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

„Ez egy hivatás, amire születni kell”

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

I

smét megtelt a Katonadomb, és az egyre nagyobb zsivaj már kora délelőtt azt sejtette az arra járókkal, hogy újabb nagyszabású
programra invitálta a lakosságot a város vezetése. Immár harmadszor adott otthont Dunakeszi a Pest megyei rendőr-, és katasztrófavédelmi napnak, melynek keretein belül ismerték el
azok munkáját, akik a mindennapjaink biztonságára vigyáznak. Az ünnepélyes megnyitót
követően vehették át elismerésüket azok a rendőrök, tűzoltók
és katasztrófavédelmis munka-

társak, akik munkájukkal kiérdemelték mindezt. Az elismerések átvételét követően Tuzson
Bence államtitkár, a régió országgyűlési képviselője méltatta
a rendvédelmisek teljesítményét.
Mint elmondta, az emberek számára a biztonság olyan, mint a
tiszta víz, és ha kosz kerül bele,
azt azonnal megérezzük.
„Azokat ünnepeljük most,
akik nap, mint nap gondoskodnak a biztonságunkról, naponta teszik kockára értünk a saját
biztonságukat. Ez hivatás, amire
születni kell, aki itt szerepet vállal, az belül érzi annak a szüksé-

gességét, hogy a hazát, az embereket szolgálja. És ezt a kemény,
mindennapra jutó kemény munkát ezek az emberek elvégezték,
és kivívták azt, hogy a polgárok
immár bizalommal tekintenek
rájuk, és ez a bizalom természetesen kölcsönös a rendvédelmi
szervek részéről is” – jelentette
ki többek között Tuzson Bence.
A város polgármestere, Dióssi
Csaba felszólalásában gratulált
minden kitüntetettnek, és hozzátette, a bűnözés mértékének csökkenése kizárólag az ő érdemük.
„Most érzem talán először,
hogy a még az 1990-es évek-

ben kitalált szlogenjük, a Szolgálunk és védünk, valós tartalommal van megtöltve. Nem véletlen, hogy az Önök munkájának
köszönhetően a nemrég véget ért
választási kampányban a közbiztonság szóba sem került. És
ez a lényeg! A korábban megszokott több oldalas heti jelentések
helyett ma már egy oldalon is elfér a heti jelentésük. Köszönöm
a munkájukat, és a város első ízben adja oda a Közbiztonsági díjat, melyet első alkalommal Dunakeszi rendőrkapitánya, Tóth
Csaba ezredes vehet át” – ecsetelte Dióssi Csaba, majd átadta a
kitüntetést Tóth Csabának.
A Pest megyei tűzoltók nevében Branyiczki Márk ezredes
üdvözölte az egybegyűlt sokaságot, és úgy fogalmazott, hogy
számos alkalommal és területen
dolgoznak együtt a rendvédelmi szervek, és a közös esküjük,
a köztük kialakult baráti viszony
nagyon erős köteléket jelent akkor, amikor segítenek a bajbajutottakon.
„Védőszentünk, Szent Flórián
a tűzoltóság lényegét, az állhatatosságot, a becsületet, a bajtársiasságot és a segíteni akarást testesíti meg, és ennek szellemében
végezzük a mindennapi munkánkat. Éves szinten úgy 2500
esethez megyünk ki, és nagy
eredménynek tartom azt, hogy a

Dióssi Csaba polgármester átadja a kitüntetést
Tóth Csaba rendőrkapitánynak
beavatkozás kultúrájától a megelőzés kultúrája felé mozdulhattunk el a lakossággal közösen” –
közölte Branyiczki Márk.
A Pest megyei rendőrök első
embere megköszönte a különböző társszervezeteknek – polgárőröknek, az önkormányzatoknak, az egyesületeknek és az
önkénteseknek –, hogy segítik a
munkájukat.
„Mind az általános, mind a
rendkívüli feladatok ellátásában az állomány kiemelkedően
és példaértékűen teljesített. Nem
véletlen, hogy a rendőri munka
nem egy foglalkozás, hanem igazi hivatás. Javuló eredményességgel végezzük a munkánkat, és

ennek köszönhetően a lakosság
egyre növekvő közbiztonságban
élhet” – tette hozzá dr. Mihály István rendőr dandártábornok.
Az ünnepi beszédeket követően aztán a civilek vették át a főszerepet, és ettől kezdve program,
program hátán váltotta egymást.
A gyerekek végre kipróbálhatták
a tűzoltók autóit, a rendőrök motorjait, fényképezkedhettek a boldog békeidőket idéző ruhákban
lévő csendőrökkel és tűzoltókkal,
vagy tapsolhattak a kutyás bemutató főhőseinek, vagy a különböző táncbemutatók szereplőinek.
M. L.
Fotó: Ligeti Edina
és KesziPress

Hangulatos volt a váci Európa Fesztivál

A szervezők gazdag, szórakoztató programkínálattal várták az érdeklődőket május elsején a váci a Duna-parton, a Zenepavilonnál. Az egész napos, "felhőtlen" kikapcsolódást kínáló fesztivál késő estig tartott, melyre sokan látogattak ki, sőt még a kellemes időben kirándulók, kerékpározók is megálltak a színpadnál, hogy a sportolás mellett kulturális is élménnyel is feltöltődjenek.
A Matiné zenekar

