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Hétmilliárd forintból 
modernizálták a Váci Cementgyárat

Dunakeszi rendőr a legjobb 
gépkocsizójárőr Pest megyében

Újabb lépést tett a Duna-Dráva Cement Kft. fenntarthatósági céljainak eléréséért. A nemrég véget 
ért környezetvédelmi beruházásukat ünnepélyes keretek között avatták fel a Váci Cementgyárban. 
A projektnek köszönhetően a régió lakóinak életminősége is javulni fog. A beruházást ünnepélyes 
keretek között Fördős Attila, Vác polgármestere és Szarkándi János elnök-vezérigazgató avatta fel 
- olvasható a gyár sajtóközleményében

Lenyűgöző látványban volt részük azoknak, akik április 22-én tanúi lehettek a váci Duna-parti sétányon végig gördülő több tucat rendőrségi gépkocsi-
ból és motoros járőrből álló konvojnak. Az impozáns alakulatot dr. Ménkű Szilvia, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közle-
kedésrendészeti Osztály vezetője köszöntötte az egykori váci vár és a Duna közötti területen épített tanpályán, ahol kezdetét vette a megyei verseny 
gyakorlati része. 

A Duna-Dráva Ce-
ment Kft. minden-
napi működése so-
rán kiemelt figyel-

met fordít a környezettuda-
tos működésre. Anyavállalata, 
a HeidelbergCement Group 
2030-as fenntarthatósági tö-
rekvései határozzák meg stra-
tégiájának legfontosabb irá-
nyait; mint például az ökológi-
ai lábnyom csökkentése vagy a 
körkörös gazdaság ösztönzé-
se.  A 2016 és 2018 közötti idő-
szak egyik legfontosabb ese-

ménye az a 7 milliárd forin-
tos beruházás volt, amelynek 
köszönhetően a korábbinál is 
korszerűbb körülmények kö-
zött folytathatják majd gyártá-
si tevékenységüket, szem előtt 
tartva mindenekelőtt a kör-
nyezet megóvását.

A modernizációnak kö-
szönhetően a gyár porki-
bocsátása minimális szint-
re csökkent, miközben 
klinkergyártó kapacitása és 
üzembiztonsága is növeke-
dett. Mindezek hozzájárul-

nak a fenntartható cement-
gyártáshoz.

A modernizáció fő célja a ko-
rábban használt elektrofilter 
korszerű, úgynevezett zsákos 
filterre cserélése volt. A fil-
ter felel ugyanis a kemence-
vonal portalanításáért. Az új 
szűrőrendszer előnye, hogy 
még üzemzavar vagy áram-
kimaradás esetén sem engedi, 
hogy kiporzás történjen. Ez-
által a DDC tovább minima-
lizálja a már korábban is ala-
csony szintű porkibocsátását. 

Beremendi Cementgyáruk-
ban már közel egy évtizede ezt 
a technológiát alkalmazzák, 
és a tapasztalatok szerint Vá-
cott is hasonló módon tudnak 
majd hozzájárulni a környezet 
védelméhez.

Május 18-án ünnepélyes át-
adó keretében avatták fel a 
modernizált cementgyárat. A 
gyárlátogatással egybekötött 
eseményen a résztvevők meg-
ismerhették a környezetvé-
delmi beruházás hátterét, fo-
lyamatát és eredményét.

Az alezredes asz-
szonytól megtud-
tuk, hogy az éven-
te megrendezésre 

kerülő országos gépkocsizó- 
és motoros rendőrjárőrök és a 
karosforgalmi irányitok verse-
nyének Pest megyei döntőjének 
Vác adott otthont. A felmenő 

rendszerű verseny célja, hogy 
felmérjék kollégáik elméleti és 
szakmai ismereteit, gyakorla-
ti, vezetéstechnikai tudását. A 
három kategóriában meghir-
detett versenyen közel hatva-
nan indultak, amely az elméleti 
kérdésekkel a Váci Rendőrka-
pitányságon kezdődött.

- Ezt követően a gépkocsi- és 
a motorosjárőr kollegák a Du-
na-parti tanpályára, a gyakor-
lati, vezetéstechnikai verseny 
helyszínére vonultak, ahol igen 
nehéz pálya várt rendőreinkre. 
A karosforgalomirányítók pe-
dig a 2. számú főút és a Diadal 
tér közlekedési csomópontban 
mutathatták be tudásukat. 

- Nagyon izgalmas volt, aho-
gyan a gépkocsizó- és motoros 
járőrök az idővel, és a rendkí-
vüli manőverezési képességet 
és koncentrációt igénylő pá-
lya akadályaival küzdöttek. A 
karosforgalom irányítók meg-
jelenése, és ahogyan - ki, ki te-
hetségét és mozgáskultúráját 
is megvillantva – vezényelték 
a közlekedési forgalmat iga-
zi látványosság volt a gépjár-
művezetők és a verseny iránt 
érdeklődő járókelők számá-
ra egyaránt – mondta az osz-
tályvezető asszony, majd így 
folytatta; - Igazán népszerű-
ek ezek a versenyen, különö-
sen vonzóak a motorosok és a 

karosforgalom irányítók pro-
dukciói. Cegléden pl. Isko-
lai osztályok is a nézők között 
voltak, hogy tanuljanak, meg-
ismerjék a rendőri karjelzé-
seket. A felnőttek számára is 
hasznos, hiszen a KRESZ vizs-
ga után szinte mindenki elfe-
lejti a tanultakat, mert a forga-
lomban ritkán találkozik ve-
lük.

A versenyzőket értékelve 
hangsúlyozta, a rendőrök telje-
sítményén érződött, hogy akik 
már többször indultak a me-
gyei megmérettetésen, azok 
rutinosabban, jobban szerepel-
tek.  Ők már nem izgultak úgy, 
mint akik első alkalommal vet-
tek részt a versenyen.

- A versenypályán kiderül, 
hogy ki milyen ügyes, mennyi-
re tudja uralni a gépjárművet, 
hiszen ez azért más helyzet, 
mint amikor járőrként a forga-
lomban közlekednek, ahol nem 
kell, vagy csak ritkán kell kü-
lönböző technikai manővere-
ket végrehajtani. 

Dr. Ménkű Szilvia alezredes 
elmondta, hogy az esélyegyen-
lőség jegyében minden évben 
más-más rendőrkapitányság a 
rendezvény házigazdája, amely 
jó alkalmat kínál arra is, hogy 
megismerjék a vendéglátó tele-
pülést, a rendőrkapitányságot.

Karos forgalomirányítók 
versenyét a budaőrsi Digner 
István r. ftörm.,  gépkocsizó 
járőrökét a dunakeszi Dinnyés 
Tibor r.ftörm, motoros járőrö-

két a ceglédi Baranyi Ferenc r. 
tzls. nyerte.  

A győztesek az erkölcsi, 
szakmai elismerés mellett vá-
sárlási utalványt és díszes ser-
leget kaptak.  

