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Elismerések
a Semmelweis-napon
Írásunk a 2. oldalon

MSZP-S IGEN A DK-RA,
NEM AZ EGYÜTT PM-RE
Tájékoztató a 2. oldalon

Újra Tarnai Richárd
a megyei
kormánymegbízott
Írásunk a 2. oldalon

Épülnek a P+R
parkolók Dunakeszin
Írásunk a 3. oldalon

Szlovák győzelem
a 92. Magyar Derby-n
Tudósításunk a 8. oldalon

Dunakeszi a szabadtéri sportok fellegvára
át az önkormányzat. A Dunakeszi Feszt rendezvény
helyszínén a viacolorral borított felületen lábtengo-, kézilabda- és kosárlabda pályát festettek fel, kapukat,
kosárlabda palánkot helyeztek el. A ligetes környezetben kialakított sportpályákat nagy kedvvel vették birtokukba a vakációzó diákok
mellett a felnőttek is.
A víz, a napfény szerelmesei ilyenkor ellepik a több kilométer hosszú dunai partszakaszt. Élénk és rendkívül sikeres a város kajak-kenu sportélete, amely idén a
sárkányhajózással bővült. A
mind nagyobb népszerűségnek örvendő új sportágnak
egyre több felnőtt és fiatal
hódol Dunakeszin, melyből
nemrég rendezték meg az is-

kolák versenyét. A kajak-kenu egyesület igazolt versenyzőin kívül számosan vannak, akik „csak” hobbiból, a
sportolás, a mozgás öröméért eveznek, de nem kevesen
vannak azok sem, akik motorcsónakkal szelik a Duna
hűsítő hullámait, élvezve a
nyár, a sportolás, a szabadság mámorító élményét.
A sok-sok szabadtéri sportolási lehetőség között sorolhatjuk fel a tenisz klub
kínálatát, a magánlovardák szolgáltatásait, a tavaly
átadott BMX-sportpályát,
a hatalmas zöldfelülettel
büszkélkedő lóversenypálya
és repülőtér kiváló adottságait, melyek csábítóan vonzzák a repülés, futás és a gyaloglás szerelmeseit.
(Vetési)

Igen népes azoknak a tábora, akik a kellemes tavaszi időjárás beköszöntétől egészen
késő őszig szabadban sportolnak. Élvezik a mozgás, a szép, kulturált környezet, a jó levegő éltető harmóniáját. Sokfelé megfordult ember számára azonnal szembeötlik, hogy
Dunakeszi ideális helyszín a szabadtéri sportok hódolói számára.

A

város sportpályáinak
felújítása és a műfüves futballpályák építése mellett az önkormányzat jelentős figyelmet és forrást biztosított a települést
behálózó kerékpárút kiépítésére, amely mára a helyiek és
a városba érkezők körében
egyaránt nagy népszerűségnek örvend. Sokan vannak,
akik „egyszerűen csak vá-

rosi ügyeik intézésére” használják, míg az iskolába járó
fiataloknak új, kedvelt közlekedési lehetőséget teremtett a kerékpárút-hálózat kiépítése. Dunakeszi rangos
kulturális- és sportfesztiváljainak egyik népszerű programjává vált a kerékpár versenyek rendezése. Az egészséges életmód képviselői, a
testi-lelki fittséget fontosnak

tartók sokasága kerékpározik rendszeresen a városban,
a szép Duna-parti korzón,
amely a helybéliekhez hasonlóan az áthaladó turisták
egyik kedvelt pihenőhelye is.
Az utóbbi négy évben Dunakeszi legvonzóbb szabadidő- és rendezvényhelyszínévé formált Duna-parti Katonadombon néhány hete szabadtéri sportpályákat adott

A Duna, a szép korzó, a kerékpárút a sportolni,
pihenni, kikapcsolódni vágyók sokaságát vonzza
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Semmelweis-napi ünnepség Vácon
Az egészségügyben dolgozók
tiszteletére idén a Jávorszky
Ödön Kórházban, június utolsó napján tartották meg a hagyományos Semmelweis-napi ünnepséget.

A

z eseményen dr. Fekete Zoltán osztályvezető főorvos
ünnepi megemlékezésében
felidézte Semmelweis Ignác életpályáját, fontos szerepét a magyar és
az egyetemleges egészségügyben.
Ezt követően dr. Bánhidi Péter,
Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának
elnöke méltatta a Vác Város Egészségügyéért Díjat ebben az esztendőben kiérdemlő dr. Ujhelyi László gyermekorvos munkáját és orvosi elhivatottságát. Az elismerést
Fördős Attila polgármester adta át
a kitüntetettnek – adta hírül a város hivatalos honlapja.

A folytatásban az idei szakpályázatok eredményét ismertette
Dr. Szentgyörgyi Ervin osztályvezető főorvos. A 35 év alatti egészségügyi dolgozók tudományos tevékenységének ösztönzésére, az Inczédy-család által alapított Ruzsicska Béla-díjat
ez alapján idén dr. Tejeda Dániel
szakorvos (Sürgős Betegellátó Osztály) vehette át Inczédy Györgytől és Inczédy Balázstól. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díját Hutya Józsefné, a Központi Aneszteziológia- és Intenzív Osztály asszisztense kapta.
Ezt követően Fördős Attila polgármester köszönte meg a városvezetés és a váci polgárok nevében azt
az áldozatos, sok lemondással járó,
kiváló szakmai munkát, amellyel az
egészségügyben dolgozók a nehéz
gazdasági és munkakörülmények
közepette is igyekeznek legjobb tudásuk szerint mindent megtenni a
beteg emberek érdekében.

Befejezésként sor került a váci
kórházban végzett kitartó és lelkiismeretes szakmai munkáért járó
igazgatói dicséretek átadására, az
előléptetések ismertetésére, illetve
az első félévben jubileumi jutalmat
elérők köszöntésére.
Igazgatói dicséretben részesült:
dr. Kőhalmi Margit Hig.Szolg.főorvos
Igazgatóság- titkárnő, minőségügyi előadó
Rózsavölgyi Szilvia Traumatológia-ápoló
Szomorjainé Csáki Rita
Újszülött-csecsemő-gyermeko.gyermekápoló
Szádóczki Katalin
Gasztroenterológia-adminisztrátor
Máttyássy Gáborné Sebészet-ápoló
Tóth Ildikó KAITO-ápoló
Forgács Zsuzsanna Patológia-szövettani szakasszisztens
Nagy Enikő Kardiológia-ápoló
Kucsera Ildikó Rehabilitáció-ov.
főápoló

Dr. Fekete Zoltánnak Fördős Attila polgármester és dr. Bánhidi Péter
szakbizottsági elnök adta át az elismerést

DDC – elkötelezetten Átadták a módosított
a tehetségekért deákvári körforgalmat
A rendkívül nehéz iparági helyzet, szűk mozgástér mellett a Duna-Dráva Cement Kft.
2013-ban is kiemelt figyelmet fordított a tehetséges fiatalok támogatására. A DunaDráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány a vállalat két nagy gyárának vonzáskörzetében
található általános- és középiskolák kiemelkedően tehetséges tanulóit ösztöndíjjal támogatta, immár hagyományosan, ebben az évben is.