A

z ezeréves városban
a helyi önkormányzat és a Madách Imre
Művelődési Központ
hosszú évek óta Európa Fesztivállal várja a jeles napon az ünneplő közönséget, amely számára – mint szerte Európában – a
majális tartalma és üzenete az
elmúlt évtizedek alatt megváltozott. A politikai beszédeket, a
felvonulásokat felváltotta a kötetlen programok sokasága, kulturális és sportrendezvények, a
bemutatók széles kínálata.
Akik május elsején kilátogattak a gyönyörű váci Dunaparti sétányra, a város méltán
nevezetes Zenepavilonjához, és
környezetébe, azokat színpompás látvány fogadta, melyben a
kézművesektől kezdve, a henna festőkön át megtalálható

volt az ugrálóvár, a céllövölde,
pónilovaglás lehetősége mellett
a különböző bátorságpróbákig
bezárólag szinte minden. A kicsik és nagyok egyaránt kedvükre válogathattak a programok közül, akik a kulturális és
sportattrakciók mellett megízlelhették a helyben sütött kürtöskalácsot, a kenyérlángost
vagy az ínycsiklandozó finomságokat kínáló lacikonyha kínálatát is.
Az egész napos rendezvény
háziasszonya ezúttal is a váciak
kedvenc műsorvezetője, Fábián
Nikilotte volt, aki színes és szellemes gondolatok közreadásával
mutatta be a fellépőket – köztük
a város több iskolájának tehetséges fiataljait, mint pl. Tini Dance
Team és a Silverstar Művészképző Iskola tagjait - akik produk-

cióikkal ezúttal is kivívták a közönség tapsát.
A Matiné zenekar – csak nevében gyermek, mert a két kiváló felnőtt előadóművész, Balogh
László és Gömör Tamás - nagyszerű pedagógiai érzékkel vonta
be a kicsiket a közös éneklésbe,
zenélésbe. A siker garantált volt,
miként a Countaktus Country zenekar fellépése is, melynek muzsikájára táncra perdült
a fesztivál közönsége is.
Az esti órákban pedig
a Pedrofon együttes zenéjét élvezhették a Duna-parti
Zeneipavilonhoz kilátogató váciak, és a szomszédos településekről érkező zenerajongók, akik
számára kellemes élménnyel zárult a váci Európa Fesztivál.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Átvette országgyűlési Épületavató Családi nap
a Szent István
képviselői mandátumát
Általános Iskolában
dr. Rétvári Bence
Átvette országgyűlési képviselői mandátumát dr. Rétvári Bence Máté, aki
a Fidesz-KDNP jelöltjeként 51,41 százalékos támogatottsággal győzött az
április 8-i választáson a Vác központú, Pest megyei 4. számú választókerületben.

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

L

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

aczkovich
Krisztina igazgató as�szony rövid köszöntője után kezdetét vette a monstre program sorozat. Látványos műsorral rukkoltak ki az iskola kisdiákjai,
akik később együtt táncoltak
az óriási sikerrel fellépő pedagógusokkal.
Természetesen voltak politikusi beszédek is, akik az eseményhez méltó ünnepélyes
gondolatokat tolmácsoltak a
szülőkkel, családtagokkal zsúfolásig megtelt sportcsarnok
közönségének. Elsőként Eich
László, a Dunakeszi Tankerület
vezetője, az ünnepelt oktatási intézmény korábbi igazgatója
kedves szavakkal emlékezett az
együtt töltött alkotó évekre, ma
már az ország legmodernebb

viselője az összefogás, a tudatos építkezés jelentőségének
hangsúlyozása mellett kiemelte, hogy hazánk legmoder-

volt, melyet dr. Rétvári Bence
Máté, a Fidesz-KDNP jelelöltje nyert meg. Bejelentette, hogy
a határozat 2018. április 17-én
jogerőssé vált.
Dr. Kmetty Ildikó gratulált dr. Rétvári Bence Máté választási sikeréhez miközben átnyújtotta megbízólevelét. Az
országgyűlési képviselő rövid
beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik részt
vettek a szavazás lebonyolításában, továbbá azoknak a választóknak, akik éltek szavazati jogukkal. Dr. Rétvári Bene
egyéni országgyűlési képviselői minőségében tett első nyilatkozatában megköszönte a
választók bizalmát.
Majd arról beszélt, hogy
négy éve is magas, 64 százalék
volt a részvételi arány, ám ezúttal, 2018-ban ennél is jóval magasabb, 73,51 százalék volt.

általános iskolájának elismerésre méltó pedagógus közösségének teljesítményéről.
Tuzson Bence, a város újjáválasztott országgyűlési kép-

nebb általános iskoláját Dunakeszin sikerült felépíteni,
melynek korszerű felszereltsége és a pedagógusok elhivatottsága a garancia arra, hogy

A

z Emberi Erőforrások Minisztériuma
ügyvezető miniszterhelyettese április
20-án, péntek reggel nyolc órakor vette át egyéni képviselői
mandátumát dr. Kmetty Ildikótól, az Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság elnökhelyettesétől.
Az ünnepélyes ceremónián megjelentek a Vácot irányító kormánypárti városvezetők, Fördős Attila polgármester
(KDNP), Pető Tibor alpolgármester (Fidesz) és Mokánszky
Zoltán alpolgármester (KDNP)
és a képviselő-testület több
tagja is a városháza dísztermében, ahol a választási bizottság
nevében dr. Kmetty Ildikó ismertette a grémium április 14-i
határozatát, amely megállapította, hogy az április 8-i választás szabályos és eredményes

- Ez egy kimagasló részvétel,
ami azt mutatja, hogy az emberek számára fontos volt a demokrácia – tette hozzá Rétvári,
aki szerint Magyarországon jól
működik a demokrácia, hiszen
nagyon széles körű volt az a választói kör, aki eljött és szavazással támogatta a véleményét.
Rétvári Bence kiemelte, hogy a
váci körzetben emelkedett a Fidesz-KDNP-re leadott voksok
száma a 4 évvel korábbihoz képest, ami megerősítette őt abban, hogy az itt élők továbbra is támogatják a kormány elképzeléseit. A választókerület új országgyűlési képviselője
megköszönte az ellenzéki jelöltekre szavazók voksait is és
arról biztosította őket, hogy a
parlamentben őket is a legjobb
tudása szerint fogja képviselni.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Sportmajális
először

A

sport nem ismer
korhatárokat. Bár
a versenysportnak
megvannak az életkori sajátosságai, de a mozgás
szeretete fiatalok, idősek számára egyaránt örömet, egész-