Az országos döntőt Gyu-
lán rendezik majd, melynek 
már két évben is a Pest megyei 
Rendőr-főkapitányság adott 
otthont.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Országos cserkésznap

A köztársasági elnök átadta 
az államtitkári megbízóleveleket 

A felújított Teleki-Tisza-kastély ünnepélyes átadója Nagykovácsiban 

Az országos cserkésznap nyi-
tó eseményén és a felújított 
Teleki-Tisza-kastély ünnepé-
lyes átadóján  beszédet mon-

dott Nagykovácsiban, az épület parkjá-
ban május 27-én, Orbán Viktor minisz-
terelnök. Az eseményen jelen volt többek 
között Rétvári Bence, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma parlamenti államtit-
kára  (j4). A kastélyt és parkját 2013-ban 
kapta meg a Magyar Cserkészszövetség; a 
felújításra 2,5 milliárd forint támogatást 
biztosított a kormány. A cserkészszövet-
ség az ingatlanon rendezvényközpontot 
alakított ki, ahol egyebek mellett képzé-
seket, nemzetközi konferenciákat, cser-
késztalálkozókat tartanak majd.

 MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Dunakanyart, hazánk egyik 
kiemelt idegenforgalmi, tu-
risztikai térségét, az itt élő 
lakosságot Esztergombtól 

Szentendréig, Szobtól egészen Du-
nakesziig négy kormánypárti, egyé-
ni mandátumot elnyert országgyű-
lési képviselő – dr. Völner Pál, Ko-

márom-Esztergom megye 2. EOVK, 
Hadházy Sándor, Pest 3. számú OEVK, 
dr. Rétvári Bence, Pest megye 4. szá-
mú EOVK, Tuzson Bence, Pest megye 
5. számú OEVK - képviseli az Ország-
gyűlésben, akik közül hárman tovább-
ra is államtitkárként dolgoznak a kor-
mányban.  

Dr. Áder János köztársasági elnök adta 
át az államtitkári megbízólevelet – töb-
bek között - Tuzson Bencének, a Minisz-
terelnökség államtitkárának, dr. Rétvá-
ri Bencének, az Emberi Erőforrások par-
lamenti államtitkárának az Országház 
Vadásztermében 2018. május 22-én. 

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Vác: városi 
kitüntetésekre 

várnak javaslatokat

A városi önkormányzat minden eszten-
dőben közzéteszi felhívását, melyben a 
lakosság javaslatát kéri a helyi közössé-
gek, a város érdekében kiemelkedő tevé-
kenységet végző, köztiszteletnek örven-
dő személyek, és közösségek kitüntetésé-
re. Ezúttal is Vác Város Díszpolgára, Pro 
Urbe; egyéni és közösségi díjra tehetnek 
kitüntetési javaslatot a váci polgárok. 

Aki javaslatot kíván tenni, az a ki-
tüntetésre a javasolt személy, vagy kö-
zösség nevét, címét, a javaslat indoka-
it Fördős Attila polgármesternek címez-
ve, 2018. június 15-e 12 óráig Deákné dr. 
Szarka Anita, Vác város jegyzője részére 
személyesen: a Polgármesteri Hivatal fsz. 
33. sz. irodájába, postacímen: a 2600 Vác, 
Március 15. tér 11. sz. levélcímre, elekt-
ronikus úton: a sajto©varoshaza.vac.hu 
e-mailcímre eljuttatva teheti meg. 



Rétvári: idéntől szigorúbb 
szabályok szerint 

lehet iskolai buszos 
kirándulásokat szervezni

Több száz fős érdeklődés a DDC Kft. 
Váci Gyárának nyílt napján

Oktatás-kirándulás 

Idén januártól szigorodtak az iskolai buszos kirándulások-
ra vonatkozó szabályok, a változtatás célja, hogy a lehető 
legbiztonságosabbá tegyék ezeket a programokat - mond-
ta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára a minap Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

Évek óta töretlen a népszerűsége; idén is több száz látogató vett részt a Duna-Dráva Cement 
Kft. Váci Gyárának nyílt napján. Az interaktív gyár- és bányalátogatás mellett a frissen átadott 
több milliárdos környezetvédelmi beruházás eredményét is az elsők közt láthatták a résztvevők.

Rétvári Bence az osztálykirán-
dulások időszakának kez-
detére utalva a legfontosabb 
változások között említet-

te, hogy az óvodák, iskolák csak olyan 
társasággal köthetnek szerződést, 
amely 13 évesnél fiatalabb autóbusszal 
vállalja a diákokat szállítását, valamint 
a cégnek garantálnia kell, hogy a sofőr 
nem szenved alvászavarban. 

Ezen kívül fontos változás - ismer-
tette -, hogy külföldi iskolai utazások 
során éjszaka 11 és hajnali 4 óra között 
ezek a buszok nem közlekedhetnek, és 
a sofőrnek is biztosítani kell a megfele-
lő pihenést, tehát ez az idő nem tölthe-
tő a járműben.

Az államtitkár kiemelte, az év elején 
életbe lépett szabályok minden közne-
velési intézményre vonatkoznak, fenn-
tartótól függetlenül – írta az MTI. 

Az iskolai kirándulások szervezése 

továbbra is az oktatási intézmény ha-
táskörében marad, azonban az adott 
fenntartó felelős a jogszabályok betar-
tatásáért - tette hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence elmondta azt is, azért, 
hogy az iskolai buszos kirándulások 
minél biztonságosabbak legyenek, egy 
kiadványt készítettek, amelyet a fenn-
tartó már tavaly ősszel eljuttatott az 
oktatási intézményekhez.

Az államtitkár emlékeztetett arra, 
hogy tavaly tavasszal társadalmi kon-
zultációt is tartottak a buszos kirándu-
lások szigorításáról. 

A jogszabályi változtatást a tavaly ja-
nuári, tizenhat halálos áldozatot köve-
telő veronai buszbaleset után kezde-
ményezte a kormány. A buszon több-
ségében a budapesti Szinyei Merse Pál 
Gimnázium tanulói, volt diákok, taná-
rok utaztak.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
fontosnak tartja, hogy a he-
lyi lakosok saját szemük-
kel győződjenek meg arról, 

milyen a környezetükben működő ce-
mentgyár mindennapi tevékenysége. A 
nyílt napon résztvevők elsőként tekint-
hették meg a cementgyár 7 milliárd fo-
rintos környezetvédelmi modernizáci-
ójának eredményét, amely során a ke-
menceszűrő cseréjével a korábbi ala-
csony szintű porkibocsátás még tovább 
csökkent.

Az érdeklődők elsőként egy előadá-
son vehettek részt, amelyen megismer-
kedhettek a gyár történetével és a ta-
vasszal befejezett környezetvédelmi be-
ruházás részleteivel. Ezután indult csak 
az igazi kaland, amikor egy kisvonatra 
szállva eljuthattak a gyár korábban nem 
látott kulisszái mögé. Aki kedvet érzett 
hozzá, a gyönyörű panorámával büsz-
kélkedő bányában megismerhette a ki-
termelés és a rekultiváció folyamatát is.

A látogatókat szakmai programok 
mellett számos családi- és gyermek-
program várta, hiszen sokan közülük a 
helyi iskolák növendékeiként érkeztek. 
A gyárlátogatáson megszerzett ismere-
teiket játékos feladványokon keresztül 
is bizonyíthatták a résztvevők.