A

„Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj program célja a képességfejlesztés, a nevelés és oktatás támoga-

tása.
A 2012/2013-as tanévben Vácott 40 tanulónak, Beremenden 48 tanulónak ítélt meg
támogatást a Kuratórium, összesen több,
mint 6 millió Ft értékben. A pályázatot elnyert diákok kiemelkedő tehetséget mutatnak egy-egy területen, és a tanulmányi
eredményükben is kiegyensúlyozottan jól
teljesítenek. A díjazottakat a sportversenyeken, zenei téren, és tanulmányi versenyeken mutatott kiemelkedő eredményeik segítették hozzá az ösztöndíj elnyeréséhez, ami 10 hónapon át, az általános iskolásoknak havonta 6 000, a középiskolásoknak

pedig 8 000 Ft támogatást jelentett. Vállalatunk alapítványi munkájának eredményességét a támogatásban részesülő diákok sikerei is alátámasztják.
A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj program keretében Vácon a 2006/2007es, Beremenden pedig a 2010/2011-es tanévtől kezdődően, eddig összesen közel 500 tehetséges tanulót megközelítőleg 36 millió
forinttal támogatott a Duna-Dráva Cement
Kft.

Önkormányzati választási szövetségkötés:

MSZP-S IGEN A DK-RA,
NEM AZ EGYÜTT PM-RE

Már jól érzékelhető, hogy az elmúlt évektől eltérően az idei forró nyárra nem
lesz jellemző a „politikai uborkaszezon”, hiszen a pártok és a civil közösségek
többsége javában készülődik az őszi önkormányzati polgármester és képviselő
választásokra.

A

szocialisták váci elnöke a hétfő reggeli „menetrendszerinti” sajtótájékoztatóján – az önkormányzat működésének
taglalása mellett – bejelentette, hogy intenzív tárgyalás sorozatot folytattak a Demokratikus Koalíció helyi csoportjával az őszi választások eredményes előkészítése érdekében. Dr. Bóth János elmondta, hogy a DK-val
folytatott tárgyalások eredményeként választási együttműködést kötnek még ezen a héten. A szocialisták önkormányzati frakcióve-

zetője azt is bejelentette, hogy az Együtt PMel nem kötnek választási szövetséget, mivel az
újdonsült parlamenti párt váci csoportja előzetes megállapodást kötött a Lokálpatriótákkal, ami elvi problémát vett fel a szocialisták
körében. – Igényeik aránytalan nagysága lehetetlenné tette a szövetségi együttműködést
– fogalmazott dr. Bóth János, aki azonban azt
is hozzátette: „A szövetségen kívüli korrekt
együttműködésre ígéretet tett mind a három
politikai szervezet.”

Az Elektro Szignál Televízió Híradójának beszámolója szerint határidőre átadták a módosított deákvári egyszerűsített körforgalmat.

M

int az a híradásban elhangzott, a körforgalom átépítési munkálatait a pünkösdi hosszú hétvége előtt kezdték
meg a Váci Városfejlesztő Kft. és
a közbeszerzést elnyert vállalat
munkatársai. Mint arról a Vác
város hivatalos honlapja 2014.
május 26-án beszámolt, Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Kriksz István szakbizottsági elnök javaslatára - többségi szavazással májusban úgy
döntött: mintegy egymillió forintos költséggel módosítja a terület kialakítását.
Princz Miklós, a Váci Városfejlesztő Kft.

műszaki ügyintézője a televíziónak
nyilatkozva elmondta: dinamikai
küszöböket építettek be, melyek
lassítják a körforgalomba érkező gépjárműveket. Emellett
egy középpont került kialakításra, melyet meg kell, hogy kerüljenek a közlekedő járművek.
Felfestésre került az irányhaladási irány és a járda is biztonságosabb lett.
A munkálatok kevesebb, mint egy hónap
alatt, határidőre készültek el június 30-án.
Hétfőtől pedig a lakosok is birtokba vehették a megújult körforgalmat.

Kinevezte a miniszterelnök
a kormánymegbízottakat

Kinevezte Orbán Viktor miniszterelnök a kormánymegbízottakat. Tarnai Richárd Pest
megyében folytatja a munkát, aki ezt a feladatot látta el az elmúlt években is.

A

Magyar Közlöny július 8-i számában megjelent miniszterelnöki határozat értelmében a
kormányfő - Lázár János
Miniszterelnökséget vezető
miniszter javaslatára húsz
kormánymegbízottat, köztük Pest megyében Tarnai
Richárdot - nevezte ki kormánymegbízottá július 1-i
hatállyal.
A törvény szerint a kormánymegbízottak vezetik a
fővárosi és megyei kormányhivatalokat.
A mostani kinevezésekre azért volt szükség, mert
a miniszterelnök négyéves
mandátumának lejártával a
korábbi vezetők megbízatása is megszűnt.
A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, a megszigorított szabályok szerint nem lehet
országgyűlési
képviselő

Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

sem, továbbá helyi önkormányzati képviselő, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester, megyei
közgyűlés elnöke, főpolgármester, alpolgármester,
megyei közgyűlés alelnöke,
főpolgármester-helyettes,
nemzetiségi önkormány-

zat elnöke és nemzetiségi
önkormányzati képviselő
sem. Tudományos, oktatói,
művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet ugyanakkor végezhet.
Az
összeférhetetlenség
érinti a most budapesti kormánymegbízottá kinevezett
- a tisztségben Pesti Imrét
váltó - György István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettest, akinek így erről a posztjáról távoznia kell.
A most kinevezett húsz
kormánymegbízottból nyolcan - Demeter Ervin, Széles
Sándor, Rácz Róbert, Kállai Mária, Szabó Sándor,
Tarnai Richárd, Harangozó Bertalan és Rigó Csaba
Balázs - az előző kormányzati ciklusban is betöltötték a kormányhivatal-vezetői posztot.
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Épülnek a P+R parkolók Dunakeszin
A gyártelepi vasútállomásnál július közepén részlegesen átadják a Béke úti beruházást
A Dunakanyar Régió korábbi lapszámában már hírt adtunk arról, hogy egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően mintegy négyszáz gépkocsi és százötven
kerékpár befogadására alkalmas parkolót építenek Dunakeszi három vasúti megállóhelye mellett.

