ben adja oda a Közbiztonsági dí-
jat, melyet első alkalommal Du-
nakeszi rendőrkapitánya, Tóth 
Csaba ezredes vehet át” – ecse-
telte Dióssi Csaba, majd átadta a 
kitüntetést Tóth Csabának.

A Pest megyei tűzoltók ne-
vében Branyiczki Márk ezredes 
üdvözölte az egybegyűlt soka-
ságot, és úgy fogalmazott, hogy 
számos alkalommal és területen 
dolgoznak együtt a rendvédel-
mi szervek, és a közös esküjük, 
a köztük kialakult baráti viszony 
nagyon erős köteléket jelent ak-
kor, amikor segítenek a bajbaju-
tottakon.

„Védőszentünk, Szent Flórián 
a tűzoltóság lényegét, az állhata-
tosságot, a becsületet, a bajtársi-
asságot és a segíteni akarást tes-
tesíti meg, és ennek szellemében 
végezzük a mindennapi mun-
kánkat. Éves szinten úgy 2500 
esethez megyünk ki, és nagy 
eredménynek tartom azt, hogy a 

beavatkozás kultúrájától a meg-
előzés kultúrája felé mozdulhat-
tunk el a lakossággal közösen” – 
közölte Branyiczki Márk.

A Pest megyei rendőrök első 
embere megköszönte a külön-
böző társszervezeteknek – pol-
gárőröknek, az önkormányza-
toknak, az egyesületeknek és az 
önkénteseknek –, hogy segítik a 
munkájukat.

„Mind az általános, mind a 
rendkívüli feladatok ellátásá-
ban az állomány kiemelkedően 
és példaértékűen teljesített. Nem 
véletlen, hogy a rendőri munka 
nem egy foglalkozás, hanem iga-
zi hivatás. Javuló eredményes-
séggel végezzük a munkánkat, és 

ennek köszönhetően a lakosság 
egyre növekvő közbiztonságban 
élhet” – tette hozzá dr. Mihály Ist-
ván rendőr dandártábornok.

Az ünnepi beszédeket követő-
en aztán a civilek vették át a fő-
szerepet, és ettől kezdve program, 
program hátán váltotta egymást. 
A gyerekek végre kipróbálhatták 
a tűzoltók autóit, a rendőrök mo-
torjait, fényképezkedhettek a bol-
dog békeidőket idéző ruhákban 
lévő csendőrökkel és tűzoltókkal, 
vagy tapsolhattak a kutyás bemu-
tató főhőseinek, vagy a különbö-
ző táncbemutatók szereplőinek.

M. L.
Fotó: Ligeti Edina 

és KesziPress

Az ezeréves városban 
a helyi önkormány-
zat és a Madách Imre 
Művelődési Központ 

hosszú évek óta Európa Feszti-
vállal várja a jeles napon az ün-
neplő közönséget, amely számá-
ra – mint szerte Európában – a 
majális tartalma és üzenete az 
elmúlt évtizedek alatt megvál-
tozott. A politikai beszédeket, a 
felvonulásokat felváltotta a kö-
tetlen programok sokasága, kul-
turális és sportrendezvények, a 
bemutatók széles kínálata. 

Akik május elsején kiláto-
gattak a gyönyörű váci Duna-
parti sétányra, a város méltán 
nevezetes Zenepavilonjához, és 
környezetébe, azokat színpom-
pás látvány fogadta, melyben a 
kézművesektől kezdve, a hen-
na festőkön át megtalálható 

volt az ugrálóvár, a céllövölde, 
pónilovaglás lehetősége mellett 
a különböző bátorságpróbákig 
bezárólag szinte minden. A ki-
csik és nagyok egyaránt ked-
vükre válogathattak a progra-
mok közül, akik a kulturális és 
sportattrakciók mellett megíz-
lelhették a helyben sütött kür-
töskalácsot, a kenyérlángost 
vagy az ínycsiklandozó finom-
ságokat kínáló lacikonyha kí-
nálatát is. 

Az egész napos rendezvény 
háziasszonya ezúttal is a váciak 
kedvenc műsorvezetője, Fábián 
Nikilotte volt, aki színes és szel-
lemes gondolatok közreadásával 
mutatta be a fellépőket – köztük 
a város több iskolájának tehetsé-
ges fiataljait, mint pl. Tini Dance 
Team és a Silverstar Művészkép-
ző Iskola tagjait - akik produk-

cióikkal ezúttal is kivívták a kö-
zönség tapsát. 

A Matiné zenekar – csak ne-
vében gyermek, mert a két kivá-
ló felnőtt előadóművész, Balogh 
László és Gömör Tamás - nagy-
szerű pedagógiai érzékkel vonta 
be a kicsiket a közös éneklésbe, 
zenélésbe.  A siker garantált volt, 
miként a Countaktus Count-
ry zenekar fellépése is, mely-
nek muzsikájára táncra perdült 
a fesztivál közönsége is. 

Az esti órákban pedig 
a Pedrofon együttes zené-
jét élvezhették a Duna-parti 
Zeneipavilonhoz kilátogató vá-
ciak, és a szomszédos települé-
sekről érkező zenerajongók, akik 
számára kellemes élménnyel zá-
rult a váci Európa Fesztivál. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A Matiné zenekar



Dr. Hirling András, a választási bizottság tagja (balról), dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, 
dr. Kmetty Ildikó, a választási bizottság elnökhelyettese 
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Átvette országgyűlési 
képviselői mandátumát 

dr. Rétvári Bence

Épületavató Családi nap 
a Szent István 

Általános Iskolában
Átvette országgyűlési képviselői mandátumát dr. Rétvári Bence Máté, aki 
a Fidesz-KDNP jelöltjeként 51,41 százalékos támogatottsággal győzött az 
április 8-i választáson a Vác központú, Pest megyei 4. számú választóke-
rületben.

Dunakeszi várossá válásának 40. évfordulójának évében, a tavaly szep-
temberi tanévnyitó ünnepségre átadott új, 24 tantermes Szent István Álta-
lános Iskolában április 28-án tartották az épületavató Családi napot, amely 
valamennyi résztvevőt igazi közösségi élménnyel ajándékozott meg.

Sportmajális 
először

Az eddigi városi majálisok hagyományát megújít-
va idén először Sportmajálisra invitálták város-
unk lakóit május elsején a Katonadombra. A Du-
nakeszi Koncertfúvósok reggeli zenés ébresztő-
jét követően hamarosan családok sokasága in-
dult el a verőfényes keddi napon a megszokott 
helyszínre.

Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma 
ügyvezető minisz-
terhelyettese április 

20-án, péntek reggel nyolc óra-
kor vette át egyéni képviselői 
mandátumát dr. Kmetty Ildi-
kótól, az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bi-
zottság elnökhelyettesétől.

 Az ünnepélyes ceremóni-
án megjelentek a Vácot irányí-
tó kormánypárti városveze-
tők, Fördős Attila polgármester 
(KDNP), Pető Tibor alpolgár-
mester (Fidesz) és Mokánszky 
Zoltán alpolgármester (KDNP) 
és a képviselő-testület több 
tagja is a városháza dísztermé-
ben, ahol a választási bizottság 
nevében dr. Kmetty Ildikó is-
mertette a grémium április 14-i 
határozatát, amely megállapí-
totta, hogy az április 8-i válasz-
tás szabályos és eredményes 

volt, melyet dr. Rétvári Bence 
Máté, a Fidesz-KDNP jelelölt-
je nyert meg. Bejelentette, hogy 
a határozat 2018. április 17-én 
jogerőssé vált.

Dr. Kmetty Ildikó gratu-
lált dr. Rétvári Bence Máté vá-
lasztási sikeréhez miközben át-
nyújtotta megbízólevelét. Az 
országgyűlési képviselő rövid 
beszédében köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik részt 
vettek a szavazás lebonyolítá-
sában, továbbá azoknak a vá-
lasztóknak, akik éltek szava-
zati jogukkal. Dr. Rétvári Bene 
egyéni országgyűlési képvise-
lői minőségében tett első nyi-
latkozatában megköszönte a 
választók bizalmát.

Majd arról beszélt, hogy 
négy éve is magas, 64 százalék 
volt a részvételi arány, ám ezút-
tal, 2018-ban ennél is jóval ma-
gasabb, 73,51 százalék volt.

- Ez egy kimagasló részvétel, 
ami azt mutatja, hogy az em-
berek számára fontos volt a de-
mokrácia – tette hozzá Rétvári, 
aki szerint Magyarországon jól 
működik a demokrácia, hiszen 
nagyon széles körű volt az a vá-
lasztói kör, aki eljött és szava-
zással támogatta a véleményét. 
Rétvári Bence kiemelte, hogy a 
váci körzetben emelkedett a Fi-
desz-KDNP-re leadott voksok 
száma a 4 évvel korábbihoz ké-
pest, ami megerősítette őt ab-
ban, hogy az itt élők tovább-
ra is támogatják a kormány el-
képzeléseit. A választókerü-
let új országgyűlési képviselője 
megköszönte az ellenzéki je-
löltekre szavazók voksait is és 
arról biztosította őket, hogy a 
parlamentben őket is a legjobb 
tudása szerint fogja képviselni.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Laczkovich Krisz-
tina igazgató asz-
szony rövid köszön-
tője után kezdetét vet-

te a monstre program soro-
zat. Látványos műsorral ruk-
koltak ki az iskola kisdiákjai, 
akik később együtt táncoltak 
az óriási sikerrel fellépő peda-
gógusokkal.

Természetesen voltak poli-
tikusi beszédek is, akik az ese-
ményhez méltó ünnepélyes 
gondolatokat tolmácsoltak a 
szülőkkel, családtagokkal zsú-
folásig megtelt sportcsarnok 
közönségének. Elsőként Eich 
László, a Dunakeszi Tankerület 
vezetője, az ünnepelt oktatá-
si intézmény korábbi igazgatója 
kedves szavakkal emlékezett az 
együtt töltött alkotó évekre, ma 
már az ország legmodernebb 

általános iskolájának elismerés-
re méltó pedagógus közösségé-
nek teljesítményéről.

Tuzson Bence, a város újjá-
választott országgyűlési kép-

viselője az összefogás, a tuda-
tos építkezés jelentőségének 
hangsúlyozása mellett kiemel-
te, hogy hazánk legmoder-

nebb általános iskoláját Du-
nakeszin sikerült felépíteni, 
melynek korszerű felszerelt-
sége és a pedagógusok elhiva-
tottsága a garancia arra, hogy 

a diákok versenyképes okta-
tásban részesüljenek.

Dióssi Csaba polgármester – 
miközben elismeréssel beszélt 
az új iskola felépítésében aktív 
szerepet vállalók példaértékű 
közreműködéséről, az állami 
beruházásról – úgy fogalma-
zott, hogy noha Dunakeszi vá-
rossá válásának 40. évforduló-
jának évében, 2017-ben épült 
uszoda, újra van Duna-par-
ti strandja a városnak, felépült 
a balatoni üdülő, de szerinte 
hosszú távon az új, 24 tanter-
mes Szent István Iskola felépí-
tése marad meg a helyi polgá-
rok emlékezetében.

A sportcsarnokban rende-
zett színvonalas épületava-
tó ünnepség záróakkordja-
ként kölyök pezsgővel koccin-
tottak a fiatalok és a felnőttek, 
majd kezdetét vették a kézmű-
ves foglalkozások, a szabadté-
ri sport- és közösségi progra-
mok. 

V. I.
Fotó: KesziPress

A sport nem ismer 
korhatárokat. Bár 
a versenysportnak 
megvannak az élet-

kori sajátosságai, de a mozgás 
szeretete fiatalok, idősek szá-
mára egyaránt örömet, egész-

séges jó közérzetet jelenthet. 
Bizonyság volt erre a prog-
ramfolyamot elindító Öröm-
tánc Edittel, melynek során 
szépkorúak zenére jókedvűen 
mozgatták át izmaikat.

Az önkormányzati sátor előtt 

Dióssi Csaba (képünkön) fárad-
hatatlanul adott az érkező gyer-
mekes családoknak léggömbö-
ket, akik közül akadtak, akik 
közös fotót is készítettek a vá-
rosvezetővel.

A Katonadombot sátraikkal 

birtokba vették a városunk-
ban tevékenykedő sportegye-
sületek. A szakosztályok közül 
jónéhány nem csupán szóróla-
pokkal, ismertetőkkel segítet-
te eligazodni az érdeklődőket 
működésükről, hanem arról is 

gondoskodtak, hogy a sakktól 
a kosárlabdáig, a triatlontól a 
jégkorongig játszani is invitál-
ták az ifjakat, korosabbakat. 
A Révész István Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője, dr. Kere-
kes Dóra meseolvasással hívta 
szellemi kalandtúrára az óvo-
dás korúakat. A Duna parton 
a kajakozással és sárkányhajó-
zással ismerkedhettek a vizek 
szerelmesei.