A rendezvénnyel egy időben ünne-
pélyes keretek között adták át a fent 
említett környezetvédelmi beruházást.
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Gyereknap 
ötpróbával

Minden feltétel – ragyogó nyárias időjárás, já-
ték-és szórakozási lehetőségekkel teli Katona-
domb – adott volt ahhoz, hogy az idei városi Gye-
reknapon is igényük szerint kedvüket leljék a ki-
csinyek és a kissé nagyobbak. 

Sok ezren látogattak ki 
május utolsó vasárnap-
ján a Katonadombra. A 
bejáratnál Dióssi Csaba 

polgármester és az önkormány-
zat tagjai a nap során léggöm-
bökkel és Smile palacsintával 
kedveskedtek a betérőknek.  

A hagyományoknak megfe-
lelően most is a Decathlon fu-
tással kezdődött a nap. A ki-
csiktől a felnőttekig több kor-
csoportban versenyeztek a fu-
tók a helyezésekért. Ezzel pár-
huzamosan a nagyszínpad előtt 
a Székelykeresztúri Polgári Fú-
vószenekar 1895 színvonalas 
koncertjével indult a műsorfo-

lyam, melynek során a városi 
egyesületek különböző korosz-
tályú és különböző stílust kép-
viselő táncosai szórakoztatták 
a lelkes nézőközönséget. Őket 
követően délután a Görbe Tü-
kör Színház társulata adta elő A 
kis herceg című ismert mesejá-
tékot, majd a népszerű Balássy 
Betti & Varga Feri énekpáros 
nagy sikerű gyermekelőadása 
zárta a napot. 

Az idei különlegesség a gyer-
mek ötpróba volt, melyet idén 
első alkalommal iktattak a 
programok közé. A múlt évben 
a Dunakeszi Búcsún találkoz-
hattak először a családok a népi 

gyermekjátékokkal, melyek 
gyorsan kedveltté váltak. Ezért 
úgy döntöttek a szervezők, hogy 
az ötpróbán ezekkel a játékok-
kal mérhetik össze ügyességü-
ket a gyerekek, tudtuk meg Sza-
bó Katalintól, a Programiroda 
vezetőjétől. Az egyes állomá-
sokon kapott pecsétekkel meg-
telt lapocskáért jutalmul a gye-
rekek választhattak az ajándék 
uzsonnás doboz vagy a tolltar-
tó között. 

Az ötpróbán egyébként volt 
íjászat, horgászat, lengőte-
ke, céllövölde és célba dobás. 
Mindemellett Vámos Róbert és 
csapata elkészített egy külön-

leges nagyméretű vaktérképet. 
A kedves, vidám rajzok között 
városunk több nevezetessége is 
látható volt s a vállalkozó ked-
vűek ezt a térképet színezhet-
ték ki.

Megemlítjük még, hogy a sár-
kányhajózás szerelmesei vízre 
szállhattak, emellett népszerű-
ek voltak az ingyenes és fizetős 
játékok is.

Végezetül, az idei gyermek-
nap is sikeres volt, a csalá-
dok kellemes napot tölthettek 
együtt szeretteikkel. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Az új kormány 
számára is a gyerekek 
és a családok az elsők

Az új kormány számára is a gyerekek és a csa-
ládok az elsők - mondta Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára 2018. május 28-án, hétfő reggel az 
M1 aktuális csatornán.

Az államtitkár el-
mondta, 2010 óta 
nem volt olyan év, 
amikor ne bővül-

tek volna a családi támoga-
tások. Ezek között említet-
te a családi adókedvezményt, 
a babakötvényt, a csokot, a 
gyed extrát és a munkahely-
védelmi akciótervet – írta az 
MTI..

Magyarország egyre 
családbarátabb ország, és a sa-
ját lábunkra állva tudjuk ezt 
megtenni, hiszen a költség-
vetésben tudtuk megdupláz-
ni a támogatásokat - mondta 
az államtitkár, kiemelve, hogy 
míg 2010-ben ezermilliárd fo-

rintot fordítottak erre a célra, 
idén már kétezer milliárdot.

A balliberális kormány ide-
jén spórolni akartak a csalá-
dokon, például iskolákat zár-
tak be, elvették a gyes egyhar-
madát, s még számtalan he-
lyen szűkítettek vagy elvettek 
lehetőségeket a családoktól - 
fűzte hozzá.

Rétvári Bence a Kossuth 
Rádió 180 perc című műso-
rában azt mondta, a kormány 
akciótervet szeretne készíte-
ni, amely tovább bővíti a csa-
ládok támogatását, és erről - 
nemzeti konzultáció kereté-
ben - megkérdezik az érintet-
teket is.

Több szabadtéri helyszínen 25 produkció, köztük operaelőadások, színházi be-
mutatók, ifjúsági előadások, koncertek és gyerekelőadások is szerepelnek az 
idei Szentendrei Teátrum és Nyár programján július 6. és augusztus 17. között.

KRESZ-parkot avattak a gyermeknapon

Július 6-án indul a Szentendrei Teátrum 
és Nyár idei programja

Fót városában a Somlyó-tónál kerékpáros KRESZ park 
került kiépítésre. A KRESZ park a helyi Önkormányzat 
döntése alapján a Fóti Közhasznú Kft. kivitelezésével 
készült el. Gyermeknap alkalmából 2018. május 26-án 

került megnyitásra, mely során minden gyermek azonnal bir-
tokba vette és benépesítette a pályát. 

A rendezvény keretén belül a nagyobb gyermekek kerékpá-

ros közlekedéssel kapcsolatos tesztlapok kitöltésével mérhették 
fel tudásukat. A Közlekedésrendészeti Osztály felajánlásával a 
helyszínen lévő gyermekek részére jelképes ajándékok kerültek 
átadásra.

 Bukszár Kozák Anett c.r.törm
(Dunakeszi Rendőrkapitányság)

A mintegy két hóna-
pig tartó sorozat 
vázát a színházi elő-
adások adják, ezen 

belül is a Szentendrei Teátru-
mi saját és koprodukcióban 
létrehozott előadásai - mond-
ta el Vasvári Csaba, a színház 
igazgatója a sorozatról tartott 
múlt heti sajtótájékoztatón 
Budapesten.

A magyarországi bemutatók 
sorát és a teátrum évadát Lu-
cas Hnath Nóra II. rész című 
darabja nyitja, amely Ibsen Nó-
rájának folytatása: a főhős 15 
után tér vissza azokhoz, aki-
ket az eredeti történetben elha-

gyott. A Broadwayn nagy siker-
rel futó darabot az Orlai Pro-
dukciós Irodával közösen mu-
tatja be a színház Kováts Adél, 
Csankó Zoltán, Bodnár Erika és 
László Lili főszereplésével.

A tavaly indított, fiatal kö-
zönséget megszólító és fiatal 
alkotók által létrehozott elő-
adásokat bemutató FRISS so-
rozat második évadában lesz 
látható Carly Wijs Mi és ők 
című darabja, amely jelenleg 
Londonban fut nagy sikerrel. 
A magyar közönség Szentend-
rén láthatja először a beszláni 
túszdrámát két fiatal szem-
szögéből feldolgozó előadást.