Az eddigi városi majálisok hagyományát megújítva idén először Sportmajálisra invitálták városunk lakóit május elsején a Katonadombra. A Dunakeszi Koncertfúvósok reggeli zenés ébresztőjét követően hamarosan családok sokasága indult el a verőfényes keddi napon a megszokott
helyszínre.
séges jó közérzetet jelenthet.
Bizonyság volt erre a programfolyamot elindító Örömtánc Edittel, melynek során
szépkorúak zenére jókedvűen
mozgatták át izmaikat.
Az önkormányzati sátor előtt

Dióssi Csaba (képünkön) fáradhatatlanul adott az érkező gyermekes családoknak léggömböket, akik közül akadtak, akik
közös fotót is készítettek a városvezetővel.
A Katonadombot sátraikkal

birtokba vették a városunkban tevékenykedő sportegyesületek. A szakosztályok közül
jónéhány nem csupán szórólapokkal, ismertetőkkel segítette eligazodni az érdeklődőket
működésükről, hanem arról is

gondoskodtak, hogy a sakktól
a kosárlabdáig, a triatlontól a
jégkorongig játszani is invitálták az ifjakat, korosabbakat.
A Révész István Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője, dr. Kerekes Dóra meseolvasással hívta
szellemi kalandtúrára az óvodás korúakat. A Duna parton
a kajakozással és sárkányhajózással ismerkedhettek a vizek
szerelmesei.
Az ingyenes ugráló várak és
a vidám park játékai egész nap
a csúcsra jártatás szintjén működtek. A sokezres közönség
soraiban bizonyára senki sem
unatkozhatott s erről a nagyszínpadi produkciók is gondoskodtak. A pom-pomtól a
küzdősportokig, az akrobatikus rock and rolltól a ritmikus
gimnasztikáig az ezekre szakosodott szakosztályok különböző életkorú csapatai mutatták

a diákok versenyképes oktatásban részesüljenek.
Dióssi Csaba polgármester –
miközben elismeréssel beszélt
az új iskola felépítésében aktív
szerepet vállalók példaértékű
közreműködéséről, az állami
beruházásról – úgy fogalmazott, hogy noha Dunakeszi várossá válásának 40. évfordulójának évében, 2017-ben épült
uszoda, újra van Duna-parti strandja a városnak, felépült
a balatoni üdülő, de szerinte
hosszú távon az új, 24 tantermes Szent István Iskola felépítése marad meg a helyi polgárok emlékezetében.
A sportcsarnokban rendezett színvonalas épületavató ünnepség záróakkordjaként kölyök pezsgővel koccintottak a fiatalok és a felnőttek,
majd kezdetét vették a kézműves foglalkozások, a szabadtéri sport- és közösségi programok.
V. I.
Fotó: KesziPress

be tudásuk színe-javát. A nap
végéhez közeledve a Dunakeszi Koncertfúvósok adtak szórakoztató zenei művekből ös�szeállított műsort. S végül a
V-Tech zenekar és Csordás Tibi
nagy sikerű koncertje következett.
De miért is volt ezen a napon a főszereplő a sport? Éveken át visszatérő programként
főként kulturális műsorok színesítették az ünneplést. Most
viszont szakított a városvezetés ezzel a sorozattal s mivel
Dunakeszin rendkívül népszerű a sport, ezért döntöttek úgy,
hogy ez alkalommal egy egész
napot szánnak népszerűsítésére. S hogy ezt követően men�nyi érdeklődő keresi majd fel a
szakosztályokat, arra egy idő
után érdemes lesz visszatérni.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Négy évtized után megújult a verőcei egészségház
A verőcei polgárok régi álma vált valóra ma, amikor felavathatjuk a megújult, megszépült egészségházunkat, amely 1976-ban nagyrészt társadalmi munkában épült – mondta
ünnepi köszöntőjében Grauszmann György, a település polgármestere, aki e jeles eseményen örömmel köszöntötte dr. Rétvári Bencét, az EMMI miniszterhelyettesét, a választókerület országgyűlési képviselőjét, dr. Dukai Miklóst, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárát, a váci és a szobi járási hivatal vezetőit, a környező települések polgármestereit, a verőcei egészségügyben dolgozó orvosokat, gyógyszerészeket, védőnőket, az egészségügyi intézmény felújításában közreműködő vállalkozókat.
- A hetvenes évek modern épülete
felett mára eljárt az idő, ezért nagyon
megörültünk, amikor a kormány és
az EU által kiírt pályázatból homlokzati szigetelésre, nyílászáró cserére és
napelemek felhelyezésére 78 millió forintot nyertünk három verőcei épület
felújítására – emelte ki Grauszmann
György az április 27-i avató ünnepségen.
A település polgármestere elmondta, hogy az elnyert pályázati forrásból 22 millió jutott az egészségház felújítására, melyhez a Belügyminisztériumtól is kaptak 30 millió forintot, amiből tetőfödém és a vizesblokk
újult meg.
- A pályázati és támogatási összeget Verőce Önkormányzata Képviselő-testülete 40 millió forint önerővel egészítette ki, melynek köszönhetően az épület alsó szintjét teljes
mértékben felújítottuk. Kicseréltük a
villanyvezetékeket, világítást, burkolatokat, biztonsági rendszert – ismertette Grauszmann György, aki hozzátette; sokan nehezményezték, hogy
miért költenek ennyi pénzt az egészségház fejlesztésére. – Ma is vallom,
hogy a felújítással a következő negyven évre fejlesztettük az egészségházat, amely a verőcei polgárok életminőségének javítását szolgálja nap,
mint nap, akiknek a létszáma évről
évre örvendetesen növekszik – érvelt
a polgármester.
Grauszmann György ünnepi kö-