Az ingyenes ugráló várak és 
a vidám park játékai egész nap 
a csúcsra jártatás szintjén mű-
ködtek. A sokezres közönség 
soraiban bizonyára senki sem 
unatkozhatott s erről a nagy-
színpadi produkciók is gon-
doskodtak. A pom-pomtól a 
küzdősportokig, az akrobati-
kus rock and rolltól a ritmikus 
gimnasztikáig az ezekre szako-
sodott szakosztályok különbö-
ző életkorú csapatai mutatták 

be tudásuk színe-javát. A nap 
végéhez közeledve a Dunake-
szi Koncertfúvósok adtak szó-
rakoztató zenei művekből ösz-
szeállított műsort. S végül a 
V-Tech zenekar és Csordás Tibi 
nagy sikerű koncertje követke-
zett.

De miért is volt ezen a na-
pon a főszereplő a sport? Éve-
ken át visszatérő programként 
főként kulturális műsorok szí-
nesítették az ünneplést. Most 
viszont szakított a városveze-
tés ezzel a sorozattal s mivel 
Dunakeszin rendkívül népsze-
rű a sport, ezért döntöttek úgy, 
hogy ez alkalommal egy egész 
napot szánnak népszerűsítésé-
re. S hogy ezt követően meny-
nyi érdeklődő keresi majd fel a 
szakosztályokat, arra egy idő 
után érdemes lesz visszatérni.

Katona M. István
A szerző felvétele 
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Az avatás ünnepélyes pillanata

A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi 
díja az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól 
fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, 
e-számlával. 

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3. Tel.: (06 28) 536 596

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, 
RÉSZLETRE!

CSALÁDI  TV-CSOMAG,  
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla 
csomagokra érvényes. A hat havi díjmentesség az internet- 
és telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla csomagba 
foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart 
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható 
meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre 
nem vonatkozik.

6 HÓNAPIG

INGYEN

Négy évtized után megújult a verőcei egészségház
A verőcei polgárok régi álma vált valóra ma, amikor felavathatjuk a megújult, megszépült egészségházunkat, amely 1976-ban nagyrészt társadalmi munkában épült – mondta 
ünnepi köszöntőjében Grauszmann György, a település polgármestere, aki e jeles eseményen örömmel köszöntötte dr. Rétvári Bencét, az EMMI miniszterhelyettesét, a válasz-
tókerület országgyűlési képviselőjét, dr. Dukai Miklóst, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárát, a váci és a szobi járási hivatal vezetőit, a környező tele-
pülések polgármestereit, a verőcei egészségügyben dolgozó orvosokat, gyógyszerészeket, védőnőket, az egészségügyi intézmény felújításában közreműködő vállalkozókat. 

- A hetvenes évek modern épülete 
felett mára eljárt az idő, ezért nagyon 
megörültünk, amikor a kormány és 
az EU által kiírt pályázatból homlok-
zati szigetelésre, nyílászáró cserére és 
napelemek felhelyezésére 78 millió fo-
rintot nyertünk három verőcei épület 
felújítására – emelte ki Grauszmann 
György az április 27-i avató ünnep-
ségen.

A település polgármestere elmond-
ta, hogy az elnyert pályázati forrás-
ból 22 millió jutott az egészségház fel-
újítására, melyhez a Belügyminisz-
tériumtól is kaptak 30 millió forin-
tot, amiből tetőfödém és a vizesblokk 
újult meg. 

- A pályázati és támogatási össze-
get Verőce Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 40 millió forint önerő-
vel egészítette ki, melynek köszön-
hetően az épület alsó szintjét teljes 
mértékben felújítottuk. Kicseréltük a 
villanyvezetékeket, világítást, burko-
latokat, biztonsági rendszert – ismer-
tette Grauszmann György, aki hoz-
zátette; sokan nehezményezték, hogy 
miért költenek ennyi pénzt az egész-
ségház fejlesztésére. – Ma is vallom, 
hogy a felújítással a következő negy-
ven évre fejlesztettük az egészséghá-
zat, amely a verőcei polgárok élet-
minőségének javítását szolgálja nap, 
mint nap, akiknek a létszáma évről 
évre örvendetesen növekszik – érvelt 
a polgármester.

Grauszmann György ünnepi kö-

szöntőjében bejelentette, hogy az épü-
let alsó szintjében – melyben egyéb-
ként lift is van - a fogorvos mellett a 
védőnői-, a gyermekorvosi-, és házi-
orvosi szolgálat fogadja a pácienseket. 

A település polgármestere köszö-
netet mondott a református egy-
háznak, amely az átmeneti időszak-
ban helyet biztosított az egészség-
ügyi intézmények működéséhez. 
Grauszmann György a magyar kor-
mánynak is kifejezte köszönetet a tá-
mogatásért, de elismeréssel a hangjá-
ban beszélt a képviselő-testület tagjai 
és munkatársai példás együttműkö-
déséről, a vállalkozók jó minőségben 
és határidőre elkészült munkájáról is. 

A felújított épületet Márkus Gábor 
református lelkész áldotta meg, majd 
dr. Dukai Miklós a helyi közösség pél-
dás összefogását méltatta. A Belügy-
minisztérium helyettes államtitkára 
ünnepi beszédében kiemelte, hogy a 
szaktárca a költségvetésben 5 milli-
árd forintot tervezett önkormányza-
ti fejlesztéseket szolgáló pályázatokra, 
ám a magyar gazdaság jó teljesítmé-
nyének köszönhetően további 17 mil-
liárddal sikerült növelni a pénzügyi 
forrás keretét. – Ennek köszönhető-
en minden olyan települést ki tud-
tuk szolgálni, amelynek a pályázata 
arra érdemes volt. Ezen a pénzen uta-
kat, hidakat, járdákat is fel lehet újí-
tani. Az önkormányzatoknak egyéb-
ként a közösségépítésben is nagy sze-
repük van, melyet jól példáz az önök 

eredményes és sikeres összefogása is, 
melyhez gratulálok – zárta ünnepi 
köszöntőjét dr. Dukai Miklós helyet-
tes államtitkár. 

Dr. Rétvári Bence ünnepi beszéde 
kezdetén köszönetet mondott az ápri-
lis 8-i országgyűlési képviselő válasz-
táson elnyert 51,5 százalékos, kima-
gasló támogatottságáért, a választók 
bizalmáért, akiknek köszönhetően a 
Vác központú Pest megyei 4. válasz-
tókerület 34 településének polgárait ő 
képviselheti az Országgyűlésben. 

Az EMMI miniszterhelyettese a 
képviselőként elmondott hálás szavak 
után azt hangsúlyozta, hogy a beteg-
séget mindig jobb megelőzni, melyet 
elősegíthet pl. az egészségház felújítá-
sa, a működés feltételeinek korszerű-
sítése is. 