A másik FRISS darab Car-
lo Gozzi A kígyóasszony című 
misztikus meséjéből írt tragi-
komikus zenés színházi elő-
adása lesz élőzenekarral be-
mutatva. A Színház- és Film-
művészeti Egyetem (SZFE), a 
Zeneakadémia a MOME és a 
Képzőművészeti Egyetem volt 
és jelenlegi hallgatóinak közös 
alkotását Varga Bence rende-
zőhallgató állítja színpadra.

Szintén ebben a szekcióban 
mutatkozik be a Sztalker Cso-
port első független színházi 
darabja, a William Faulkner 
regényéből készült Míg fek-
szem kiterítve című előadás 

ifj. Vidnyánszky Attila ren-
dezésében, valamint Kárpá-
ti Péter Pájinkás János című 
műve Tárnoki Márk, az SZFE 
hallgatójának rendezésében, a 
Kaposvári Egyetem Művésze-
ti Kara színésznövendékeinek 
zenészmesterség vizsgáiból 
összeállított koncertszínházi 
előadásával kiegészítve.

A fesztivál vendégül látja to-
vábbá Hernádi Judit és Kern 
András Valódi hamisítvány 
című komédiáját, Rezes Judit 
és Szabó Győző színházi du-
ettjét, a Loveshake-et. 

További programok:
www.szentendreiteatrum.hu
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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

citroenvac.hu

Motoros Majális 
és Pünkösdi Családi Napok

Okos városi 
szolgáltatások fejlesztése

Minden idők legsikeresebb rendezvénye volt 
a Fekete Bárányoknak is köszönhetően 

Sajtóközlemény

Közel ezer motoros és mintegy 15 ezer látogató volt kíváncsi a hétvégén 
lezajlott VII. Dunakanyar Motoros Majálisra. A főszervező szerint idén a 
legnagyobb vonzerőt a Fekete Bárányok koncertsorozat jelentette, de na-
gyon sok gyermekes család is kilátogatott a háromnapos fesztiválra. A 
rendezvényen semmilyen rendkívül esemény nem történt, ami köszönhe-
tő annak is, hogy a város és a rendőrség is együttműködik a szervezőkkel 
a sikeres lebonyolítás érdekében

A PROLAN Irányítástechnikai Zrt. az Európai Unió által finanszírozott, a „Vállalatok K+F+I 
tevékenységének támogatása” program keretében a VEKOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosí-
tószámú pályázatával 198,47 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el ECLIPSE 
SMART CITY - OKOS VÁROS - rendszerének kifejlesztésére. 2018. 04. 30.-án a pályázatban le-
írt fejlesztések befejeződtek, az ECLIPSE SMART CITY rendszer elkészült.

Az elmúlt hét év alatt 
egynapos rendez-
vényből háromna-
pos fesztivállá nőtte 

ki magát a Dunakanyar Moto-
ros Majális, amely napjainkban 
már nemcsak két kerekű „cso-
dákon” érkezőket vonzza Vácra, 
hanem a kisgyermekes családo-
kat is. A hagyományos prog-
ramokra –mint a motoros tú-
rák vagy az esti rockkoncertek 
- is láthatóan több ezren érkez-
tek, de meglepően sokan vettek 
részt a Pünkösd hétfő délelőtt-
re meghirdetett gyerekprogra-
mokon is. 

„Nagyon sokan voltak. A 
programot „Műanyag mocis” 
találkozó néven külön plakáton 
is hirdettük. Nem is nagyon tu-
dok még ilyenről az országban, 
de ha van, biztos vagyok ben-
ne, hogy ez volt a legnagyobb, 
mert itt 200-250 gyerek szóra-
kozott, akiket elkísértek szülők, 
nagyszülők. Nagyon kedves, 
szép látvány volt!” – nyilatkozta 

az ESTV-nek, Loksa Levente, a 
szervező, Dunakanyar Rendez-
vényiroda Kft. képviseletében. 

A zenei felhozatal is ütősre si-
került idén - emelte ki a szer-
vező, a gyerekeknek az Alma 

együttes muzsikált, a felnőttek 
számára pedig sikerült Vácra 
hozni a Fekete Bárányok kon-
certsorozatot, ami azért kuri-
ózum, mert a legendás, 1980-
as, óbudai szigetes fellépés óta a 
Beatrice, a P. Mobil és Deák Bill 

Gyula hosszú évekig nem zenélt 
együtt, egy fesztiválon. Loksa 
Levente hozzátette, hogy a napi 
négy-ötezer embert vonzó ese-
mény lebonyolításában az ön-
kormányzat is segíti őket. 

„Az önkormányzat mind 
anyagi és mind infrastruktu-
rális támogatást nyújt nekünk, 
ami nélkül nem is tudnánk már 
ezt megcsinálni, de fejleszteni 
semmiképpen nem tudnánk. 
Az önkormányzat az egyik leg-
nagyobb alappillére ezeknek a 
rendezvényeknek, mellette pe-
dig a helyi vállalkozók, akik-
nek szintén nagyon sokat kö-
szönhetünk. De elismeréssel 
kell szólni a kereskedőkről, a 
nagyon sok ajándékárusról, és 
a gasztronómiai finomságokat 
kínáló vendéglátóegységekről, 
akik, amelyek remekül kiszol-
gálták az tömeget, mert itt va-

lami elképesztő sok embert kel-
lett itatni-etetni…” – értékelt 
Loksa Levente.

Kép forrása: 
Dunakanyar 

Rendezvényiroda Az új OKOS VÁROS rend-
szer az intelligens köz- és 
térvilágítási infrastruktú-

rára építve lehetővé teszi számos új 
szolgáltatás bevezetését, amelyek 
növelik a lakosság életszínvonalát 
és biztonság érzetét. 

Ezek olyan okos városi szolgálta-
tások, melyek a település lakóinak 
életminőségét javítják a fejlett tech-
nológiák alkalmazásával, kamerák-
kal, WIFI hotspot-okkal, szenzo-
rokkal és a közcélú kisfeszültségű, 
lakossági elosztóhálózat felügyeleté-
vel. Az integrált okos városi szolgál-
tatások nagymértékben csökkentik 
a kiesett ellátási időszakok hosszát, 
javítják a kisfeszültségű ellátás mi-
nőségét, színvonalát, és jelentősen 
növelik a településeken élők kom-
fortérzetét. Az okos (smart) meg-
oldások alkalmazása komplexebb 
megközelítést eredményeznek a 
fenntarthatóság elérése érdekében. 
Az okos városi szolgáltatásokban 
a fejlett technológiák ötvöződnek 
a szenzortechnikák alkalmazásá-
val. Ezek közül kiemelkedik a köz-

világítás, helyi fénymérőhöz illesz-
tett, központi, robosztus ki/be kap-
csolása, ami segít a település fényvi-
szonyaihoz igazítani a közvilágítás 
tényleges kapcsolásait.  A forgalom-
számlálás alapú adaptív fényáram 
vezérlés a közvilágítás fényáramát 
igazítja az utcák forgalmához. A ka-
mera és WIFI rendszerek a közbiz-
tonság helyzetére és az infrastruk-
túra ellátottságra vannak jótékony 
hatással. A légszennyezettség mé-
rők, meteorológiai szenzorok, zaj-
szennyezettség- és vibrációmérők 
rendszerbe integrálása a lakosok 
életminőségét javítják. Az elektro-
mos járművek töltőinek távfelügye-
lete, diagnosztikai információinak 
gyűjtése, kijelzése a jövő technoló-
giáját teszi emberközelivé. A rend-
szám felismerés, járműütközés de-
tektálás és az üres parkolóhelyek de-
tektálása a közlekedési szolgáltatá-
sok minőségét javítja.