D

ióssi Csaba polgármester
tavasszal, örömmel nyilatkozta, hogy a több mint 320
millió forintos fejlesztés – noha a
beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Zrt. (NIF) forráshiány miatt többször módosította a kivitelezés időpontját - áprilisban végre elkezdődik. A beruházás kivitelezési munkálatait jelenleg két helyszínen,
Dunakeszi-alsón és a gyártelepi
vasútállomás mellett lévő Béke úti
parkolóban végzi a Strabag Általános Építő Kft.
Mint azt a város polgármesterétől megtudtuk, a városi önkormányzat az autóval és kerékpárral közlekedők, a fővárosba ingázó több ezer helyi lakos kulturált
kiszolgálása érdekében szorgalmazta a P+R parkolók építését. A
városatyák ötlete és elképzelése
már 2010-ben találkozott a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
által is tervbe vett P+R projekttel. A beruházás költségvetési forrásának előteremtése érdekében
a város a MÁV-val közösen indult
az Európai Unió által kiírt pályázaton 2012 első felében. - Örömmel nyugtáztuk, hogy Dunakeszi
a nyertesek között volt, ezért bíztunk benne, hogy terv szerint 2013
tavaszára megvalósul a beruházás
– ismertette az előzményeket ta-

A Béke úti parkolót a jövő héten részlegesen
átadja a forgalomnak a kivitelező

vasszal Dióssi Csaba, aki elmondta, hogy ezért a projekt befejezésének eredeti időpontjához igazították a területhez kapcsolódó városi
fejlesztések ütemezését.
Az önkormányzat – a gyártelepi
vasútállomás mellett – előkészítette és 2013 második felére elvégezte a Klapka utca aszfaltozását, új,
viacolorral borított járdát épített a
Könyves Kálmán utcában, ám a régen várt beruházás még ekkor sem
kezdődött el, mert azt forráshiány
miatt későbbre sorolta a Nemzeti
Infrastruktúra Zrt. (NIF). Az állami kivitelezőtől 2014 tavaszán ér-

kezett a jó hír, hogy idén áprilisban elkezdődik Dunakeszin a P+R
parkolók építése. A közműtérképeken nem szereplő vezetékek azonban csúszást okoznak, ezt a NIF
Zrt. igyekszik a lehető leghamarabb megoldani, a szükséges alépítményeket kiváltani.
Dunakeszi-alsón és Gyártelepen
áprilisban megkezdődtek a munkálatok, a Dunakeszi Nagyállomás
munkaterület átadása egy hónapja megtörtént, de a közműkiváltások, valamint a MÁV és a NIF Zrt.
közötti egyeztetések miatt a tervek szerint július közepén indul-

hat a kivitelezés. Dunakeszi-alsón
a Muskátli utcában és a vasút melletti területen 68 db gépkocsi elhelyezésére P+R parkoló, valamint az
állomás mellett 30 db kerékpár tárolására alkalmas fedett B+R kerékpártároló épül. A parkoló területén megújul a közvilágítási hálózat, valamint térfigyelő kamerarendszert is telepítenek. Alsón a
Muskátli utcában már átadásra kerültek a gyephézagos térkő burkolatos parkolók.
A gyártelepi állomásnál, a Béke
út mellett, a korában is parkolóként használt területen már kiépítették az új parkolókat, aszfalt borítja a Könyves Kálmán utcához
vezető összekötő utat. Mint azt a
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztályán
megtudtuk, a Strabag Általános
Építő Kft. a jövő héten részlegesen
átadja a Béke úti parkolót az autósoknak, ahol a kivitelezési munkálatok - padkarendezés, térfigyelő kamera rendszer, kiemelt világítás, kerékpár tárolók létesítése - a
forgalom csekély mértékű zavarása mellet folytatódnak. A vasútállomás „túloldalán”, a keleti oldalon
a P+R parkoló kiépítése július 20-a
után következő héten kezdődik a
közművek kiváltásával. Az ott kiépülő P+R parkolót várhatóan ok-

tóber közepén adja át a kivitelező,
jelezte a NIF Zrt.
A fejlesztésnek köszönhetően a
gyártelepi vasútállomás környezetében összességében 168 gépkocsi
tárolására alkalmas P+R parkoló
épül, míg 78 db kerékpár elhelyezését biztosító B+R fedett kerékpártároló létesül. A parkolók területén kiépül a közvilágítás és a térfigyelő kamerarendszer is.
A NIF Zrt. korábbi tájékoztatása szerint Dunakeszi Nagyállomásnál július közepén kezdődnek
a munkálatok. A MÁV területen
levő, már használaton kívüli épületek elbontása után az állomásépület két oldalán 155 db gépkocsi
tárolására alkalmas P+R parkoló,
valamint a 42 db kerékpár elhelyezésére alkalmas B+R fedett kerékpártároló létesül. Emellett kulturált buszmegálló és buszforduló is
épül a történelmi időket idéző vasútállomásnál. A csapadékcsatorna
a Verseny utcában átépül. Itt is új
közvilágítási hálózat és térfigyelő
kamerarendszer is létesül.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában
és a Strabag Általános Építő Kft.
kivitelezésében zajló munkálatok
teljes egészében várhatóan novemberben fejeződnek be.
(Vetési)

Szabó
plébános
Dr. József
Bóth János
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Templomi Családi koncertek Gödön Űzd el a leégést!

A

gödi római katolikus
templom ad otthont
július 13-án a Karosi
család és Fassang LászlóRohmann Ditta házaspár
családi koncertjének.
Fellépnek: Pászthy Júlia, Liszt-díjas operaénekes, Karosi Júlia jazzénekes, Karosi Bálint orgonaművész, a Lipcsei Bachverseny győztese, a Boston
First Lutheran Church zeneigazgatója, Fassang László
orgonaművész, a Chartes-i

Pászthy Júlia
és Calgary versenyek győztese, a Zeneakadémia és a Pá-

rizsi Conservatoire tanára,
Rohmann Ditta gordonkaművész, a Lipcsei Bach-verseny díjazottja. annak a nívós családi koncertnek, melyen fellép a Műsoron Bach,
Schubert, Kodály, Bartók,
Karosi művek, improvizációk.
Műsorvezető: Veisz Gábor,
a Bartók Rádió szerkesztőműsorvezetője.
A templomi családi koncert vasárnap délután öt órakor kezdődik, melyre min-

A nyár egyet jelent a napozással, a felhőtlen sütkérezéssel. Sokan, már az évszak elején szeretnének szép barna
bőrszínt maguknak, ezért, a gyorsabb barnulás reményében inkább mellőzik a fényvédő krémek használatát, vagy
a veszélyesebb időszakban is bátran kifekszenek a napra.

E

Karosi Júlia
denkit szeretettel várnak a
szervezők!