- A verőceihez hasonlóan máshol 

is újultak meg egészségházak, hiszen 
pár héttel korábban Szokolyán adhat-
tunk át egy megújult egészségházat. A 
környék 11 településének egészséghá-
za is megújul a tavaly év végi belügy-
miniszteri pályázat segítségével. Több 
helyen energetikai fejlesztés valósul 
meg. A környék 34 településének 15 
egészségháza újul meg a jövőben. Új 
műszervásárlásra kerülhet sor, mely-

nek köszönhetően több és színvona-
lasabb szolgáltatást tudnak megva-
lósítani az egészségügyi dolgozók. 
Sok esetben nem kell elmenni Vác-
ra a Szakorvosi Rendelőintézetbe, ha-
nem helyben tudják majd elvégezni a 
betegellátást. Összességében 1,2 mil-
liárd az az összeg, melyet a környék 
egészségügyi intézményeinek a fel-
újítására tudunk fordítani – jelentet-
te be a miniszterhelyettes, aki ismer-

tette azt is, hogy a település rendőr-
ségi épülete és az iskola tornaterme is 
megújul az energetikai korszerűsítés-
nek köszönhetően. 

Mint elhangzott Verőce és Kisma-
ros külterületi útjainak megújítására 
57 millió forint áll rendelkezésre. 

Dr. Rétvári Bence – miközben 
az egészségügyi dolgozók áldoza-
tos helytállását méltatta – elmondta, 

hogy a kormány az elmúlt négy évben 
összesen 520 ezer forinttal emelte meg 
a háziorvosok praxisát, amely a helyi 
önkormányzatok számára e mellett 
lehetővé tette, hogy elengedjék a házi-
orvosok helyi iparűzési adóját.  Jó ér-
zéssel mondhatjuk, hogy 2010 óta 802 
ezer forintról - átlagosan - 1,5 millió-
ra növekedett a háziorvosok praxisa. 
Reményeink szerint e döntés is von-
zóbbá teszi a háziorvosi pálya válasz-
tását – hangzottak a miniszterhelyet-
tes optimista gondolatai, aki befejezé-
sül gratulált a verőcei egészségház fel-
újításához. 

Dr. Cserni István háziorvos -, aki 
2003-ban édesapjától vette át a praxist 
– széles körű áttekintést adott a helyi 
egészségügyi ellátásban bekövetke-
zett pozitív változásokról, a szolgálta-
tások minőségi javulásáról. Érzékel-
tette azt a folyamatot, amelynek kez-
detén – a hatvanas években - az édes-
apja még úgy végezte gyógyító tevé-
kenységét, hogy nem volt vezetékes 
víz, a mellékhelyiség a kertben volt. – 
Ma pedig, a felújításnak köszönhető-
en egy korszerű, minden igényt kielé-
gítő egészségházban fogadhatjuk pá-
cienseinket – húzta alá dr. Cserni Ist-
ván, Verőce háziorvosa.

A beszédek elhangzását követően a 
nemzeti színű szalag átvágásával ün-
nepélyesen is felavatták a község fel-
újított egészségházát. 

Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós
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Egy modernizált cementgyár 
kulisszái mögé tekinthetnek be 

a váci lakosok

Megkezdődik a váci szennyvíz-
tisztitó telep szennyvíziszap 
hasznosításának fejlesztése 

Bemutatkozik 
a Tapasztalt Társaság 
Közérdekű Nyugdíjas 

Szövetkezet 

Évről évre töretlen a népszerűsége a Duna-Dráva Cement Kft. nyílt napjá-
nak, amelynek a Váci Cementgyár ad otthont. Idén azonban egy újdonság is 
várja azokat, akik május 18-án ellátogatnak a gyárba: az elsők között néz-
hetik meg a nemrégiben lezárult környezetvédelmi beruházás eredményeit.

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással való-
sul meg "A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fej-
lesztése" című KEHOP-5.1.3.-17-2017-00001 azonosítószámú projekt, amely-
nek köszönhetően 2019. év végére befejeződik a telep iszap- és gázvona-
li fejlesztése. A beruházás hozzájárul az érintett környezet megóvásához, a 
megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának csökkentéséhez. A projektet a Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program keretében 404 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatás felhasználásával valósítja meg a DMRV Zrt.

Mint minden év-
ben, idén is több 
száz érdeklődő-
re számít a Váci 

Gyár május 18-án. A program 
sikerességét az is mutatja, hogy 
évről évre egyre hamarabb 
fogynak el a meghirdetett sza-
bad helyek. Ez szerencsére azt 
is jelenti, hogy a környékbelie-
ket igencsak érdekli, hogy mi-
lyenek a környezetükben mű-
ködő cementgyár mindennap-
jai. A DDC elsősorban magán-
személyek, családok és iskolás 
csoportok számára nyitja meg 
a kapuit azért, hogy a cement-
gyártás iránt érdeklődő lai-
kusokat megismertesse tevé-
kenységével. Fontos ez, hiszen 
a gyár évtizedek óta a régió 
egyik meghatározó szereplője. 
A rendezvény mindezek mel-
lett családi programként is bi-
zonyított már a korábbiakban.

De miért is ennyire népsze-
rű a rendezvény? A nyílt nap 
során a látogatók gyár- és bá-
nyalátogatáson vehetnek részt, 
az utóbbi során pedig még a 
városi panorámát is megcso-
dálhatják. A DDC közérthe-

tő formában mutatja majd be 
vendégei számára a cement-
gyártás folyamatát, mindezt 
úgy, hogy a legkisebbek szá-
mára is élvezetes legyen. A 
résztvevők bepillantást nyer-
hetnek egy európai csúcstech-
nológiával működő gyár ku-
lisszái mögé. A szakmai prog-
ramok mellett interaktív ját-
szóházzal és frissítőpontokkal 
is igyekszik a vállalat a látoga-
tók kedvében járni.

Az idei nyílt nap egyik leg-
nagyobb attrakciójának ígér-

kezik a frissen befejeződött 
környezetvédelmi beruházás, 
amelynek eredményeit saját 
szemükkel is megtekinthetik a 
látogatók. 

A tavalyi nyílt napról készült 
kisfilmet a vállalat Youtube 
csatornáján tekintheti meg.

A nyílt napon történő rész-
vétel ingyenes, azonban re-
gisztrációhoz kötött. Jelent-
kezni a DDC honlapján lehet: 
www.duna-drava.hu/nyilt-nap 

Jelentkezési időszak: 
2018. április 23 – május 9.