Az okos városi szolgáltatások 
fejlesztése során létrejött egy új 
okos eszköz, az okos LED meghaj-
tó egység. Ez az eszköz új színfol-

tot jelent a köz- és térvilágítási ter-
mékpalettán, magasabb szolgálta-
tási színvonalat és költséghatékony 
megoldást nyújtva. Az ECLIPSE 
SMART CITY funkciónak segít-
ségével a szolgáltatók azonnal ér-
tesülnek a kommunális (lakossá-
gi) hálózat állapotáról, a feszültség 
kitáplálások minőségéről, hibáiról, 
az üzemszünetekről és egyéb prob-
lémákról. Nem kell megvárni a la-
kosok jelzéseit, bosszúságait, rek-
lamációit, azonnal megkezdődhet 
az intézkedés a hibák kijavításának 
logisztikai szervezésére. Moduláris 
kialakításának köszönhetően költ-
séghatékony megoldás, mert az igé-
nyekre szabottan telepíthető. 

A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósul meg és 4 fő 
számára teremt új munkahelyet. 

A projektről bővebb információt 
http://prolan.hu/oldal/Smart_City 
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Jeney Gabriella, sajtóreferens 
(T: +36 20 954-3100; 
jeney.gabriella@prolan.hu)

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!

(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
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Jutalomból a helyszínen nézhetik meg 
az Atletico Madrid - Internacionale mérkőzést 

Fúvósfesztivál 2018 Szentendre: Kiállítás 
a MANK Galériában

A váci Madáchos 
lányok az ország 

legjobb labdarúgói

Ismét szépen szólt a zene városunkban. Harmadik alkalommal rendezte 
meg május 26-án Dunakeszi Város Önkormányzata, a VOKE József Attila 
Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Pest Me-
gyei Fúvószenekari Fesztivált.

Vass László magyar és nemzetközi gyűjteményéből 21 alkotó munkáit mu-
tatja be az a kiállítás, amely A geometria szépsége címmel látható a szent-
endrei MANK Galériában.

Május 26-án Telkiben az MLSZ edzőközpontjában rendezték meg az 
OTP Bozsik Program Tanévzáró Fesztiválját és a Fair Play Cup Orszá-
gos Döntőjét. 

Ez alkalommal öt zene-
kar vett részt a rendez-
vényen. A délelőtt fo-
lyamán a város több 

pontján térzenével szórakoztat-
ták a közönséget s egyúttal fel-
hívták a figyelmet a délutáni, 
Köröndön megrendezett Gála 
hangversenyre. 

Szép számmal jöttek el a ze-
nekedvelők a koncertre, mely-
hez az időjárás is kegyes volt. A 
kellemes melegben, verőfényes 
napsütésben a park árnyas fái-
nak hűvösében a műsorközlői 
feladatot ellátó Ceglédi Gabriel-
la, a művelődési központ műve-
lődésszervezője nyitotta meg a 
hangversenyt. 

A jelen lévőket Bocsák István 
Károlyné önkormányzati kép-
viselő köszöntötte. A zene hi-
dat épít az emberek között, s 
ez az egyik célja a találkozónak 
is, fogalmazott a képviselő asz-
szony, majd bemutatta a részt-
vevő együtteseket.

Elsőként a házigazdai szere-
pet is betöltő Dunakeszi Kon-
certfúvósok „léptek színre”. Az 
1972-ben Tóth Ferenc karnagy 
vezetésével megalakult együttes 
az eltelt évtizedek alatt számos 
hazai és külföldi, köztük kínai 
fellépést tudhat maga mögött. 
Repertoárjuk hagyományos 
és kortárs fúvószenekari dara-
bokból, komolyzenei átiratok-
ból és könnyűzenei szerzemé-
nyekből áll. Alapító karnagyuk 
halála után a karmesteri pálcát 
Szilágyi Szabolcs Balázs vette át, 
aki most is dirigálta az Arany-
diplomás minősítéssel is ren-
delkező zenekart. Nagy sike-
rű műsorukban többek között 
Moustaki „Milord”, valamint 
Iwai „Mambo Jambó” című 
szerzemények hangzottak el.

Különleges együttes, a Kis-

pesti Obsitos Fúvószeneka-
ri Egyesület következett. A 
Magyar Honvédség, a Vám-
és Pénzügyőrség, a Határőr-
ség, a Rendőrség és a Tűzoltó-
ság nyugállományba vonult hi-
vatásos zenészeiből 2008-ban 
alakult meg a zenekar. Céljuk 
tovább népszerűsíteni elsősor-
ban a magyar katonazenei ha-
gyományokat. A Kispesti Mun-
kásotthon Művelődési Házában 
működő 25 tagú együttes prog-

ramjában többek között Lovász 
István „Obsitos indulóját”, va-
lamint Brahms „VI. magyar 
táncát” hallgathattuk Fejes Ist-
ván nyugállományú katonakar-
mester vezényletével.

Ganz gyári tanoncokból, if-
júmunkásokból 1926-ban ala-
kult meg a Keil Ernő Fúvósze-
nei Együttes. A XIII. kerüle-
ti Önkormányzat támogatásá-
val 22 éve a Láng Művelődési 
Központban folytathatják tevé-
kenységüket. Kiemelt Arany-
lant diplomával is büszkélked-
hetnek. Rendkívül szórakozta-
tó műsorukban Kovács Tibor 
(nyugállományú katonakar-
mester) vezényletével egyebek 
mellett népszerű világslágerek 
valamint Ellington „Caravan” 
című szerzeménye hangzott el.

Tatabánya város Fúvószene-

kara 1974-ben szerveződött. 
Pályafutásuk során több kar-
mester vezette a folyamato-
san fejlődő együttest.  „Város-
ért” címmel is rendelkeznek, 
s a település kulturális életé-
ben jelentős szerepet töltenek 
be. A kiemelt Arany minősítés 
és egyéb elismerések mellett a 
legbüszkébbek a Városi Érték-
tár Bizottság által adományo-
zott „Helyi érték” elismerésre. 
A Szabó Ferenc karnagy által 
vezényelt műsorukban többek 
között Gershwin és Ray Charles 
összeállításokat hallhattunk. 

Záró számként a testvérvá-
rosunkból, Székelykeresztúrról 
a Polgári Fúvószenekar 1895 
Egyesület mutatkozott be a 
közönségnek. Igen, a zenekar 
1895-ben alakult s érdekes-
ség, hogy kezdetben magánhá-
zaknál próbáltak. Az eltelt idő 
alatt számos fiatalítás történt, 
és 1990-től már kapcsolatokat is 
kialakítottak hazai és külföldi 
zenekarokkal. Jelenleg B foko-
zatú Arany minősítéssel rendel-
keznek. Nagy Levente vezényle-

tével műsorukban szerepelt Dá-
vid Péter „Szent László induló-
ja”, s a közismert melódia, Bán 
László „Párizsban szép a nyár” 
című örökzöldje is.

