
Az ingatlanadó eladásra „ösztönöz”

Ötszörös túlkínálat 
az ingatlanpiacon

Akkor kell venni,
amikor mindenki elad

A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2008. 
októberi és az ez év januári ingatlanpi-
aci felmérésének adatai nagyon jelen-
tős romlást jeleztek a fővárosi lakás-
piacon. Ez a tendencia áprilisban nem 
folytatódott: a lakáspiac megítélése 
Budapesten már nem sokat változott 
az előző negyedévi felméréshez képest, 
igaz az érték 29 ponttal alacsonyabb a 
háromnegyedév előtti értéknél. Egé-
szen más a helyzet a vidéki régiók 
esetében. Mind Kelet-, mind Nyugat-
Magyarországon alapvetően és szá-
mottevően romlottak a piaci helyzet-
értékelések. A pénzügyi és gazdasági 
világválság hatásai felgyorsították a 
forint és a magyar gazdaság mélyrepü-
lését, aminek következtében jelentősen 
visszaesett a lakásépítési és értékesíté-
si szektor teljesítménye is.

A közeli napokban grúz rendőrtisz-
tek érkeztek Magyarországra, akik 
villámlátogatást tettek Dunakeszin 
is. Az ötnapos szakmai konzultáci-
ón hazánkban tartózkodó delegáció 
tagjait Kovács László alezredes, a 
Dunakeszi Városi Rendőrkapitány-
ság vezetője fogadta. A városi rend-
őrkapitány elsőként a fóti rendőrőr-
söt mutatta be a vendégeknek, akiket 
tájékoztatott a helyi rendőrőrs és a 
Gyermek Központ sikeres szakmai 
együttműködéséről. A rendőrszak-
mai kérdések megvitatása mellett a 

vendégek betekintést nyerhettek Fót 
életébe, megcsodálhatták a város 
büszkeségét, az Ybl Miklós tervei 
alapján épült négytornyú nagytemp-
lomot.

A fiatal városban tett látogatás 
után ismét Dunakeszire vezetett a 
grúz rendőrök útja, akiknek tetszé-
sét elnyerte a Duna-parti város lige-
tes, kertvárosi jellege, a lakóépületek 
igényessége, a Városháza építészeti 
stílusa és parkosított környezete.

Több mint 600 millió forint állami 
támogatást nyert el a Duna Menti Regi-
onális Vízmű Zrt. az Új Magyarország 
Fejlesztési Program Környezet és Ener-
gia Operatív Programjára benyújtott 
pályázaton a dunakeszi szennyvíztelep 
korszerűsítésére. A projekt fontosságá-
ra való tekintettel, a 310 millió forintot 

meghaladó önrészből további 100 mil-
liót vállal magára az állam saját költ-
ségvetéséből. A várhatóan 2010 végére 
elkészülő nagyberuházásról a helyszí-
nen tartott sajtótájékoztatón számolt be 
dr. Pécsi Kálmán, a DMRV Zrt. műsza-
ki igazgatója.

A trianoni békediktátum után érzett 
gyász miatt a múlt század húszas-har-
mincas éveiben szerte Magyarországon 
sok helyütt állítottak a nemzet egységét, 
identitását jelképező országzászlót, me-
lyek félárbócra visszaengedve jelképezték 
a nemzet fájdalmát az elveszett országré-
szei miatt. Az első Ereklyés Országzász-
lót Budapesten, 1928. augusztus 20-án 
hatalmas ünneplés közepette avatták fel 
a Szabadság téren. Ezt követően néhány 

év alatt több száz vidéki településen tör-
tént hasonló esemény. Gödön 1939-ben 
állítottak országzászlót, melyet, mint 
mindenhol Magyarországon, 1945 után a 
kommunista diktatúra alatt leromboltak. 
A nemes emlékű országzászló újraállítá-
sára s megszentelésére 2009. június 19-
én került sor a Petőfi  téren.

Jó
ütemben

épül
a váci 

mélygarázs

A váci jobboldal leépítéseket
kezdeményez

A polgármester szerint a város helyzete a tavalyinál is jobb

Mindössze egy napirendi pontot tárgyalt meg a tervezett tizenötből június 18-i 
ülésén a váci képviselő-testület, miután nem született megegyezés a napirendet 
illetően. A képviselők – Ferjancsics László javaslatára – csupán a Madách Imre 
Gimnázium igazgatójának személyéről szavaztak: a következő öt évre, nagy 
többséggel, 21-1 arányban, Salamon Tamást választották meg. 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata ön-
erőből épített műfüves labdarúgópályát, melyet 
több ezer helyi polgár, lelkes sportbarát jelen-
létében Orbán Viktor, a Fidesz MPSZ elnöke 
avatott fel vasárnap délután. A település fölé 
emelkedő hegy gerincén épített nagyméretű 
futballpálya a helyi közösség összefogását, ren-
díthetetlen elszántságát, a sport, az utánpótlás-
nevelés jelentőségét hirdeti. A közel 80 millió 
forintos beruházás avató ünnepségén jelen volt, 
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, 

aki Dióssi Csabával, a Fidesz választókerületi 
elnökével együtt millenniumi zászlót adott át 
Babicz László polgármesternek. 

Az ünnepi beszédek után a történelmi egy-
házak képviselői megáldották a pályát, s mind-
azokat, akik segítették felépítését. Óriási taps 
fogadta az Aranycsapat legendás jobbhátvédjét, 
Buzánszky Jenőt, akinek kezdőrúgásával vette 
kezdetét az első mérkőzés, melyet az FTC öreg-
fi úk csapata játszott az Orbán Viktorral felálló 
Mogyoród FC-vel.
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Grúz rendőrök Dunakeszin Orbán Viktor műfüves
futballpályát avatott Mogyoródon

Egymilliárdos beruházás
Dunakeszin

Korszerűsíti szennyvíztisztító telepét a DMRV Zrt.

Újraállították az országzászlót
Markó József: ünneplés helyett az emlékezésé a főszerep
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A különböző – nyomtatásban is 
napvilágot látott – híresztelésekkel 
szemben, nem állt le a váci mély-

garázs építése, erről mindenki 
meggyőződhet, mivel a nyilvános-
ság előtt zajlik, mondta sajtótájé-

koztatóján a beruházó képviselője. 
A főtér közelében létesülő föld 
alatti parkoló terveit, szerződése-
it többször is megkérdőjelezték, 
támadták, legutóbb pedig a város 
közepén maradó gödör rémképé-
vel ijesztgettek egyesek.

A műszakilag nehéz feladat meg-
oldása során az úgynevezett résfallal 
a talajvizet már sikerült kiszorítani, 
az alaplemeznek csaknem a fele is 
elkészült már, közölte a Váci Köz-
ponti Parkoló Beruházó Kft. ügyve-
zetője. Hajdu Vilmos szerint, szep-
tember-októberre elkészül a belső 
vasbeton szerkezet, és a jelenlegi 
helyzet alapján az is elképzelhető, 
hogy a vállalt határidő előtt befeje-
ződik a mélygarázs építése. 

BORGÓ JÁNOS
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(Folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testületi ülést 

megelőzően sajtótájékoztatót 
tartott dr. Bóth János polgár-
mester, amelyen közölte, hogy 
jobboldali képviselők több olyan 
sürgősségi indítványt terjesztet-
tek elő, amely szerintük a takaré-
koskodást szolgálná, ám jelentős 
személyi változásokat és ezzel 
– a végkielégítések miatt – jelen-
tős kiadásokat is eredményezne. 
A polgármester hangsúlyozta, 
hogy Vácot a válság eddig nem 
érintette, nincs a város kényszer-
helyzetben, sőt, költségvetése 
jobban áll, mint az előző év ha-
sonló időszakában.