A szennyvíztisztító-
telepi fejlesztés célja 
egyrészről a szenny-
víztisztító telepen 

keletkező iszapok mennyisé-
gének csökkentése, másrészről 
a keletkező, magas metán tar-
talmú biogáz gazdaságos hasz-
nosítása. A váci szennyvíztisz-
tító telep iszap- és gázvona-
li fejlesztésével megújuló ala-
pú villamos energia termelése 
és METÁR rendszeren keresz-
tül történő értékesítése való-
sul meg.

A villamos energiát gázmo-
tor-generátor egységek állítják 
majd elő. Működésük során je-
lentős mennyiségű hőenergia 
is keletkezik, amely a rothasz-
tók fűtésére fordítható. A vil-
lamos energia értékesítéséből, 

illetve a hőenergia telephelyen 
belüli hasznosításából (földgáz 
fogyasztás kiváltásából) adó-
dóan a telephely összességében 
számottevő gazdasági haszon-
ra tehet szert. Az energiater-
melő rendszer megbízható, fo-
lyamatos, energetikailag haté-
kony és gazdaságos működésé-
hez azonban elengedhetetlenül 
szükségesek a tervezett iszap-
vonali kialakítások.

A fejlesztéssel 0,8 MW meg-
újuló villamosenergia kapaci-
tás biztosítására nyílik lehe-
tőség, az üvegházhatást oko-
zó gázok éves csökkenése vár-
hatóan 100.760,62 tonna CO2 
egyenérték lesz. A megújuló 
energiaforrásból 13.579,14 GJ/
év energiamennyiség állítha-
tó elő.

A beruházás hazánk meg-
újuló energiatermelési, pri-
mer energia felhasználás-csök-
kentési, energiahatékonysági, 
üvegházgáz-kibocsátási, vala-
mint energiafüggetlenségi cél-
kitűzéseit egyaránt szolgálja. 
A projekt hatására a környé-
ken keletkező szennyvízisza-
pok és szerves hulladékok ke-
zelése (energetikai hasznosítás 
keretében) a környezet terhelé-
se nélkül, megnyugtató, ellen-
őrzött módon oldódik meg.

A kivitelezési munkák vár-
hatóan 2019. december végéig 
tartanak, a projekt lezárására 
2020. február végén kerül sor.

A projektről további infor-
mációk a www.dmrvzrt.hu 
weboldalon érhetők el.

- Mi ez a vállalkozási forma 
és milyen tevékenységet foly-
tat? – kérdeztük Deák Bálint-
tól, a szövetkezet ügyintézőjé-
től.

- 2017 nyarán lépett életbe az 
a törvény, amely lehetővé teszi 
nyugdíjas szövetkezetek létre-
hozását. A szövetkezetet ter-
mészetes személyek alkotják, 
és legalább 90%-uk öregsé-
gi nyugdíjban részesül. Fő cél-
juk az aktív időskorúak mun-
kaerőpiacra történő visszatéré-
sének elősegítése, hozzájárulva 
ezzel a tagok gazdasági helyze-
tének javulásához, a szakmai 
tapasztalatok átadásához, vala-
mint a foglalkoztatási nehézsé-
gek megoldásához.

- Ki számára előnyös?
- A nyugdíjas szövetkeze-

ti forma mind a munkáltató, 
mind a munkavállaló részé-
re előnyös feltételeket jelent: A 
munkavállaló megválaszthat-
ja, hogy hol, hány órában, mi-
lyen munkabeosztással dolgo-
zik. A bérét nem terhelik kü-
lönböző járulékok, csak 15% 

személyi jövedelemadót kell fi-
zetni. A megszerzett jövede-
lem (amely a bruttó bér 85%-
a) nem számít bele a a nyug-
díjba, amelyet továbbra is meg-
kap. A munkáltató a nyugdíjas 
korú emberek alkalmazásával 
megoldást találhat a fennálló 
munkaerőhiány enyhítésére. A 
nyugdíjas szövetkezet megke-
resi az adott munkakörre a leg-
megfelelőbb személyt, elvégzi 
a munkáltatói adminisztráci-
ót. Törvényesen olcsóbb, mint 
bármely más legális kifizeté-
si forma.

- Az érdeklődők számá-
ra mit érdemes tudni a Ta-
pasztalt Társaság Közérdekű 
Nyugdíjas Szövetkezetről?

- Pest megyében is jellem-
ző, hogy több területen komoly 
munkaerőhiánnyal kénytele-
nek szembesülni a cégek, és 
erre a problémára nem jelent 
végleges megoldást a fiatalabb 
munkavállalók toborzása. Ezt 
az állapotot felismerve, és ha-
tékony megoldást javasolva 
alakult meg a Tapasztalt Társa-

ság Közérdekű Nyugdíjas Szö-
vetkezet, Dunakeszi székhely-
lyel 2018 elején.  A Szövetkezet 
keresi és várja a magukat ak-
tívnak érző, nyugdíjas szemé-
lyek jelentkezését, valamint a 
térségben működő olyan vál-
lalkozásokat, cégeket, amelyek 
a nyugdíjas szövetkezeti forma 
által nyújtott kölcsönös elő-
nyök alapján készek alkalmaz-
ni a Tapasztalt Társaság által 
közvetített nyugdíjasokat. 

- Hol és hogyan lehet csat-
lakozni a Tapasztalt Társaság 
Közérdekű Nyugdíjas Szövet-
kezethez?

- Az érdeklődők az alábbi 
elérhetőségeken jelentkezhet, 
akik számára részletes tájékoz-
tatás adunk: Tapasztalt Társa-
ság Közérdekű Nyugdíjas Szö-
vetkezet, e-mail: tapasztalt.
szov@gmail.com, levelezési cí-
münk 2120 Dunakeszi, Duna 
sor 27., telefonon pedig a +36 
30 495 5848, valamint a 06 27 
633 689-es számon lehet elér-
ni szövetkezetünket – mondta 
Deák Bálint ügyintéző. 

Sajtóközlemény
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RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679

A nyers kristályból lesz a gyémánt  Técsői diákok 
vendégeskedtek 

Vácott
Az impozánsan megújult külsejű Gödi Németh László Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Isko-
lában április 18-án növendék és tanári koncerttel zárult a névadó születésnapja alkalmából hagyomá-
nyosan megrendezett Németh László hét. 

A kárpátaljai testvérváros, Técső képviseletében 
tizenhárom középiskolás diák vendégeskedett 
Vácott a Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király 
Közgazdasági Szakgimnáziuma szervezésében.