A koncertet követően Csoma 
Attila, a művelődési központ 
igazgatója ajándékkal köszön-
tötte a karnagyokat, s megkö-
szönte a magas színvonalú ze-
nélést. Elmondta, hogy jó dön-
tést hoztak, amikor három éve 
elindították a fesztivált, számos 
kitűnő együttest hallgathatott 
eddig is a közönség. 

Ezt követően összeállt az öt 
zenekar és karmestereik ve-
zényletével parádés induló ösz-
szeállítással tették emlékezetes-
sé az idei fesztivált. 

Katona M. István
A szerző felvételei

A július 1-ig nyitva 
tartó tárlaton a geo-
metrikus absztrakt 
és konkrét művészet 

teoretikus atyjai mellett bemu-
tatkoznak az ő elveikből induló 
kortárs művészek papírmun-
káikkal, de a kiállítás anyaga 
érinti a műfaj magyar vonat-
kozásait is - olvasható az MTI-
hez elküldött tájékoztatóban.

Max Bill, Richard Paul Lohse, 
Verena Loewensberg és Camille 
Graeser, a "svájci konkrétok" 
néven emlegetett csoportja le-
fektette a konkrét művészet el-
méleti alapjait. A konkrét mű-
vészek a valóságábrázolás tel-
jes elutasítása által tisztán szer-
kesztett formákból és színek-
ből építkezve új világot hoznak 
létre.

A konkrét művészetből ki-
növő op art és kinetikus mű-
vészek nemzetközi alkotói is 
képviselik magukat a tárlaton. 
Bridget Riley a vizuális-opti-
kai játékok egyik mestere hatá-
rozott kontúrokkal elválasztott 
formák által vizsgálja a színek 
és kontrasztok hatásait, míg 
Richard Anuszkiewicz és Car-
loz Cruz-Diez vibráló színme-
zőikkel zavarják össze a nézők 
látását.

Peter Halley napjaink urbá-
nus és digitális környezetéből 
kiindulva "geometrizálja" al-

kotásaiban a mai társadalmat, 
míg Beat Zoderer vagy Günt-
her Uecker a 2 és a 3 dimenzió 
közötti határátlépésekkel kí-
sérleteznek. A kinetikus mű-
vészetet többek között Getulio 
Alviani alumínium munkája és 
Haraszty István mozgó szobrai 
képviselik.

Sean Scully munkáit olyan 
világmúzeumok őrzik, mint a 
New York-i Metropolitan Mú-
zeum, a Guggenheim Mú-
zeum, a MoMA, az Ausztrál 
Nemzeti Galéria vagy a lon-
doni Tate Modern. Sean Scully 
mellett a szentendrei mester, 
Barcsay Jenő nyomatai is sze-
repelnek a kiállításon.

Vass László (a képen) cipész-
mestert, a világhírű Vass Shoes 
megalkotóját az egyik legjelen-

tősebb magyar műgyűjtőként 
tartják számon. A magyar és 
nemzetközi alkotásokat is ma-
gába foglaló kollekciója zöm-
mel konstruktív tendenciák-
ra koncentrál. Gyűjteménye a 
háború utáni évtizedek konst-
ruktivista, minimalista, konk-
rét és konceptuális műveivel és 
egészen új kortárs művekkel is 
folyamatosan bővül.

Cím: MANK Galéria, Szent-
endrei Régi Művésztelep – 
2000 Szentendre, Bogdányi 
utca 51.

A kiállítás megtekinthető 
2018. május 25 és július 1. kö-
zött, hétfőtől péntekig 9 és 17 
óra között, hétvégén 10 és 17 
óra között.

A szeptemberben kez-
dődő Fair Play Cup 
idén nevezési rekor-
dot döntött, 448 in-

tézmény 862 csapata jelentke-
zett a viadalra, összesen 8539 
játékos vett részt a több fordu-
lós sorozatban. A résztvevők 
több mint harmada lány, 320 
lánycsapat indult el a tornán. A 
tanév elején kezdődött sorozat-
ban az első körzeti tornák után 
megyei, majd regionális döntő-
ket rendeztek. Az országos dön-
tőben  az ország legjobb nyolc 
lány- és nyolc fiú csapata mér-

kőzött meg egymással a végső 
győzelemért. 

A sorozat fődíja idén az 
Atletico Madrid-Internazionale 
Nemzetközi Bajnokok Kupája 
mérkőzés megtekintése lesz au-
gusztusban egy 3 napos madri-
di kirándulással kiegészítve az 
MLSZ jóvoltából. 

Az országos döntőben két  
váci csapat is érdekelt volt. Pest 
megyét a lányoknál a Váci Ma-
dách Gimnázium, a fiúknál a 
Boronkay Gimnázium és Szak-
középiskola tanulói - fölkészí-
tő edzőjük Fábián Gábor - kép-

viselték. A csoportmérkőzé-
seket és az elődöntőt mindkét 
váci csapat sikerrel vette, így az 
aranyéremért és a fődíjért száll-
hattak harcba a lányok és a fiúk 
is. 

A Boronkay csapata 3-1-re 
kapott ki a döntőben a békés-
csabaiaktól, így ők ezüstér-
met szereztek. A lányok 1-0-ra 
le tudták győzni kaposvári el-
lenfelüket, így ők megnyerték 
a 2017/2018-as tanévi Fair Play 
Kupát, és ők mehetnek Madrid-
ba fölkészítő testnevelő taná-
rukkal, Wagner Bálinttal! 
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Rétvári: továbbra is kiemelt 
támogatás a fesztiváloknak

A váci V4 Fesztivál és Színházi Találkozó is a támogatottak között
Az állam idén is kiemelten támogatja a kulturális fesztiválokat. Az anyaországban és a határon túl 58 ilyen 
rendezvény a költségvetésből összesen 750 millió forinthoz jut ezen az úton - mondta Rétvári Bence, az 
Emmi parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón. 

"Az állami támogatások cél-
ja, hogy ne csak több fesztivál 
legyen, hanem ezek tartalma 
európai szinten is egyre szín-
vonalasabbá váljon, minél több 
emberhez eljusson és széles kí-
nálatot biztosítson" - fogalma-
zott az államtitkár.

Mint elhangzott, az előző 
években a kulturális fesztivá-
loknak nyújtott állami támoga-
tás összege megháromszorozó-
dott, hiszen 2016-ban még 250 
millió forint jutott erre a célra 
a központi büdzséből, miköz-
ben a támogatott fesztiválok 
köre megduplázódott. Az ál-
lamtitkár kitért arra, hogy har-
minc rendezvény kapta meg a 
minősített európai fesztivál fo-
kozatot.

Az államtitkár felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy ma már te-
hát nem csak a Sziget számít 
kiemelt fesztiválnak, az euró-
pai minősítést kapott harminc 
fesztivál mutatja a hazai feszti-
válélet sokszínűségét és magas 
minőségét - ezek a rendezvé-

nyek versenyben vannak a Ki-
váló Európai Fesztivál Díjért.