A képviselő-testületi ülésen, 
a napirend vitájában dr. Bóth 
János közölte, hogy a városért 
felelősséget viselő polgármes-
terként, négy – nem kellően 
előkészített - sürgősségi indít-
ványt nem tűz napirendre. Az 
indítványok, többek között, a 
polgármesteri kabinet meg-
szüntetéséről, vezetőjének, 
valamint a területfejlesztési ta-
nácsadónak az elbocsátásáról, 
bizottságok átstrukturálásáról, 
két bizottság – az egészségügyi 
és a szociális – összevonásáról, 
bizottságok új személyi ösz-
szetételéről, a két tanácsnoki 
státusz megszüntetéséről, költ-
ségvetési tételek zárolásáról, a 
szolgálati gépkocsik eladásáról 
szóltak. (A szavazásra bocsátott 
sürgősségi indítványok viszont 
nem kapták meg a szükséges 

többséget.) Ferjancsics László 
függetlenné vált – az MSZP-ből 
kizárt – képviselő szerint a pol-
gármester jogszabályt sértett, 
a jobboldali Összefogás frak-
ció vezetője, Tomori Pál pedig 
kijelentette: addig nem lesz 
testületi ülés, amíg nem veszik 
napirendre a négy indítványt. 
A testületi ülést követő Össze-
fogás-sajtótájékoztatón Tomori 
Pál hangsúlyozta, hogy szétesett 
a szocialista frakció, elvesztette 
többségét, dr. Bóth János alkal-
matlanná vált, le kell mondani a 
polgármesteri tisztségről.

A testületi ülést megelőző 
sajtótájékoztatón a polgármes-
ter arról is beszélt, hogy a 2002 
után elindult dinamikus város-
fejlesztés került veszélybe egy 
alkalmi és rosszindulatú többség 
kialakulásával. A félbeszakadt 
ülést követően pedig a szocialis-
ta képviselők leszögezték, hogy 
az indítványok egyértelműen a 
polgármester tevékenységének 
ellehetetlenítését szolgálnák, 
a bizottságok átalakítása első-
sorban dr. Jakab Zoltán egész-
ségügyi bizottsági elnök és – az 
Összefogás frakció által rend-
szeresen támadott – Debreczeni 
János szociális bizottsági elnök, 
helyi Fidesz-elnök eltávolítását 
célozza. Az ügyrendi bizottság 
szocialista elnöke, Kiss János 
pedig – a kialakult új többségre 
utalva – már „búcsúbeszédét” is 
megtartotta…

BORGÓ JÁNOS

A kórháztól távol lévő orvos is 
képes végleges véleményt kiala-
kítani egy radiológiai vizsgálat 
eredményéről, a váci Jávorszky 
Ödön Kórházban bevezetett 
telediagnosztikának köszönhető-
en. Dr. Székely Géza főorvos sze-
rint ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az ügyeleten elvégzett vizs-
gálathoz nem szükséges orvost 
behívni, a computer tomográf fel-
vételei egy olyan szerverre kerül-
nek, amelyhez az orvos otthoni 
számítógépén is hozzáfér, és ér-
tékelni is tudja az eredményeket. 
A radiológia mellett, a patológia 
is alkalmazhatja ezt a módszert: 
egy szövetvizsgálat képi ered-
ményét látva, az orvos ottho-
nában is képes eldönteni, hogy 
rákos elváltozásról van-e szó, s 
esetleg milyen sürgős lépésekre 
van szükség. Az új módszerről 
– amelynek bevezetésében a váci 
kórház az elsők között van – dr. 
Erős András főigazgató elmond-
ta, hogy ez nemcsak meggyorsítja 
az elváltozás felfedezését és ezzel 
gyógyítását is, hanem költségha-
tékonyabb megoldást is jelent. 

B. J.

Június 10-én, szerdán – egy 
nappal a tervezett érkezése előtt – 
ért Vác főterére Reinhard Dudek 
Doanueschingenből a német testvér-
városból. Der Dudek kommt, a Dudek 
jön - ez a felirat állt azon a háromke-
rekű autón, amellyel megtette a több, 
mint 1000 kilométeres utat. De nem 
jött üres kézzel látogatóba, hiszen 
három általa felújított kerekesszéket 
hozott a Máltai Szeretetkórháznak, 
melyet dr. Hirling András főigazgató 
vett át. Köszöntötte még őt és a város, 
valamint dr. Bóth János polgármes-
ter köszönetét is tolmácsolta dr. Mol-
nár Lajos alpolgármester. Elmondta: 
minden ajándéknak örülnek, amelyet 
Donaueschingenből kapnak és biztos 
benne, hogy a kórháznak nagy segít-
séget jelentenek ezek a tolószékek.

Reinhard Dudek hétfőn reggel 

indult el Donaueschingenből, 26 
órát vezetett le és kedden este ért 
Dunabogdányba ismerőseihez. Mint 
mondta autópályán is jött, de mivel 
ezzel kivívta sokak nem tetszését in-

kább más útvonalat választott. Há-
romkerekű, feldíszített autója nagy 
feltűnést keltett Vácon is. 
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”Hazánkban a negatív folyamatok 
felgyorsultak. Nemzetünk mély mo-
rális és gazdasági válságban van. A 
társadalmi rétegek egymással szembe 
fordultak, a szegénység, a kilátástalan-
ság és a tehetetlenség egyre nagyobb 

feszültséget okoz, elszaporodtak a bru-
tális, erőszakos támadások, hétköznapi 
cselekedetté vált a megélhetési bűnözés. 
Gyűlölet gyűlöletet, erőszak erőszakot 
szül. A hatalmon lévő pártpolitikai elit 

nemzeti, gazdasági, etnikai és vallási 
problémáink megoldására nem képes. 
Egymással való civódásuk nem ad teret 
az alulról jövő kezdeményezéseknek, 
valós reformok helyett csak megszorí-
tások történnek. A felelősséget, pedig 
a legvédtelenebb csoportokra terelik és 
terhelik.” – olvasható a Nemzeti zarán-
doklatot útjára indító, Köteles László, 
Komlóska község polgármestere és 
Lesovics Miklós, Pálháza város polgár-
mestere felhívásában. 

Az ország négy égtájáról indult za-
rándoklat kezdeményezői és résztvevői 
legfontosabb célja, hogy közelebb hoz-
zák az egymástól eltávolodott embere-
ket. A városit a falusival, a szegényt a 
gazdaggal, a magyart a nemzeti és etni-
kai kisebbségekkel, a hívőt a világival, 
a jobboldalit a baloldalival, a politikust 
a választóival, a munkaadót a munka-
vállalóval, az embert az emberrel.

A zarándokok útjuk során – noha 
szelíd szavakkal, ám annál racioná-
lisabb érvekkel, rendíthetetlen eltö-
kéltséggel - kiálltak a gazdaság talpra 
állításának, az államháztartás rendbe-
tételének, a nemzeti érdekek határozot-
tabb képviseletének, a politika becsüle-
tének helyreállításának elodázhatatlan 
igénye mellett. 