Az energetikai kor-
szerűsítéssel és nap-
elemek felszerelésé-
vel fejeződtek be a 

munkálatok, tudtuk meg Bajkó 
Ildikó igazgató asszonytól. 
Folytatásként pedig elkezdő-
dik kilenc új tanterem építése.

Ami pedig az ünnepi ren-
dezvényt illeti, megnyitásként 
jeles vendégeket köszönthetett 
Bajkó Ildikó. Jelen volt az író 
leánya, Németh Magda, unoká-
ja Némethy László (képünkön),  
dr. Nagy Attila, a Polgármeste-
ri Hivatal aljegyzője, Vaczula 
Krisztina polgármesteri refe-

rens, Sipos-Vizaknai Gergely, 
református lelkipásztor és Kis-
Simon László, az intézményi 
tanács elnöke, valamint nyug-
díjas tanárok.   

– Minden évforduló, kötőd-
jön az kisebb vagy nagyobb 
eseményhez, megkülönböz-
tetett figyelmet érdemel. Szá-
munkra ilyen fontos esemény 
a Németh László hét – mond-
ta az igazgató asszony. – A na-
pokban az íróhoz kötődő vetél-
kedőt, rajzversenyt, mesemon-
dó megmérettetést, sportver-
senyt rendeztünk s most ünne-
pi koncerttel zárjuk ezt a szép 
sorozatot. 

Majd így folytatta: – Sok 
embernek van szerencseszá-
ma, iskolánknak a nyolcas le-
het az. Miért is? 110 éve, 1908-

ban indult el az oktatás Gödön. 
Negyven éve épült fel iskolánk 
az Ifjúság közben, majd 1998-
ban tíz tanteremmel bővült az 
intézmény. Névadónk emlék-

tábláját 2008-ban avattuk fel 
s az idei évben kilenc új tan-
terem építése veszi kezdetét. S 
ugyancsak idén kaptuk meg a 
Magyar Alapfokú Művészetpe-
dagógiai Értéktár címet. Név-
adónk 1901. április 18-án szü-
letett, akinek a nevét 1979-ben 
vettük fel, s ennek jövőre lesz 
a negyven éves évfordulója. S 
még egy érdekesség, amiben 
szintén szerepel a 8-as szám: 
a 17 éves gimnazista Németh 
László 1918 nyarán szeretett 
bele gödöllői nyaralása során a 
13 éves Démusz Ellába, aki az-
tán egy életre társa lett. 

Személyes emlékként idéz-
te fel az igazgató asszony, hogy 
amikor ugyanitt volt diák, a 
felső tagozatos vers- és próza-
mondó versenyen Ella nénitől 
vehette át a jutalomkönyvet, 
egy Németh László kötetet.

Végül az író ma is figyelemre 
méltó gondolatát idézte: „Azért 
vagyok pedagógus, hogy a ter-
mészetnek nyers gyémántját 
szép vigyázattal, csendben csi-
szoljam kristályba.”

Beszédét követően sor került 

a különböző versenyek, köztük 
a Németh László vetélkedő dí-
jainak átadására, melyeket Né-
meth Magdától és Némethy 
Lászlótól vehették át a megmé-
rettetéseken jeleskedő diákok.

Az ünnepség folytatásaként 
a közönség Szavári Anita mű-
vészeti igazgatóhelyettes kon-
ferálásával a művészeti isko-
la hangszeres növendékeinek 
színvonalas koncertjét hallgat-
hatta meg.

Záróakkordként az épü-
let előkertjében sor került a 
hagyományos tujafa ültetés-
re, melynek során végzős diá-
kok egy csoportja beszélt arról, 
hogy a fa generációk összetar-
tozását jelképezi, 

Az ünnepi hét este a mű-
vésztanárok koncertjével feje-
ződött be.

Katona M. István
A szerző felvétele

A két kísérő tanár-
ral és a sofőrökkel 
együtt tizenhét tagú 
csoport természete-

sen a városházára is ellátoga-
tott, ahol Fördős Attila polgár-
mester fogadta a delegációt.

A városvezető vázlatosan tá-
jékoztatást adott a vendégek-
nek Vác történelméről, az épí-
tészeti örökségről, az egyéb 
kulturális értékekről, a város 
gazdasági-társadalmi-politikai 
tudnivalóiról.

- Nagy öröm, hogy Técső is 
a testvértelepülésünk, hiszen 
a mostani városvezetésnek a 
külkapcsolatok vonatkozásá-
ban a határokon túl élő ma-
gyar közösségekkel való mi-
nél szorosabb és minél kiter-
jedtebb kapcsolattartás az el-
sődleges szempontja. A kár-
pátaljai partnerkeresésben mi 
voltunk a kezdeményezők, és 
elmondhatjuk, hogy egyre in-

kább erősödik ez az összefo-
gás. Egy nyelvet beszélünk, 
közös a kultúránk, ebből kö-
vetkezően pedig nem lehet 
olyan akadály, amit ne tud-
nánk elhárítani azért, hogy 
a magunk szintjén mi is hoz-
zájáruljunk a nemzeti egység 
erősítéséhez - mondta Fördős 
Attila.

A vendégek kirándulást tet-
tek a Dunakanyarban, elláto-
gattak a fővárosba is ellátogat-
nak, de talán még lényegesebb, 
hogy a négy nap kiváló alkal-
mat kínált a házigazda és a lá-
togatóba érkezett fiatalok kö-
tetlen ismerkedésére – olvas-
ható az önkormányzat hivata-
los weboldalán. 

A técsői fiatalok vendéglá-
tását a közgazdasági szakgim-
náziumnak a "Határtalanul" 
program keretében benyúj-
tott, pozitívan elbírált pályáza-
ta tette lehetővé.
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Gyönyörűen zengett a Misa 
Tango a Fehérek templomában

Frissen felfedezett munkák a Czóbel 
Múzeum újrarendezett Czóbel-kiállításán

Klasszikus zenei koncertek Gödön

Nyugodt szívvel kijelenthetjük: hely- és zenetörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű kon-
certnek adott helyet április 20-án a váci Fehérek temploma.

A 15 éves  "Belépés 
családostul" program-
sorozat 2015. júniusa 
óta gazdagodott a klasz-
szikus zenei koncertek 
szervezésével, egy-egy 
esetben pedig filmvetí-
tést is beiktatunk.

A hangversenyen a 80 
éve alapított, Sándor 
Bence karnagy vezé-
nyelte Vox Humana 

Énekkar és a Vác Civitas Szim-
fonikus Zenekar alkalmi kis-
együttese - hazai bemutatóként 
-  előadta Martin Palmeri ar-
gentin kortárs zeneszerző Misa 
a Buenos Aires (Misa Tango) 
című, a nyugati klasszikus és a 
latin hangzást ötvöző zenemű-
vét, éspedig a szerző közremű-
ködésével.

Igen, Martin Palmeri a világ 
legelegánsabb koncerttermei-
ben tartott előadások mellett 
fontosnak érezte, hogy műve 
magyarországi bemutatóján is 
zongorázzon, itt volt és jól lát-
hatóan nagyszerűen érezte ma-
gát a koncerten.

Műkritikusok sora dicsér-
te - nem fukarkodva a mélta-
tó jelzőkkel - az elmúlt évek-

ben az 1996-os keltezésű zene-
művet, amelyet óriási sikerrel 
mutattak be szerte a világban, 
a szerző szülőhazájától kezdve 
Európa számos koncerttermé-
ben, megannyi monumentá-
lis templomban vagy épp New 
Yorkban, a Broadway-n.

Laikusként csatlakozom a 
műértőkhöz, ha csak annyival 
is, hogy megerősítem: érdemes 
meghallgatni a művet bármi-
lyen formátumú hanghordozó-
ról vagy akár a netről.

Hozzáteszem: élő megszó-
lalásban különösen nagyszerű 
élményt adhat a monumentá-
lis szerzemény meghallgatása 
- és ilyen csodálatos, varázsla-
tos, égig emelő élményben le-
hetett részük azoknak, akik 
április 20-án ott lehettek a Fe-
hérek templomában a mű első 
magyarországi bemutatóján.

A Vox Humana Énekkar 

alapításának 80. évfordulóján 
még számos nagyszabású kon-
certet ad majd az év folyamán.

A Vox Humana mára foga-
lom a zenei életben. Az ének-
kar eredendően egy zeneszere-
tő baráti társaságnak köszön-
heti létét, akik 1938-ban elha-
tározták, hogy hivatalosan is 
kórussá szerveződnek. Első ve-
zetőjük Sümegh Miklós volt.

Sümegh Miklós 1942-ben 
váratlanul megvált a társa-
ságtól, és ekkor felmerült az 
együttes feloszlásának ve-
szélye is. Ám a tagok kiáll-
tak a megkezdett közös mun-
ka folytatása mellett. Az ének-
kar vezetésére az egyik fiatal 
tagot, az akkor zongoratanul-
mányait folytató Maklári Jó-
zsefet kérték fel, aki ettől kez-
dődően egészen 1999-ben be-
következett haláláig a kórus 
élén állt.

Az igazi szakmai kiugrást az 
1961-ben, a debreceni I. Bar-
tók Béla Nemzetközi Kórus-
versenyen, és rá két évre, a XI. 
Arezzoi Nemzetközi Kórus-
versenyen elért I. helyezés je-
lentette.

Az énekkar a kezdetektől 
fogva a hazai és ezen belül a 
váci fellépéseket tekinti legfon-
tosabb feladatának, ennek elis-
meréseként - sok más díj mel-
lett - elnyerték a Pro Urbe ki-
tüntető címet is.

A kórus feszített munkatem-
póban, ám oldott hangulat-
ban, heti két alkalommal pró-
bál a Madách Imre Művelődési 
Központban, hogy minél ma-
gasabb művészi színvonalon 
tudjon eleget tenni felkérései-
nek, és megfelelni értékközve-
títő szerepének. 

Ribáry Zoltán

Czóbel Béla több frissen 
felfedezett munkáját is 
bemutatja a szentend-
rei Ferenczy Múzeumi 

Centrum (FMC) Czóbel Múze-
umának május 4-én nyíló, újra-
rendezett kiállítása. 

Czóbel Béla életműve még 
mindig rengeteg titkot rejt, ebbe 

pedig a harmadszorra felfrissített 
szentendrei tárlat ismét betekin-
tést ad: a már ismert és a raktár-
ból nemrég előkerült képek mellé 
most tizenhárom eddig nem lá-
tott festmény érkezett a Czóbel 
Múzeumba - közölte az MTI-vel 
az FMC.

Mint a múzeum emlékeztet, a 

művész hosszú élete során csak-
nem ezer képet festett, amelyből 
több száz elveszett, és a mai na-
pig ismeretlen helyen lappang. 
Néhány frissen előkerült munkát 
a közönség is láthat Szentend-
rén, folytatódik továbbá az a ha-
gyomány, hogy a Czóbel Múze-
um olyan képeket is kiállít, me-

Az idei május ki-
emelkedő ese-
ményeire várjuk 
az érdeklődőket: 

5-én a Holló Aurél-Szabó 
Judit házaspár a házigaz-
dája egy gyönyörű kamara-
estnek, melyen nyolc kivá-
ló zenész lép föl. Május 11-
én Török Ferenc 1945 című 
filmjét vetítjük, mely után 
beszélgetés is lesz a rende-
zővel rengeteg díjat kiér-
demlő alkotásáról. Másnap, 
12-én ismét vendégünk 
lesz az óriási népszerűség-
nek örvendő Ránki Dezső-
Klukon Edit zongoramű-
vész házaspár, idén négy-
kezes műveket adnak elő. 
Szeretettel várjuk a zene- és 
filmkedvelő közönséget!

Wagner László

lyeknek mindkét oldalára került 
festmény Czóbel vagy valame-
lyik kortársa kezétől.

Idén három festmény hátol-
dalát tekintheti meg a látogató: 
ezek a frissen feltárt képek ed-
dig átfestve, rejtve szunnyadtak. 
A bergeni szélmalmot ábrázoló 
kép hátoldalán, a fehérre mázolt 
felület alatt egy olyan nonfigura-
tív festményt találtak a szakem-
berek, melynek felbukkanása - a 
teljes feltárás után - nemzetkö-
zi viszonylatban is szenzációnak 
ígérkezik - árulta el az FMC.

Czóbel korai, posztimpresszi-
onista és fauve periódusából ez-
úttal is kiváló, főműveknek te-
kinthető alkotások egészítik ki 
a múzeum törzsanyagát. Közü-
lük is kiemelkedik a művész egy 
Nyergesújfalun festett tájképe, 
amely által a fauve-izmus hazai 
elterjesztéséhez köthető nyergesi 
korszaka első alkalommal látha-
tó a múzeum falai között.

Az idei év harmadik meglepe-
tése egy amerikai magángyűj-
tőtől kölcsönkapott festmény, 
amely eddig katalogizálva sem 
volt. A Gyermekek a réten című 
képet Czóbel 1904-ben, nagybá-
nyai korszakában festette, és biz-
tosan tudható, hogy ez az eddig 
ismert legnagyobb kompozíció 
akkori időszakából.

Az "új" képek nagyrészt Auszt-
riából, Németországból, Francia-
országból és a tengerentúlról ér-
keztek, és számos olyan ritka-
ság van köztük, amely még soha 
vagy emberöltők óta nem szere-
pelt magyarországi kiállításon. 
A legkomolyabb hozzájárulást 
a bajorországi Buchheim Múze-
um nyújtotta, ahonnan három, 
valóban ritkaságszámba menő, 
korábban ismeretlen Czóbel-mű 
érkezett.



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

8 XX. évfolyam 9. számDunakanyar Régió

Újabb nemzetközi 
military versenyt 
rendeznek Alagon

Idén immár hetedik alkalommal rendezik meg Dunakeszi-Alagon a nem-
zetközi military lovastusa versenyt, melynek a Kincsem Nemzeti Kft. lesz 
a házigazdája. Mint azt Bus Antaltól, a rendező magyar cég képviselőjé-
től megtudtuk ezúttal mind a három versenyszámnak – díjlovaglás, terep-
verseny, és a díjugratás – az egykoron Európa hírű alagi pálya ad otthont. 

A díjlovaglás a lovas és 
a ló összhangjáról, 
technikai felkészült-
ségéről „szól”, míg 

másnap a terepversenyen a ló 
fizikai felkészültségét, gyorsa-
ságát, erejét, nem utolsó sorban 
bátorságát mérik össze a há-
rom csillagos versenyen, mely-
nek 6,5 kilométer a távja. Az 
ember és a ló alkotta párosnak 
a zöldmezőn, dombra, vízbe, 
vagy vizes árokba épített mint-
egy 25-30 akadályt kell leküz-
denie. Ráadásul időre. Harma-
dik nap rendezik a díjugratást, 
amely a ló engedelmességéről, 
fizikai terhelhetőségéről ad hű 
képet – mondta Bus Antal, aki 
hosszú éveken át irányította az 
Alagi Trénigközpontot.

Az első nemzetközi mili-
tary versenyt 2011-ben rendez-
te Alagon a Nemzetközi Lovas 
Szövetség a Kelet-európai nyi-
tás jegyében. 

– Az európai szövetség de-
legációja felmérte az ország 
adottságait, a számításba jöhe-
tő három honi pályát. Máso-
dik helyszínként Alagot tekin-
tették meg, ahonnan már nem 
is mentek tovább, ránk esett a 
választás. A versenypálya ter-
vezéséhez biztosították a szak-
embereket és a költségek jelen-
tős hányadát is finanszíroz-
ták. A háború előtti nemzet-
közi akadály- és galopp pálya 
nyomvonala szinte teljes mér-
tékben megvolt, a talaj adott-
sága európai hírű, négy év-
szakos, amely ideális a verseny 
rendezésére. Ezt értékelve dön-
töttek Alag mellett a nemzet-
közi grémium tagjai. Ennek és 
a kiváló rendezésnek köszön-
hetően május 18-19-20-án im-

már hetedik alkalommal jön 
Alagra a nemzetközi military 
élmezőnye, mintegy 60-70 ver-
senyző, akikkel a legjobb ma-
gyar lovastusázók igyekeznek 
felvenni a versenyt – tájékozta-
tott Bus Antal, aki szerint idén 
is látványos, izgalmakban bő-
velkedő versenyt élvezhetnek 
a nézők, akik szinte testközel-
ből csodálhatják meg az épí-
tett akadályokkal és a szintidő-
vel gigászi küzdelmet vívó lo-
vakat és a nagyszerű sportem-
bereket.

 – A terepverseny izgalmait, 
a látványos ugratásokat szin-
te pár méter közelségből druk-
kolhatják végig a nézők, akiket 
ezúton is kérek, hogy figyelje-
nek a bírók jelzéseire, nagyon 
vigyázzanak testi épségük-
re, mert rövid időn belül, akár 
tíz ló is elvágtathat mellettük – 
tette hozzá Bus Antal, aki azt 
is elárulta, hogy az ötvenhá-
rom hektáron elterülő pálya 
tág teret enged a versenypálya 
vonalvezetését és az akadályo-
kat tervező szakember fantázi-
ájának. 

- A military verseny rende-
zése Alag számára újabb sport-
szakmai és erkölcsi elisme-
rés, amelynek különösen a rég-
múltban rengeteget adtak az 
itt rendezett galoppversenyek 
– mondja érezhető nosztalgi-
ával a hangjában Bus Antal, 
aki hosszú éveken át irányítot-
ta az alagi tréningtelepet, ahol 
a tizenöt istállót a múlt század 
negyvenes-ötvenes évei óta ta-
valy újítottak fel először. 

– A felújított istállókban hu-
szonhárom tréner mintegy 
330-340 angol telivért tart, 
melyeket az európai hírű alagi 

pályán készítenek fel a hazai és 
nemzetközi galopp futamok-
ra. Napjaink legsikeresebb tré-
nere a kiváló samphion zso-
ké, Kovács Sándor, de nagy-
szerű eredményekkel büsz-
kélkedhet a közelmúlt magyar 
csodaló, Overdose két idomá-
ra, Ribárszki Sándor és Jozsef 
Roszival is. A zsokék között az 
egyik legstabilabb ESDE istál-
ló alkalmazottja, a Bulgáriából 
hazánkba települt Stanislav 
Georgiev a legsikeresebb, míg 
az amatőrök élmezőnyét Su-
ták Vanda vezeti, ám nem tel-
jesítményük, hanem státuszok 
miatt tartoznak ebbe a kategó-
riába – tette hozzá nagyon ele-
gánsan Bus Antal, aki reméli, 
hogy az alagi zsokéiskolában 
újabb Kállai Pálok, Kovács 
Sándorok, Németh Sándorok 
„születnek”, akik teljesítmé-
nyükkel sok-sok nézőt nyer-
nek meg a magyar galopp-
sportnak, amely nagy örö-
mükre évről évre népszerűbb, 
elismertebb a honi sportfoga-
dók körében is. 

Bus Antal miközben a 
püskösdi nemzetközi alagi mi-
litary lovastusa versenyre, és 
majd az azt követő fővárosi ga-
lopp futamokra invitálja az ol-
vasókat, elmondta, hogy a ma-
gyar lóversenyzés népszerűsé-
gének emelkedéséhez nagyban 
hozzájárult Overdose csodála-
tos szereplése, és a legeredmé-
nyesebb, az 54 versenyen in-
duló és verhetetlen Kincsem-
ről készített remek film, mely-
nek több részletét Alagon for-
gatták.    

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tavaly is látványos és izgalmas versenyt vívtak a lovastusázók