Nemzetközi találkozó Verőcén

nnek következménye a napozást követő órákban tapasztalható,
kellemetlen
égő érzéssel és bőrpírral járó leégés, amelynek káros hatásai akár
évekkel később is jelentkezhetnek.
Ám azoknak, akiken sok anyajegy
található, még nagyobb figyelmet
kell szentelniük bőrük védelmére.
Hogy miért van szükség az anyaje-

nyi Lilla. Mivel a krémekben található kémiai fényvédők nagyjából
20 perc alatt fejtik ki hatásukat, így
érdemes már otthon, indulás előtt
bekenni magunkat. Ezzel szemben
a fizikai fényvédőanyagokat tartalmazó szerek  mint például a gyermek fényvédők  azonnal hatnak.
Annak ellenére, hogy magas faktorszámú krémet használunk, más-

gyek fokozott védelmére és hogyan
védhetjük meg bőrünket a nap káros hatásaitól, dr. Tihanyi Lilla, a
Budai Egészségközpont bőrgyógyász szakorvosa mondja el nekünk.
"A napfénynek számos pozitív
hatása van, ám a felelőtlen napfürdőzés káros is lehet. A napozás
vagy a túlzásba vitt szoláriumozás
ugyanis a leégés mellett az anyajegyek elváltozását is okozhatja.
Akin sok anyajegy található, az kerülje az erős napsütést, és mindenképpen használjon a bőrtípusának
megfelelő faktorszámú fényvédő
krémet. A világosabb bőrűek kön�nyebben leégnek, mely megnövelheti a melanoma kialakulásának
esélyét, így nekik fokozottabban
kell figyelniük az optimális védelemre. A melanóma kialakulásáért
főként a napfényben található UV-B
sugarak a felelősek Annak érdekében, hogy elkerülhessük a leégést,
tizenegy és három óra között akkor
se tartózkodjunk huzamosabb ideig a napon, ha a legerősebb naptejet használjuk" - mondta dr. Tiha-

fél óránként ajánlott az újra krémezés, illetve nem árt, ha fürdőzés
után szintén megismételjük azt. 11
és 16 óra között azonban akkor se
tartózkodjunk a tűző napon, ha alaposan be vagyunk kenve.
A nap okozta bőrgyulladás eltérő fokú lehet. Az enyhébb leégés
tünete a piros, égő bőr, de súlyosabb esetben akár hólyagok is jelentkezhetnek a bőrön. Az UV sugarak hatására a testen lévő anyajegyek elszaporodhatnak, vagy
akár rosszindulatúvá is válhatnak.
Ha a testünkön lévő anyajegyeken
bármilyen eltérést tapasztalunk a
formáját, színét és felszínét tekintve, azonnal forduljunk bőrgyógyász szakorvoshoz, aki meg tudja állapítani, hogy milyen veszélyeket
rejthet elváltozás. Ha nem tapasztalunk rendellenes elváltozást, akkor is érdemes évente megvizsgáltatni anyajegyeinket, hiszen az alig
negyed órás vizsgálat akár életmentő is lehet.
Forrás:
Morpho Communications

Szombaton a Kormorán együttes koncertjével zárul a program

M

int arról a Dunakanyar Régió előző lapszámában is
hírt adtunk, július 5. és 12. között Nemzetközi Huszár-, Lovas- és Gyalog-íjász, Népzenei, Néptánc Találkozónak ad otthont Verőce. A gyönyörű természeti környezetben, a dombtetőn emelkedő Kárpát-Haza templom körül
elterülő Lósi-völgyben rendezik a nemzetközi találkozót.
Verőce polgármestere, Bethlen Farkas nevével fémjelzett közösség, a Juliánus Barát Alapítvány 2012-ben Nyílt
Lovasíjász Európa-bajnokságot, tavaly pedig Nemzetközi
Huszár Találkozót rendezett. Idén már jóval több napon át
tartó rendezvénnyel várják a látogatókat, akik rendkívül gazdag programkínálatból válogathatnak egészen július 12-ig. A
pályázati forrásból megvalósult rendezvényre több mint tíz
országból érkeztek versenyzők, a bemutatókon fellépő huszárok, íjászok, táncosok.
Már a rendezvény címe: „Magyarok Európáért, Európa a

magyarokért” is sokat elárul a nemzetközi seregszemle üzenetéről, melyben a legfontosabb a nemzetek saját kultúrájának bemutatása, megismerése, a béke és barátság erősítése.
Ennek jegyében szerveztek pl. hétfőn huszártúrát a nógrádi várhoz, majd este a Kalotaszegi lakodalmast és a szlovák
Zseliz Zenekar koncertjét élvezhették. Szombaton, a nemzetközi rendezvény utolsó napján is látványos programokkal
várják az érdeklődőket, melyek között szerepel huszártoborzó és felvonulás. Lovasíjász verseny, a Kassai lovasíjász iskola: Vermes Törzs bemutatója.
Nem mindennapi látványosságnak ígérkezik a Szarvas
űzés címen meghirdetett program, miként ugyancsak különleges élményt kínál Dr. Papp Lajos előadása is. Este pedig
a KORMORÁN Együttes koncertjét élvezheti a nagyérdemű.
B. Szentmártoni

A Gödi Strandfürdő vize nem csak
gyógyvíz, de ásványvíz is
Az idei nyári szezonra megújult állapotban várja a hűsölni vágyókat a közkedvelt Gödi Strandfürdő – tudta meg
lapunk Tősér Tibortól. A fürdő vezetője hosszasan sorolja az elvégzett beruházásokat: az időszaki gépészeti felújítások mellett két új szabadtéri öltözőt alakítottak ki, a meleg vizes medencékhez ülőpadokat készítettek, a
strand egész területén virágot ültettek, s még egy kis sziklakertet is kialakítottak. Az idei nyári szezonban újdonságként diákmunkások ügyelnek a strand tisztán tartására.
20 óra között kedvezményes
jeggyel vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait. A Göd
Kártyával rendelkező helyi lakosok további kedvezményeket kapnak a belépő
árából. A teljes árú napijegy
1100 forintba kerül, a kedvezményes időszakokra 600
forint. A belépőket nemcsak
készpénzzel, de bankkártyával vagy SZÉP kártyával is
meg lehet vásárolni a pénztárnál.

A

fürdő területén naponta akár 2500 vendég elhelyezéséről is
tudnak gondoskodni a több
mint 13 ezer négyzetméteren
elterülő, árnyas fákkal gazdagon ellátott zöld területen.
Az ide látogatók négy medence közül választhatnak:
a tanmedence vízhőfoka 34
és 36 fok között változik, 90
centimétertől folyamatosan
mélyül 140 centiméterig. A
kisgyermekek részére két kis
meleg vizű medence áll rendelkezésre, az úszni vágyókat pedig egy 25 méter hos�szú strandmedence várja,
melynek vízhőfoka 26-28 fok.
A strandfürdő medencéinek mindegyikét a 650 méter mélyről feltörő, 54 fokos
gyógy- és termálvízzel töltik
fel, mely bizonyítottan kivá-

Mint azt a fürdő vezetőjétől megtudtuk, strand kulturáltan kiépített parkolójában akár több száz autói is
elfér. A népszerű strandhoz
vezet a városi kerékpárút is,
így akik kétkerekűvel érkeznek, azok számára biztosítják a kerékpártárolót. Emellett 4 mozgássérült parkolót
is kialakítottak, s külön parkoló rész várja a busszal érkezőket is.
B. Szentmártoni

lóan alkalmas egyes mozgásszervi problémák kezelésére.
A gödi termálvíz nemcsak
gyógyvíz, de egyben ásványvíz is – hangsúlyozta Tősér
Tibor.
A fürdőzés mellett lehetőség van szauna, masszázs
és úszásoktatás igénybevételére is. Míg a gyermekek a
strandmedencénél csúszdáznak, addig a felnőttek pihenhetnek a bérelhető napágyon
vagy meglátogathatják a büfét. A vendégek biztonságáról a helyi rendőrség és polgárőrség rendszeres járőrözése gondoskodik, emellett
a pénztárnál ingyenes értékmegőrzőt is üzemeltetnek.
A strandfürdő nyáron naponta reggel 6 és este 8 óra
között várja vendégeit, akik
6 és 8 óra, valamint 17 és
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Határtanul szövődő barátságok

Ezen a tavaszon a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 11. c osztálya nem akárhova ment osztálykirándulásra. Erdélyben töltöttek el több napot. Ezt a Határtalanul! pályázatnak köszönhetően tehették meg, amelyen
Deák Varga Kinga tanárnő indította az osztályát.

A

z iskolából első alkalommal
szerveztek
Határtalanul! osztálykirándulást, így minden feladat, esemény és élmény újszerűen hatott. Az úttörő
szerep nehézségeket is jelentett, mert nem volt korábbi
tapasztalat, amire támaszkodhattak volna. A legfontosabb eredmény, amit a diákok elértek, az volt, hogy ebben a programban nem pas�szív, hanem nagyon is aktív
szereplői voltak egy nagyszabású projektnek.
A Határtalanul! pályázat
fontos eleme, hogy a résztvevő osztályok meglátogatják
egymást. A projekt első felvonásaként a székelykeresztúri
diákok utaztak Dunakeszire. Barangoltak Budapesten,
megnézték a Parlamentet, bicikliztek a Dunakanyarban
és barátságot kötöttek a radnótis diákokkal. A programhoz emlékkönyv is készült. A
székelykeresztúri diákok búcsúzó soraiból válogattunk
alább:
„Mi egy vérből valók va-

gyunk!” Nagyon szépen köszönünk mindent!
Köszönjük a barátságot,
amiben részünk volt az elmúlt napokban. A változatos, gazdag programokat, az
ismeretségek általi gazdagodást. Szeretettel gondolunk
az elmúlt napokra, és szeretettel várjuk a dunakeszi csoportot Székelykeresztúrra.
Határtalan kirándulás, határtalan kedvesség, köszönünk mindent, alig várjuk,
hogy viszonozzuk!”
Az osztálykirándulás aztán Erdélyben folytatódott
májusban. A dunakeszi diákok jártak a Házsongárdi
temetőben; megnézték Mátyás szülőházát; elidőztek a
Gyárfás-kúrián (ahol Petőfi az utolsó estéjét töltötte),
amelynek a kertjében Lengyel István tanár úr szobra
áll; Csányi László tanár úr
balladáját szavalták a Szent
Anna-tó partján; a sóskúti néptáncgálát is megnézték, ahol dunakeszi iskolatársaik is felléptek. Renge-
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GÖD FOTÓPÁLYÁZAT – 2014

A

A diákok Csányi László tanár úr balladáját szavalták a Szent Anna-tó partján

teg élményben volt részük,
ezek közül a legemlékezetesebb minden bizonnyal a
székelykeresztúri táncház
volt. Mint kiderült, az egyik
diák édesapja tánctanár, és
még zenekart is hozott magával, így a gyerekek élő zenére rophatták.
A dunakeszi diákok emlékező sorai erdélyi kalandjaikról:
„Nagyon szépen köszönjük
az életre szóló élményeket,
emlékeket és barátságokat.
Nagyon hálás vagyok a sok
szeretetért, amit az erdélyi
diákoktól kaptam és mind
kaptunk. Már most tudjuk,
hogy itt nem lesz vége a megkötött barátságoknak, és a
közeljövőben már tervezzük

a találkozókat. Ez hatalmas
örömmel tölt el engem. Nagyon köszönöm!
Sok új barátság született,
megismerkedhettem az erdélyi családok vendégszeretetével és rengeteg élménnyel
hagytam el Erdélyország kapuit.
Sok élménnyel gazdagodtunk, rengeteg barátot szereztünk és sok helyen jártunk. Megbeszéltük többen,
hogy ha bármikor jönnének
ide, szívesen látjuk őket és
fordított esetben ők is szívesen látnak minket. Már most
hiányoznak onnan a barátaim, maradtam volna még, ha
lehetett volna, az egész nyaram ott töltöm.”
Horváth Zsuzsanna

Szenzor Fotókör augusztus 29-e, A Magyar Fotográfia Napja alkalmából fotópályázatot hirdet Göd
Fotópályázat – 2014 címmel.
A kiírással a fotókör célja az, hogy színvonalas, művészi
értékű, egyben turisztikai célokat is szolgáló fotók szülessenek Gödről.
A pályázati feltételekről szóló részletes tájékoztató a
Szenzor Fotókör honlapján található:
http://artlett.hu/szenzor
A fotók beküldési határideje: 2014. szeptember 7.
Ünnepélyes díjátadás és kiállítás megnyitó: 2014. szeptember 19-e 18 óra.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
Fotó: Dudás Gyula

UTAZÁS ELŐTT IRÁNY A SZERVIZ

A biztonság és kényelem érdekében érdemes szakemberrel átvizsgáltatni az autót
Véget ért az iskolákban a tanítás, elkezdődött a nyári szabadságok, nyaralások, így ez sokunknál az autózások ideje is. Ha nyaralni megyünk, akkor az átlagosnál nagyobb terheléssel, nagyobb átlagsebességgel autózunk, és a hőséggel is számolnunk kell. Ezért érdemes időben gondoskodni autónk szakszerű úti felkészítéséről.

N

agy Ferencet, a MAROS
AUTÓHÁZ KFT. szervizvezetőjét kérdeztük,
hogy mire érdemes odafigyelni
a nyár beköszöntekor, egy hos�szabb autóút előtt?
- Hosszú út előtti átvizsgálás,
nyári felkészítés, stb..., stb... olvashatjuk mindenhol, hallhatjuk a rádióban, láthatjuk a TVben, interneten. Lerágott csont,
felesleges hercehurca - gondolják sokan. Viszont van pár dolog, amire mindenképpen érdemes odafigyelni és igenis van
értelme egy szervizlátogatásnak indulás előtt! – mondta a
szakember, aki máris sorolt néhány felmerülő kérdést, amin
érdemes elgondolkodni:
• Mikor esett át utoljára az
autó klímája ellenőrzésen, tisztításon? Nincs annál rosszabb,
ha hosszú órákon keresztül utazunk és a mediterrán hőségben
vesszük észre, hogy bizony nem
úgy hűt a rendszer, ahogy elvárható, vagy kellemetlen szagot áraszt a klíma, amely akár
egészségünkre is ártalmas lehet! A klíma tisztítását, a pollenszűrő cseréjét évente - ajánljuk elvégezni!
• Biztos benne, hogy az az
apró zörej, ami pár hete észlelt
tényleg csak apróság, és nem
fog gondot okozni?
A váci MAROS AUTÓHÁZ
KFT. szervizvezetőjének segítségével egy kis ízelítőt adunk
nyári szervizajánlataikból: Kedvezményes árú műszaki átvizs-

gálás, klímatisztítás, hogy a fentebb említett kellemetlenségek
elkerülhetők legyenek.
A15 pontos nyári átvizsgálás
során ellenőrizzük:
• a fékbetétek, féktárcsák kézifék állapotát, valamint a fékfolyadék szintjét.
• a futóművet: gumiharangok, szilentek, gömbcsapok és
lengéscsillapítók állapotát.
• a csövek és az olajteknő tömítettsége (motor, sebességváltó)
• a gumiabroncsokban a guminyomást, a futófelület állapotát, a pótkereket.
• az ablaktörlő lapátok kopottságát, az ablakmosó folyadék szintjét, a szélvédő állapotát, a világítást.
• a segédberendezések hajtószíjainak állapotát
• kipufogó és a rögzítések állapotát
• folyadék szintek ellenőrzését,
• teszterrel az akkumulátor
állapotát.
A klíma átvizsgálás a MAROS AUTÓHÁZ KFT-nél most
típustól függetlenül 2990 forintba kerül, ami magába foglalja a
kompresszor ékszíj, a klímacsövek, a pollenszűrő állapotának
ellenőrzése mellett a kompres�szor kapcsoló elektromágnes
működésének ellenőrzését, valamint a hűtött levegő hőmérsékletének ellenőrzését.
Itt ejtenék szót a futómű beállítás fontosságáról, különösen

azon ügyfeleinknek, akik kanyargós, hegyes utakon közelítik meg úti céljukat.
A tapasztalat bizonyítja, hogy
a téli fagyok alkalmával többször is előfordulhat, hogy autónkkal a járdaszegélynek, illetve az útpadkának ütközünk. Ettől elállítódhat a futómű és így
bizonytalanná válhat az autó
egyenes futása és úttartása.
Egy külföldi út előtt érdemes
tájékozódni, hogy érvényes-e az
assistance szolgáltatása? Kön�nyen deficites lehet a nyaralás,
ha egy baleset esetén az autómentő és a csereautó költségét
nem finanszírozza ön helyett
senki. Ha nincs ilyen szolgáltatása, a Citroen Vácnál meglepően alacsony áron tud vásárolni!
Vizsgáljuk át az egészségügyi
csomagot is, ami nem csak közúti balesetnél tehet jó szolgálatot, de akkor is, ha például egy
kagyló fölsérti a talpunkat.
Bárhová is indulunk nyaralni az autónkkal, akkor érezhetjük magunkat biztonságban,
ha mindig elvégeztetjük rajta a kötelező, szakszerű kontrollt, ügyelünk a megfelelő műszaki állapotára. Ha így járunk
el, akkor nyugodt szívvel indulhatunk a rég várt nyaralásra,
melyhez váci Citroen márkaszervizünk valamennyi munkatársa nevében jó utat kívánok – hangzottak Nagy Ferenc
figyelemre méltó mondatai.

(X)

www.citroenvac.hu

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu
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Dunakeszi
Koncertfúvósok

Töredékek
a DunArt Galériában

Ebben az évben kétszer volt alkalma a zenekedvelő közönségnek meghallgatni a Dunakeszi Koncertfúvósok muzsikálását. Előbb a Radnóti Miklós Gimnáziumban megrendezett évadnyitó – Háború és béke hangjai című – koncertjük aratott nagy sikert, Június 7-én pedig az első ízben megrendezett Pest
megyei Fúvószenekari Fesztiválon szerepeltek programzáró műsorszámként.
Ám a fesztiválnak nem csupán közreműködői, hanem az előkészületek során
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola és a VOKE József Attila Művelődési Központ
mellett szervezői is voltak a zenei eseménynek, tudtuk meg Pék Andrea zenekari programszervezőtől, aki egyúttal a zenekar első klarinétosa.

Hazánkban immáron tizenkettedik alkalommal, Dunakeszin idén először rendezték meg öt intézmény példás összefogásával június 20-21-én a Múzeumok éjszakája programsorozatot, melynek egyik rangos eseménye volt Tuzson-Berczeli
Péter festőművész életművét reprezentáló Töredékek című tárlat megnyitója a
DunArt Galériában.

Pék Andrea, a zenekar első klarinétosa
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több mint két évtizedes múlttal rendelkező zenekar kezdetben húsz fővel a zeneiskola
együttese volt. Létrehozójuk,
karnagyuk és művészeti vezetőjük mindmáig az akkori
fúvóstanár, Tóth Ferenc, aki
arra emlékezett, hogy a népszerűségük mellett a létszámuk is egyre gyarapodott,
míg végül „kinőtték” a tanintézményt és a már ötven főre
gyarapodott együttes 2006ban „átköltözött” a VOKE József Attila Művelődési Központba. Ugyanebben az évben vált közhasznúvá az
1990-ben megalapított Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület, melynek elnöke Rácz
Emília.
A zenekar története során a hazai fellépések mellett több európai országban
is szerepeltek, de eljutottak Izraelbe és a távoli Kínába is. Számos külföldi zenekart fogadtak idehaza, ezzel is gazdagítva Dunakeszi
zenei életét. A közelmúltban
meghívásra – egyetlen magyarországi zenekarként –
Székelykeresztúron vehet-

tek részt a város XXXIII.
Nemzetközi Fúvósfesztiválján.
Sajnos, az utazások az
utóbbi időben elmaradtak,
ennek legfőképpen anyagi
okai vannak. Tóth Ferenc el-

utánpótlás hiánya. Az egykori zeneiskolások felnőtt,
nagyrészt családosok, sokan
nem is Dunakeszin laknak, s
mintha a zenét tanuló fiatalokat nem vonzaná a fúvós
hangszer. Pedig szükség lenne a fiatalításra, és folyamatosan hirdetik is a felvételt.
(Elérhetőségek: dunakeszi@
koncertfuvosok.hu ; http://
fuvoszenekar.gportal.hu)
Az együttes repertoárja
gazdag és változatos. A klas�szikus és kortárs komolyzenei valamint egyházi művek
mellett népszerű musical átiratok, könnyűzenei darabok
széles skálájából válogathatnak. Eddigi munkásságuk
elismeréseként két esztendeje Dunakeszi Városért Plakett elismerést kaptak. Legutóbbi minősítő hangver-
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város közkedvelt és elismert képzőművészeti egyesületének Fő
úti galériájában nyitányként
a DunArt egyik jeles alkotója, Vincze József szobrász,
költő, zeneszerző megzenésített verseinek dallamai tölték
meg a kiállító helyiséget.
A különleges élményt kínáló programon megjelent szépszámú közönséget – köztük
Dióssi Csaba polgármestert
- Peti Sándor, a DunArt Képzőművészeti Egyesület elnöke köszöntötte. Az elnök, aki
jómaga is neves fotóművész
kedves szavakkal üdvözölte a

Dióssi Csaba polgármester szeretettel gratulált a sikeres művésznek

elismertségének ékes bizonysága, hogy tagja a Magyar
Alkotóművészek
Országos

Tuzson-Berczeli Péter és Peti Sándor

Tóth Ferenc karnagy, művészeti vezető

mondta, hogy csekély anyagi támogatást kapnak. A
Bombardier például – amel�lyel egyébiránt együttműködési szerződésük van, s korábban kiemelkedő szponzoruknak tekinthették – már
nem támogatja az együttest.
Másik fő problémájuk az

senyük után fúvószenei kategóriában a legmagasabb,
Koncertfúvós Aranydiplomát, a Show és szórakoztató
zene kategóriában a Kiemelt
Aranydiplomát vehették át.
Katona M. István
A szerző felvételei

Dunakeszi múzeumok éjszakája programsorozat születését, melynek létrejöttében
személyesen is bábáskodott.
Különleges élményt sejtetett a DunArt nemzetközi
hírű tagjának kiállítása, amelyen ezúttal a művész már jól
ismert nívós alkotásai mellett a filmvásznon lepergett az
a rövidfilm, amit Párizsban,
a Nemzetközi Kísérleti Film
Fesztiválon is bemutattak.
Peti Sándor miközben felrajzolta Tuzson-Berczeli Péter gazdag alkotói életpályájának ívét elmondta, hogy a művész 1966-ban Marosvásárhelyen született, ahol 1976-84
között a „Vásárhelyi Művészeti” iskolában tanult. „1989-től
már Magyarországon él és itt
szerzett diplomát 1993-ban a
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajzszakán,
majd ezt követően a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Karának menedzserképző szakán. 1988-2001 között tagja volt a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának, közben állást kap a Budapest
Filmnél, ahol grafikusként
dolgozott. 1991-től szabadfoglalkozású művész. Igazán ekkortól tud saját művészetével foglalkozni, ekkor indul el
azon a profizmust megkövetelő úton, amely eredményének
egy „Töredékét” itt láthatjuk
az előtér kiállításon” – mondta megnyitó beszédében Peti
Sándor, a DunArt Képzőművészeti Egyesület elnöke.
Tuzson-Berczeli Péter tehetségének és alkotói pályája

Egyesületének, a Képző és
Iparművészek Országos Szövetségének, a Magyar Grafikusok Szövetségének valamint a Magyar Festők Társaságának. A Magyar Képző
és Iparművészeti Lektorátus
festészeti szakértője. Művészetének elismeréseként
2013-ban vehette át "Dunakeszi Város Közművelődési Díj"
kitüntetést. Ugyancsak 2013
óta rendes tagja a Keresztény
Kulturális Akadémiának.
Tuzson-Berczeli Péter festményei többnyire olaj-akrilvegyes technikával készülnek, melyeket vásznon örökít
meg az utókornak. „A művész
képein, a gazdagon megjelenő motívumok következtében
olykor csak elmélyült szemlélődést követően ölelhetők át
a felfedezésre váró gondolatok” – hallhattuk Peti Sándortól, aki kisebb fajta művészettörténeti értekezésben bontotta ki Tuzson-Berczeli Péter alkotói stílusát, melyet az írótól
kölcsönzött gondolattal is érzékeltetett: „Mikor a vásznakon megöregszik a régi festék,
gyakran áttetszővé válik. Ha
ez bekövetkezik, némely képeken elővillannak az eredeti vonalak: egy női ruha mögül egy
fa tűnik elő, egy gyerek helyébe egy kutya tolakszik, a hatalmas hajó immár nem a nyílt
tengeren úszik. Ezt a művészettörténet pentimento-nak
hívja: azt jelenti, hogy a festő
időközben „javított”, meggondolta magát. Talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy a régi
elképzelés, amelynek helyé-

be később egy másik lépett,
módot ad arra, hogy lássunk,
majd újra lássunk. Ez az újralátás, újraélés, újrafogalmazás, újraalkotás van jelen
Tuzson-Berczeli Péter művészi kifejezés tudatában” – fogalmazott Peti Sándor.
A nagy sikert aratott kiállításhoz, Tuzson-Berczeli
Péter nemzetközileg is elismert alkotói tevékenységéhez sok szeretettel gratulált
Dióssi Csaba. A város polgármestere elismeréssel beszélt
a DunArt Galéria közösségéről, melynek tagjai nívós kiállítóhelyé formálták azt az ingatlant, melyet nemrég kaptak zavartalan működésükhöz az önkormányzattól.
Tuzson-Berczeli Péter festőművész Töredékek című kiállítása augusztus 15-ig megtekinthető a DunArt Galériában.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Apróhirdetés
• Otthon végezhető munka! Borítékolás, katalógus csomagolás, egyebek:
06-90-603-905 (www.mediafonebt.webnode.hu 635Ft/p 0612228397, 06204963980)
• Gyakorlattal rendelkező varrónőt keresünk: T.: 06-70-3989-278
• Eladó 300 négyszögöles telek Gödön a termálfürdő közelében, a dr. Babitz József u. 2. szám alatt.
Ár: 12 M FT. Érdeklődni: Solymosi: 06-27-341-051
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történtek áttekintéséhez ugorjunk vis�sza egy esztendőt!
Vácott, a Nemzet Sportvárosában a szurkolók büszkék voltak arra, hogy Budapest, Győr és Veszprém mellett csak városukban szerepel női és férfi vonalon is
első osztályú kézilabda csapat. Az újoncként 8. helyen
záró férfi együttes a második NB I-es pontvadászatát
nagy tervekkel kezdte. A rutinos, nagy csatákat megélt új játékosok leigazolása mellett a klubhonlapon
olvashattuk, hogy az elnökön túl a sikerekért dolgozik
majd ügyvezető elnök, klubigazgató/PR-marketing vezető, technikai vezető, után-

XVI. évfolyam 14. szám

Jelen állás szerint a Váci KSE férfi kézilabdázói ősszel a másodosztály Nyugati csoportjában léphetnek
pályára. Pedig egészen július első napjáig mindenki úgy tudta, az élvonalban.
pótlás szakmai vezető, vezetőedző, egészségügyi team
vezető, gazdasági vezető.
A sok "vezető" ki is tűzte a
célt: irány a felsőház (1-6.
hely)! Aztán a vezetőkkel és
az erős(nek hitt) játékoskerettel csak egy csapatot sikerült megelőzni...
Pedig az alapszakaszban
még a 9. helyen zárt a gárda. Igaz, meg sem közelítve
az elvárt játéknívót. Ráadásul több váratlan pofonba is

beleszaladt a nem egy alkalommal inkább csak egyénileg kézilabdázó, mintsem
CSAPATKÉNT küzdő legénység. Így a rájátszásban
legalább 50%-os eredményesség kellett volna a biztos bennmaradáshoz. Nem
lett annyi!
A langyos produkciónak
az sem tett jót, hogy a sportág berkeiben mindenki biztosra vette: a két élcsapat
(Veszprém, Szeged) euró-

pai regionális ligában való
indulása azt jelenti: idén
nem lesz kieső az NB I-ből.
Ezért akkor sem volt pánik,
amikor az utolsó fordulóban már csak egy idegenbeli
győzelem biztosíthatta volna a versenykiírás szerinti kieső pozíció elkerülését.
Vezetett is a csapat a mec�csen féltucattal a rivális ellen, majd húsz perc után ös�szeesett, mint a rosszul elkészített madártej habgom-

Szlovák győzelem
a 92. Magyar Derby-n

bócai másnapra. Pedig pár
fordulóval korábban még
vezetőedzőt is váltottak a
csapatnál. A legcsekélyebb
eredmény nélkül!
Ám a tervezett létszámemelés miatt még így is NB
I-es VKSE-játékosok mentek el szabadságra. Hogy
aztán közben másodosztályú kézilabdásokká gyengüljenek. Ugyanis az esztendő
második felének nyitó napján robbant a váciak számá-

ra keserű bomba: a szövetség korifeusai minden korábbi nyilatkozat, határozat,
publikált hivatalos és végleges(???) versenykiírás ellenére 13 helyett 11 csapatos
alapszakasz mellett döntöttek. (A zuhanyhíradó - bizonyára minden alapot nélkülöző... - pletykái szerint azért,
mert mégsem jött össze egy
negyedmilliárddal "fentről"
megtámogatott új egyesület,
amely mindenképpen az NB
I-ben akart szerepelni.)
Így aztán hoppon maradt
a váci legénység, maradt valóságnak az, amit a vezetők és játékosok a pontvadászatban "kiharcoltak" maguknak - a másodosztály!
Kereszturi Gyula

A júliusi forróság sem tántorította el a galopp szerelmeseit, akik közül sokan elegáns öltözékükkel a
legnagyobb európai versenyek közönségét jellemző ünnepi eleganciával tisztelték meg a 92. Magyar
Derby-t a Kincsem Parkban.

Fotó: K esziPress
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magyar derby nemzetközi show volt a javából.
A három éves telivérek
versenye előtt is remek futamokat láthatott a közel tízezer
érdeklődő július 6-án, akik között szép számmal voltak szlovákok, horvátok és németek is.
Az alagi trénerek arcán érződött a reményteli várakozás
feszültsége, akik az „elő futamokon” induló versenylovak
és zsokék bemutatása közben
igyekeztek ezt egy-egy tréfával palástolni. A tavalyi derby
győztes ló trénerén, Ribárszki
Sándoron is látható volt, hogy
gondolatai az „év versenye körül forognak”. A mindig szerényen megnyilvánuló Jozef
Rosival ezúttal még jobban

Sanna-val ugyanebben a futamban, Qpe pedig harmadik
lett a Magányos díjban.
- Makaam-ot tavaly a szezon végén vásároltuk tenyésztési célokkal, ám látva jó formáját, a tulajdonos és a tréner
úgy határozott, hogy újra megfuttatjuk, ami jó döntésnek bi-

Bakos Szilvia, Füzi Villő és Pálfi Nóra

„magába zárkózott”, pedig már
kora délután örülhetett volna,
hiszen idomítottja, Heliconia
Goran Mesetovic-csal a nyergében megnyerte a rendkívül színvonalas versenyt hozó
Földművelődésügyi miniszter
díj-at, majd zsokéja átnyergelt
Claudia Octavia-ra és elhódította a Magányos díjat is. Kovács Sándor champion tréner is igyekezett kedélyesen viselni a rá nehezedő nyomást,
amire jó oka volt, hiszen a Telivér Farm istálló lovai közül
Makaam ifj. Kozma Istvánnal megnyerte a Flandorffer
Tamás emlékversenyt, a magyar tenyésztésű Zelnike pedig
másodikként ért célba Mario

zonyult – mondta a győzelem
után örömmel nyilatkozó Pálfi
Nóra, a Telivér Farm Kft. ügyvezetője. – Ebben a szezonban
már a harmadik versenyét nyeri, így folyamatosan emelkedik tenyészértéke. De arra még
büszkébb vagyok, hogy a saját
tenyésztésű lovaink is jól teljesítenek. Zelnike remekül szerepelt, Makaam mögött ért célba
másodikként. Qpe harmadik
helyezése a Magányos Díjban
is szép eredmény a 2200 méteres távon, miként Xindi győzelme is a női amatőrversenyen
– értékelt a Telivér Farm Kft.
ügyvezetője, akiknek 32 lovát
tréningezi Alagon Kovács Sándor és felkészült csapata.

A Telivér istálló a honi sikerek mellett külföldön is letette már a névjegyét. – Röptűz jelenleg a legerősebb hosszútávú
ménünk, magyar tenyésztésű lóként megnyerte a Trial
Stake-t Ebreichsdorfban, amire több évtizede nem volt példa. Egy hete az osztrák derbyben pedig az előkelő 4. helyen
futott be – tájékoztatott a fiatal
ügyvezető, aki az elért sikerek
tükrében jó hangulatban várta
a derby-t, mellyel kapcsolatban
nagyon sportszerűen azt nyilatkozta, hogy a realitásokat figyelembe véve kancájuknak,
Mondókának nincs sok sansza
a mének között.
De amíg ez kiderülhetett, addig még számos program volt,
amit élő adásban közvetített a
Sport TV.
A nagy nemzetközi érdeklődéssel övezett, 14 millió forint
összdíjazású 92. Magyar Derby
2400 méteres versenytávján
óriási küzdelmet vívtak a telivérek és a zsokék az életre szóló dicsőségért. A gigászi verseny végül a szlovák Kilword
és zsokéja, Róbert Sara számára hozta el a győzelmet a Kincsem Parkban. Második helyen Red Hot Calypso (Zdenko
Smida), a harmadikon pedig
Thunder Teddington (Goran
Mesetovic) végzett. Az utóbbi
két ló trénere Jozsef Rosival.
A mezőnybe utónevezéssel
az utolsó pillanatban bekerült
győztes Kilword sikeréért 7
millió forint járt.
A boldog zsoké nagyon izgalmasnak nevezte a verseny
befutóját, mert – mint mond-

ta - Pozsonyban mindössze
300 méter a célegyenes. A Kincsem Parkban viszont jóval
hosszabb, ezért mennie kellett
a többiekkel. „A megszokott
tempótól eltérően korábban
kellett indítani, hogy megnyerhessem a versenyt. De szerencsére sikerül” – emelte ki Róbert Sara, akinek teljesítményét vastapssal ünnepelte a
Kincsem Park közönsége.
Vetési Imre
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