Az ország északi régióján végigvo-
nuló, menet június 15-én, Somoskőújfa-
luból indult el. Szécsény, Balassagyar-
mat, Rétság érintésével június 18-án, 

a délutáni órákban érkezett Vácra. A 
DMRV Zrt. Kodály utcai irodaházánál 
a vízmű munkatársai köszöntötték a 
zarándokokat, akik zászlajukra tűzték a 
viziközművek és az ivóvíz-szolgáltatás 
privatizációjának megakadályozását. 
Innen a Konstantin térre vonuló, mint-
egy 35-40 fős csoport tagjait Dr. Mol-
nár Lajos alpolgármester és Dr. Beer 
Miklós megyéspüspök fogadta, akik 
támogatták a nemzet érdekeit és javát 
szolgáló civil társadalom törekvéseit.

A másnap kora délelőtt, a 2. számú 
főúton gyalog továbbhaladó zarán-
dokokat Sződliget vezetői, Bábiné 
Szottfried Gabriella polgármester, 
Csányi Istvánné alpolgármester, és 
Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit jegyző 
várta a község határában. A nyári káni-
kulában - Göd és Dunakeszi érintésével 
- Budapest felé tartó lelkes csoportot 
kedves szavakkal köszöntötte Bábiné 
Szottfried Gabriella, aki elismeréssel 
szólt a zarándokok példamutató kiállá-
sáról. Köszönetét fejezte ki, a társadal-
mi, gazdasági folyamatok javítása, köz-
tük a kis települések önkormányzatai 
érdekében folytatott küzdelmükért. 

A hazánk négy égtájából érkező 
zarándokok június 20-án, Budapesten 
találkoztak. Az országos menet a Ba-

zilikánál tartott ökumenikus istentisz-
telet után az ’56-osok terén rendezett 
nagygyűléssel ért véget.

 (VETÉSI)

(Folytatás az 1. oldalról)
A történelmi Vitézi Rend tag-

jai által felvonultatott történelmi 
zászlók s a nagyszámú érdeklődő 
által övezett téren Kondor Katalin 
újságíró, az ünnepség háziasszo-
nya köszöntötte a megjelenteket. 
Bevezetőjében szólt arról, hogy 
Trianon után 89 esztendővel volt 
erő és akarat a városban ahhoz, 
hogy ismét állhasson az ország-
zászló, emlékeztetőül arra, hogy 
akárhány határral szakíthatták 
szét az országot, a nemzet egy-
séges marad.

Megnyitójában Markó József 
polgármester arról szólt, hogy 
az ünneplés helyett a megemlé-
kezésé a főszerep. Hangsúlyoz-
ta, hogy az újraállítással csat-
lakoznak azokhoz, akik annak 
idején, szintén fájdalommal a 
szívükben, az első zászlókat fel-
állították.  Méltatta a kezdemé-
nyezőket, elsősorban Zahorán 
Sándort és Berta Sándort, továb-
bá Németh Sándort, aki a zász-
lót elkészítette, Elek Istvánt, aki 
„szomszédja” lett a zászlónak s 
vállalta, hogy segít a gondozá-
sában, s többeket említett még, 
akik anyagilag, munkával vagy 
egyéb módon járultak hozzá az 
emlékhely kialakításához. 

 A Búzaszem iskola gyer-
mekkórusa elénekelte ősi him-
nuszunkat, a Boldogasszony 
Anyánkat és a Himnuszt, majd 
Dózsa László előadóművész 
tolmácsolásában elhangzott Vö-

rösmarty Mihály Előszó című 
nagyhatású költeménye.

 Ünnepi beszédében Szotyori 
Nagy Gábor református lelkész 
felidézte Urmánczy Nándor er-
délyi nemesember alakját, aki 
az Ereklyés Országzászló fel-
állításának kezdeményezője 
s a mozgalom elindítója volt. 
„Számomra az országzászló 
többet jelent, mint egy zászló a 
sok közül” mondotta, majd így 
folytatta: „Nekem ugyanúgy ott 
ég a szívemben, mint az apám 
szívében, aki Sepsiszentgyörgy 

mellett született s az anyám szí-
vében, aki Beregszászban nőtt 
föl, Munkácson élt és dolgozott. 
Annak a földnek a szeretete ég 
a szívemben, és azoknak a sze-
retete, akik a történelem furcsa 
játéka során, határainkon kívül 
rekedtek.” Feltette a kérdést, 
hogy a 2004. december 5-i nép-
szavazás után ki érezheti magát 
magyarnak? Családja, nevel-

tetése okán egyetlen nagy nép 
kultúrája, a magyar kultúra van 
a szívében, hangsúlyozta a lel-
kész. Szólt arról, hogy az egyko-
ri gödi országzászló talapzatán 
lévő címer összetört darabjait a 
református templomban őrizték 
s most újra mintázva került visz-
sza méltó helyére.

Beszéde további részében 
hangsúlyozta a jövő generáció 
helyes nevelésének fontosságát 
s a közösségépítés jelentőségé-
re is felhívta a fi gyelmet. Meg 
kell mutatni, a zászló előtt állva, 
hogy magyarok vagyunk, hi-
szen ebbe a hazába születtünk, 
de más napokon is legyen ez az 
érzés a szívünkben, hangsúlyoz-
ta a szónok. 

A gyermekkórus küküllő 
menti népdalokat énekelt, majd 
Lengyel György patrióta mon-
dott verseket vitéz Somogyvári 
Gyula és Kiss Menyhért méltat-
lanul mellőzött költőktől. 

Ezt követően végezte el a 
zászló áldását és szentelését 
Csuka Tamás református püs-
pök, tábori lelkész dandártá-

bornok, Marton Zsolt katolikus 
plébános, Bubka László evangé-
likus lelkész és Szotyori Nagy 
Gábor. Az áhitat percei után, 
az ünnepség csúcspontjaként a 
polgármester félárbócra vonta 
fel a lobogót, majd sor került a 
koszorúzásra, melynek során 
elsőként Markó József és dr. 
Szinay József jegyző helyezte el 
az emlékezés virágait. A város 
önkormányzatában mandátum-
hoz jutott pártok és civil szerve-
zetek részéről s a gödi vállalko-

zók egyesülete nevében Szegedi 
Sándor és Csányi József, majd a 
városi intézmények, a pártok és 
civil szervezetek, a Magyarok 
Világszövetsége, a történelmi 
Vitézi Rend, valamint a Szent 
Lázár lovagrend képviselői ko-
szorúztak. 

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELEI
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Polgármesteri Hivatalban 

Kecskeméthy Géza polgármes-
ter kedves szavakkal üdvözölte a 
vendégeket.  

A kölcsönös üdvözlés és bemu-
tatkozást követően Kovács László 
alezredes angol nyelvű előadá-
sában rövid szakmai áttekintést 
adott a Dunakeszi Városi Rend-
őrkapitányság és az irányítása alá 
tartozó két város, Fót és Göd rend-
őrségi tevékenységéről. Statiszti-

kákkal és grafi konokkal illusztrált 
elemzésekkel mutatta be a három 
városban végzett rendőri munka 
kihívásait, eredményességét. Ki-
emelt hangsúllyal szólt a lakosság 
orientált rendőri szolgáltatás tár-
sadalmi jelentőségéről, melynek 
sikere érdekében kreatívabbá, nyi-
tottabbá vált tevékenységük. Bűn-
megelőző munkájuk hatékony-
ságát jól segíti a civil- és egyházi 
közösségekkel kialakított tartal-
mas együttműködésük. Az új for-
mák és megoldások elterjedését, a 

gyalogosok biztonságát szolgálja, 
a ZebraCharta életre hívása is. A 
rendőrkapitány grúz kollégáit tá-
jékoztatta arról is, hogy a főváros 
szomszédsága, Dunakeszi dinami-
kus fejlődése, a tízezreket vonzó 
kereskedelmi bevásárlóközpontok 
és a város közbiztonságának fenn-
tartása milyen feladatok elé állítja 
a rendőrséget.   