szöntőjében bejelentette, hogy az épület alsó szintjében – melyben egyébként lift is van - a fogorvos mellett a
védőnői-, a gyermekorvosi-, és háziorvosi szolgálat fogadja a pácienseket.
A település polgármestere köszönetet mondott a református egyháznak, amely az átmeneti időszakban helyet biztosított az egészségügyi intézmények működéséhez.
Grauszmann György a magyar kormánynak is kifejezte köszönetet a támogatásért, de elismeréssel a hangjában beszélt a képviselő-testület tagjai
és munkatársai példás együttműködéséről, a vállalkozók jó minőségben
és határidőre elkészült munkájáról is.
A felújított épületet Márkus Gábor
református lelkész áldotta meg, majd
dr. Dukai Miklós a helyi közösség példás összefogását méltatta. A Belügyminisztérium helyettes államtitkára
ünnepi beszédében kiemelte, hogy a
szaktárca a költségvetésben 5 milliárd forintot tervezett önkormányzati fejlesztéseket szolgáló pályázatokra,
ám a magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhetően további 17 milliárddal sikerült növelni a pénzügyi
forrás keretét. – Ennek köszönhetően minden olyan települést ki tudtuk szolgálni, amelynek a pályázata
arra érdemes volt. Ezen a pénzen utakat, hidakat, járdákat is fel lehet újítani. Az önkormányzatoknak egyébként a közösségépítésben is nagy szerepük van, melyet jól példáz az önök

nek köszönhetően több és színvonalasabb szolgáltatást tudnak megvalósítani az egészségügyi dolgozók.
Sok esetben nem kell elmenni Vácra a Szakorvosi Rendelőintézetbe, hanem helyben tudják majd elvégezni a
betegellátást. Összességében 1,2 milliárd az az összeg, melyet a környék
egészségügyi intézményeinek a felújítására tudunk fordítani – jelentette be a miniszterhelyettes, aki ismer-

eredményes és sikeres összefogása is,
melyhez gratulálok – zárta ünnepi
köszöntőjét dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár.
Dr. Rétvári Bence ünnepi beszéde
kezdetén köszönetet mondott az április 8-i országgyűlési képviselő választáson elnyert 51,5 százalékos, kimagasló támogatottságáért, a választók
bizalmáért, akiknek köszönhetően a
Vác központú Pest megyei 4. választókerület 34 településének polgárait ő
képviselheti az Országgyűlésben.
Az EMMI miniszterhelyettese a
képviselőként elmondott hálás szavak
után azt hangsúlyozta, hogy a betegséget mindig jobb megelőzni, melyet
elősegíthet pl. az egészségház felújítása, a működés feltételeinek korszerűsítése is.
- A verőceihez hasonlóan máshol

Az avatás ünnepélyes pillanata
is újultak meg egészségházak, hiszen
pár héttel korábban Szokolyán adhattunk át egy megújult egészségházat. A
környék 11 településének egészségháza is megújul a tavaly év végi belügyminiszteri pályázat segítségével. Több
helyen energetikai fejlesztés valósul
meg. A környék 34 településének 15
egészségháza újul meg a jövőben. Új
műszervásárlásra kerülhet sor, mely-

tette azt is, hogy a település rendőrségi épülete és az iskola tornaterme is
megújul az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően.
Mint elhangzott Verőce és Kismaros külterületi útjainak megújítására
57 millió forint áll rendelkezésre.
Dr. Rétvári Bence – miközben
az egészségügyi dolgozók áldozatos helytállását méltatta – elmondta,

hogy a kormány az elmúlt négy évben
összesen 520 ezer forinttal emelte meg
a háziorvosok praxisát, amely a helyi
önkormányzatok számára e mellett
lehetővé tette, hogy elengedjék a háziorvosok helyi iparűzési adóját. Jó érzéssel mondhatjuk, hogy 2010 óta 802
ezer forintról - átlagosan - 1,5 millióra növekedett a háziorvosok praxisa.
Reményeink szerint e döntés is vonzóbbá teszi a háziorvosi pálya választását – hangzottak a miniszterhelyettes optimista gondolatai, aki befejezésül gratulált a verőcei egészségház felújításához.
Dr. Cserni István háziorvos -, aki
2003-ban édesapjától vette át a praxist
– széles körű áttekintést adott a helyi
egészségügyi ellátásban bekövetkezett pozitív változásokról, a szolgáltatások minőségi javulásáról. Érzékeltette azt a folyamatot, amelynek kezdetén – a hatvanas években - az édesapja még úgy végezte gyógyító tevékenységét, hogy nem volt vezetékes
víz, a mellékhelyiség a kertben volt. –
Ma pedig, a felújításnak köszönhetően egy korszerű, minden igényt kielégítő egészségházban fogadhatjuk pácienseinket – húzta alá dr. Cserni István, Verőce háziorvosa.
A beszédek elhangzását követően a
nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen is felavatták a község felújított egészségházát.
Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós

CSALÁDI TV-CSOMAG,
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!
VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T,
RÉSZLETRE!
A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi
díja az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól
fizetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel,
e-számlával.
Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3. Tel.: (06 28) 536 596

6 HÓNAPIG

INGYEN
Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla
csomagokra érvényes. A hat havi díjmentesség az internetés telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla csomagba
foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható
meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre
nem vonatkozik.
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Egy modernizált cementgyár
kulisszái mögé tekinthetnek be
a váci lakosok