Rétvári Bence szólt arról, 
hogy a vidéki nyári fesztivá-
lok azokhoz is el tudják juttat-
ni a nemzeti kultúrát, akiknek 
év közben nincs lehetőségük 
kulturális tartalmakkal talál-
kozni.

"A kormányzati támogatá-
sok fontos célja volt, hogy mi-
nél több településen legyen 
fesztivál. Ez egyrészt azért fon-

tos, mert ha az emberek saját 
lakóhelyükön és közvetlen kö-
zelükben lehetőséget találnak 
erre, akkor nem kell távoli vá-
rosba utazniuk fesztivál miatt. 
Másrészt újabb és újabb tele-
pülésekre vetül így országos fi-
gyelem, ami nagyon jó gazda-
sági felhajtóerőt is jelent" - szö-
gezte le Rétvári Bence.

A korábbi években a kiemelt 
kulturális fesztiválok támo-
gatása a központi költségvetés 

fesztiválsorán kívül elsősor-
ban a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) kulturális fesztiválok 
kollégiumán és miniszteri ke-
retén keresztül valósult meg.

"Fesztivál-nagyhatalom let-
tünk, a széles fesztiválkínálat-
ból ma már mindenki megta-
lálhatja az igényének megfe-
lelő fesztivált, amelyek prog-
ramjai egyben a nemzeti kul-
túra bemutatására nyújtanak 
lehetőséget mindenki számára" 
- mondta végül Rétvári Bence.

A központi büdzséből támo-
gatott 58 fesztivál között van 
mások mellett a Művészetek 
Völgye, a balatonfüredi Anna 
Fesztivál, a jászberényi Csán-
gó Fesztivál, az Ördögkatlan, 
a debreceni Virágkarnevál, a 
váci V4 Fesztivál és Színházi 
Találkozó, az egri Kaláka Fesz-
tivál, a határon túl a nagyvára-
di Szent László Napok vagy a 
szatmárnémeti Partiumi Ma-
gyar Napok.

A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap

Apróhirdetés

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűj-
tőnő - múzeumok számára is- kész-
pénzért vásárol festményeket, bú-
torokat, ezüsttárgyakat, evőeszkö-
zöket, aranyakat, szobrokat, por-
celánokat. Kiszállás díjtalan: 1/789-
1693, 30/898-5720
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Küzdelemben született boldogság
A K&H női kézilabda liga 2017/2018-as bajnokságban 6. helyen végzett a GVM Europe-Vác

Kácsor Gréta és Hámori Konszuéla

Dobogón női kajakos 
reménységeink

Látványokban 
és izgalmakban bővelkedett 

az alagi Nemzetközi Military

Hagymási Réka és Lucz Anna ezüst, míg utóbbi nővére, 
Lucz Dóra bronzérmet szerzett a szegedi Világkupán

Dunakeszi kajakos büszkeségei ott folytatták a 2018-as szezonban, ahol 
tavaly abbahagyták. A Szegeden megrendezett Világkupa-versenyen vá-
rosunk lakói közül hárman is dobogóra állhattak: Hagymási Réka és Lucz 
Anna ezüstérmet, míg Lucz Dóra pedig bronzérmet szerzett a Maty-éren. 
A hölgyek formája több mint bíztató a világ-, és Európa-bajnokság előtt.

Dunakeszi-Alag három napra ismét felkerült az európai lovassport előke-
lő szakmai térképére. Nyolc ország legkiválóbb military versenyzői vívtak 
gigászi küzdelmet a rangos lovassport rendezvény trófeáiért május 18-
20. között. 

A Németh András szakmai igazgató és Szilágyi Zoltán vezetőedző által irányított GVM Europe-Vác a bajnokság utolsó hazai mérkőzését május 19-én a 
remek játékerőt képviselő Dunaújváros DKA ellen játszotta. A rendkívül izgalmas találkozó döntetlennel (29-29) végződött, amely után a váci közön-
ség olyan szeretettel ünnepelte kedvenceit, mintha a bajnokságot nyerték volna meg. 

Immár hagyomány, hogy 
a magyar kajakosok szá-
mára az első igazi nagy 
nemzetközi erőpróbát 

Szegeden rendezik meg. Idén 
sem volt ez másként, és a Maty-
éri Világkupa-versenyen reme-
kül szerepeltek a városunkban 
élő kiválóságok. Női kajak né-
gyesben a felkészülésben jó-
val előttünk járó új-zélandi és 
ausztrál hajó mögött a Lucz 
Dóra, Medveczky Erika, Takács 
Tamara, Vad Ninetta egység 
bronzérmet nyert.

„Próbáltam azt csinálni ve-
zérevezősként, amit a futam 
előtt megbeszéltünk. Mivel 
nagy volt a hátszél, így arra is 
figyelnem kellett, nehogy átpö-
rögjünk, de úgy tűnik, jó volt a 
csapásszámunk. Jobban men-
tünk a fináléban, mint a kö-
zépdöntőben, de van még hova 
fejlődnünk” – elevenítette fel 
Lucz Dóra, aki egyébként fő 
számában, a 200 méteres kajak 
egyesben – melyben tavaly Eu-
rópa-bajnoki címet szerzett – 
is döntőbe került, ahol a nyol-
cadik helyen végzett.

A sprintszámokban a női 
kajak párosban két egysé-

günk is felállhatott a dobogóra, 
Hagymási Réka és Szabó Ágnes 
a második, Kiss Blanka és Lucz 
Anna pedig harmadik lett.

„A rajtot jobban elkaphattuk 
volna, de utána felvettünk egy 
jó utazási sebességet. Az új-
zélandiakról tudtuk, hogy jók 
lesznek a kétszeres olimpia baj-
nok Lisa Carrington vezetésé-
vel, így az volt a célunk, hogy 
minél közelebb maradjunk 
hozzájuk. Nos, ez sikerült is… 
Az, hogy végül hány számban 
fogok elindulni a világverse-
nyeken, és melyik lesz a fő szá-
mom, a válogatón dől majd el” 
– mondta Hagymási Réka, aki 

egyébként a táv világbajnoka.
A harmadik helyen célba ér-

kező Kiss-Lucz duónak ez volt 
a bemutatkozó versenye, hi-
szen most ültek először egy ha-
jóba.

„A rajtunk nagyon jól sike-
rült, hiszen az első helyen ha-
ladtunk, de a többiek is erősek, 
és mi a végét nem annyira bír-
tuk. Igazából nem számítot-
tunk erre az eredményre, meg-
lepetés ez a bronz a javából. 
Megpróbáltuk kihozni ma-
gunkból a maximumot, és ez 
most egy csillogó éremre volt 
elég” – nyilatkozta Lucz Anna.

M. L.

A lokálpatrióta ember büszkeségével 
írjuk le, hogy az alagi tréningpálya 
kivételes adottságai napjainkban 
is Európa-hírű, melyen öröm lova-

golni, amit bizonyít az is, hogy a háromnapos 
versenyre – díjlovaglas, terepverseny, díjugra-
tás – hetvennél is több sportember nevezett 
nyolc országból.