Kovács László elismeréssel 
szólt a városi önkormányzat tá-
mogatásáról. 

Kecskeméthy Géza polgár-
mester elmondta, hogy a városi 
önkormányzat – a lakosság köz-
biztonsági igényeivel összhang-
ban – pénzügyi támogatásokkal, 
technikai eszközök, számítógé-
pek, személygépjárművek, mo-
torkerékpárok vásárlásával segíti 
a rendőrség eredményes működé-
sét. A város első embere szólt ar-
ról is, hogy a gazdasági világvál-
ság előtti években könnyebb volt 
forrást biztosítani a rendőrség 
támogatására. Az állami norma-

tívák és a helyi iparűzési adóbe-
vételek jelentős mértékű csökke-
nése gazdasági megszorításokra 
kényszerítette az önkormányza-
tot. Az  első félév tapasztalata-
i alapján – jelentette ki Kecske-
méthy Géza –, az anyagi források 
átcsoportosításával újabb pénz-
ügyi támogatást nyújtunk a vá-
rosi rendőrkapitányságnak, mert 
jól érzékelhető, hogy a nagy lép-
tékben fejlődő Dunakeszi, a jelen-
tős forgalmat produkáló bevásár-

ló központjai, a település értékes 
ingatlanai vonzzák az „ingázó” 
bűnelkövetőket Budapestről és az 
ország szegényebb régióiból. Az 
önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy megőrizzük a lakosság köz-
biztonságát, nyugalmát – hangsú-
lyozta a város polgármestere. 

A jó hangulatú találkozón a 
grúz rendőrök kifejtették, hogy 
az értékes szakmai tapasztala-
tok közül jó néhányat fel tudnak 
használni Grúziában. 

(VETÉSI)

A Radnóti Miklós Gimnázi-
umban folyó 8 évfolyamos gim-
náziumi képzés sikerességére és 
eredményességére tekintettel a kép-
viselő-testület hozzájárulását adta, 
hogy az intézmény a 8 osztályos 
képzési formán a 2010/11. tanévtől 

folyamatosan indíthasson egy-egy 
5. osztályt. Az iskolai felvételnél ta-
pasztalt többszörös túljelentkezést 
fi gyelembe véve, a képviselő-testü-
let rögzítette, hogy a helyben lakó 
gyermekek aránya a hagyományos 
gimnáziumi képzésben legalább 

75%-os, a 8 osztályos gimnáziumi 
képzésben pedig 90%-os legyen. 
Egyben hozzájárultak ahhoz is, 
hogy az iskolába felvehető tanulók 
maximális létszáma 610-ről 680 fő-
re módosuljon.

Eszközhasználati illetve fej-
lesztési díj bevezetéséről döntött 
a képviselő-testület a Farkas Fe-
renc Alapfokú Művészeti Oktatá-
si Intézményben, melynek össze-
ge félévenként 10 ezer forint lesz 
ez év őszétől. Az indoklás szerint 
az évek óta tartó állami normatíva 
csökkentése, a kormány idei évtől 
kezdődő megszorító intézkedései, 
valamint az iparűzési adó várható 
csökkenése miatt jelentős mér-
tékben kellett csökkenteni a nem 
kötelezően fenntartott közoktatá-
si intézmények működési költsé-

geit a városban, mely vonatkozik 
a Zeneiskolára is. A normatíva és 
az önkormányzati támogatás va-
lamint a térítési és a tandíj bevéte-
lei nem elegendőek az intézmény 
fenntartásához, ezért tartották 
indokoltnak a képviselők az esz-
közhasználati és fejlesztési díj be-
vezetését a 2009/2010-es tanévtől 
kezdődően. 

A testület döntése értelmében 
kétszakos növendékeknek csak 
azon a szakon kell díjat fi zetniük, 
amelyik szakon térítés ellenében 
veszik igénybe az oktatást. Az 

előképzős növendékeknek és a 
18 éven felülieknek (tanulói és 
hallgatói jogviszony esetén) az 
eszközhasználati díj 6.000 Ft/
félév. A testület döntése alapján a 
szociálisan rászorult növendékek 
részére az eszközhasználati díj 
5%-ig adható kedvezmény.

A testület döntése értelmében 
ez év szeptemberétől a növendé-
kek térítési díja az eszközhasz-
nálati- illetve fejlesztési díjjal 
együtt zeneművészeti ág esetén 
430 forint/óra, egyéb művészeti 
ág esetén 360 forint/óra lesz.

A város északi határában épülő 
TESCO áruház környékén már az 
elmúlt években is komoly gondot 
okozott a csapadékvíz elvezetése. 
Többször kellett tűzoltók segítsé-
gével szivattyúzni a vizet az elön-
tött házak pincéiből, s a környék 
utcái is gyakran voltak járhatat-

lanok. Ezen a helyzeten csak ron-
tott a közelmúltban megkezdődött 
beruházás. Ezért is döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy a hely-
zet megoldása érdekében szilárd 
burkolattal látja el a Horog utcát, 
a Déli utcát, az Északi közt és az 
Alsógödi közt, egyúttal a csapa-

dékvíz elvezetését is megoldja, 
valamint a területen egy új játszó-
tér is helyet kap.

A beruházáshoz szükséges kö-
zel 60 millió forintot a Liget utcai 
Camping területének eladásából 
befolyó összeg biztosítja majd.

A dunakeszi-gyártelepi Jézus 
Szíve templom felszentelésének 
65. évfordulója alkalmából ünne-
pi szentmisét és búcsúnapi kon-
certet rendeztek június 21-én. Az 
egykori Műhelytelepen 1942-ben 
kezdődött el az építkezés, mely-
nek kezdeményezője, kiemelke-

dő szorgalmazója Lányi Ferenc 
MÁV műszaki főtanácsos volt, 
aki végigkísérte az építkezés min-
den mozzanatát. A Pákozdi István 
mérnök, műegyetemi adjunktus 
tervei alapján, a főműhely szel-
lemi és fi zikai dolgozóinak aktív 
közreműködésével felépült, ek-
lektikus stílusú templomot 1944. 
június 29-én szentelte fel dr. Pé-
teri József váci megyéspüspök.       

Az ünnepi szentmisét – mely-
nek s a délutáni koncertnek egy-
aránt fővédnöke volt Szádoczky 
Károly apát, kanonok, plébános 
és az egyházközség képviselő 
testülete – Pálos Frigyes prépost 
kanonok celebrálta. Előbb meg-
szentelték a templom felújított 
zászlaját, a pápai és a nemzeti 
zászlókat. Majd kezdetét vette az 
istentisztelet.

Ünnepi prédikációjában Pálos 
Frigyes szólt arról, hogy a máso-
dik világháborúig csak a váci egy-
házmegyében több mint harminc 

templomot szenteltek a Szent Szív 
jegyében. Felidézte a templom lét-
rehozásának egykori támogatóit. 
Kiemelte, hogy a Műhelytelepi is-
kolában már korábban is működött 
kápolna, ahol rendszeresen tartot-
tak istentiszteleteket. Szólt arról, 
hogy a Jézus Szíve tisztelet a val-

lásosságnak egyik legértékesebb, 
legmagasztosabb gyakorlása. A 
XX. században azonban elural-
kodott a szívtelenség, a kor racio-
nalizmusa, liberalizmusa mindent 

megkérdőjelez, hangoztatta. Majd 
kijelentette: felelősek vagyunk 
egymásért és ebben óriási segít-
séget adhat az a lelkiség, amit a 
Jézus Szíve tisztelet jelent.

A szentmisét követően a temp-
lomkertben térzenét hallgathattak 
a hívők a Dunakeszi Koncertfú-
vósok közreműködésével, Tóth 
Ferenc karnagy vezényletével.

A délutáni hangverseny nagy-
szerű zenei élményt nyújtott a 
hallgatóságnak. A közreműködők 
között volt Morva Péter zongora- 
és orgonaművész, Veres Kornél 
brácsaművész, Tóth-Cseri Marica 
énekművész. Fellépett a Farkas 
Ferenc Művészeti Iskola tovább-
képzős növendékeinek quartettje, 
a felsőgödi Szent Imre Kamarakó-
rus Tóth-Cseri Marica vezényleté-
vel, a dunakeszi Harmónia Sacra 
kórus Szakáll Lászlóné karnagy 
vezetésével. A koncert záróak-
kordjaként vetítettképes előadást 
tartott az egyházközség és a temp-
lom történetéről Szakáll Lászlóné, 
majd az egyesített kórus fejezte be 
a műsort, melyért köszönetet mon-

dott a résztvevőknek, s a szerve-
zőknek Szádoczky István.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELEI

A városi fűtőmű fejlesztésére 
vonatkozó közbeszerzési pályázat 
kiírásáról döntött a város képvi-
selő-testülete a május végi ülésén. 
Ennek célja, hogy a fűtőmű gáz-
energia felhasználása csökkenjen 
és egy stabil áron beszerezhető, 
geotermikus energiát adó szolgál-
tatást vásárolhasson a város.

Az elmúlt időszakban már több 
alkalommal is foglalkoztak a kép-
viselők a városi fűtőmű fejleszté-
si lehetőségeivel. Ennek során a 
Termidor Kft. vezetése javaslatot 

is tett újabb gázmotor telepítésére. 
Miután ennek kapacitása korláto-
zott, célszerűnek tűnik a gazda-
ságban egyre több helyen tapasz-
talható úgynevezett geotermikus 
fűtés megvalósítása – indokolta 
előterjesztését Kecskeméthy Géza 
polgármester.

A beruházás kalkulált költsége 
meghaladja az egy milliárd forin-
tot, ami azt is jelenti, hogy egy 
ilyen nagyságrendű beruházást 
az önkormányzat sem önerőből 
sem hitel felvételével nem tudná 

megoldani. Idehaza azonban egy-
re több vállalkozás foglalkozik 
ilyen beruházás megvalósításával 
oly módon, hogy közös gazdasági 
társaságot hoznak létre az érintett 
önkormányzattal.

A polgármester szerint a gázdí-
jak emelkedése elodázhatatlanná 
teszi, hogy a fűtési szolgáltatás 
díjait csökkentő megoldásokat 
dolgozzanak ki, amelyre a legcél-
szerűbb egy geotermikus energi-
ával működő szolgáltatás biztosí-
tása lehet.

Grúz rendőrök Dunakeszin

Folytatódik a 8 osztályos gimnáziumi képzés

Új helyen a
gyalogátkelő

Eszközhasználati díj a zeneiskolában

Fejlesztés a Révdűlőben

Ünnepi szentmise a
Jézus Szíve templomban

Pályázat a fűtőmű fejlesztésére

Csoportkép örökítette meg a jó hangulatú szakmai konzultációt

Az ünnepi szentmisét Pálos Frigyes prépost kanonok celebrálta

Szakáll Lászlóné karnagy vezényelte a Harmónia Sacra kórust

F
O

T
Ó

: 
K

E
S

Z
IP

R
E

S
S

A Bajcsy-Zsilinszky út és a 
2-es számú főút csatlakozásánál 
megszüntették a gyalogos átke-
lőhelyet, melyet kb. 20 méterrel 
feljebb, a Penny marketnél építet-
tek ki.



(Folytatás az 1. oldalról)
Eredményesen pályázott a DMRV Zrt. Duna 

Balparti Regionális Szennyvízrendszere dunake-
szi agglomeráció szennyvíztelepének fejlesztésé-

re, így a 914 millió 976 ezer forintos beruházáshoz 
601 millió 458 ezer forint állami támogatást nyert. 
A DMRV-nek saját erőként 313 millió 538 ezer fo-
rintot kellett volna biztosítania, de a projekt nagy 
fontossága miatt, a saját erőt további 100 millió fo-
rinttal megtámogatja a magyar állam. A dunakeszi 
szennyvíztisztító telep a hetvenes években épült, 
tehát technológiája az akkori kor technikai színvo-
nalát képviseli. A korszerűsítés révén nő a kapacitás, 
a tisztítás egy harmadik fokozattal bővül, ami lehe-
tővé teszi a foszfor eltávolítását is, és új technológiát 
alkalmaznak a fertőtlenítésre.

Dr. Pécsi Kálmán műszaki igazgató a helyszínen 
tartott tájékoztatón elmondta, hogy a programnak 
az a célja, hogy középtávon olyan mértékű fejlesz-
tést hajtsanak végre a dunakeszi szennyvíztisztító 
telepen, hogy ne csak a jelenlegi, hanem a várható 
szennyvízmennyiségnek a tisztítását is – a vonat-
kozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
mértékben – biztosítsa. A telep létesítésekor csak 
egy mechanikai tisztítás zajlott a telepeken, illet-

ve a könnyen bomló anyagok lebontását végezték 
biológiai rendszerrel. A tisztított szennyvíz pedig 
magas nitrát tartalommal és relatíve magas foszfor 
tartalommal került a befogadóba. Ma már ezeket a 
telepeket ki kell egészíteni az úgynevezett harmadik 
fokozattal, ami azt jelenti, hogy a foszfort el kell tá-
volítani, illetve a nitrátot is le kell bontani. 

A tervezett projekt – mint a műszaki igazgató 
hangsúlyozta – egyik célja tehát a kapacitásbővítés, 
hiszen a szennyvíztisztító telep túlterhelt, és számí-
tásba kellett venni a nyolc-tízéves távlatban várható 
mennyiségnövekedést is. De nem lehet fi gyelembe 
venni a majdani újabb belterületbe vonásokat, az 
újabb csatornázások során keletkező szennyvizek 

tisztítását, mivel ez nem tárgya ennek a KEOP pá-
lyázatnak. Megítélése szerint azonban a DMRV fej-
lesztési elképzelései bizonyos további lehetőséggel 
azért számolnak. 

A csaknem egymilliárd forintos beruházás ré-
vén a jelenleg 7500 köbméter/nap kapacitású telep 

10.000 köbméter/nap kapacitásúra nő, és teljes tisz-
tításra, tehát a nitrogén és a foszfor eltávolítására – a 
határértékeknek a maximális betartásával – válik al-

kalmassá. A pályázatban szerepel egy új iszapvízte-
lenítő gépház létesítése, gépekkel együtt, valamint a 
tisztított szennyvíz fertőtlenítésének korszerűsítése. 
Ez technológiai váltást jelent, a klórgázzal történő 
fertőtlenítést felváltja az ultraviola fénnyel történő, 
vegyszer nélküli sterilizálás. 

Dr. Pécsi Kálmán szerint a program keretében 
még ebben a hónapban aláírható a támogatói szer-
ződés. A beruházást természetesen a DMRV már 
jóval korábban előkészítette, ez közel három és fél 
évet vett igénybe. Nagyon alapos, részletes előtanul-
mányok, előmunkálatok folytak, hogy a beruházást 
a lehető legrövidebb idő alatt le tudják bonyolítani. 
Már rendelkezésre állnak a kész kivitelezési tervdo-
kumentációk, folyik az ajánlattételi felhívás végle-
gesítése a közbeszerzésre. Megítélése szerint szep-
temberben már szerződést tudnak a fővállalkozóval 
kötni, és a kivitelezést úgy ütemezik, hogy 2010 év 
végén már a próbaüzemre is sor kerülhessen. Elő-
ször az iszapvíztelenítő gépházat kell megépíteni és 
üzembe helyezni – ez talán a leginkább időigényes 
munka –, de például, ki kell építeni a teljes informa-

tikai rendszert, az erősáramú irányítástechnikai és a 
számítógépes rendszert. Több munkafázis párhuza-
mosan folyhat, de természetesen közben a szennyvíz 
tisztítása sem állhat le, működtetni kell a jelenlegi 
technológiát.

A feladat nem egyszerű, ám ennél talán nagyobb 
volumenű és ugyanilyen jellegű technológiai fejlesz-
tést és beruházást már lebonyolított a DMRV a váci 
szennyvíztisztító telepen. Azt a társaság saját beru-
házásában, saját fi nanszírozásban valósította meg. 
Ott a tisztított víz ma minden környezetvédelmi 
előírásnak megfelel, minden előírt határérték alatt 
marad. 
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Egymilliárdos beruházás Dunakeszin
Korszerűsíti szennyvíztisztító telepét a DMRV Zrt.

Jövőre már a legkorszerűbb technológiát
alkalmazzák Dunakeszin isA beruházásról Dr. Pécsi Kálmán műszaki

igazgató tájékoztatta a sajtó képviselőit

A váci szennyvíztisztító európai színvonalú

Ilyen minőségben távozik a váci telepről
a víz… – mutatja a műszaki igazgató



 
Nagy divat alkalmazni még ma is a 
konvekciós elven működő radiátoros 
fűtést annak minden nyűgével és bajá-
val együtt, ami a működési elvéből fa-
kad: a hőt egy mozgó közeg (folyadék 
vagy gáz) adja át egy nyugvó szilárd 
testnek vagy fordítva. A részecskék 
összességükben mozgásban vannak. 
Szabad konvekciónál a melegített gáz 
tágul: a meleg levegő felszáll, a hideg 
lefelé mozog, tehát kialakul a helyi-
ségben a cirkuláció, ami a jól ismert 
por-hő hatást váltja ki, megnövelve a 
légúti és az allergiás betegségek kiala-
kulásának veszélyét. (Radiátor feletti 
koszos függöny, vagy mennyezet ezt a 
folyamatot jól szemlélteti.) A padló kö-
zelében hidegebb a levegő a mennyezet 
közelében melegebb, tehát szükséges 
melegebbre fűteni a helyiséget, mivel a 
lábunk által érzékelt hidegebb rész be-
csapja a hőérzetünket. Ezt a melegebb-
re fűtést a pénztárcánk is megérzi: kb. 
15%-os energia költség növekedéssel 

kell számolnunk a sugárzó rendszerek-
kel szemben, amelyet most részleteseb-
ben kifejtenék.

  A lakóépületek fűtési rendszerében 
az alacsony vízhőmérsékletű helyiség 
fűtés (általában 28-40 °C előremenő 
vízhőmérséklet alatt értjük) térnye-
résének egyik oka az alternatív rend-
szerek hatásfokának jobb kiaknázása, 
tehát az olcsóbb üzemű fűtés megva-
lósítása. Van azonban még egy fontos 
ok, amelyet érdemes kiemelten kezelni: 
a mai kor embere számos civilizációs 
betegségtől szenved, talán a legnépe-
sebb tábort ezen belül is az allergiások 
képviselik. Az építőanyagok és építési 
rendszerek fejlesztőinek, továbbá az 
építészeknek egyre nagyobb hangsúlyt 
kell, kellene fektetniük a minél egész-
ségesebb lakótér kialakítására. 

  A padló-, fal-, mennyezetfűtés, vagy 
ezek kombinációja a sugárzó hőleadás 
elvén működik, tehát az épület szerke-
zete adja le, vagy vonja el a hőt, attól 
függően, hogy fűteni vagy hűteni sze-

retnénk. A működés megértéséhez né-
hány szavas magyarázat: a hősugárzás 
az elektromágneses hullámok által to-
vábbított energia. A hőnek egyik test-
ről a másikra történő átadása anyagi 
hordozó nélkül megy végbe. Pl. a nap 
közvetlenül fűti a földet az űrön keresz-
tül is, ebből az is következik, hogy 0°C 
alatti hőmérséklet mellett is lehetséges 
a napozás, ha nincs szél (síparadicsom-
okban láthatunk ilyet). A napsugarak a 
bőrfelületet közvetlenül melegítik, az 
így közvetített hőt a bőr nyeli el, nem 
a levegő. Fordítva: egy templom kelle-
mesen hűvös klímát nyújt nyáron, mi-
vel a falak hideget sugároznak a levegő 
hőmérsékletének emelkedése ellenére. 
A sugárzásos hőleadás komfortos és 
nagyon hatékony. A hőérzeti kutatások 
rávilágítanak arra, hogy komfortérze-
tünk szempontjából a levegő hőmér-
sékleténél van egy fontosabb tényező 
is: a melegsugárzás érzékelése. Ennek 
jelenlétében ugyanis az ember hőérze-
te alacsonyabb környezeti hőmérsékle-
tet igényel, ugyanakkor komfortérzete 
mégis biztosított. A lakótér alacsonyabb 
hőmérséklete pozitívan hat a vegetatív 
idegrendszerre, az ember frissebbnek 

érzi magát, másrészről pozitívan hat a 
pénztárcánkra is a megtakarítás által. 
Orvosi szempontból fi gyelemreméltó, 
hogy a helyiségek porterhelése jelen-
tősen csökken a légventilláció hiánya 
miatt (kicsi a hőmérséklet különbség a 
sugárzó felület és a levegő hőmérsékle-
te között), ami különösen az asztmás és 
porallergiás személyeknek jelent nagy 
előnyt. 

  A fal-, és a mennyezetfűtés, vagy 
ezek kombinációjának hallatlanul nagy 
előnye abban is megmutatkozik, hogy 
a nyári időszakban gyakorlatilag ész-
revétlenül (hangtalanul, hideg levegő 
áramoltatása nélkül) valósítják meg 
az adott helyiség hűtését, hiszen köny-
nyedén – a geotermikus hőszivattyús 
rendszereknél ráadásul fi llérekből – 
megoldható, hogy pl. 16°C-os vizet 

keringtessünk a szerkezetbe épített 
csővezetékben.

(Folytatás az 1. oldalról)
A Dunakanyarban, hazánk 

egyik legszebb természeti 
adottságaival rendelkező régió-
jában is érzékelhetően csökkent 
az ingatlanok iránti fi zetőképes 
kereslet. A pénzügyi és gazda-

sági válság még a mi, igazán 
fejlett térségünkben is, mintegy 
50 százalékkal vetette vissza 
az ingatlanpiacot – nyilatkozta 
lapunknak Haraminé Papp Il-
dikó, a nagymarosi Ildikó Ingat-
lanközvetítő Iroda tulajdonosa. 

Némi élénkülés az Euro 314 
forint körüli árfolyamának 
időszakában volt. – Aki csak 
tehette, igyekezett ingatlanba 
menekíteni megtakarításait. A 
kereslet elsősorban a nagyobb 
méretű külterületek és a kisebb 
értékű nyaralók iránt nőtt meg – 
mondta a szakember.  