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

M

int minden évben, idén is több
száz érdeklődőre számít a Váci
Gyár május 18-án. A program
sikerességét az is mutatja, hogy
évről évre egyre hamarabb
fogynak el a meghirdetett szabad helyek. Ez szerencsére azt
is jelenti, hogy a környékbelieket igencsak érdekli, hogy milyenek a környezetükben működő cementgyár mindennapjai. A DDC elsősorban magánszemélyek, családok és iskolás
csoportok számára nyitja meg
a kapuit azért, hogy a cementgyártás iránt érdeklődő laikusokat megismertesse tevékenységével. Fontos ez, hiszen
a gyár évtizedek óta a régió
egyik meghatározó szereplője.
A rendezvény mindezek mellett családi programként is bizonyított már a korábbiakban.
De miért is ennyire népszerű a rendezvény? A nyílt nap
során a látogatók gyár- és bányalátogatáson vehetnek részt,
az utóbbi során pedig még a
városi panorámát is megcsodálhatják. A DDC közérthe-

tő formában mutatja majd be
vendégei számára a cementgyártás folyamatát, mindezt
úgy, hogy a legkisebbek számára is élvezetes legyen. A
résztvevők bepillantást nyerhetnek egy európai csúcstechnológiával működő gyár kulisszái mögé. A szakmai programok mellett interaktív játszóházzal és frissítőpontokkal
is igyekszik a vállalat a látogatók kedvében járni.
Az idei nyílt nap egyik legnagyobb attrakciójának ígér-

kezik a frissen befejeződött
környezetvédelmi beruházás,
amelynek eredményeit saját
szemükkel is megtekinthetik a
látogatók.
A tavalyi nyílt napról készült
kisfilmet a vállalat Youtube
csatornáján tekintheti meg.
A nyílt napon történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a DDC honlapján lehet:
www.duna-drava.hu/nyilt-nap
Jelentkezési időszak:
2018. április 23 – május 9.

Bemutatkozik
a Tapasztalt Társaság
Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet

- Mi ez a vállalkozási forma
és milyen tevékenységet folytat? – kérdeztük Deák Bálinttól, a szövetkezet ügyintézőjétől.
- 2017 nyarán lépett életbe az
a törvény, amely lehetővé teszi
nyugdíjas szövetkezetek létrehozását. A szövetkezetet természetes személyek alkotják,
és legalább 90%-uk öregségi nyugdíjban részesül. Fő céljuk az aktív időskorúak munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, hozzájárulva
ezzel a tagok gazdasági helyzetének javulásához, a szakmai
tapasztalatok átadásához, valamint a foglalkoztatási nehézségek megoldásához.

- Ki számára előnyös?
- A nyugdíjas szövetkezeti forma mind a munkáltató,
mind a munkavállaló részére előnyös feltételeket jelent: A
munkavállaló megválaszthatja, hogy hol, hány órában, milyen munkabeosztással dolgozik. A bérét nem terhelik különböző járulékok, csak 15%

személyi jövedelemadót kell fizetni. A megszerzett jövedelem (amely a bruttó bér 85%a) nem számít bele a a nyugdíjba, amelyet továbbra is megkap. A munkáltató a nyugdíjas
korú emberek alkalmazásával
megoldást találhat a fennálló
munkaerőhiány enyhítésére. A
nyugdíjas szövetkezet megkeresi az adott munkakörre a legmegfelelőbb személyt, elvégzi
a munkáltatói adminisztrációt. Törvényesen olcsóbb, mint
bármely más legális kifizetési forma.
- Az érdeklődők számára mit érdemes tudni a Tapasztalt Társaság Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezetről?
- Pest megyében is jellemző, hogy több területen komoly
munkaerőhiánnyal kénytelenek szembesülni a cégek, és
erre a problémára nem jelent
végleges megoldást a fiatalabb
munkavállalók toborzása. Ezt
az állapotot felismerve, és hatékony megoldást javasolva
alakult meg a Tapasztalt Társa-

ság Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, Dunakeszi székhel�lyel 2018 elején. A Szövetkezet
keresi és várja a magukat aktívnak érző, nyugdíjas személyek jelentkezését, valamint a
térségben működő olyan vállalkozásokat, cégeket, amelyek
a nyugdíjas szövetkezeti forma
által nyújtott kölcsönös előnyök alapján készek alkalmazni a Tapasztalt Társaság által
közvetített nyugdíjasokat.
- Hol és hogyan lehet csatlakozni a Tapasztalt Társaság
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezethez?
- Az érdeklődők az alábbi
elérhetőségeken jelentkezhet,
akik számára részletes tájékoztatás adunk: Tapasztalt Társaság Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, e-mail: tapasztalt.
szov@gmail.com, levelezési címünk 2120 Dunakeszi, Duna
sor 27., telefonon pedig a +36
30 495 5848, valamint a 06 27
633 689-es számon lehet elérni szövetkezetünket – mondta
Deák Bálint ügyintéző.

citroenvac.hu

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Sajtóközlemény

Megkezdődik a váci szennyvíztisztitó telep szennyvíziszap
hasznosításának fejlesztése

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg "A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése" című KEHOP-5.1.3.-17-2017-00001 azonosítószámú projekt, amelynek köszönhetően 2019. év végére befejeződik a telep iszap- és gázvonali fejlesztése. A beruházás hozzájárul az érintett környezet megóvásához, a
megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A projektet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 404 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósítja meg a DMRV Zrt.

A

szenny víztisztítótelepi fejlesztés célja
egyrészről a szennyvíztisztító telepen
keletkező iszapok mennyiségének csökkentése, másrészről
a keletkező, magas metán tartalmú biogáz gazdaságos hasznosítása. A váci szennyvíztisztító telep iszap- és gázvonali fejlesztésével megújuló alapú villamos energia termelése
és METÁR rendszeren keresztül történő értékesítése valósul meg.
A villamos energiát gázmotor-generátor egységek állítják
majd elő. Működésük során jelentős mennyiségű hőenergia
is keletkezik, amely a rothasztók fűtésére fordítható. A villamos energia értékesítéséből,

illetve a hőenergia telephelyen
belüli hasznosításából (földgáz
fogyasztás kiváltásából) adódóan a telephely összességében
számottevő gazdasági haszonra tehet szert. Az energiatermelő rendszer megbízható, folyamatos, energetikailag hatékony és gazdaságos működéséhez azonban elengedhetetlenül
szükségesek a tervezett iszapvonali kialakítások.
A fejlesztéssel 0,8 MW megújuló villamosenergia kapacitás biztosítására nyílik lehetőség, az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése várhatóan 100.760,62 tonna CO2
egyenérték lesz. A megújuló
energiaforrásból 13.579,14 GJ/
év energiamennyiség állítható elő.

A beruházás hazánk megújuló energiatermelési, primer energia felhasználás-csökkentési, energiahatékonysági,
üvegházgáz-kibocsátási, valamint energiafüggetlenségi célkitűzéseit egyaránt szolgálja.
A projekt hatására a környéken keletkező szennyvíziszapok és szerves hulladékok kezelése (energetikai hasznosítás
keretében) a környezet terhelése nélkül, megnyugtató, ellenőrzött módon oldódik meg.
A kivitelezési munkák várhatóan 2019. december végéig
tartanak, a projekt lezárására
2020. február végén kerül sor.
A projektről további információk a www.dmrvzrt.hu
weboldalon érhetők el.
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A nyers kristályból lesz a gyémánt
Az impozánsan megújult külsejű Gödi Németh László Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Iskolában április 18-án növendék és tanári koncerttel zárult a névadó születésnapja alkalmából hagyományosan megrendezett Németh László hét.

A

z energetikai korszerűsítéssel és napelemek felszerelésével fejeződtek be a
munkálatok, tudtuk meg Bajkó
Ildikó igazgató asszonytól.
Folytatásként pedig elkezdődik kilenc új tanterem építése.
Ami pedig az ünnepi rendezvényt illeti, megnyitásként
jeles vendégeket köszönthetett
Bajkó Ildikó. Jelen volt az író
leánya, Németh Magda, unokája Némethy László (képünkön),
dr. Nagy Attila, a Polgármesteri Hivatal aljegyzője, Vaczula
Krisztina polgármesteri refe-

rens, Sipos-Vizaknai Gergely,
református lelkipásztor és KisSimon László, az intézményi
tanács elnöke, valamint nyugdíjas tanárok.

– Minden évforduló, kötődjön az kisebb vagy nagyobb
eseményhez, megkülönböztetett figyelmet érdemel. Számunkra ilyen fontos esemény
a Németh László hét – mondta az igazgató asszony. – A napokban az íróhoz kötődő vetélkedőt, rajzversenyt, mesemondó megmérettetést, sportversenyt rendeztünk s most ünnepi koncerttel zárjuk ezt a szép
sorozatot.
Majd így folytatta: – Sok
embernek van szerencseszáma, iskolánknak a nyolcas lehet az. Miért is? 110 éve, 1908-

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

XX. évfolyam 9. szám

Técsői diákok
vendégeskedtek
Vácott

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

A
tábláját 2008-ban avattuk fel
s az idei évben kilenc új tanterem építése veszi kezdetét. S
ugyancsak idén kaptuk meg a
Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár címet. Névadónk 1901. április 18-án született, akinek a nevét 1979-ben
vettük fel, s ennek jövőre lesz
a negyven éves évfordulója. S
még egy érdekesség, amiben
szintén szerepel a 8-as szám:
a 17 éves gimnazista Németh
László 1918 nyarán szeretett
bele gödöllői nyaralása során a
13 éves Démusz Ellába, aki aztán egy életre társa lett.
Személyes emlékként idézte fel az igazgató asszony, hogy
amikor ugyanitt volt diák, a
felső tagozatos vers- és prózamondó versenyen Ella nénitől
vehette át a jutalomkönyvet,
egy Németh László kötetet.
Végül az író ma is figyelemre
méltó gondolatát idézte: „Azért
vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba.”
Beszédét követően sor került

a különböző versenyek, köztük
a Németh László vetélkedő díjainak átadására, melyeket Németh Magdától és Némethy
Lászlótól vehették át a megmérettetéseken jeleskedő diákok.
Az ünnepség folytatásaként
a közönség Szavári Anita művészeti igazgatóhelyettes konferálásával a művészeti iskola hangszeres növendékeinek
színvonalas koncertjét hallgathatta meg.
Záróakkordként az épület előkertjében sor került a
hagyományos tujafa ültetésre, melynek során végzős diákok egy csoportja beszélt arról,
hogy a fa generációk összetartozását jelképezi,
Az ünnepi hét este a művésztanárok koncertjével fejeződött be.

két kísérő tanárral és a sofőrökkel
együtt tizenhét tagú
csoport természetesen a városházára is ellátogatott, ahol Fördős Attila polgármester fogadta a delegációt.
A városvezető vázlatosan tájékoztatást adott a vendégeknek Vác történelméről, az építészeti örökségről, az egyéb
kulturális értékekről, a város
gazdasági-társadalmi-politikai
tudnivalóiról.
- Nagy öröm, hogy Técső is
a testvértelepülésünk, hiszen
a mostani városvezetésnek a
külkapcsolatok vonatkozásában a határokon túl élő magyar közösségekkel való minél szorosabb és minél kiterjedtebb kapcsolattartás az elsődleges szempontja. A kárpátaljai partnerkeresésben mi
voltunk a kezdeményezők, és
elmondhatjuk, hogy egyre in-

kább erősödik ez az összefogás. Egy nyelvet beszélünk,
közös a kultúránk, ebből következően pedig nem lehet
olyan akadály, amit ne tudnánk elhárítani azért, hogy
a magunk szintjén mi is hozzájáruljunk a nemzeti egység
erősítéséhez - mondta Fördős
Attila.
A vendégek kirándulást tettek a Dunakanyarban, ellátogattak a fővárosba is ellátogatnak, de talán még lényegesebb,
hogy a négy nap kiváló alkalmat kínált a házigazda és a látogatóba érkezett fiatalok kötetlen ismerkedésére – olvasható az önkormányzat hivatalos weboldalán.
A técsői fiatalok vendéglátását a közgazdasági szakgimnáziumnak a "Határtalanul"
program keretében benyújtott, pozitívan elbírált pályázata tette lehetővé.

Katona M. István
A szerző felvétele

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679

Közéleti újság

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt. 1225
Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

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

Dunakanyar Régió

2018. május 4.

7

Gyönyörűen zengett a Misa
Tango a Fehérek templomában
Nyugodt szívvel kijelenthetjük: hely- és zenetörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű koncertnek adott helyet április 20-án a váci Fehérek temploma.

A

hangversenyen a 80
éve alapított, Sándor
Bence karnagy vezényelte Vox Humana
Énekkar és a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar alkalmi kisegyüttese - hazai bemutatóként
- előadta Martin Palmeri argentin kortárs zeneszerző Misa
a Buenos Aires (Misa Tango)
című, a nyugati klasszikus és a
latin hangzást ötvöző zeneművét, éspedig a szerző közreműködésével.
Igen, Martin Palmeri a világ
legelegánsabb koncerttermeiben tartott előadások mellett
fontosnak érezte, hogy műve
magyarországi bemutatóján is
zongorázzon, itt volt és jól láthatóan nagyszerűen érezte magát a koncerten.
Műkritikusok sora dicsérte - nem fukarkodva a méltató jelzőkkel - az elmúlt évek-

ben az 1996-os keltezésű zeneművet, amelyet óriási sikerrel
mutattak be szerte a világban,
a szerző szülőhazájától kezdve
Európa számos koncerttermében, megannyi monumentális templomban vagy épp New
Yorkban, a Broadway-n.
Laikusként csatlakozom a
műértőkhöz, ha csak annyival
is, hogy megerősítem: érdemes
meghallgatni a művet bármilyen formátumú hanghordozóról vagy akár a netről.
Hozzáteszem: élő megszólalásban különösen nagyszerű
élményt adhat a monumentális szerzemény meghallgatása
- és ilyen csodálatos, varázslatos, égig emelő élményben lehetett részük azoknak, akik
április 20-án ott lehettek a Fehérek templomában a mű első
magyarországi bemutatóján.
A Vox Humana Énekkar

alapításának 80. évfordulóján
még számos nagyszabású koncertet ad majd az év folyamán.
A Vox Humana mára fogalom a zenei életben. Az énekkar eredendően egy zeneszerető baráti társaságnak köszönheti létét, akik 1938-ban elhatározták, hogy hivatalosan is
kórussá szerveződnek. Első vezetőjük Sümegh Miklós volt.
Sümegh Miklós 1942-ben
váratlanul megvált a társaságtól, és ekkor felmerült az
együttes feloszlásának veszélye is. Ám a tagok kiálltak a megkezdett közös munka folytatása mellett. Az énekkar vezetésére az egyik fiatal
tagot, az akkor zongoratanulmányait folytató Maklári Józsefet kérték fel, aki ettől kezdődően egészen 1999-ben bekövetkezett haláláig a kórus
élén állt.

Az igazi szakmai kiugrást az
1961-ben, a debreceni I. Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen, és rá két évre, a XI.
Arezzoi Nemzetközi Kórusversenyen elért I. helyezés jelentette.
Az énekkar a kezdetektől
fogva a hazai és ezen belül a
váci fellépéseket tekinti legfontosabb feladatának, ennek elismeréseként - sok más díj mellett - elnyerték a Pro Urbe kitüntető címet is.
A kórus feszített munkatempóban, ám oldott hangulatban, heti két alkalommal próbál a Madách Imre Művelődési
Központban, hogy minél magasabb művészi színvonalon
tudjon eleget tenni felkéréseinek, és megfelelni értékközvetítő szerepének.
Ribáry Zoltán

Frissen felfedezett munkák a Czóbel
Múzeum újrarendezett Czóbel-kiállításán

C

zóbel Béla több frissen
felfedezett munkáját is
bemutatja a szentendrei Ferenczy Múzeumi
Centrum (FMC) Czóbel Múzeumának május 4-én nyíló, újrarendezett kiállítása.
Czóbel Béla életműve még
mindig rengeteg titkot rejt, ebbe

pedig a harmadszorra felfrissített
szentendrei tárlat ismét betekintést ad: a már ismert és a raktárból nemrég előkerült képek mellé
most tizenhárom eddig nem látott festmény érkezett a Czóbel
Múzeumba - közölte az MTI-vel
az FMC.
Mint a múzeum emlékeztet, a

művész hosszú élete során csaknem ezer képet festett, amelyből
több száz elveszett, és a mai napig ismeretlen helyen lappang.
Néhány frissen előkerült munkát
a közönség is láthat Szentendrén, folytatódik továbbá az a hagyomány, hogy a Czóbel Múzeum olyan képeket is kiállít, me-

Klasszikus zenei koncertek Gödön
A 15 éves "Belépés
családostul" programsorozat 2015. júniusa
óta gazdagodott a klas�szikus zenei koncertek
szervezésével, egy-egy
esetben pedig filmvetítést is beiktatunk.

A

z idei május kiemelkedő eseményeire várjuk
az érdeklődőket:
5-én a Holló Aurél-Szabó
Judit házaspár a házigazdája egy gyönyörű kamaraestnek, melyen nyolc kiváló zenész lép föl. Május 11én Török Ferenc 1945 című
filmjét vetítjük, mely után
beszélgetés is lesz a rendezővel rengeteg díjat kiérdemlő alkotásáról. Másnap,
12-én ismét vendégünk
lesz az óriási népszerűségnek örvendő Ránki DezsőKlukon Edit zongoraművész házaspár, idén négykezes műveket adnak elő.
Szeretettel várjuk a zene- és
filmkedvelő közönséget!
Wagner László

lyeknek mindkét oldalára került
festmény Czóbel vagy valamelyik kortársa kezétől.
Idén három festmény hátoldalát tekintheti meg a látogató:
ezek a frissen feltárt képek eddig átfestve, rejtve szunnyadtak.
A bergeni szélmalmot ábrázoló
kép hátoldalán, a fehérre mázolt
felület alatt egy olyan nonfiguratív festményt találtak a szakemberek, melynek felbukkanása - a
teljes feltárás után - nemzetközi viszonylatban is szenzációnak
ígérkezik - árulta el az FMC.
Czóbel korai, posztimpresszionista és fauve periódusából ezúttal is kiváló, főműveknek tekinthető alkotások egészítik ki
a múzeum törzsanyagát. Közülük is kiemelkedik a művész egy
Nyergesújfalun festett tájképe,
amely által a fauve-izmus hazai
elterjesztéséhez köthető nyergesi
korszaka első alkalommal látható a múzeum falai között.
Az idei év harmadik meglepetése egy amerikai magángyűjtőtől kölcsönkapott festmény,
amely eddig katalogizálva sem
volt. A Gyermekek a réten című
képet Czóbel 1904-ben, nagybányai korszakában festette, és biztosan tudható, hogy ez az eddig
ismert legnagyobb kompozíció
akkori időszakából.
Az "új" képek nagyrészt Ausztriából, Németországból, Franciaországból és a tengerentúlról érkeztek, és számos olyan ritkaság van köztük, amely még soha
vagy emberöltők óta nem szerepelt magyarországi kiállításon.
A legkomolyabb hozzájárulást
a bajorországi Buchheim Múzeum nyújtotta, ahonnan három,
valóban ritkaságszámba menő,
korábban ismeretlen Czóbel-mű
érkezett.
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Újabb nemzetközi
military versenyt
rendeznek Alagon

Tavaly is látványos és izgalmas versenyt vívtak a lovastusázók

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

A

díjlovaglás a lovas és
a ló összhangjáról,
technikai felkészültségéről „szól”, míg
másnap a terepversenyen a ló
fizikai felkészültségét, gyorsaságát, erejét, nem utolsó sorban
bátorságát mérik össze a három csillagos versenyen, melynek 6,5 kilométer a távja. Az
ember és a ló alkotta párosnak
a zöldmezőn, dombra, vízbe,
vagy vizes árokba épített mintegy 25-30 akadályt kell leküzdenie. Ráadásul időre. Harmadik nap rendezik a díjugratást,
amely a ló engedelmességéről,
fizikai terhelhetőségéről ad hű
képet – mondta Bus Antal, aki
hosszú éveken át irányította az
Alagi Trénigközpontot.
Az első nemzetközi military versenyt 2011-ben rendezte Alagon a Nemzetközi Lovas
Szövetség a Kelet-európai nyitás jegyében.
– Az európai szövetség delegációja felmérte az ország
adottságait, a számításba jöhető három honi pályát. Második helyszínként Alagot tekintették meg, ahonnan már nem
is mentek tovább, ránk esett a
választás. A versenypálya tervezéséhez biztosították a szakembereket és a költségek jelentős hányadát is finanszírozták. A háború előtti nemzetközi akadály- és galopp pálya
nyomvonala szinte teljes mértékben megvolt, a talaj adottsága európai hírű, négy évszakos, amely ideális a verseny
rendezésére. Ezt értékelve döntöttek Alag mellett a nemzetközi grémium tagjai. Ennek és
a kiváló rendezésnek köszönhetően május 18-19-20-án im-

már hetedik alkalommal jön
Alagra a nemzetközi military
élmezőnye, mintegy 60-70 versenyző, akikkel a legjobb magyar lovastusázók igyekeznek
felvenni a versenyt – tájékoztatott Bus Antal, aki szerint idén
is látványos, izgalmakban bővelkedő versenyt élvezhetnek
a nézők, akik szinte testközelből csodálhatják meg az épített akadályokkal és a szintidővel gigászi küzdelmet vívó lovakat és a nagyszerű sportembereket.
– A terepverseny izgalmait,
a látványos ugratásokat szinte pár méter közelségből drukkolhatják végig a nézők, akiket
ezúton is kérek, hogy figyeljenek a bírók jelzéseire, nagyon
vigyázzanak testi épségükre, mert rövid időn belül, akár
tíz ló is elvágtathat mellettük –
tette hozzá Bus Antal, aki azt
is elárulta, hogy az ötvenhárom hektáron elterülő pálya
tág teret enged a versenypálya
vonalvezetését és az akadályokat tervező szakember fantáziájának.
- A military verseny rendezése Alag számára újabb sportszakmai és erkölcsi elismerés, amelynek különösen a régmúltban rengeteget adtak az
itt rendezett galoppversenyek
– mondja érezhető nosztalgiával a hangjában Bus Antal,
aki hosszú éveken át irányította az alagi tréningtelepet, ahol
a tizenöt istállót a múlt század
negyvenes-ötvenes évei óta tavaly újítottak fel először.
– A felújított istállókban huszonhárom tréner mintegy
330-340 angol telivért tart,
melyeket az európai hírű alagi

pályán készítenek fel a hazai és
nemzetközi galopp futamokra. Napjaink legsikeresebb trénere a kiváló samphion zsoké, Kovács Sándor, de nagyszerű eredményekkel büszkélkedhet a közelmúlt magyar
csodaló, Overdose két idomára, Ribárszki Sándor és Jozsef
Roszival is. A zsokék között az
egyik legstabilabb ESDE istálló alkalmazottja, a Bulgáriából
hazánkba települt Stanislav
Georgiev a legsikeresebb, míg
az amatőrök élmezőnyét Suták Vanda vezeti, ám nem teljesítményük, hanem státuszok
miatt tartoznak ebbe a kategóriába – tette hozzá nagyon elegánsan Bus Antal, aki reméli,
hogy az alagi zsokéiskolában
újabb Kállai Pálok, Kovács
Sándorok, Németh Sándorok
„születnek”, akik teljesítményükkel sok-sok nézőt nyernek meg a magyar galoppsportnak, amely nagy örömükre évről évre népszerűbb,
elismertebb a honi sportfogadók körében is.
Bus Antal miközben a
püskösdi nemzetközi alagi military lovastusa versenyre, és
majd az azt követő fővárosi galopp futamokra invitálja az olvasókat, elmondta, hogy a magyar lóversenyzés népszerűségének emelkedéséhez nagyban
hozzájárult Overdose csodálatos szereplése, és a legeredményesebb, az 54 versenyen induló és verhetetlen Kincsemről készített remek film, melynek több részletét Alagon forgatták.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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