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Vaka István és Szilaj a hatodikként, míg az Apcot képviselő Tóbiás Károly a harmadik helyen
ért a célba a szombaton megtartott Nemzeti Vágta előfutamokon.

Szombaton rendezték meg a Nemzeti Vágta előfutamait Budapesten a Hősök terén. A
futamokon számos település indította el lovasát, abban bízva, hogy a sikeres vágta után
továbbjutnak a döntőbe.

Hatvan is képviseltette magát a Nemzeti Vágtán, ám idén nemcsak a futamokon, hanem a
felállított sátrak között is. A pavilon előtt gyönyörű lányok osztogatták a szórólapokat a hatvani
programokról. A nagy forgatagban különféle ételekkel és ajándékokkal várták az Andrássy úton
a vendégeket.

A lelátó megtelt a lovak szerelmeseivel, hangos szurkolások közepette startoltak el a
versenyzők. Sok indulónak bejött a számítása, továbbjutottak a döntőbe. Voltak azonban
olyanok is, akiknek nem úgy sikerült a futam, ahogy eltervezték.

Hatvan két versenyzőt is nevezett a futamokra. Apc színeiben Tóbiás Károly indult, a várost
pedig Vaka István képviselte. Tóbiás Károly és lova szoros küzdelemben vettek részt a 6.
előfutamon, amelyen harmadik helyet sikerült elérniük. Vaka István idén új lovával, Szilajjal
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indult el a vágtán, azonban kevés idejük volt a felkészülésre így nem úgy sikerült teljesíteniük a
futamot, ahogy eltervezték. – Az egyik legnehezebb mezőnyben indultak el, valószínűvolt, hogy
aki ezt az előfutamot megnyeri, az esélyes lesz a döntőben is a győzelemre – mondta el
Sáfrány László a Hatvani Lovas Egyesület elnöke. A 8. futamban induló Szilaj mindent megtett,
hogy lovasával együtt elsőként érjenek a célba, azonban a többi induló is gyorsan hajtotta a
lovát, így a hatodik helyet sikerült elérniük a hatvaniaknak. – Sajnos így alakult ez a futam,
Szilaj mindent megtett, hogy gyorsak legyünk, de sajnos a végsebessége nem volt a legjobb,
így nem sikerült tovább jutnunk a döntőbe – mesélte Vaka István. – Jövőre is megpróbáljuk,
reméljük, hogy sikeresebbek leszünk. Eddig minden évben jobb helyezést értünk el, idén így
alakult, de nem szomorkodunk, igyekszünk a jövő évi sikeres futamokra gondolni – fűzte hozzá
Sáfrány László.

Büszkén képviselték Hatvant a lovasok, akik mindent megettek azért, hogy öregbítsék a város
hírnevét. Oly annyira sikeres volt a tervük, hogy a legtöbben Vaka Istvánt tartották az egyik
legesélyesebbnek a futamokon. Jövőre mindent megtesznek az indulók azért, hogy a döntőben
is megmutathassák, hogy Hatvannak is ott a helye a legjobbak között.
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Forrás: www.hatvanonline.hu
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