Az 5-10 millió forint, vagy 
még ennél is alacsonyabb értékű 

nyaralók váltak eladhatóvá. De 
ezek közül is a dunai panorámás 
ingatlanok a vonzóbbak. A lakó-
házakból a kínálat – az országos 
ingatlanpiaci helyzethez hason-
lóan – mintegy 5-szörösére nőtt. 
Az új tulajdonosra váró ingatla-

nok között éppúgy megtalálha-
tó a 20-25 milliós, mint ahogy 
a 40 milliós, de láttunk az iroda 
kínálatában 170 milliós, egye-
dülálló, gyönyörű dunakanyari 
panorámás, luxus igényeket ki-
elégítő ingatlant is.

A kilenc éves ingatlanpiaci 
tapasztalattal rendelkező iro-
da tulajdonosa beszámolt ar-
ról is, hogy a két generációs, 
30-35 éve épített, korszerűtlen 
hőtechnikai, nagy rezsijű in-
gatlanok árai 10-20 százalékkal 
csökkentek. – De így sem iga-
zán mutatkozik kereslet irántuk 
– közli tényként Haraminé Papp 
Ildikó, aki kérdésünkre elmond-

ta azt is, hogy néha megfordul-
nak külföldi – angol, kanadai, 
dán, német – érdeklődők is, akik 
szerint hazájukban is hasonló az 
ingatlanpiaci helyzet. – Ezek-
ben az országokban is hitelt hi-
telre halmoztak az emberek. A 
pénzügyi válság megbénította 
a teljes ingatlanpiacot, óriási a 
túlkínálat. Már jól lehet érzékel-
ni, hogy az ingatlanadó várható 
terhe nagyon sok ingatlan tulaj-
donost eladásra „ösztönöz”. Ez 
is jelzi, hogy az ingatlanpiacot 
sújtó túlkínálati trend egyhamar 
nem fordul meg – prognoszti-
zálja a várható folyamatot az 
ingatlanpiaci szakember, aki a 
nyári és az őszi időszakra sem 
vár meghatározó élénkülést. –  
Az emberek ezrei nem tudnak 
„menekülni a hitelcsapda szorí-
tásából”, akik pedig nem vettek 
fel hitelt, azok a jövőben még 
inkább nem akarnak eladósod-
ni. A megkeresések statisztikája 
azt mutatja, hogy az ingatlanvá-
sárlók 90 százaléka a fővárosból 
kiköltözők közül kerülne ki, ha 
el tudná adni budapesti ingatla-
nát – vázolta fel a dunakanya-
ri ingatlanpiaci helyzetképet 
Haraminé Papp Ildikó, aki sze-
rint kiváló műszaki állapotban 
lévő, nagyszerű adottságokkal 
rendelkező ingatlanok közül vá-
logathatnak a vásárlók. 

A tapasztalt ingatlanpiaci 
szakember lapunknak adott nyi-
latkozatát azzal a megszívlelen-
dő szakmai érvvel zárta: – Ak-
kor kell venni, amikor mindenki 
elad! 

Már pedig most ilyen idők 
járnak…

VETÉSI IMRE
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Kittenberger Kálmánra, a hí-
res Afrika-kutatóra és vadászra, 
vadászíróra emlékeztek június 
14-én, Nagymaroson. A XIV. 
Kittenberger Kálmán Nap ünne-
pélyes megnyitóját délelőtt a Fő 
téri színpadon tartották, amely 
mellett áll Kittenberger Kálmán 
mellszobra, ahová elhelyezték az 
emlékezés virágait. Az ünnepsé-
gen adták át a Pest Megyei Mil-
lenniumi zászlót is. A délelőtt 
folyamán egy másik megnyitóra 
is sor került a művelődési házban, 
ahol a nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános és Művészeti 
Iskola tanulóinak természetraj-
zaiból készült kiállítás mellett 
Muray Róbert természetfestő és a 
Muray Műhely alkotóinak kiállí-
tását nyitották meg. Természete-
sen nem maradhatott el a hagyo-
mányos horgász- és főzőverseny, 
a kerékpáros teljesítménytúra, 
íjász- és solymászbemutató, de 
volt a nap folyamán keverékku-
tya szépségverseny is, este pedig 
operettel, latin tánccal és latin 
zenével szórakoztatták a közön-
séget.

„Városunk legnagyobb hírű 
egykori lakója 38 évet töltött kö-
reinkben. Élete során kivívta a 
szakma, a vadászok, a barátok és 
a nagymarosiak elismerését, tisz-
teletét is – mondta egyebek közt 
Petrovics László, Nagymaros vá-
ros polgármestere az ünnepséget 
megnyitó beszédében.  

Az ünnepi szónok Szabó Kár-
oly, a Zimbabwei Magyar Nagy-
követség volt kereskedelmi ta-

nácsosa volt. Ötvenegy éve már, 
hogy Kittenberger Kálmán nincs 

közöttünk, de szelleme, példá-
ja ma is velünk van, talán még 
jobban, mint akkor, amikor ko-
porsóját a Farkasréti temetőben 
felravatalozták – emlékezett Sza-
bó Károly, aki ezután részletesen 
beszélt Kittenberger Kálmán éle-
téről, munkásságáról. 

A Pest Megyei Millenniumi 
zászlót dr. Harrach Péter, a par-

lament alelnöke, országgyűlési 
képviselő és Szabó István, a Pest 
Megyei Közgyűlés alelnöke adta 
át Petrovics László polgármes-
ternek. Dr. Harrach Péter beszé-
dében hangsúlyozta az ünnepek 
fontosságát, hogy a múlt értékeit 
őrizve építsük jövőnket. Ezer év 
nagy idő egy nemzet történetében 
– emelte ki. A megye része an-
nak a keresztény európai magyar 
államiságnak, amit Szent István 

alkotott. Kittenberger Kálmán 
élete pedig sok értéket tartalma-

zott. Számomra az előttem felszó-
lalók a munkáját szenvedélyesen 

szerető embernek a képét jelení-
tették meg. Azt, aki képes a saját 
érdekein túllépve a közösség, a 
nemzet egészéért a településéért 
dolgozni – hallottuk.

Szabó István, a Pest Megyei 
Közgyűlés alelnöke a millenniu-
mi zászló átadása előtt egyebek 
közt a megye ezer éves múltjára 
tekintet vissza. Megtudtuk: Pest 
Megye Közgyűlése úgy döntött, 
hogy nemcsak lélekben, hanem 
tárgyiasultan is megemlékeznek 
az ezer évről, ezért megalkottak 
egy zászlót, Pest megye zászla-
ját, amelyen ez olvasható: ezer 
év, ezernyi emlék, s rajta van Pest 
megye címere. Az anyaga selyem, 
amely az újabb ezer évet is kibírja 
– mondta Szabó István.

FISCHER ERZSÉBET
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Kittenberger Nap – Millenniumi zászló átadása



A május 13-án meghirdetett elő-
döntőre tizenkét intézmény nyújtott 
be érvényes pályázatot. Mivel a pá-
lyázati kiírásban az szerepelt, hogy 
a szeptemberi versenyen legfeljebb 
tizenkét csapat indulhat, ezért mind 
a tizenkét pályázó intézmény részt 
vehet az őszi DDC Sportgálán. 

A pályázatokat Bíró György, a 
Sportgála játékmesterének szakmai 
javaslatai alapján, 2009. június 11-én 
bírálta el a zsűri, amelynek elnöke 
Bácskai Zoltán, játékvezető volt, 
tagjai pedig Bászler Mária, a Duna-
Dráva Cement Kft. HR igazgatója, 
Pozsonyiné Szőke Katalin, Vác Város 
Önkormányzatának vezető főtaná-
csosa, Mokánszky Zoltán, Vác Város 
Önkormányzata Ifjúsági és Sportbi-
zottságának elnöke, valamint Horváth 
Szabolcsné dr., az Egészséges Ifjúsá-
gért Alapítvány társelnöke voltak. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben 
különösen felértékelődik a fenntart-
hatóság eszméje, amely a Duna-Drá-
va Cement Kft. vállalati értékrendjé-

nek alapja és amelynek lényege, hogy 
a természet, illetve környezetünk 
értékeit „jó gazda” módjára kezel-
jük, annak érdekében, hogy azok a 
jövő generációinak is rendelkezésére 
álljanak. A Társaság ezekre az érté-
kekre az ifjúsági sporteseményen is 
szeretné felhívni a fi gyelmet, ezért a 

DDC Sportgála idén a fenntartható 
fejlődés elve köré szerveződik. 

Más újdonság is lesz az idei Sport-
gálán. A fenntarthatóság elve szem-
pontjából fontos érték a közösségi kö-
tődések erősítése, ennek szellemében 
az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, 
idén nem csak egy sportág kap ki-
emelt szerepet rendezvényen, hanem 
az iskolák által felkért, az intézmé-
nyekhez kötődő, helyi sportolók erő-
sítik majd a csapatokat. A szervezők 
szándéka szerint ez az iskolások és 
a helyi sportélet egyéniségei közötti 
kapcsolat erősítését segítheti és még 
több váci polgár érezheti majd saját-
jának a város iskolásainak ügyét. 

Az elődöntő pályázat részeként 

az iskoláknak három feladat írásbeli 
megoldását kellett benyújtaniuk a 
Társaság felé. A sportismereti teszt 
és az iskola 2008/2009-es sportese-
ményeiről és teljesítményéről szóló 
beszámoló már a tavalyi elődöntő 
pályázatában is szerepelt. A kreatív 
feladat azonban – a 2009-es év témá-
jával összhangban – változott, hiszen 
„fenntartható” sportversenyszámok 
kidolgozását kérte a Társaság a pá-
lyázóktól. Ezek ismertetése során 
szárnyalt az alkotók fantáziája és az 
újrahasznosítás jegyében a szelektív 
darts, a mobiltelefon-dobás, a kör-
nyezetvédelem szellemében pedig a 
fák megmentése is szerepelt a pálya-
munkákban.

A tavalyi versenyhez hasonlóan, 
az általános- és középiskolások 2009. 
szeptember 25-én is együtt verse-
nyeznek, viszont a középiskolások 
korosztályuknak megfelelő, nehezített 
feladatok keretében fognak küzdeni 
az általános iskolás csapatokkal. 

A pályázó és az őszi DDC Sportgálán
szereplő intézmények: 

Árpád Fejedelem Általános Iskola 
Bernáth Kálmán Szakközépiskola

Boronkay György Műszaki Közép-
iskola Gimnázium és Kollégium

Cházár András Többcélú 
Közoktatási Intézmény 

Földváry Károly Általános Iskola
I.Géza Király Közgazda-

sági Szakközépiskola 
Juhász Gyula Általános Iskola

Madách Imre Gimnázium 
Petőfi  Sándor Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola 
Selye J. Humán Szakközépiskola

Zichy Géza Speciális Iskola

A magyar női válogatottat 1984 
óta jegyzik. A sokak szerint, az 
„Angyalok”– nak becézett csapat 
születése – bármennyire is ellent-
mondásnak tűnik –, egy ördög 
műve. Ördögh Éva volt ugyanis az 
a hölgy, akihez köthető a magyar 
vízilabda „megteremtése”. Az el-
telt negyedszázad alatt, lányaink 
nyertek világbajnokságot, Euró-
pa-bajnokságot, Világkupát. Ám 
hiányzik a vitrinekből az olimpiai 
érem. Ehhez alig egy éve, nagyon 
közel voltak Godova Gábor ta-
nítványai. A kínai olimpián, ezt 
éppen, a július 9-i bemutató mér-
kőzés vendégei hiúsították meg, 
azon a drámai bronzmeccsen. 
A kenguruk földjén élő hölgyek 
nagyhatalomnak, s úttörőnek szá-
mítanak e sportágban. Ők nyerték 
ugyanis az első alkalommal kiírt, 
világ és olimpiai bajnokságot is! 
Az immáron Petrovics Mátyás 
által felkészített válogatott, visz-
szavághat a pekingi bronzérem 
elorozásáért. Akár Vácott is, de 
az igazi a világbajnoki döntőben 

lenne! Petrovics, szövetségi ka-
pitányként újonc ugyan, de nagy 
rutinnal bíró szakember. Koráb-
ban, Faragó Tamás és Szilágyi 
Péter mellett is sikerrel dolgozott. 
Most a szakág első embereként 
bizonyíthat. A szakmát ő és „an-
gyalkái” képviselik. A szurkolók 
a buzdítás mellett, a számmiszti-
kát hívhatják segítségül. Nézzük 
csak! A női válogatott már két-
szer lett a világ legjobbja, s ki ne 
tudná – három a magyar igazság! 
A 25., a jubileumi év, a legfénye-
sebb éremmel lenne igazán emlé-
kezetes. Petrovics mester, hetedik 
a női szövetségi kapitányok sorá-
ban. Nem kell nagyon kutakodni, 
e számnak is meg van a varázsa. 
Az igazi varázslatot azonban az 
„angyalkáinktól” várjuk, a római 
medencében.

A váci szervezők pedig, sze-
retettel a sportbarátokat, július 
9-én 17:00 tól, a Magyarország 
– Ausztrália női barátságos vízi-
labda mérkőzésre. 

SIMÁK ATTILA

Szeptemberben újra DDC Sportgála
12 iskola versenyezhet a fenntarthatóság jegyében

A DDC Sportgála májusban meghirdetett elődöntőjére tizenkét érvényes pályázat ér-
kezett, így minden pályázó iskola részt vehet az őszi rendezvényen. Az idén a fenntart-
ható fejlődés elve került az esemény tematikájának középpontjába. Nemcsak témájában 
újul meg a verseny, hiszen a csapatok idén nem egy meghívott sportszövetség versenyző-
ivel, hanem azokkal a városi sportolókkal egészülnek ki, akiket az iskolák kértek fel a 
közreműködésre.

Igaz, a váci vízilabdázás barátai „csak” OB II-es csapatnak szo-
ríthatnak – ősztől ugyan lehet OB I B-s női csapat is –, de a sport-
ág sztárjait évek óta testközelből csodálhatják. S ezért el sem kell 
utazniuk, a csillagok helybe jöttek, s úgy tűnik, jönnek ezután is. A 
női és a férfi  szakág legjobbjai, a közelmúltban rendszeresen bemu-
tatóztak a váci medencében, világversenyek előtt. Mint utóbb kide-
rült, ez jó ómennek bizonyult, hiszen a válogatottak olimpiai, világ-
bajnoki aranyérmekkel tértek haza a nagy versenyekről. A soron 
következő megmérettetés, a július végi, római vizes világbajnokság 
lesz. Az erre készülő magyar női póló válogatott, az ausztrálok leg-
jobbjaival játszik barátságos mérkőzést, a váci uszodában.

Magyar-ausztrál
Vácott!

25 éves a magyar női vízilabda válogatott
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