Vitathatatlan, hogy a nagyközönséget - a 
három versenyszám közül – a terepverseny 

vonzza legnagyobb számban. Akik kilátogat-
tak az alagi pályára, azok testközelből csodál-
hatták meg a lovassport szépségét, az ember és 
a ló közös küzdelmét a nemzetközi hírű szak-
tekintélyek által épített pályán, az előttük tor-
nyosuló akadályok fölött, és az ismeretlenség 
izgalmait magában rejtő vizesárkokkal. 

Legtöbben, negyvenheten az egy csillagos 
kategóriájú versenyen indultak. A csehek, az 
olaszok, a bolgárok, a lengyelek -, hogy csak 
néhány nemzet lovasait említsük – között ott 
voltak a magyarok is. A két csillagosok, CCI2* 
mezőnyében már jóval kevesebben, csak ti-
zenöten rajtoltak el. A csillagok száma is jel-
zi, hogy ez a kategória már nagyobb kihívás-
ra készteti az ember és a ló alkotta párost, akik 
sorában csak két magyar, a jó nevű, tapasztalt 
Egyed László és Gyor Gábor szállt nyeregbe. 

A három csillagos, CCI3* király kategóriá-
ban két osztrák és két olasz versenyző mellett 
egyedüli magyarként, dr. Tuska Péter indult, 
akit a honi közönség óriási tapssal bíztatott. A 
kiváló sportember remekül vette az akadályo-
kat, és a szintidővel is jól gazdálkodott, ami 
annak a jó esélyét vetítette előre, hogy ameny-
nyiben a harmadik napon, a díjugratásban is 
remekel, akkor az összetett versenyben előke-
lő helyen végezhet az alagi Nemzetközi Mili-
taryn. 

A gyönyörű természeti környezetben, má-
jus 20-án, vasárnap is népestábor szurkolt a 
lovassport kiválóságainak, köztük a magyar 
élmezőny képviselőinek, akik teljesítményére 
és a versenyt rendező Nemzeti Kincsem Kft. 
munkatársainak példás helytállására méltán 
büszkék lehetünk.

Vetési Imre
Fotó: Dusza Tibor

- Az első félidőben nagyon gyengén ját-
szottunk, a másodikban már megmutat-
tuk, hogy miért is tartunk itt. Ez már a mi 
csapatunk volt. Nem a mi hibánkból nem 
tudtuk megnyerni a mérkőzést. A döntet-
lent egy ilyen első félidő után is szép tel-
jesítménynek tartom. A bajnoki idénnyel 
maximálisan elégedettek vagyunk, fia-
tal csapatunknak van jövője, jó úton já-
runk, és remélem ezt jövőre is be tudjuk 
bizonyítani – értékelt a mérkőzés után la-
punknak Németh András.  

Az egykori szövetségi kapitány szerint 
nagyon jó a tehetséges magyar fiatal játé-
kosok és a tapasztalt, rutinos honi és kül-
földi játékosok aránya, remekül egészítik 
ki egymást, ami megmutatkozik a mér-
kőzéseken is a szurkolók nagy örömére. 
– Egy pár évig ez jó elegy is lesz – tet-
te hozzá. 

A csapat szakmai igazgatója nagy ér-
téknek tekinti a játékosok és a közönség 
kapcsolatát, amely minden helyzetben a 
lányok mellett van, és óriási szeretettel és 
lelkesedéssel buzdítja őket. 

- A váci közönség láthatóan szereti a 
csapatot, aminek nagyon örülünk. Min-
dig telt ház van, ha nagyobb lenne a sport-
csarnok, akkor még többen lennének itt. 
Reméljük, hogy egy-két éven belül ez is 
megoldódik. Meg is érdemelné a csapat! 
– jelentette ki Németh András, aki sze-
rint az átigazolási időszakban az együttes 
tovább erősödik, színesebb lesz a játéka a 
négy érkező játékossal. A keretből ketten 
távoznak.  

Kérdésünkre elmondta; a szakmai 
stábban nem terveznek változást. 

A Dunaújváros ellen kiharcolt döntet-
len után boldogan nyilatkozott Szilágyi 
Zoltán vezetőedző, aki úgy látta, hogy a 
mérkőzés képe alapján örülhettek a dön-
tetlennek. 

– Enerváltan kezdtünk, nem voltunk 
elég határozottak, de szerencsénkre az 
idő múlásával a védekezésünk színvona-
la elérte a támadójátékunkét, amelyben 
leginkább átlövésekből voltunk eredmé-
nyesek. Nagy küzdelemben sikerült meg-
mentenünk egy pontot, ami nagy siker a 

Dunaújváros ellen, amely 4. helyen végez 
a bajokságban – hangzott a fiatal szakem-
ber sportszerű értékelése. 

- Ez egy szerethető csapat. Ambiciózus 
fiatalokkal kezdtünk el dolgozni, most a 
6. helyen zártuk a bajnokságot, ami azt 
jelenti számunkra, hogy idén is indul-
hatunk nemzetközi kupában – emelte ki 
a tehetséges edző, aki együttese bajnoki 
szereplését így értékelte: - Maximálisan 
elégedettek lehetünk, a lehetőségeink fe-
lett játszottunk, ez egy csapatmunka volt!

Szilágyi Zoltán vezetőedző köszöne-
tet mondott a szurkolóknak a folyamatos 
támogatásért, akik még az interjúk ké-
szítése közben is hangosan ünnepelték a 
GVM Europe-Vác női együttesét, mely-
nek két fiatal, tehetséges játékosától, Há-
mori Konszuélától és Krácsor Grétától rö-
vid értékelést kértünk.

- A klubban minden fiatal számára 
biztosítják a fejlődés lehetőségét, amivel 
igyekszünk  maximálisan élni – mond-
ta a határozott betöréseiről ismert Há-
mori Konszuéla, aki kérdésünkre kifej-

tette, hogy fantasztikus érzés és lehető-
ség olyan világklasszissal együtt játsza-
ni, mint a brazil Arenhart és honfitársa 
De Souza. – De ebbe a sorba tartozik a két 
szélsőnk, Jovetic és Radosavljevic is, mint 
ahogy a tapasztalt magyar kiválóságaink 
is. Emberileg és szakmailag mindig szá-

míthatunk rájuk. Sokat dolgoztunk egész 
évben, aminek most érett be a gyümölcse, 
a 6. hellyel – mondta lelkesen Konszuéla.

Az átlövésekben jeleskedő, néha már-
már a felhő magassából tüzelő Krácsor 
Gréta a csapat legfiatalabb játékosa is na-
gyon boldog volt az utolsó hazai mérkő-
zés után. 

– Nagyon jó érzés ebben a csapatban 
játszani, élvezni a játékostársak bizalmát, 
a közönség buzdítását. Sokat segítenek a 
tapasztalt, nagy mérkőzéseken edződött 
rutinos csapattagok. Számomra rendkí-
vül inspiráló a jó a csapatszellem – osz-
totta meg érzéseit Krácsor Gréta.

A GVM Europe-Vác a 2017/2018-as baj-
nokság utolsó mérkőzését idegenben el-
vesztette a bajnoki aranyéremért Győr-
rel versenyt futó FTC ellen – 42-24 -, ám 
ez mit sem von le a dunakanyari együt-
tes remek bajnoki szerepléséből, amely 31. 
ponttal a 6. helyen végzett. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress


