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SZEREPCSERE 

– Japán volt a kezdet, Újpest a „vég”. E két, egymástól nagy

távolságra eső színhely, amelyek a velem történeteknek

keretet adtak a sok szépet és jót hozó 2007-ben – idézi fel

Geszthy Veronika operaénekes. – Az év elején persze még

nem tudhattam, hogy a primadonna-, opera- és oratórium-

szerepek mellett „mamaszerepet” is nyújt az élet. Ezzel

nemcsak a családban biztosítom az utánpótlást, hanem be-

illeszkedhetek az Operettszínház „kismama-társulatába”

is, hiszen a musical „szekcióban” éneklő Kékkovács Mara,

Polyák Lilla, Janza Kata, Szinetár Dóra babavállalási kedvét

mi, az „operett szakosok” is átvettük: Fischl Mónikával kö-

vetjük őket néhány héten belül a szülési szabadsággal.  

A 2007-es évet az Operettszínház újévi gálaműsorával köszöntöttük Japánban,

ahol ezután Strauss: Dr. Bőregér című operettjében Rosalindaként mutatkoztam

be. Az Operettszínházban két premierem is volt. Zekovitz Béla: Csókos asszony cí-

mű operettjében a főszerepet kaptam és Offenbach: Párizsi élet című, sokszerep-

lős operettjében is örömmel léptem színpadra. Még zeneakadémista koromban,

2004-ben lettem Iluska  Kacsóh: János vitézében, amit nagy örömömre 2007-ben

is megtartottak a közönségtől most sajnos átmeneti időre búcsúzó Erkel Színház

repertoárjában. A Tavaszi Fesztivál Mozart: Figaró házasságát hozta nekem Kova-

lik Balázs rendezésében Susanna szerepével. Az Operaházban felléptem a

Simándy József emlékére rendezett gálaműsorban, az Operettszínházban pedig

meglévő szerepeim mellett a Kálmán Imre karmesterverseny televíziós döntőjé-

ben. Sokat köszönhetek a Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor által létrehozott

Operettvilág Együttes meghívásainak, velük többek között Mozart: Varázsfuvolá-

jában Pamina lehetettem. A Miskolci Operafesztiválon Artemis-t énekeltem. Az

év ajándéka volt a Kodály évforduló tiszteletére a Syma Csarnokban megrende-

zett Székelyfonó előadásban a Fiatal leány szerepe. December 21-én, Újpesten

énekeltem utoljára közönség előtt, ezúttal a Közművelődési Kör kedves meghívá-

sára. 

A 2008-as év első napjai már csak otthoni énekléssel telnek, január második

felére várjuk kisfiunkat, a Záborszky család legifjabb tagját. Persze nem tudjuk,

hogy apai, nagyapai ágon a karmesteri pálcát vagy anyai vonalon az éneklést örö-

kítjük-e tovább. Egy biztos: szereti a zenét, remekül viselte a fellépéseket. Re-

mélem, minden rendben lesz, és terveim szerint az ősszel kezdődő évadban, a ba-

ba tempójához igazodva, biztos családi, nagyszülői háttérrel térhetek vissza a kö-

zönséghez.  

zetőné Kanizsai-Nagy Éva, há-

rom gyermekes anyuka, a Tűz-

szerész és Hadihajós Zászlóalj

személyügyi részlegének mun-

katársa úgy fogalmaz: 2007-ben érezte

igazán azt tizennyolc év után, hogy

„beérik” az az odafigyelés és szeretet

amivel a család tagjai naponta segítik

egymást. Jöttek visszajelzések, hogy a

három gyermek- „érkezési sorrend-

ben”: Roland, Zsanett és Ádám – nem

csak az iskolában teljesítenek jól, ha-

nem roppant tehetségesek is. Ők

ugyanis szinkronszínész gyerekek.

– Életünk ugyan szoros napirend sze-

rint zajlik, mégsem tudunk előre tervez-

ni. Szinkronok, színházi próbák, fellé-

pések váltják egymást, a két nagy már

önállóan közlekedik a stúdiók között,

néha előfordul, hogy Ádám is egyedül

megy, de őt azért legtöbbször a férjem

vagy én visszük.

Mivel kisgyermek hangból kevesebb

van, Ádámnak, a Munkásotthon Utcai Ál-

talános Iskola hetedikesének volt a „leg-

nagyobb keletje”, Zsebibaba és Noddy

korábbi magyar hangja november végén

felénekelt „kolléganőjével” egy CD-t, a

Rosszcsontok-at, amely vélhetően sok

karácsonyfa alá odakerült. Az operett-

színházi musicalben, az Elisabeth-ben a

kis Rudolf megformálója, de színpadon

szerepel a Nemzeti Színház III. Richard

előadásában, és az Oidipuszban. A Víg-

színház Pán Péter című darabjában John,

a Musical Varázs Stúdió által játszott

Légy jó mindhalálig musicalben Nyilas

Misi megformálója, ráadásul bátyja, Ro-

land, a Madách Gimnázium végzős diákja

– Narnia krónikáiban Peter, a Vigyáz,

kész, szörf című rajzfilmben Cody ma-

gyar hangja – partnere a színpadon. A

család ifjú hölgye, Zsanett – Kaleido Star

anime (Sora Naegino) magyar hangja, a

11-dik osztályt új középiskolában, a Köl-

csey Ferenc Gimnáziumban kezdte,

gyorsan beilleszkedett, szenvedélyesen

olvas és ír, legutóbb egy drogellenes pá-

lyázatra küldte be írását. Zsanett a Musi-

cal Varázs Stúdió növendéke, nyáron Er-

délyben szerepelt az István, a király

rockoperában.

2008 a család életében a hétköznapi

örömök azon sorát rejti a számukra, me-

lyek egy életre meghatározóak szoktak

lenni egy ember – nemhogy egy nagy

család – életében. Roland érettségizik,

felvételi előtt áll, felsőfokú nyelvvizsgá-

ra készül angol nyelvből és szeretne jo-

gosítványt szerezi. Zsanett előrehozott

érettségit tesz ember- és társadalomis-

meretből, szeretné komolyan fejleszteni

a tánc- és énektudását. Ádámnál folyta-

tódnak a színpadi szerepek. S hogy mit

vár egy édesanya az új esztendőtől?

– Nekem két vágyam van: idén is sze-

retnék legalább egy hetes közös családi

nyaralást, és többen szervezkedünk,

hogy a Légy jó mindhalálig musical Új-

pestre, az Ady Endre Művelődési Köz-

pontba is eljusson, és élményt jelent-

sen az újpesti iskolásoknak is. 

Néhány nappal ezelőtt, Szilveszter éjszakáján, az  új esztendő küszöbén

kívántunk egymásnak boldog, sikeres 2008-as évet és ki-ki megtette

fogadalmait, megfogalmazta  az önmaga elé kitűzött célokat. A jövő

tervezése most  sem megy a múlt számbavétele nélkül, elkészültek a

családi „mérlegek” is, ki minek is  örült 2007-ben. Lapunk következő

sorai betekintést engednek az újpesti krónikákba.

2008.  január  11.
FókuszbanFókuszban A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

Geszthy Veronika
operaénekes

C

Eltelt egy év…
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DR. CHIKÁNY GÁBOR NEMCSAK AZ ÓÉV-

TŐL BÚCSÚZOTT, HANEM A KÖZÉLETI FEL-

ADATAITÓL IS:

Igen ritka, hogy egy megválasztott

önkormányzati képviselő a választási

ciklus közepén lemondjon a mandá-

tumáról. Mi késztette erre a lépésre?

– Nehéz döntés volt, ami elé én állítot-

tam magamat azzal, hogy  az elmúlt év-

ben olyan köztisztviselői állást pályáz-

tam meg, ami a törvény erejénél fogva

összeférhetetlen az önkormányzati

képviselőséggel. Szakmai kihívást je-

lentett nekem, egyben lehetőséget is,

és elnyertem. A magunk mögött hagyott

óév és az új év kezdete nálam váltást je-

lent tehát, ezután a felsőoktatással fog-

lalkozom az Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium egyik szakmai-hatósági hát-

térintézményében. Nehéz szívvel, de

arról, amit eddig nagy kedvvel végez-

tem Újpesten, most le kell mondanom.

Tizedik éve önkormányzati képviselő az

MDF színeiben, hatodik éve elnöke az

önkormányzat Közművelődési, Oktatá-

si Bizottságának. Ez utóbbira gondol?

– Igen, azon belül is az oktatási ága-

zatra. Mert amíg a gyermekek nagyobb

része a tágabb értelemben vett közmű-

veltséget száz különböző forrásból szív-

ja magába, addig a közoktatás teljesen

a mi intézményeinkben, iskoláinkban

zajlik. Az elmúlt évben nagy kihívást je-

lentett az önkormányzat számára az ok-

tatási rendszer szerkezetének átalakí-

tása, az értékek megőrzése.Iskoláink

munkájáért, művelődési házaink, ifjú-

sági házunk, közösségi televíziónk

programjaiért felelősséget tudunk vál-

lalni, ami ezen kívülről érkezik, azért

már nem. Márpedig például a kereske-

delmi televíziókból áradó szórakoztató

műsorok, filmek nagyobb része kifeje-

zetten tudat- és ízlésromboló.

Ha ez így van, képes-e az alap- és kö-

zépfokú iskolarendszer, azaz a közok-

tatás kellő ellenhatást gyakorolni a

fiatalságra, és kiépíteni benne az

önálló értékítéletre való képességet?

– Kell, hogy képes legyen, egyszerű-

en nincs más esély. Ha a gyermek önvé-

delmi reflexei nem alakulnak ki, akkor

később a felnőtteknek szánt bulvár-

mocsok sem pereg majd le róla, hanem

ellepi őt. De meg vagyok győződve ar-

ról, hogy a fiatal személyiség formálá-

sában a család után még mindig az óvó-

nőé, tanítónőé, tanáré, népművelőé a

kulcsszerep. Meg a lelkészé, a kórusve-

zetőé, a könyvtárosé. Az önkormányza-

té a feladat megvalósítása, de a finan-

szírozásból az állam nem hátrálhat ki.

Nincs már hová hátrálni.

Milyen örömét lelte ebben a munká-

ban, ha ennyire pesszimistán látja a

jelent és a jövendőt?

– Próbálom nem pesszimista, hanem

realista szemmel látni, mert aki a ve-

szélyeket lekicsinyli, nem tud a leküz-

désükre sem felkészülni. Az öröm ju-

talmát pedig az adja – nekem is, a pe-

dagógusoknak meg különösen –, ha

különböző gálaműsorokon, hangverse-

nyeken látja az ember azt a sok csodát,

amire a gyermekek képesek. Más nem

adhat erőt, hitet a munka folytatásá-

hoz, mint a munka eredménye. Annak

ellenére, hogy búcsúzom az önkor-

mányzati oktatási munkától, 2008-tól

a felsőoktatás lesz a munkaterületem.   

Tegyük fel, hogy Önnek kellene idén

az érettségiző diákok fáklyás búcsú-

zó menetét fogadnia a Városháza

mögötti Trombita téren. Mivel bo-

csátaná az életbe „kilépő”  gimna-

zistákat? 

– Két alkalommal volt az a tisztem,

hogy a város nevében szóljak a balla-

gókhoz. Nagyon felemelő érzés volt,

nekem legalábbis. Nos, mostanában Jó-

zsef Attila sorai jutnak gyakran az

eszembe. Azért szeretem József Attilát,

mert rettentő pontosan fogalmazza meg

az életben legfontosabb dolgokat. Az ő

intését ajánlanám a fiatalság figyelmé-

be „A hetedik”-ből: törekedjenek ön-

magukká lenni, törekedjenek a „vala-

milyenségre”. József Attila nem azt ta-

nácsolja, hogy legyünk „mások”, ami

különben is öncélú, értelmetlen, hanem

hogy legyünk valamilyenek. A hetedik

te magad légy! Hogy aztán elmondhas-

suk: „elvegyültem és kiváltam” (Kész a

leltár). Az iskola eleinte arra tanít, hogy

elvegyüljünk, azaz beágyazódjunk a

magyar társadalomba, elsajátítsuk szo-

kásait, szabályait, kultúráját. Aztán meg

arra, hogy ennek talaján, ebből táplál-

kozva megalkossuk magunkat, kivál-

junk. Kiváljunk valamivel, kiválók le-

gyünk valamiben, amiben tudunk.

FókuszbanFókuszban
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 .  S Z Á M

NEMCSAK KÖNYVTÁR, KÖZÖSSÉG IS 

– Jubiláltunk tavaly, hiszen a Babits Könyvtár tizenötödik évét

ünnepelte. 1992-ben nyílt meg a könyvtár a közösségi házban.

Tíz év után az újpesti önkormányzat segítségével kaptuk ezt a

szép új helyet. Tulajdonképpen még ez is kicsi, hiszen 38 000

ember lakik Káposztásmegyeren, ami egy kisebb városnak fe-

lel meg. Alapkönyvtár vagyunk, ami azt jelenti, hogy alapszin-

ten tudjuk ellátni a szórakoztató könyvekkel, szépirodalmat,

vagy éppen tudományos-fantasztikus jellegű olvasmányokkal

tagjainkat. Gépeinken viszont elérhető a Szabó Ervin Könyvtár

hálózat teljes könyvállománya. Ennek alapján tovább tudjuk

küldeni olvasóinkat, vagy éppen berendeljük az adott könyvet. Ami a múlt évben na-

gyon jó volt, hogy bár a könyvárak emelkedése miatt kevesebb könyvet tudunk vásárol-

ni, de így is megmaradtak törzsolvasóink. Mostanra már több mint háromezer olvasónk

van. Ez akár egy középkönyvtárnak is megfelelne. Sajnos megváltoztak az olvasási szo-

kások, kevesebbet olvasnak az emberek, nagyon sokan csak interneten olvasnak. Nagy

öröm ezzel együtt nekünk, hogy sokszor bejönnek a fiatalok akár újságot olvasni, be-

szélgetni, sőt, segíteni nekünk. Elmondhatom, hogy társasági élet alakult ki nálunk. Két

rendezvényünk van, amit évek óta rendszeresen megtartunk. Az egyik kézműves foglal-

kozás gyerekeknek, a másik az Erkel Gyula Zeneiskola növendékeinek koncertje. Amikor

éppen nem vizsgáznak vagy nincs más elfoglaltságuk, akkor egyszer, a hónap utolsó

péntekén eljönnek hozzánk és hangversenyt adnak a könyvtárban. 

Jövőre mindezeket szeretnénk megtartani, olvasótáborunkat gyarapítani. Bízunk

abban, hogy kedvelnek minket a könyvtárunk tagjai, abban, hogy a kialakult közös-

ség megmarad. Következő rendezvényünk a tervek szerint februárban lesz, amikor re-

mélhetőleg ismét eljönnek az Erkel Gyula Zeneiskola diákjai, s már túl a januári vizs-

gákon, jó hangulatú koncertet adnak itt, a könyvtárban. A kézműves foglalkozás most

néhány hónapig szünetel, de nem szűnik meg teljesen, nemsokára újraindul. Termé-

szetesen idén sem marad el a könyves hónap októberben, tehát minden hónapban va-

lami érdekességgel igyekszünk felkelteni meglévő és leendő olvasóink figyelmét. 

BINDER KÁROLY ZENESZERZŐ, ZONGORISTA AZ ADY MŰ-

VELŐDÉSI KÖZPONTBAN VEZETTE A KIHELYEZETT JAZZ-

TANSZAKOT. SZÁMUKRA IS  JELENTŐS VÁLTOZÁSOKAT

HOZOTT AZ ÉV FORDULÓJA 

– Nagyon-nagyon sűrű volt a 2007-es év, mint

majdnem mindegyik a számomra. Megjelent egy

DVD lemezem, valamint egy szólólemezem is. Szá-

mos fellépésem volt, az egyik legjelentősebbként

tartom számon a Művészetek Palotájában tartott

koncertet. A fellépések különböző stílusokat öleltek

fel, így volt szerzői estem, de megemlíteném egy

decemberi koncertemet is, amely egy különleges,

barokk, Christmas Session című előadás volt. Itt Vi-

valdi: Gloria című művére írtam zongoraszólamot, s

ez élőben, frenetikus sikerrel lement. Az iskola éle-

tében is nagy változások zajlanak folyamatosan. 2007. szeptemberében, a tanév

elején beindult a bolognai-képzés, ami egy teljes struktúraváltást is jelentett az

egyetem jazztanszéke életében. Értem ezt tanulmányi és minden egyéb szintre

egyaránt. Aktuálissá vált a költözésünk az újpesti Ady Művelődési Központból a

XI. kerületi Köztelek utcába, a Corvinus Egyetem és Ádám Jenő Zeneiskola épü-

letébe. Így tehát egy sűrű 2007-es évet zárva egy még sűrűbb 2008-as eszten-

dő elé nézünk. Akármennyire is iskoláról van szó, jobb épületről és jobb körül-

ményekről, ott nagyon sok teendőnk van. Ki kell alakítanunk a megfelelő hang-

szigetelést, be kell rendeznünk, be kell laknunk az épületet. 

Január 25-én lesz az én következő fellépésem a Francia Intézetben este hét órai

kezdettel, amire minden kedves újpesti barátot is szeretettel várok. Ezen kívül,

ami még nagyon izgalmas és a jazztanszék életében először fordul elő: meghívást

kaptunk Párizsba, a Pompidou Központba, ahol húsz tehetséges diákkal és két ta-

nárral képviselhetjük magunkat. 

– B. K., H. P., T. K.

Szombathelyi Ervin
könyvtárvezető

Binder Károly
zeneszerző
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ÉLETVESZÉLYES BONTÁS A VÁCI ÚTON

Fél év után a reggeli órákban kezdte

január 4-én ismét bontani a külső Váci út

és Zsilip utca kereszteződésében lévő te-

rületen a hajdani bőrgyár maradék négy-

szintes épületét a tulajdonos PT2001 KFT.

Korán reggel szóltak a rendőrök az épít-

kezésen, hogy fejezzék be a munkálato-

kat, mivel igen nagy zajjal jár a bontás, a

közelben lakók nyugalmát zavarják vele.

Sokadik felszólításra abba is hagyták a

munkát, majd amint elhagyták a munka-

területet, a fal abban a pillanatban leom-

lott. Így történt a baleset, amikor az épü-

let kidőlt a Váci útra, szinte teljesen ösz-

szezúzva egy arra közlekedő autót. 

A LÉGZSÁK MENTETTE MEG

Személyi sérülés szerencsére nem tör-

tént, de ez csak a véletlenen múlt. Amint

az omlás áldozata, a Sződről éppen mun-

kába igyekvő Pazsitka László fogalmazott:

„az életem csak egy hajszálon múlt, ami-

kor az úttestről bontó markológépet pró-

báltam kikerülni. Annak köszönhetem a

testi épségemet, hogy működésbe lépett

a légzsák.” A Váci utat az adott szakaszon

teljes szélességében lezárták, a forgalmat

a Baross utcára vezették, a közlekedési

káosz megmaradt a hétvégén is, hiszen le

kellett bontani a megmaradt épületet.  A

PT2001 KFT képviseletében a helyszínre

érkezett L. úr mereven elzárkózott min-

den nyilatkozattól mondván: minden, a

bontáshoz szükséges engedély a birto-

kukban van, nem érzi magát felelősnek a

történtekért, keressék a magyarázatot az

engedélyeket kiadó önkormányzatnál. A

kérdésre, hogy mégis mi okozhatta az

életveszélyes omlást, azt a választ kap-

tuk, hogy semmi más nem tehet az eset-

ről, csak a fal.

ELKÉPESZTŐ HANYAGSÁG

Ennek a sajátos magyarázatnak némileg

ellentmondott, hogy a történtek után vil-

lámgyorsan a helyszínre hívtak egy bon-

tási szakembert, aki hüledezve nézte a

történteket, ugyanis az ingatlan belső ré-

sze felől az alsó tartópillérek kidöntésével

próbálták megroggyantani a négyemele-

tes romépületet. Kérdésre válaszolva kö-

zölte: semmilyen körülmények között

nem hajlandóak a rendelkezésre álló gép-

parkkal elvállalni a bontást, az épület

életveszélyes, azonnal „nagyságrendek-

kel megfelelőbb kapacitású” markolókkal

kellene hozzákezdeni az épület eltakarí-

tásához.

Dr. Derce Tamás, Újpest polgármeste-

re az estről értesülve közölte, hogy

minden eszközzel megakadályozza az

adott útszakasz megnyitását mindad-

dig, amíg a bontás be nem fejeződik,

nem hajlandó senki életét kockáztatni

felelőtlen közterületi tevékenységért. A

helyszínre érkezett Dr. Trippon Norbert

alpolgármester (képünkön), aki elké-

pedésének adott hangot a történteket

látva: – Megerősíthetem a polgármes-

ter úr álláspontját: amíg az ingatlanrom

lényegében lebeg a Váci utat veszélyez-

tetve, nem engedjük a forgalom megin-

dítását az épület melletti szakaszon.

Kezdeményezzük viszont a történtek ki-

vizsgálását, hiszen attól tartok, hogy itt

többről is szó lehet, mint foglalkozás

körében elkövetett veszélyeztetésről.

Hiába magántulajdon a terület, a főúton

közlekedők életét veszélyeztették ezzel

az elképesztő felelőtlen és hanyag bon-

tási kísérlettel. 

MEGKEZDŐDÖTT A NYOMOZÁS

Megkerestük Dr. Baranyi Józsefet, Új-

pest új rendőrkapitányát is. Arra a kér-

désre, hogy a történtekért ki vonható

felelősségre, az alezredes nem tudott

határozottan válaszolni, hiszen a nyo-

mozás még folyamatban van. Annyit

azonban megtudtunk, hogy egy statikus

engedélyt adott a bontásra, bár a terü-

letért felelős műszaki ellenőrt a közel-

múltban lecserélték. Információink sze-

rint a kivitelező cég garanciát vállalt ar-

ra, hogy nem következik be ahhoz még

csak hasonló sem, ami végül mégis

megtörtént. 

Annyi biztos, hogy jelen pillanatban

egyelőre közlekedési bűncselekmény

miatt indított eljárást a rendőrség, mi-

vel mozgó kocsira omlott rá az épület. A

későbbiekben elképzelhető, hogy fog-

lalkozáskörében elkövetett veszélyez-

tetés vétsége is felmerül. – H.P.
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Alulról kezdték
– hajszálon múlt az élet

Tudom, hogy a sajtónak joga van hozzá, hogy minden közérdekű

eseményről tudósítson. A sok sajtóperből azt is tudom, hogy,

amennyiben valaki nem járul hozzá valamilyen személyére vonatkozó közlemény megjelenteté-

séhez, akkor a megjelentető orgánum perelhető, amennyiben az újságíró az illetőről nem a való-

ságot állította, illetve a nevét nem csak monogrammal jelezte. Tekintettel arra, hogy fenti cikk

szerzője az ismeretlenség homályába burkolódzott, a honlapon felelős szerkesztő, elérhetőség,

kapcsolat nincs megjelölve (ma ezt így lehet Magyarországon) kénytelen vagyok itt válaszolni,

mert sajnos időm nincs a cikk szerzőjének a kiderítésére.

Először is a tényeket és csakis a tényeket a teljesség kedvéért. Cégünk, amelynek a munkatársa

vagyok, mint a Váci út 44-48. szám alatti volt Pannónia Szörmegyár ingatlan tulajdonosa, 2006-

ban megszerezte az ingatlanon álló épületekre a jogerős bontási engedélyt. Generál-

kivitelezésben egy referenciákkal rendelkező bontócéget bízott meg a bontással. A bontás sza-

bályszerű bejelentés után 2007 januárban indult meg. Az ingatlanon az épületek, többek között

egy szintén Váci út mentén álló, szintén F+ 2 emeletes ház bontása rendben megtörtént. Cégünk

a bontást 2006 áprilisban felfüggesztette, így maradt meg mostanra az eseményekben szereplő

kettő Váci út mentén álló épület. Cégünk a bontás befejezését a generálkivitelező cégnél 2007

decemberben elrendelte. A bontás folytatását a kivitelező cég az előkészületek és a kapacitás

miatt 2008 január elejére jelezte. Mint utólag tudjuk, a kivitelező 2008. január 4-én hajnalban

kezdte meg a konkrét munkát a Zsilip utcai sarkon álló F+2 emeletes épület bontásával. Hogy mi

történt pontosan, milyen lépések vezettek a falazat, vagy a födémrész Váci úti járdára, illetve út-

testre omlásához, miért sérült meg az autó (kivitelező elmondása szerint behajtott az óvatosság-

ból lezárt területre) azt a meginduló rendörségi illetve építésfelügyeleti vizsgálat fogja kideríte-

ni a kivitelező cég helyszíni vezetőjének, gépkezelőjének, dolgozóinak, illetve a szintén jelenlevő

rendőrök kihallgatásával. A helyszínen a biztosítást végző rendőrparancsnokkal, a hatóságokkal,

a kivitelezővel a legcélravezetőbb megoldást kellett megtalálni a kialakult helyzet megoldására.

Mivel sem az építési hatóság, sem az építésfelügyelet nem tudott a helyszínre statikust küldeni,

így én kértem meg a bontási terv statikus tervezőjét, hogy a helyszínen adjon a kialakult helyzet-

ről szakvéleményt. A helyszíni szemle alpján nyilvánvalóvá vált, hogy az épületeket a Váci út le-

zárásával azonnal le kell bontani, mivel a kivitelező a F+4 emeletes épület egyik szárnyánál az ud-

vari traktusban a földszint feletti pilléreket kibontotta. Ezt a döntést az elsőfokú építési hatóság

azonnal végrehajtandó határozat formájában is meghozta, illetve elrendelte. Ennek alapján a

nappali rendőrségi biztosítást, a terelőtáblás lezárást megszerveztem, a kivitelező a magas épü-

let bontására alkalmas gép helyszínre szállítását felgyorsította, illetve gépkezelőről gondosko-

dott. A bontás szombat vasárnap szakszerűen és gond nélkül megtörtént, hétfő délelőtti utómun-

kák, a Váci út takarítása, jégtelenítése, építési hatóság szemlézése után a Váci út délután2 órakor

megnyitásra került. És most az újságírói szereplésről. Éppen az ingatlanon az épület udvari hom-

lokzatát szemléztük a statikus mérnökkel és a kivitelezővel, mikor Ön berohant hozzánk és a sta-

tikus mérnöknek esve az ingatlan tulajdonos cég után érdeklődött. Miután én bemutatkoztam Ön-

nek, szerintem határozottan, de udvariasan tájékoztattam, hogy az ingatlannal kapcsolatos ösz-

szes adatot be tudja szerezni a polgármesteri hivatal építési irodájánál. Semmi mást nem mond-

tam. Ön megfenyegetett, hogy meg fogjuk látni, hogy ilyen arrogánsan nem lehet az Újpesti Nap-

lóval beszélni és elrohant. Bocsánat, ha valaki arrogáns volt, akkor Ön volt az. Én lelkes olvasója

vagyok az Újpesti Naplónak, ennél jobban tisztelem ezt az újságot. Ennek utána Ön a névtelenség

jóleső homályába burkolódzva olyan szavakat adott a számba, amelyeket én nem mondtam, a

közléséhez nem járultam hozzá, sem ahhoz, hogy a nevemet az újságban szerepeltesse. Erre négy

jelen levő tanúm van. Az adott pillanatban még magamnak sem volt semmilyen információm ar-

ról, hogy hogyan történt a dolog, a további tennivalók intézésével foglalkoztunk, ilyen módon

semmilyen orgánumnak személyesen nem nyilatkoztam, ugyanis nem szeretek olyan dolgokról

nyilatkozni, amelyekről nekem sincs pontos értesülésem, az egyéb adatok pedig hivatalos hely-

ről minden további nélkül még egy újságíró számára is beszerezhetők. – Tisztelettel Láng József

Tisztelt Cikkíró!

Dr. Trippon Norbert alpolgármester
vizsgálat megindítását kezdeményezi
a történtek ügyében
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int azt az évadzáró karácso-

nyi esten Száva Vince, az est

védnöke, a Nemzetiségi és

Etnikai Kisebbségek Érdek-

védelmi Egyesületének elnöke elmond-

ta, az egyesület azért alakult, hogy se-

gítsen a hátrányos helyzetű gyereke-

ken. – Karácsonykor, s az év minden

napján tettük a dolgunkat, s most is

ezért vagyunk itt, együttműködve a Ro-

ma Rendőrök Országos Egyesületével

(RROE). Szeretnénk, hogy minden gye-

rek – származástól függetlenül – boldo-

gan, együtt, közösségben éljen. 

– A RROE 2007. májusában az újpesti

önkormányzat és magántámogatók segít-

ségével megalapította az Együtt a Hátrá-

nyos Helyzetű Gyermekekért Egyesületet,

amely a Virág utcában működik. – mondta

el Dr. Horváth Ferenc, a Roma Rendőrök

Országos Egyesületének elnöke, aki maga

is hivatásos rendőr. Céljuk, hogy a fiatalo-

kat a szabadidő közös eltöltésével baráti

közösséghez, valamint tartalmas kikap-

csolódáshoz, jogi képzéshez segítsék.

Ungvári Viktória, az egyesület lelkes,

középiskolás tagja mesélt tapasztalatai-

ról: – Körülbelül fél éve vagyok tagja az

egyesületnek. Ismerőseim révén kerül-

tem ide, az itteni fiatalokkal baráti kap-

csolatom alakult ki. Hasznosnak tartom

az itt hallott előadásokat, mert megta-

nítanak minket a lehetőségeinkre, arra,

hogy mi vár ránk a „nagybetűs életben”.

A képzésnek köszönhetően tisztában va-

gyok a jogaimmal, ha megpróbálnának

is, valószínűleg nehezen tudnának ki-

használni. Jobban odafigyelek a dolgok-

ra. Én nem szeretnék rendőrként dolgoz-

ni, de úgy gondolom, hogy a hétköznapi

életben nagy hasznát vehetem az itt ta-

nultaknak. – T. K.

Jogsegélyszolgálat indul
Lakástulajdonosok és lakásbérlők részére nyújtanak jogi segítséget a kerületi

önkormányzat megbízásából az Újpest Építési és Épületgondnoksági Kft. szak-

emberei. Napjainkban igen sok jogi kérdés merül fel a társasházakkal, lakás-

szövetkezetekkel kapcsolatosan akár a tulajdonosok, akár a bérlők részéről.

Kevesen vannak tisztában jogi lehetőségeikkel, sokszor információhiány miatt

az ingatlanok kezelésében olyan hibákat követnek el, amely már-már vissza-

fordíthatatlan. Az ilyen esetek megelőzésére, valamint a folyamatos tájékoz-

tatás biztosítására hozta létre a kerületi önkormányzat az ingyenes jogi segít-

ségnyújtó szolgálatot. Az érdeklődők 2008. január 16-tól minden második

szerdán 16-18 óra között, telefonos időpont-egyeztetés (379-3009) után

István út 14., fsz. 27. helyszínen kereshetik fel a szakembereket.

Évadzáró karácsonyi estet tartott a Roma Rendőrök Országos

Egyesülete december 22-én, a Polgárok Házában. Az eseményre a

rendőrök, vezetők, hivatalnokok, egyesületi tagok mellett meghívták

a IX. kerületi „Dzsumbujban” lakó gyermekeket is. 

Karácsonyi ajándékozás
tombolával

M

jpest Önkormányzata bizakodó: a Sziget Kft. részéről olyan kapkodás érzé-

kelhető, amely egy méltányos ítélet reményét előlegezi meg. A per kelle-

metlenségeiből előre menekülne ugyanis a Sziget Kft.: megvételre ajánlot-

ta – az általa évek óta veszteségesnek ítélt – fesztivált az econet.hu Média,

Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt., illetve annak 100 %-os tulajdonában

álló leányvállalata, az EST MEDIA Group Kft. számára – 4,95 milliárd forintért. 

Előzetes lapinformációk szerint a szerződés akkor lépne hatályba, ha az EST ME-

DIA Group Kft. által megjelölt független könyvvizsgáló legkésőbb 2007. november

30-ig a Társaság cégértékét legalább 4,25 milliárd forintra értékelné – ez azóta

megtörtént. Abban az esetben viszont, ha az újpesti önkormányzat által indított

birtokháborítási per miatt az üzlet ellehetetlenülne, az EST Media Group Kft.-nek a

szerződés elállási jogot biztosít, melynek gyakorlása esetén az addig kifizetett vé-

telárak teljes visszafizetésére lesz köteles.

– Magunk is furcsálltuk, hogy a fesztivál vezetése miért zárkózik

el mereven a megbeszéléseink alatt általunk megajánlott lehetősé-

gektől – nyilatkozta az Újpesti Naplónak dr. Kató Balázs, az önkor-

mányzat jogi képviselője. – Nyitottak voltunk a megoldási javasla-

tokra, szó sem volt már a részünkről tízórai zárásról és hasonlókról.

Beleegyeztünk volna a hétköznaponkénti és természetesen a hétvé-

gi késő éjszakai időpontokba is. Merev elutasítás volt a válasz, mondván: egy nappal

így is lerövidítik a fesztivált. Ennek ellenére még a november 27-e előtti estén is sür-

gették az állásfoglalásunkat: módosítsuk a keresetünket aszerint, hogy a 2008-as év-

re ne legyen irányadó az esetleges jogerős ítélet előtti végrehajtás, ami akadályozná a

fesztivál létét. Másnap minden világossá vált: a napi.hu oldalán megjelent az üzleti

tranzakcióról szóló híradás, amiből egyértelműen kiderült, hogy sokkal inkább milliár-

dok forognak kockán, semmint a kulturális fesztivál elsöprésétől tartó karitatív aggo-

dalom. Az a tény pedig, hogy az eddigi hét plusz egy napról hat napra csökkentik a ren-

dezvény idejét, ismét csak a szervezők gazdasági érdekeit szolgálja, hiszen ezzel a re-

zsiköltségeiket csökkentik, a hetijegyek árát viszont nem. Február 14-én várható íté-

let a perben, a fejleményekről továbbra is beszámolunk. – T. K.

Amint előző lapszámainkban ígéretet tettünk rá, folyamatosan hírt

adunk az Újpest Önkormányzata és a Sziget Fesztivál tulajdonosai kö-

zötti per eseményeiről. December 6-án a tárgyalások eddigi szakasza

lezárult, februárban ítélet várható.

Ú
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KÖZÖSEN A KÖZOKTATÁSRÓL 

December 10-én Boruzs András vendégeiként az Újpesti Liberális Klub-ban tar-

tott közös fórumot Belán Beatrix oktatásért felelős alpolgármester és John Eme-

se, az SZDSZ budapesti frakcióvezetője.

Megfeneklett a SzigetMegfeneklett a Sziget
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KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉS

A közmeghallgatáson azokat az előre

beküldött észrevételeket, javaslatokat

tárgyalták részletesen, amelyek beter-

jesztői személyesen is jelen voltak.

Baumann Sándor a Virág utcából a köz-

területek tisztaságát kifogásolta, illetve

azt, hogy a hajléktalanok egyre több he-

lyen jelennek meg a kerületben – a

rendőrség viszont nincs jelen, meglátá-

sa szerint egész évben alig látni rend-

őröket az utcán. Dr. Trippon Norbert al-

polgármester válaszában elmondta,

hogy a kerületek tisztántartása a főváros

feladata, de erejéhez mérten Újpest is

milliós költségeket áldoz erre. Az, hogy

kevés a rendőr általános probléma egész

Budapesten, a testület létszáma ugyanis

folyamatosan csökken. 

Kós Károly Székesdülő helyzetét kifo-

gásolta. Elsősorban azt, hogy útjaik még

mindig nem kaptak szilárd burkolatot, és

a szomszédos Dunakeszi ipari létesítmé-

nyeinek zaja, pora, kamionforgalma

megkeseríti az életüket. Dr. Derce Tamás

polgármester a válaszában kifejtette,

hogy az utak kiépítését még mindig az

Auchan áruház együttműködésének a

hiánya gátolja, egyelőre. 

Pettkó András országgyűlési képvise-

lő 46 lakótársa nevében kérte, hogy a

Pozsonyi út 2/A épület előtti parkoló vi-

lágítását és esővíz-elvezetését oldja

meg az önkormányzat. Derce Tamás je-

lezte, hogy a probléma kiküszöbölését

szorgalmazza maga is. 

Fellegi Endre a Kassai utcából azt kér-

dezte, hogy miért marad ki Újpest a pa-

nelprogramból, továbbá kifogásolta,

hogy a Nyár utcai iskola kazánjának a

kéményei zavarják a panelházak maga-

sabban élő lakóit. Nehezményezte to-

vábbá, hogy kevés a zebra a Tél utcában

s az autósok rendszeresen túllépik a

megengedett sebességet. 

A polgármesteri válasz szerint a pa-

nelprogram egy blöffként értékelhető,

hiszen aligha képesek a társasházak

megfelelni a felállított követelmények-

nek. Az iskolai kémények helyzetét ki-

vizsgálásra érdemesnek ítélte.

KÖZTERÜLET ÉS KÖZÍZLÉS

Latinovits Ödön Géza a Csikszentiván ut-

cából Káposztásmegyer II. zöldterületeit

féltve érdeklődött, hogy a lakásépítések

miatt kivágott fákat pótolják-e, építe-

nek-e zajvédő falakat a Megyeri-híd vár-

ható forgalma miatt, készült-e hatásta-

nulmány erre a területre? Trippon Norbert

alpolgármester válaszában kiemelte,

hogy minden kivágott fa helyébe 30 cse-

metét köteles ültetni a tulajdonos a jel-

zett területeken. Derce Tamás hozzáfűzte:

az említett terület építési helyszínként

szerepel a rendezési terven is, nincs szó

esztelen fapusztításról. Az említett nyár-

fák egyébként sem felelnek meg a kor

természetbarát igényeinek: súlyosan

allergének és fokozottan tűzveszélyesek.

Ezeket mindenképpen kivágják, helyükre

a szakemberek bevonásával meghatáro-

zott, klímabarát fákat telepítenek. A Me-

gyeri-híddal kapcsolatos, feltételezett

problémákat az adott időpontban kezelik

a súlyuknak megfelelően. 

Dr. Szabó András a Szíjgyártó utcából

többek között arra volt kíváncsi, hogy

miért nem nevezik a IV. kerületet Újpest-

Káposztásmegyernek, más kerületek ha-

sonló jellegű területi meghatározásait

hozva fel példaként. Aggodalommal ér-

deklődött továbbá az Árpád utca és Rózsa

utca sarkán álló, hajdan piaci területként

is szolgáló üres telek sorsáról. Nehezmé-

nyezte továbbá az Újpesti Napló – általa

évek óta vélt – politikai elfogultságát,

valamint közölte a tényt, hogy a lap az ő

ízlésének nem megfelelő. 

Az összevont elnevezéssel kapcsolatos

érdeklődésére válaszként felmerült, hogy

Megyert, Istvántelket és akár a Kertvárost

is Újpest nevéhez lehetne csatolni, hiszen

ezek a területek régebb óta léteznek

Káposztásmegyernél. Az említett, osztott

tulajdonban lévő telekkel kapcsolatban a

megegyezés hiánya okozza a jelenlegi le-

hangoló állapotot. Derce Tamás polgár-

mester az újpesti lappal kapcsolatosan

annyit közölt válaszában, hogy az ízlések

– érthető emberi okokból – mindig is kü-

lönbözőek lesznek. 

KÖZEGÉSZSÉG ÉS KÖZELLÁTÁS

Dr. Üveges Erika azt kérdezte, hogy

tervezik-e a 6-16 év közötti kamaszok

méhnyak-rák elleni védőoltásának

anyagi támogatását? Véleménye sze-

rint nagyon nehéz fenntartani a több-

szöri 90 000 forintos díjtételt oltáson-

ként. Derce polgármester szerint ehhez

kevés a helyi tartalék, véleménye sze-

rint szélesebb körű összefogás kellene

bármilyen eredményhez ebben a kér-

désben is. 

Buzonyi György a Sárospatak utcából

azt javasolta, hogy alakítsanak ki a par-

kokban, közterületen ivókutakat, vala-

mint felvetette egy káposztásmegyeri

kisposta telepítését is. Trippon Norbert

viszontválaszában vázolta a sajnálatos

tényt, miszerint az ivókutak telepítése

folyamatos rongálásokba torkollik, en-

nek megszüntetéséhez a helyi lakosság

segítségét is kéri. A második kérdésre

reagálva elmondta: a Magyar Posta tehet

bármit, saját hatáskörébe tartozik a

megoldás.

Utolsó felszólalóként a Reviczky utcai

lakosok képviseletében jelenlévők azt

tudakolták, hogy fenntartható-e a je-

lenlegi állapot, az utca mindkét végét

lezáró behajtási tilalmat jelző tábla

megléte. A polgármesteri válasz más le-

hetőség keresését javasolta, mondván: a

közterületek kisajátítása nem elfogad-

ható megoldás. A kérdések elfogytával

rendes képviselő-testületi ülésként

folytatódott a közmeghallgatás. A leg-

nagyobb meglepetéssel dr. Trippon Nor-

bert bejelentését hallgatták a jelenlé-

vők: az elmúlt év márciusában ötéves

megbízatással kinevezett Steer Ildikó, az

Újpesti Piac és Vásárcsarnok vezetője

december 31-i hatállyal beadta a fel-

mondását. Munkáját átmenetileg eddigi

helyettese, Balogh Angéla látja el.

ÚJPESTÉRT

Az Újpestért Egyesület frakcióvezetője,

dr. Kató Balázs bejelentette, hogy ezen-

túl minden testületi ülésen be kívánják

jelenteni, hogy a  3-as metró Káposztás-

megyerig történő meghosszabbítását

minden elképzelhető fórumon szorgal-

mazzák a képviselőtársak is. Indoklásá-

ban kifejtette, hogy az ott élők még a

metró ígéretének tudatában költöztek

hajdan a lakótelepre. Újpest központjá-

ban viszont egyre inkább ellehetetlenül

mind a közlekedés, mind a parkolás

helyzete. A frakcióvezető felkérte a kép-

viselőtársakat, hogy minden rendelke-

zésre álló eszközzel igyekezzenek az

adott témában Újpest érdekét szolgálni.

A felvetésre reagálva dr. Trippon Norbert

alpolgármester kifejtette, hogy a gesztus

jelzésértékén kívül nincs sok reális esély

arra, hogy a főváros az elkövetkező leg-

alább tíz évben érdemben foglalkozna a

3-as metró helyzetével, mikor az építés

alatt álló 4-es kivitelezése is gondokkal

terhes. Nagy István alpolgármester a té-

mához kapcsolódva hozzátette: a vasúti

pályaudvar környéki ingatlanok helyze-

tét is rendezni kellene, hiszen ott a mai

napig építési tilalom van érvényben a

megfeneklett metróépítés miatt.

Derce Tamás  polgármester jelezte: ez az

állapot a főváros részéről kimeríti a joggal

történő visszaélés fogalmát, hiszen csak

öt évig lehet(ne) fenntartani a tilalmat. A

polgármester helyesnek tartaná, ha hatá-

rozatban követelnék a metró megépítését.

Szalkai István (MSZP) képviselő azt kérte a

testülettől, hogy a tervezett határozatban

szerepeljen az újpesti rendőrkapitányság

épületi rekonstrukciója is, hiszen az ingat-

lan megerősítése éppen a metróépítkezés

miatt maradt el, és ez mára életveszélyes

állapotokat teremthet. Mindezt a testület

egyhangúlag elfogadta. – P.J., H.P.

Újpest képviselő-testülete december 20-án közmeghallgatást tar-

tott, melyre elsősorban közérdekű, kisebb-nagyobb lakóközössége-

ket érintő, az önkormányzat hatáskörébe tartozó javaslatokat, pana-

szokat, észrevételeket vártak.

KözmeghallgatásKözmeghallgatás

Közmeghallgatás – 2007

Érvek és ellenérvek 



napirendek sorra vétele előtt dr.

Derce Tamás polgármester arról

tájékoztatta a képviselő-tes-

tületet, hogy január elsejétől

Budapest rendőrkapitánya váltást ter-

vez a kerületi rendőrkapitányság veze-

tésében, amelyhez kérte a képviselő-

testület egyetértését, oly módon, hogy

Práger Ferenc ezredest, Újpest rendőr-

kapitányát a VIII. kerület, (Józsefváros)

rendőrkapitányává nevezi ki, városré-

szünkbe pedig dr. Baranyi József alezre-

des, Kispest korábbi  kapitánya érkezik.

A testületi ülésen Práger Ferenc ezredes

többek között arról szólt, tizennyolc évi

rendőri munka igazi lokálpatriótává for-

málta, nehéz szívvel válik meg a város-

résztől. Bemutatta a testület tagjainak

az utódját és kiemelte dr. Baranyi József

alezredes szakmai, szolgálati érdemei

mellett korábbi újpesti  tevékenységét,

az itt töltött tizennégy évnyi szolgálati

ideje alatt szerzett tapasztalatait.  Dr.

Derce Tamás polgármester, majd Juhász

László képviselő, az MPSZ frakcióveze-

tője  mondott köszönetet a távozó rend-

őrkapitánynak és a testület bizalmáról

biztosították az érkező rendőrkapitányt,

a képviselő-testület tagjai egyhangú

igen szavazattal adták egyetértésüket a

váltáshoz. (A két rendőri vezetővel ké-

szült interjúnkat lapunk 9. oldalán ol-

vashatják. A szerk.)

A napirend első pontjaként a képvi-

selő-testület dr. Trippon Norbert gazda-

sági  alpolgármester előterjesztésében

tárgyalt arról a javaslatról, amely a

helyben központosított közbeszerzési

eljárásokról szóló 11/2007.(IV.23.) szá-

mú önkormányzati rendelet módosítá-

sára készült. Az előterjesztő kiemelte:

az önkormányzat képviselő-testület-

ének rendelete alapján a közbeszerzé-

seket ez ideig összevontan, helyben

központosítva folytatta le, a helyben

központosított beszerző szervezet sze-

repét az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. látta

el. Január elsejétől azonban a rendelet

hatálya alá tartozó közbeszerzési eljá-

rásokat az önkormányzat polgármesteri

hivatala folytatná le a gyorsabb, opera-

tívabb ügyintézés, az iratok egységes

kezelése érdekében,  ezt célozta az ja-

vaslat és a rendeletmódosítás.  A testü-

let tagjai 28 igen szavazattal támogat-

ták az előterjesztést.

A napirend második pontjaként dr.

Trippon Norbert gazdasági alpolgár-

mester tett javaslatot az önkormányzat

új közbeszerzési szabályzatára, amely-

nek kiegészítését és  elfogadását az

előző napirend során tárgyaltak is indo-

kolták. A testület tagjai 28 igen szava-

zattal fogadták el az előterjesztést,

megalkotva ezzel a Újpest Önkormány-

zatának Közbeszerzési Szabályzatát.

A napirend harmadik pontja továbbra

is közbeszerzéssel kapcsolatos témát

érintett- továbbra is dr. Trippon Norbert

alpolgármester előterjesztés nyomán- a

testületi döntés meghozatalát a Duna

folyam és a Váci út közötti terület sza-

bályozási terve tárgyában egyszerű

közbeszerzési eljárás megindításáról.

Mint ahogyan az előterjesztésből ki-

tűnt: az önkormányzat gazdasági bi-

zottsága még az elmúlt év augusztusi

ülésén döntött a Duna folyam és a Váci

út közötti terület szabályozási terve

esetében egyszerű közbeszerzési eljá-

rás lefolytatásához szükséges igénybe-

jelentésről. Eme döntés nyomán a kép-

viselő-testület most arról döntött, hogy

az elkészült ajánlattételi felhívást - a

jóváhagyja, egyben a Polgármester út-

ján felkéri az Újpesti Vagyonkezelő Zrt-

t, hogy a a közbeszerzési törvény ren-

delkezései alapján az ajánlattételi fel-

hívást legalább három ajánlattevőnek

egyidejűleg küldje meg. A jelenlévők az

előterjesztést 27 igen, 1 tartózkodó

szavazattal támogatták. 

A napirend negyedik pontjaként dr.

Trippon Norbert gazdasági alpolgár-

mester először abban a döntésben kérte

a testület jóváhagyását, amely a Szent

István tér és környezete megújulása

koncepciójával volt kapcsolatos, majd –

a napirend ötödik pontjaként – a Szent

István tér és környezete megújításának

I. üteme tárgyában hirdetmény nélküli

tárgyalásos közbeszerzési eljárás meg-

indítására kérte a testület jóváhagyá-

sát. (Erről lapunk decemberi első szá-

mában, a gazdasági bizottság döntése

nyomán már  részletesen írtunk A

szerk.) A koncepciót 25 igen, 2 tartóz-

kodás szavazattal, a közbeszerzési eljá-

rás elindítását 23 igen, 1 nem, 2 tartóz-

kodás szavazati aránnyal fogadták el a

testület tagjai.   

Hagyományosan „év végi” előter-

jesztés az a napirend amely a polgár-

mesteri hivatalban foglalkoztatott köz-

tisztviselők részére a 2008. évre vonat-

kozó teljesítménykövetelmények alap-

jául szolgáló célok meghatározását tar-

talmazza. Dr. Derce Tamás polgármester

előterjesztését 26 igen szavazattal tá-

mogatta a testület.

Az egyebek napirendi pont keretében

a testület tagjai többek között arról

döntöttek, hogy 5 fővel megemelik a

hivatal létszámkeretét az ellátandó fel-

adatok bővülés miatt, Szalkai Istvánt ,

az MSZP képviselőjét (korábbi alpolgár-

mestert) az önkormányzat koordinációs

tanácsnokává választották. Visszahívták

Daróczi Lajos képviselőt (Fidesz-MPSZ)

a pénzügyi bizottság elnöki posztjáról,

és utódjául Szalma Botondot, a KDNP

képviselőjét választották meg. (A testü-

let tagjai több, bizottsági összetételt

érintő személyi kérdésekben is határoz-

tak.) 

A  továbbiakban a testületi ülésen

zárt ülésen hoztak határozatot (a sze-

mélyiségi jogok védelme érdekében)

Nagy István népjóléti alpolgármester

előterjesztésében önkormányzati bér-

lakás bérbeadásának tárgyában. – HP
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Városrészünk legrégebbi középiskolája, a Könyves Kálmán Gimnázium „Irodalmi

barangolás Újpesten” címmel műelemző-esszéíró versenyt rendez Babits Mihály

Kártyavár című regénye alapján. A feladat célja, hogy a versenyzők a sokarcú

településnek a főhősre tett hatását mutassák be. A dolgozat elkészítéséhez a

regény Újpestet vagy a gimnázium életét feldolgozó fejezeteinek bemutatása és

értelmezése szükséges. A terjedelem nem lehet több négy 12-es betűmérettel,

(Times New Roman betűtípus) 2,5-es margóval készített A/4-es oldalnál.

Beadási határidő: 2008. március 17. Helye: Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Bp.,

Tanoda tér 1.) Pályázhat minden középiskolás korú újpesti fiatal. Az eredmény-

hirdetés helyszíne és időpontja: 2008. április 21., 15 óra, Könyves Kálmán

Gimnázium (1043 Bp. Tanoda tér 1.) A bírálatot neves szakemberekből álló zsűri

végzi, melynek elnöke dr. Sipos Lajos, Újpest Díszpolgára, egyetemi tanár, Babits

kutató. A helyezettek értékes jutalomban részesülnek. Az I. helyezett művet az

Újpesti Napló megjelenteti.

F E L H Í V Á S  K Ö Z É P I S K O L Á S O K N A K

Műelemző-esszéíró verseny 

A karácsonyt megelőző héten két alkalommal ült össze Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete. A

december 18-i testületi ülésen az előzően megküldött napirendek elfogadásával 8 témát – és az egyebek

témakörébe soroltakat – tárgyalták a jelenlévők. 

Testületi hírek – Az óévben történt

Év végi témák, döntések

A
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képen Manci nagyanyám és bérma-

keresztanyja, Paula néni látható. Paula

néniék Morvaországból (Saratitz) ér-

keztek munka reményében a gyorsan

iparosodó Újpestre, 1916-ban. Paula néni a me-

gyeri temetővel szembeni virágosnál lett koszo-

rúkészítő, majd a körúti Pálma presszóban mo-

sogató, Ha a körúton jártam mindig beugrottam

hozzá egy gesztenyepürére, somlói galuskára

vagy egy dobostortára. A férje, Franci bácsi,

mind kádármester egy újpesti sörgyárban ka-

pott munkát; az Ősz utcában laktak, földszintes,

udvaros házban, közös budi az udvar végén.

Franci bácsi sörös életét mindig úgy képzeltem

el, ahogy a Sörgyári Capriccióban láttam, nagy

muraközi lovak húzták a hordóval teli szekereket, talán még egy Pepin bácsi is bo-

londozott a sörház udvarán. Gyerekkoromban még a szódát is lovaskocsik húzták, a

bakon ülő ember kiabálta, hogy: szódás! szódás, itt a szódás! Mindenki tódult a

vastagfalú szódásüvegek cserélésére. Egyszer én is felugrottam a bakra, és kiabál-

tam: szódász, itt a szódász..! Akkoriban még a jeget is szekerek hozták házhoz, a je-

ges belevágta a jégcsákányát a jégtömbbe, úgy húzta ki. (Egy ilyen jégcsákánnyal

ölték meg Trockijt Mexikóban, Sztálin parancsára.) Nagyanyám, nem lévén hűtőjük,

egy vödörben tárolta a jeget, rajta a húst, ami nem okozott problémát, mert heten-

te csak egyszer ettünk húst, vasárnap; Rákosi alatt pedig csak egyszer lehetett kap-

ni hetenként, pénteken.

Paula néniék családjában két nevezetes személyiség volt. Nagyapja, besorozott

osztrák katonaként Garibaldi ellen(!) harcolt Itáliában, nem sok sikerrel. A másik

eset még érdekesebb. A Habsburg főhercegek mindig Morvaországból hozatták a

szoptatós dajkákat a kis hercegekhez. Morvaországban állítólag jól tejelő asszonyok

voltak. A fáma szerint Paula néni nagynénje szoptatta az utolsó magyar apostoli ki-

rályt, IV. Károlyt. Ha úgy vesszük, akkor én és Habsburg Ottó tejtestvérek vagyunk.

Idén, nagy szerencsémre eljutottam Madeira szigetére, ahol száműzetésben

meghalt IV. Károly királyunk, ott is van eltemetve egy Monte nevű hegyen egy szép

kis templomban. Nem is értem miért nem szállították el Bécsbe, a kapucinusok krip-

tájába, ahol minden Habsburg el van temetve. A templom előtt a király szobra, le is

fényképeztettem vele magamat.

Manci nagyanyám házfelügyelő volt az Árpád út 48-ban, a ház már nem áll, most

építik ujjá az Árpád utat, már ráfért. A Duna felé azért még vannak régi, földszintes

házak. Az Árpád út 28-ban lakott legjobb barátom Sz. Laci, őket azért költöztették ki

1968-ban, hogy új ház lesz a régi helyén. A 28-as szám még most is áll. Vele szem-

ben volt egy rugógyár, egyszer az utcára kitett selejetek között találtam egy félmé-

teres rugót, jól lehetett pörgetni, zúgó hangot hallatott. Egyszer a rúgó vége bele-

kapott a szemembe, apámék rohantak velem a házidoki bácsihoz, aki megállapítot-

ta, hogy a szaruhártyám megsérült, s csak egy századmilliméteren múlt, hogy nem

lett belőlem Vak Bottyán. – MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ

jpest délkeleti szeglete és az 1949

végéig Rákospalotához tartozó

Istvántelek közös villamosjáratának

építését a kereskedelemügyi mi-

niszter 1907. augusztus 8-án hagy-

ta jóvá. Forgalma száz éve, 1907. december

19-én indult meg. Utasai a Nyugati pálya-

udvartól járó kocsikkal a Váci úton és a Lehel

utcán jutottak el Újpestre, ahonnan a (már csak töredékeiben létező) mai Lebstück

Mária és Ősz utcákon át lehetett velük döcögni. Visszafelé hurokban vezetett vonala:

a villamosok – mai elnevezésekkel – a Rózsa, Elem és Klára utcákon keresztül érték el

ismét az Ősz utcai szakaszt. A járat végállomása az Istvántelki főműhely közelében, a

mai Elem és Klára utca sarkán volt. E vonalat a Budapest–Újpest–Rákospalotai Villa-

mos Közúti Vasút (BURV) építette és üzemeltette.

Könnyebb beazonosítása végett 1910-től az erre járó „tujákat” C jelzéssel látták

el. Utasok akadhattak bőven, hiszen a helybelieken kívül a szomszédos Palota-

Újfalu lakói, a MÁV főműhely munkásai, illetve a Phoebus (ma Újpesti) Erőmű, vagy

éppen a tízes években létesülő Chinoin dolgozói közlekedhettek a C kocsikkal. A

szintén 1907-ben született, rövid életű Viola utcai D és E járat 14-es megszűnése

után a Gróf Károlyi Sándor-féle kórház orvosai, ápolói és látogatói is főképp vele

utazhattak.

Közel három évtizeden keresztül C-ként ismerhették kortársai az „istvántelki”

villamost. 1939-től betűjelzését szám váltotta fel, járatunk 91-essé változott át. A

második világháború idején is közlekedett, forgalma csak 1944 végén szűnt meg,

igaz, ekkor más fővárosi villamos sem járt. ‘45 áprilisában született újjá, átmeneti-

leg rövidebb útvonalon: a BUR-telep (mai Angyalföld kocsiszín) és a főműhely kö-

zött hozta-vitte a közönséget. Nyugati pályaudvari végpontjáig a Béke úti aluljáró

júniusban történt helyreállítása után jutott el ismét. 1955-ben újra átírták jelzését,

ezután a ma jól ismert 14-es számon élte tovább életét. (A 70-től fölfelé eső szám-

tartományt az éppen születő trolibuszjáratoknak tették szabaddá.)Általában mo-

tor- és pótkocsiból álló villamos-szerelvények gördültek az Ősz utca felé, egészen

a hatvanas évek derekáig, midőn a Fővárosi Villamosvasút (FVV) házilag gyártott

csuklós kocsijai jelentek meg a 14-esen. A típus egyvezetőállásos és csak jobbol-

dali ajtóval rendelkező változata került ide, mivel a Nyugatinál és az időközben

Landler Jenő nevével ellátott főműhelynél is vissza tudtak fordulni hurokban – má-

sutt nemigen lehetett őket hasznosítani.  A hetvenes években megkezdődött Újpest

központjának megújulása. Ez érzékenyen érintette 14-esünket, mert a városrész-

rekonstrukció nem számolt az Ősz utcával és a rajta döcögő sárga vaskerekűekkel.

A környék földszintes házai egyre-másra tűntek el, velük együtt az itt élők mozgó

„családtagjai”, a villamosok is. A földmunkák áldozatává váló Lebstück Mária és Ősz

utca nagy részének helyén ma négy- és tízemeletes házak sorakoznak. Lakói tán

nem is sejtik, hogy az egykori utcák vonalába eső lakásokon „keresztül” valaha a

14-es villamos járt át…   – KRIZSÁN SÁNDOR

Ú J P E S T I  N A P L Ó

Egy ősújpesti família emlékkönyvéből (6.)

Tejtestvérek

Százéves a 14-es villamos 1. rész

1907 nyarán kapott szabad jelzést egy új helyi építkezés, melynek

köszönhetően síneket fektettek, melléjük oszlopokat állítottak, rájuk

drótokat szereltek. Közeledett a karácsony, s a mű elkészült: újabb

villamosjáratok születtek. Egyikük azóta is üzemel, ma Káposztás-

megyer legfőbb „ütőerét” jelenti az útvonala. Ki hitte volna, hogy a

14-es villamos száz éve indult… 

HelytörténetHelytörténet

Amikor járatunkat 91-esnek hívták
(Fotó: Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény)

Műsorunk hétköznap

7.00-tól és 18.00-tól

látható, szombaton és

vasárnap 9.00-tól és

17.00-tól

JANUÁR 11., PÉNTEK

18.00 Híradó és Magazin

20.00 A névtelen vár (színes magyar já-

tékfilm) 116’ rendező: Zsurzs Éva, fő-

szereplők: Koncz Gábor, Tordai Teri, Pap

Vera, Szabó Sándor, Pécsi Ildikó (a film

ismétlése: január 13. 18.00)

21.35 Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Laskai sorok 30’

JANUÁR 15., KEDD

18.00 Híradó és Magazin (a pénteki mű-

sor ismétlése)

19.30 Szegény Dzsoni és Árnika (színes

magyar mesefilm) 77’ rendező: Sólyom

András, főszereplők: Puskás Tamás,

Nyertes Zsuzsa, Bujtor István (a film

ismétlése: január 19. 18.00)

20.00 Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Lövétei búcsú 30’

JANUÁR 18., PÉNTEK

18.00 Híradó és Magazin

19.30  Karácsond I., Az ígéret földje

JANUÁR 21., KEDD

18.00 Híradó és Magazin (a pénteki mű-

sor ismétlése)

19.30 Karácsond II. Kétkedők és távozók

Az Újpest

Televízió műsora

Ú
A
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InterjúInterjú

Ön kérte az áthelyezését, vagy átvezé-

nyelték a józsefvárosi kapitányságra?

– December közepén hívott fel a fő-

kapitány, hogy változtatásokat tervez.

Azt mondta, olyan embert szeretne a

kapitányság élére, aki gyakorlott, van

szakmai múltja, és akit megbízhatónak

gondol. Mindezeket bennem látta. 

Ezek szerint derült égből villámcsa-

pásként jött a hír. Gyorsan kellett

dönteni, egy jól bejáratott rendszert

kellett feladni. Milyen gondolatok

jártak akkor a fejében?

– Ennyi idő után furcsa dolog kikerül-

ni a megszokott miliőből egy szinte is-

meretlen terepre. Újpesten jól működő

rendszert sikerült kialakítanom. A la-

kosság, az önkormányzat is elfogadta a

rendőröket, jó munkakapcsolatban vol-

tunk a helyiekkel. Ennek hátrahagyása

vegyes érzéseket kelt az emberben.

Mennyi ideig volt rendőr Újpesten?

– 1980 óta vagyok a rendőrség hiva-

tásos állományában. Dolgoztam a köz-

lekedésnél, a főiskolán, voltam helyszí-

nelő is. Tizennyolc évet dolgoztam a IV.

kerületben. 1990-ben nyomozóként

kezdtem, majd főnyomozó, kiemelt fő-

nyomozó lettem. Végigjártam a ranglét-

rát. Egy év kitérésem volt, 1993-tól

1994-ig az akkori Belügyminisztérium-

ban voltam, az RSZVSZ-nél. Onnan már

mint bűnügyi osztályvezető tértem visz-

sza Újpestre, és 1998 óta vezettem a ka-

pitányságot. 

Mit tart a legnagyobb eredményének

az elmúlt tizenegynéhány évből?

– Ezt az időszakot igazából a lakos-

ság tudná értékelni. Én úgy érzem,

hogy egy jól működő rendszert tartot-

tunk fent Újpesten. A bűncselekmények

visszaszorításában látványos eredmé-

nyeket értünk el. Az önkormányzattal

kitűnő volt az együttműködésünk: so-

kat segítettek bennünket, ez is hozzájá-

rult az eredményekhez. Elkezdődött a

térmegfigyelő rendszer kialakítása…

Érdekes is, hogy ott van kilenc kamera,

itt a Józsefvárosban van kilencven. Ez

nagyjából jellemzi is a két kerület kö-

zötti különbséget. 

Józsefváros sűrűn lakott terület. Na-

gyobb felelősség, ugyanakkor előre-

lépés is. Hiszen mint tudjuk, nem egy

főkapitányt adott már a VIII. kerületi

kapitányság. 

– Újpest nem Józsefváros. Az ember

közel két évtized alatt azért lokálpatrió-

ta lesz. Más az ottani hangulat. Újpest

nyugodt kisváros. Ez pedig itt nyüzsgő

belváros. Szakmai szempontból ez min-

denképpen előrelépés. Több munka,

nagyobb feladat, noha minden kapi-

tányságot önmagával kell összehasonlí-

tani. Hiszen nem összemérhető a VIII. és

a IV. kerület. Más problémák, más bűn-

cselekmények, de más a struktúrája, a

felosztása az egész kapitányságnak.

Minden eredményt önmagához kell

mérni. Amit ott elértünk, azt fővárosi

szinten is elismerték. 

Mi lesz a legnagyobb kihívás az új po-

zícióban?

– Működőképes kapitányságot vet-

tem át, de óriási, 120 fős létszámhiány-

nyal. A feladat a kapitányságot fenn-

tartani, illetve még eredményesebben

vinni tovább. Itt van  legtöbb hajlékta-

lanszálló a fővárosban. Tíz ilyen intéz-

mény van itt. Ott volt UTE pálya, itt van

MTK pálya. 

Mit üzenne még az újpestieknek?

- Nos, annyit mindenképpen fontos-

nak tartok elmondani, hogy az  Újpestre

került kapitányt, dr. Baranyi József

rendőr alezredest,  én javasoltam a fő-

kapitánynak. Ő már dolgozott Újpesten,

ott nőtt fel, ismeri a kerületet, s nagyon

jó szakembernek tartom. Mellettem volt

közrendvédelmi osztályvezető, onnan

került a XIX. kerület élére. Budapest

rendőrfőkapitánya javaslatomat elfo-

gadta, s őt helyezték oda. Remélem,

hogy távozásommal a közbiztonság nem

változik, sőt tovább javul Újpesten. Fia-

talabb személyről lévén szó, még job-

ban, még dinamikusabban állhat a fel-

adathoz. -TUTOR KATA

Újpesti lokálpatrióta lettem

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 .  S Z Á M

Közel két évtizedig szolgált rendőrként Práger Ferenc rendőr ezredes Újpesten. Az utóbbi tíz évben város-

részünk  rendőrségét irányította, január elsejétől már a főváros VIII. kerületében dolgozik, mint rendőr-

kapitány. A váltás kapcsán beszélgettünk vele Újpestről, a rendőrségről, teendőkről és az elmúlt évekről

immáron új irodájában, a Víg utcai kapitányságon. 

– Úgy tudom, a XIX. kerületi kapitány-

ságról érkezett Újpestre…

– Kispestről. Így sokkal jobban hang-

zik, az ott lakók is csak így emlegetik. 

– Információim szerint nem először

szolgál rendőrként a városrészben.  

– Tizennégy évig voltam újpesti rend-

őr. 1990-ben jöttem ide és 2004-ben

mentem át a Kispesti kapitányságra. Elő-

ször körzeti megbízottként dolgoztam,

majd váltásparancsnok, utána alosztály-

vezető, ezt követően pedig közrendvé-

delmi osztályvezető voltam. Közrendvé-

delmi vonalon végigjártam a ranglétrát. 

– Ezek szerint a helyismerete már meg-

van, esetleg kicsit fel kell frissíteni. 

– Kopott kicsit valóban a helyismere-

tem, de azért az alapokkal rendelkezem.

Amíg Kispesten voltam, addig is megma-

radt a kapcsolat az itteniekkel, ha nem is

mindennapi, de nagy vonalakban érte-

sültem a helyi ügyekről. 

– Milyen most a létszámhiány az újpes-

ti kapitányságon?

– Budapest egész területére jellemző a

rendőri állomány létszámhiánya. Nincs ez

másképp itt, a IV. kerületben sem. A határ-

őrség megszűntetésével nem szűnik meg

ez a helyzet, hiszen a legtöbben határ-

közeli  megyékben kaptak feladatot, a fő-

városba csak kis létszámban érkeztek volt

határőrök. Ellenben velük együtt feladatot

is kaptunk, többek között a nagykövetsé-

gek, nagyköveti rezidenciák őrzését. Itt a

kerületben is kaptunk ilyen feladatot. 

– Milyen tervei vannak, mit lát a leg-

fontosabb teendőnek Újpesten?

– Harmincegynéhány fős rendőrhiá-

nyunk van. A létszámhiány nem azt je-

lenti, hogy nincs rendőr a kapitánysá-

gon. A benti szolgálatot mindig ki kell

adnunk, annyi embernek mindig lennie

kell. Sajnos a létszámhiány az utcán dol-

gozó rendőröket, a járőrhelyeket érinti.

Bár le kell szögezni, hogy Újpest még

mindig jól áll járőrrel sok más budapesti

kerülethez képest. Mindenképpen azon

vagyunk, hogy a polgármesterrel, a pol-

gármesteri hivatallal együttműködve

olyan helyzetet teremthessünk, amelyben

megéri a rendőröknek Újpesten maradni.

Anyagilag és erkölcsileg egyaránt. Próbá-

lunk egzisztenciálisan is segíteni rajtuk,

hosszú távon esetleg szolgálati lakással is.

Szeretnék egy belső, strukturális átalakí-

tást a kapitányságon. Létre szeretnék hoz-

ni egy gyorsreagálású egységet. A lakos-

sággal, lakóközösségekkel szorosabb

kapcsolattartásra törekszem, az idősekkel

és a fiatalokkal kifejezetten. – TK

Dr. Baranyi József rendőr alezre-

dessel, az új rendőrkapitánnyal

beszélgettünk. 

Célunk a létszámhiány csökkentése
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tüzet hajnali két óra 59 perckor észlelték az üzem beindítását megelőző, úgyne-

vezett felfűtést végző klímások. A karácsonyi és újévi ünnepek között a teljes

üzem állt.  Annak ellenére, hogy a tűz észlelése, illetve a jelzését követő néhány

perc alatt a szomszédban lévő Tűzoltóság a helyszínre érkezett és megkezdte a

tűz oltását, a lángokat csak délelőtt 10 órára sikerült eloltani. A tűz martaléka lett a

mintegy 4000 m2-es fa shed-szerkezetű fonócsarnok, a hozzá tartozó raktárhelyisé-

gekkel, a tűz átterjedt az előkészítő rész egy kisebb részére is. Az üzemcsarnok épülete,

az álmennyezet, a klímaberendezések és a 39, korszerű BD 140 KX fonógép is teljesen

megsemmisült. A kár összege mintegy 120 millió forint volt. Szerencsére személyi sé-

rülés nem történt, ám a Magyar Pamutipar munkába igyekvő és munkában lévő kollek-

tívája szívszorongató érzéssel nézte a fel-felizzó, porig égett fonócsarnokot és siratta a

munkahelyét. A bajban országos méretű, önzetlen segítséget tapasztaltak a Budaprint

Pamutnyomóipari Vállalat gyáregységeként dolgozó pamutosok. A fonoda dolgozói már

az első munkanaptól vállalták, hogy a befogadó, Újpesttől távol lévő testvérgyárakban,

a  Keltex-ben, a Kistext-ben folytatják munkájukat, illetve a fonó II. üzemben, a gyű-

rűsfonodában dolgoznak az újjáépülő fonoda átadásáig. Ezzel a többlettermeléssel biz-

tosítani lehetett az újpesti szövöde fonaligényének nagy részét. A következő egy év

minden egyes munkanapja emlékezetes maradt a gyáriak életében. A romeltakarítással

együtt megindult a tervezés, a teljes üzemcsarnok felépítésének, a gépek megrendelé-

sének, Csehszlovákiában történő gyártásának, szállításának, újpesti felszerelésének és

beüzemelésének percről-perce megtervezett, 12 hónapra programozott időszaka. 2008

január 3-án volt éppen harminc esztendeje, hogy a Magyar Pamutiparban hajnalban

munkásgyűlésen emlékeztek a tűzre, majd tíz órakor üzemavatás következett. – B. K.

gyanis nem ugyanazok álltak kirakat két oldalán . Az országon végigsöprő ál-

lamosítás a divatot is államosította, létrejött például a trendet ismerő és a

modelleket tervező Magyar Divat Intézet, és a modelleket ontó nagy ruha-

gyárak, a könnyűipari exportot bonyolító Hungarotex Textil-külkereskedelmi

Vállalat és a csendesen a háttérben dolgoztak a reflektorfényből kevésbé részesülő

textilgyárak, vállalatok, trösztök. Az áruházak kirakatában az államosított divatipar

termékei, a sorozatgyártás modelljei szerepeltek, amelyek azt sugallták: a „pesti nő”

is lehet olyan csinos, mint a Párizsban élő. Sőt. A kirakatnak az innenső oldalán pedig

anyáink, nagyanyáink álltak, akik – természetesen párizsi tapasztalat nélkül – azt fi-

gyelték: hogyan engedik ki a szellemet a palackból: miként cserélhetik le magukon a

„legyen-két-ujja-egy-eleje-egy-háta” irányzat alapján készült ruhadarabjaikat.

Szabadtéri, és gyárakban lebonyolított divatbemutatókon kápráztatták el a lányokat,

asszonyokat az új kollekciókkal. Persze 50 évvel ezelőtt is köztudott volt, létezett egy

kevésbé ismert kirakat is: az, amely a kisszériás modelleket kínálta, igaz, nem utcán át,

hanem a zártkörű szalonokban. Szerencsére több filmrészlet erről is szól, Rotschild Klá-

ra divattervező munkáinak bemutatásával. A Pamutnyomóipari Vállalat pedig a nemré-

giben elhunyt Ökrös Zsuzsa divattervező, művészeti vezető nevével forrt össze, és a ki-

állítás is munkásságának állít emléket azzal, hogy a hagyatékát közszemlére bocsátja.

A mai tizen- és huszonéves lányok, akik villámgyorsan felsorolják, melyik

plázában, melyik világmárka üzletében mit találtak a bevásárló portya során, mit

„túrtak” fel a leárazáskor,  elképedve láthatják most az anyáik, nagyanyáik által el-

mesélt divattörténetet. Mert persze az „hihető”,  hogy 20-25 évvel ezelőtt sorba áll-

tunk a banánért, a narancsot, fügét a Mikulás hozta a piacra, évekig vártunk a Mer-

kúrnál a Trabantra és a Wartburgra, és a telefont sem egyik napról a másikra kötöt-

ték be a lakásba. A mobilhoz hasonló kütyüket pedig sci-fi-ben láttuk…  De a mit

vegyünk fel? – hogyan dőlt el…? Ez a kérdés nekünk is kérdés volt. A kiállítás egy

filmvetítéssel megidézte az 1952-ben készült Állami Áruház című filmet, amelynek

főszereplője Latabár Kálmán, fő helyszíne pedig a nagyáruházunk. A csábos pöttyös

kartonruha, a nyomott mintás nylondzsörzé, a kevertszálas, fényes felületű nyo-

mással készült alapanyagú (alkalmi) ruha , a pöttyös kendő, a kockás ing és blúz már

végtermékként került ki a ruhagyárakból az Áruház polcaira. A kelmék  a nagyválla-

lat: a Budaprint Pamutnyomóipari Vállalat újpesti gyáraiban  készültek: a Magyar

Pamutiparban (MPI) és a tarkánszövésre is képes Hazai Pamutszövőgyárban (HPS).

Sorozatgyártásként, avagy – a kevertszálas, fényes felületű nyomással készített ki-

állítási ruha esetében – először  kísérleti  termékként. Színt, mintát  a textiltervezők

a divat trend alapján álmodtak a szövetekre. (Ökrös Zsuzsa és Vámos Magda di-

vattervezők egyaránt szerették a Budaprint alapanyagokat). A kelme ily módon a

nagyvállalat óbudai egységeiben nyerték el külső képüket. Lehetőleg úgy, hogy az

anyag esélyes legyen például  a Budapesti Nemzetközi Vásár, avagy a Lipcsei Vásár

díjaira. Ám azok voltak szerencsések, akiknek varrónőjük volt, vagy maguk is varr-

tak, akik saját fantáziájuk és „nyugati” divatlapok segítségével szabtak. Az újpesti

textilgyárakban dolgozók szerencsésnek érezhették magukat azért is, mert a gyá-

rakban ledolgozott évek alapján  különböző értékű textilbonokat kaptak juttatásként

és a gyárakba kihelyezett vásárokon, majd a később Óbudán megnyílt mintaboltban

kedvezménnyel vásárolhatták meg a Budaprint termékeit. Változatosságot jelentett,

hogy ugyanazt az árengedménnyel vásárolt anyagot ki szoknyára, ki ruhára, ki blúz-

ra készíttette el. 

A napokban záródó kiállítás múltba tekintőnek, de a jelen kritikájára is alkalmas.

Egy olyan világot idéz meg, amely az öltözködéssel közízlést is formált. Például oly

módon, hogy a lezser utcai öltözék nem edzőcipők és joggingok, térdnél végződő

nadrág ülepek végeláthatatlan sorát jelentette. Mert ez már a ló-, akarom írni, a ki-

rakat másik, egy újabb oldala.                                                       – B. K.

Kirakat: Divat a szocializmusban címmel nem mindennapi tárlat várja

ősz óta a Budapesti Történeti Múzeumba látogatókat. A Budavári

Palota E épületében lévő kiállítás első, bevezető része korabeli

filmhíradók segítségével idézi fel az ötvenes évek eseményeit, majd

egy lépéssel beljebb, már az öltözködési kultúra és a divat viszonyát

elemezhetjük az államosított divat négy évtizedének alapján. 

Újpestiek (is) fonták, szőtték

Divat a kirakatban

U

A

HelytörténetHelytörténet

Csendes évforduló…
Azok, akik Újpest központjában 31  évvel  ezelőtt szemtanúi voltak,

hogy  az új év első munkanapjának hajnalán lángnyelvek festették

ijesztően  vörösre az eget, minden bizonnyal ma is emlékeznek er-

re a napra.  Égett a Pamutgyár, azaz mint később kiderült: a gyár

legmodernebb, nem sokkal korábban telepített fonodája. 

Az egykor Pamutgyár utca (ma Kiss Ernő

utca) munkásbejárója így „fest” ma.
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Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése 
a IV. és XV. kerületben. 
Tel: 06-30-949-1835; 

06-70-317-0777

Egészségmegőrző centrum felvesz 

4 órás munkaidővel fiatal, ápolt höl-

gyet azonnali belépéssel. Újpesti vagy

káposztásmegyeri lakos előnyben.

Erkölcsi bizonyítvány és eü. kiskönyv

szükséges. Telefon: 06-30-378-0803

INGATLANT ELAD

� IV., Rózsa utcában eladó másfél szobás, 35 m-es,

parkra néző panellakás, pincerésszel, VIII. em. Ár-

pád Üzletház-Szakrendelő között. Ár: 8,6 MFt Tele-

fon: 06-30-481-0287

� IV. kerületben, a Tomori utcában eladó egy 36

nm-es garzon, egyedi fűtéssel. Irányár: 7,9 MFt Te-

lefon: 06-70-389-2777

� IV.ker.Újpest-Nagyvárad-liget lakóparkban 1+2

félszobás, 59 nm-es, 2006. decemberben átadott

lakás eladó. Irányár: 20,5 MFt. Telefon: 06-30-

473-0970

� Eladó Rózsa u. 69. (Görgey-Árpád út között) tu-

lajdonostól 1+2 félszobás 53 m2-es első emeleti

erkélyes, tehermentes jó állapotú panellakás, bú-

torozottan is. Irányár: 11,3 MFt  Telefon: 06-30-

922-4875

� Újpesten, Rózsa utcában 45nm-es felújított iro-

da (szőnyegpadló,tapéta, csempe, világítás, wc,

mosdó, riasztó, telefon, 6nm dexionsalgós raktár)

bérleti joga eladó. Telefon: 06-30-942-4712

INGATLANT VESZ

� Magánszemély saját részére keres az Erdősor ut-

cában négy emeletes, tetőkazános házban, I-III.

emeletig lakást. Telefon: 06-30-859-5098

GÉPKOCSI BEÁLLÓ

� Munkásotthon u. 46-ban teremgarázsban gép-

kocsi beálló eladó. Irányár:1,4 Mft06-30-283-

9129, 360-1261 napközben

OKTATÁS

� Matematika, fizikatanítás általános és középis-

kolások részére, nagy hatékonysággal, szaktanár-

tól! Házhoz megyek! Telefon: 06-20-959-0134 

� Olasz nyelvoktatást, állami és egyéb nyelvvizs-

gákra való hatékony felkészítést vállal nagy gya-

korlattal rendelkező, bolognai egyetemen végzett

tanárnő. Helyszín: Újpest-Központ Református

Egyetem Jogi Karához közel. Telefon: 06-20-518-

7907

� Matematika korrepetálás alapoktól érettségiig,

angol nyelv oktatása kezdő szinttől nyelvvizsgáig.

Bernadett: 06-30-509-1545

� Angol nyelvoktatást vállalok minden szinten.

Érettségire, nyelvvizsgára való felkészítést, felzár-

kóztatást. Alkalmi eseténként, dolgozatirások előtt

is. Telefon: 417-3005 esténként, mobil szám: 06-

30-447-2988

� Magas színvonalú német oktatás sok éves ta-

pasztalattal rendelkező tanárnál. Elsősorban érett-

ségire, nyelvvizsgára való felkészítést vállalok, de

szükség esetén korrepetálás is. Telefon: 230-5607,

06-20-216-7801, 06-30-472-7142

SZOLGÁLTATÁS

� Számítógép, szoftver és hardver szervíz

Káposztásmegyeren, kiszállással is. (installálás,

bővítés, tuning stb.) András: 06-70-601-2360

� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása,

javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV.

ker. Fóti út 45. Tel: 370-4932

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,

szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított ké-

szülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046

Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-1138,

szerviz: 230-76-69

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépí-

tések, előtetők, korlátok gyártását és javítását vál-

lalom. Tel: 360-00-35; 06-30-975-2315

� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, er-

kélybeépítés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos

munkák. Ingyenes árajánlat társasházaknak is. Tel:

10-54-28, 06-30-941-5280 www.sulyok-t.hu

� Mérnök építési vállalkozó vállal: lakásfelújításo-

kat, köműves munkákat, díszburkolatokat, kandal-

lóépítést. Szakszerű munkavégzés. Telefon: 06-30-

999-8656

ÁLLÁST KÍNÁL

� Külföldi munkára (Németország) gipszkartono-

zókat vennék fel hosszabb időre, folyamatos mun-

kára. (brigádokat is) Telefon: 06-30-847-7936

� Újpestre, csomagolói munkakörbe, férfi munka-

társakat keresünk. Kezdő bér: 65.000,-Ft (nettó)

Jelentkezni: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10.

Puskás-BAG Kft  Telefon: 06-20-337-7192

� Dunakeszin, Budapest határában 4548 m2-es

ipari és kereskedelmi  célra kijelölt területen, 35%-

os beépíthetőségű építési telek eladó. Közművek

telekhatárnál. Irányár: 12.500 Ft/m2  Tel: 06

20/9440-647

� IV. Szigeti u.-ban, IX. emeleti, 36 m2-es, 1,5

szobás,  igényesen felújított, /egyedi  tervezésű

beépített konyhabútor, légkondi, biztonsági ajtó/

öröklakás  eladó. Irányár: 10 MFt Tel: 06 20/391-

5546

� XIII. Tisza u.-ban, felújított, téglaépítésű társas-

ház földszintjén, 47 m2-es, 2 egybenyíló szobás,

alacsony rezsijű, csendes, jó közlekedésű, össz-

komfortos öröklakás eladó. Irányár: 13,5 MFt Tel: 06

20/391-5546

� VÁLLALKOZÁSNAK, ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK! M3-as

közelében a XV. Litva u.-ban, 436 m2-es telken,

kétlakásos, kétszintes szerkezetkész,  alápincézett,

5 szobás, 225 m2-es ház,  28 m2 terasszal eladó 48

MFt-ért. Tel. 369-5214

� IV. ker. József A. u.-ban, 2000-ben épült társas-

ház I. emeletén 107 m2-es, 3+2 fél szobás jó álla-

potú öröklakás 5 m2-es erkéllyel eladó. Irányár:

29,6 MFt Tel.: 380-4920

HIRDESSEN AZ  
ÚJPESTI  NAPLÓBAN!

Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257, 

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

TISZTELT HIRDETŐINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. január elsejétől

megszűnt az Újpesti Naplóban a  lakossági apró-

hirdetések térítésmentessége. Kérjük Önöket,

apróhirdetéseiket az Újpesti Ingatlanközvetítő

Irodában, a 1042 Budapest, Árpád út 16. szám

alatt adják fel. Hirdetésfelvétel: hétfő-szerda 10-

17, péntek 10-12 óráig. Telefon: 380-4920,

Tel./Fax: 369-5214. E-mail: ingatlankulcs@t-

online.hu. A lakossági apróhirdetés díja megjele-

nésenként – 25 szóig – 1.000 Ft (áfával). 

A vállalkozói apróhirdetés felvétele továbbra is az

Ady Endre Művelődési Központban, az Újpesti

Média Kht. szerkesztőségében történik. Címünk:

1043 Budapest Tavasz u. 4. I. em. Telefon: 785-

0366. e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Vállalkozói apróhirdetés (megjelenésenként): 10

szóig 3.000,- Ft (áfával) 20 szóig 5.000,- Ft (áfával)

APRÓHIRDETÉSEK



Az élet egészséges oldala

őt, alig volt más lehetőség. A Jókai Patika 1993-ban alakult meg, és már

kezdetben mi magunk is azt vettük észre, hogy a betegek, vásárlók érdek-

lődése egyre jobban terelődik a gyógynövények, és más alternatív termé-

kek irányába. Ezért is költöztünk az Árpád útra, és nyitottuk meg 1998-ban

a Jókai Biocentrumot, ahol a vásárlók a termékek zömét nyitott polcról, önkiszolgá-

ló módon választhatják ki és vásárolhatják meg. A két üzlet kínálata jól kiegészíti

egymásét. A termékkör szétválasztása azért volt fontos, mert a gyógyszertárakban

forgalmazott termékek köre szigorúan szabályozott, és számos termék nem kerül-

hetett volna a gyógyszertáron keresztül forgalomba, másrészt sokan nézelődnek,

tájékozódnak a vásárlás előtt, amire a gyógyszertárban sokszor nincsen elég idő. 

A Biocentrumban sok olyan termék van, amelyik lévén a természet patikájának

kincse, már a tünetek kialakulása előtt is hatékony. A gyógynövényekkel illetve az

azokból készült termékekkel a gyógyszerfogyasztás egy részét ki is lehet váltani.

Fontos azonban, hogy ne várjuk meg a betegségek kialakulását, figyeljünk ma-

gunkra, a testünkre, a lelkünkre. A változás gyakran már az akut megbetegedések

kialakulása előtt érzékelhető (pl. megfázás, influenza, köhögés, stb.). Be lehet

venni az arra alkalmas szert már akkor is, amikor érezzük, hogy valami nincsen

rendben, nem kell megvárni a lázat, a súlyosabb köhögést, vagy azt, amikor már le-

esünk a lábunkról. Érdemes valamit tenni magunkért már az enyhe tünetek kialaku-

lásakor, ha a közvetlen környezetünkben valaki már megbetegedett, vagy várható,

hogy mi is elkapunk valamit (pláne, ha fáradtak, túlhajszoltak, stresszesek, rossz-

kedvűek vagyunk). 

Cégünk szinte minden egészségpénztárral szerződéses kapcsolatban áll, és az

összes pénztárunknál lehet bankkártyával fizetni. Folyamatosan bővülő szolgálta-

tásainkat üdülési csekkel is lehet fizetni. Hozzánk visszatérő vásárlóinknak jelentős

törzsvásárlói engedményt adunk.

Az elmúlt ősz óta a nálunk megrendelt termékekből  azokat, amiket személyes

közreműködés nélkül lehetséges, 360 Ft-ért este házhoz szállítjuk. Azt gondoljuk,

hogy ez nagy segítség azoknak, akik betegségük, beteg hozzátartozójuk, vagy ké-

sőig tartó munkájuk miatt nem tudnak hozzánk nyitvatartási időben eljönni.

Az elkövetkezendő hetekben szeretnénk Önöket egy-egy érdekes témáról rész-

letesen is tájékoztatni. Minden kedves olvasónk és számára boldog és egészséges

új esztendőt kívánok a Jókai Patika és Biocentrum nevében is : 

– DR. STARCZ JUDIT

JÓKAI PATIKA ÉS BIOCENTRUM

1042 BUDAPEST, ÁRPÁD ÚT 77., Tel.: 370-0974, 369-2461

Nyitva tartás : H-P: 8-19, Szo: 8-13 óráig

www.jokaiptika.hu,  www.jokaibiocentrum.hu, megrendeles@jokaibiocentrum.hu 

(Az oldal a Jókai Biocentrum támogatásával készült)
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Az elmúlt 20 évben megnőtt az emberek érdeklődése a hagyo-

mányos, természetes gyógymódok iránt. Valószínűleg ez annak is

köszönhető, hogy ebben a témában számos régi és új könyvet

adtak ki, és több újság jelent meg. A tudás egy része mindig is ren-

delkezésre állt, hiszen ezek régi, hagyományos gyógymódok,

amelyeket az emberiség már évszázadok-évezredek óta használt. 

S

Januári adózási határidők
JANUÁR 14., HÉTFŐ

12-e munkaszüneti nap lévén a kifizető, munkáltató 14-ig fizeti meg az álta-

la levont személyi jövedelemadó előleget vagy magát a levont személyi jöve-

delemadót, valamint a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulé-

kot, a fizetendő társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájáru-

lást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a baleseti járulékot, a START-

kártyák valamelyikével rendelkező foglalkoztatott után a 0 /15 / 25 % járulé-

kot.  Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti

meg a vállalkozói járulékot. 

A fenti kötelezettségekről a foglalkoztató a 0708-as, az egyéni vállalkozó

saját magáról a 0758-as számú bevalláson adja be az adatokat, kizárólag

elektronikus formában. 

JANUÁR 15., KEDD

Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó a

0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.

JANUÁR 21., HÉTFŐ

20-a munkaszüneti nap lévén 21-én, hétfőn esedékes a társasági adóelőleg

befizetése, a havi vagy negyedéves ÁFA befizetése és bevallása, a havi vagy

negyedéves 0701-es bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és a

költségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az Európai Kö-

zösségből történő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0786-os szá-

mú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából személy-

gépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi

adószámmal nem rendelkezők 0787-es számú bevallása.  

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága



A kérelem benyújtásának határideje folyamatos, a megjelenéstől számított 1

évig.  Pályázaton kívüli helyiségek bérbevételére kérelmet benyújthat bármely

cselekvőképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-

delkező gazdasági társaság. A bérleti jogviszony határozott idejű, 5 éves. A he-

lyiség bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelembevételé-

vel változhat. A bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi elhelyezkedé-

se. A helyiséget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási, célra lehet

bérbe venni. Amennyiben a bérlő a helyiségben szakhatósági engedélyekhez

kötött tevékenységet kíván folytatni, úgy annak beszerzése a bérlő feladatát

képezi, továbbá a folytatni kívánt tevékenységi kör figyelembevételével a tár-

sasház részéről hozzájáruló nyilatkozatot, szintén a bérbevevőnek kell besze-

reznie. A helyiségek  megtekintéséhez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelő ZRT. Ke-

zelési Osztályán (Bp., IV. ker. Munkásotthon u. 66-68., telefonszám: 369-8155)

vehető át. Előzetesen a Polgármesteri Hivatal Helyiséggazdálkodásán kell

egyeztetni (I. em. 37. telefonszám: 231-3138)

Kérelem benyújtásának helye:  Budapest, IV. kerület Újpest Önkormányzat,

Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. sz., I. em. 37-es szoba,

Helyiséggazdálkodás) A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítás kérhe-

tő a 231-3138-as telefonszámon.

– Dr. Trippon Norbert alpolgármester

H I R D E T M É N Y
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala (Budapest, IV. kerület István út 14.) pályázaton kívüli 
bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti az alábbi 

nem lakás céljára szolgáló helyiségeket. 

A nehezen hasznosítható  helyiségek bérbevételére kérelmet benyújthat bármely

cselekvőképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel-

kező gazdasági társaság. A bérleti jogviszony 1 éves, határozott időtartamú. A ké-

relem benyújtásának határideje folyamatos, a megjelenéstől számított 1 évig.

A bérleti díj összege egy évig az egyébként irányadó bérleti díj 10%-a. A bérlő

ezen időszak (1 év) alatt is  köteles megfizetni valamennyi közüzemi díjat és min-

den egyéb, a helyiséget üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költséget. 

A folytatni kívánt tevékenységhez a társasház részéről hozzájáruló nyilatkozatot a

bérlőnek kell beszereznie. A bérleti szerződés meghosszabbítását a lejáratot meg-

előző 2 hónappal írásban kezdeményezheti a bérlő. 

Az egy év lejárata után, hosszabbítás esetén a  rendeletünk 8 § -a szerint kell el-

járni. Ugyanazon személlyel 5 éven belül csak egy bérleti szerződés köthető.

Amennyiben a bérlő a helyiségben szakhatósági engedélyekhez kötött tevé-

kenységet kíván folytatni, úgy  annak beszerzése a bérlő feladatát képezi.

A helyiségek  megtekintéséhez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelő Rt. Kezelési Osztá-

lyán (Bp., IV. ker. Munkásotthon u. 66-68. Telefonszám: 369-8155) vehető át.

Kérelem benyújtásának helye:  Polgármesteri Hivatal Helyiséggazdálkodás (Buda-

pest, IV. ker. István út 14. sz. I. em. 37-es szoba)

– Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

H I R D E T M É N Y
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala (Budapest, IV. kerület István út 14.) pályázaton kívüli 
bérbeadással történő hasznosítással meghirdeti az alábbi

nehezen hasznosítható helyiségeket.
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A pavilonok bérbevételére pályázatot  nyújthat be,  bármely cselekvőképes magán-

személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társa-

ság. A bérleti jogviszony határozott idejű, 5 éves. 

A pavilon bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelembevéte-

lével változhat. A pavilonokat  kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási

célra lehet bérbe venni. Amennyiben a bérlő a pavilonban szakhatósági engedé-

lyekhez kötött tevékenységet kíván folytatni, úgy  annak beszerzése a bérlő fel-

adatát képezi. A pavilonok  megtekintéséhez a kulcs Polgármesteri Hivatal, Helyi-

séggazdálkodáson ( Bp., IV. ker. István út 14. I. 37.) vehető át.

Kérelem benyújtásának helye:  Budapest, IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. sz. I. em. 37-es szoba  Helyi-

séggazdálkodás) A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 231-

3138 -as telefonszámon. – Dr. Trippon Norbert alpolgármester

irányadó szerződéskötési   

cím: alapterület: bérleti díj: m2/év  +áfa     díj: +áfa

1., Rózsa -Nyár u. sarok    pavilon     17  m2 14.000 Ft 99.167 Ft         

2., Munkásotthon u. 33.     pavilon   8,5 m2 12.000 Ft 42.500 Ft          

3., Munkásotthon u. 33.     pavilon     8,5 m2 12.000 Ft 42.500 Ft          

4., Rózsa-Tél u. sarok        pavilon 8,5 m2 12.000 Ft           42.500 Ft

5., Berda 48. pavilon   7 m2 12.000 Ft 21.000 Ft

H I R D E T M É N Y
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala (Budapest, IV. kerület István út 14.) pályázaton kívüli 
bérbeadással történő hasznosítással

meghirdeti az alábbi pavilonokat.
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A kérelem benyújtásának határideje folyamatos, a megjelenéstől számított 1 évig.  Pályázaton kí-

vüli helyiségek bérbevételére kérelmet benyújthat bármely cselekvőképes magánszemély, jogi

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A bérleti jogviszony hatá-

rozott idejű, 5 éves. A helyiség bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelem-

bevételével változhat. A bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi elhelyezkedése. A he-

lyiséget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási, célra lehet bérbe venni. Amennyiben

a bérlő a helyiségben szakhatósági engedélyekhez kötött tevékenységet kíván folytatni, úgy an-

nak beszerzése a bérlő feladatát képezi, továbbá a folytatni kívánt tevékenységi kör figyelembe-

vételével a társasház részéről hozzájáruló nyilatkozatot, szintén a bérbevevőnek kell beszereznie.

A helyiségek  megtekintéséhez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelő ZRT. Kezelési Osztályán (Bp. IV.

ker. Munkásotthon u. 66-68., telefonszám: 369-8155) vehető át. Előzetesen a Polgármesteri Hi-

vatal Helyiséggazdálkodásán kell egyeztetni (I. em. 37. telefonszám: 231-3138) Kérelem be-

nyújtásának helye:  Budapest, IV. kerület Újpest Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal (Budapest,

IV. ker. István út 14. sz., I. em. 37-es szoba Helyiséggazdálkodás) A kérelemmel kapcsolatos to-

vábbi felvilágosítás kérhető a 231-3138 -as telefonszámon. 

– Dr. Trippon Norbert, alpolgármester 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata

(1041 Budapest, István út 14. Tel: 231-3101)

P Á L Y Á Z A T O T  H I R D E T

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye vezetői állására

Az intézmény tevékenységi köre: a vonatkozó jogszabályok szerint.

A vezető által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó

vezetői feladatok irányítása

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-

nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. számú melléklete I. részének 2/A.

pontja alapján előírt szakirányú felsőfokú végzettség

– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést

igénylő, a gyermekvédelem területén végzett munkakörben szerzett szak-

mai gyakorlat,

– büntetlen előélet

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye működtetésére vonatkozó

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, s a vezetésre

vonatkozó szakmai programot,

– a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony hatá-

rozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)

bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A vezetői

megbízás időtartama: 5 év. Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását kö-

vetően azonnal. A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben

történő megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat benyújtásának formája és

helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Fővá-

ros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személy- és Mun-

kaügyi Irodájának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.) A

pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát

követő 60 napon belül. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy Ist-

ván alpolgármester titkárságán személyesen (1041 Budapest, István út 11.),

illetve a 231-3155-ös telefonszámon.

H I R D E T M É N Y
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala (Budapest, IV. kerület István út 14.) pályázaton kívüli 
bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti az alábbi 

nem lakás céljára szolgáló helyiségeket.

PályázatPályázat

Budapest Főváros IV. ker. Újpest 

Önkormányzata (1041 Budapest, 

István út 14. Tel: 231-3101)

P Á LY Á Z A TO T  H I R D E T

a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Ön-

kormányzat Szociális Foglalkoztatója

igazgatói állására

Pályázati feltételek:

– legalább 5 év felsőfokú végzettsé-

get vagy felsőfokú szakmai képesí-

tést igénylő, a szociális ellátás te-

rületén végzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen előélet

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. tör-

vényben (Kjt.) foglaltak alapján

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a Budapest Főváros IV. ker. Újpest

Önkormányzat Szociális Foglalkoz-

tatója működtetésére vonatkozó

szakmai helyzetelemzésre épülő fej-

lesztési elképzeléseket, s a vezetés-

re vonatkozó szakmai programot,

– a képesítést igazoló okiratokat, il-

letve azok hitelesített másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a

pályázati anyagában foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

a közalkalmazotti jogviszony határozat-

lan időre szól, újonnan létesített jogvi-

szony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekez-

désében foglaltak kivételével – 3 hónap

próbaidő kikötésével. A vezetői megbízás

időtartama: 5 év. Az álláshely betölthető:

a pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:

a Szociális Közlönyben történő megje-

lenéstől számított 30 nap

A pályázat benyújtásának formája

és helye: a pályázatot írásban, a csatolt

mellékletekkel együtt a Budapest Fővá-

ros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala Személy- és

Munkaügyi Irodájának címezve kell be-

nyújtani (1041 Budapest, István út 14.)

A pályázat elbírálásának határideje:

a pályázat benyújtási határidejének le-

jártát követő 60 napon belül

A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-

ni lehet Nagy István alpolgármester tit-

kárságán személyesen (1041 Budapest,

István út 11.), illetve a 231-3155-ös

telefonszámon.
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ilinkó Gábor 1929. február 8-án

született a Tél utcában. Édes-

apja, Dilinkó Mihály lókereske-

dő családból származó, vándor-

ló cigány volt, míg el nem érte őt az új-

pesti barakktelepen a szerelem. Édes-

anyjának, Kantó Annának felmenői kö-

zül többen szegkovácsok és muzsikusok

voltak. Bizsu – akit nagyapja nevezett el

így – nagybátya műhelyében besegített

a szegkovácsoknak, először kokszot

törni, majd fújtatni. A gödörben való

kovácsolás helyett, Gábor inkább a pia-

ci kereskedelembe vágyott és az Attila

utcai elemi iskola után egyre többször

lehetett őt megtalálni a libásoknál vagy

a zöldségeseknél. Szeretett pakolni,

árut feltölteni és a kedves vevő kérésé-

re hazasegíteni a nehéz kosarat. Amo-

lyan utcagyerekként így minden zugot

ismert a régi Újpesten. A folyamatos

munkától bivalyerős, az utcákon való

bunyóban kiképzett kamasz lett.

A háború utolsó napjaiban a nyila-

sok, mint cigányt pofozták, ezért a

zűrzavaros napokban szerzett magá-

nak egy katonai kabátot, amelyért té-

vedésből az oroszok is jól elverték.

Édesanyja korai halálakor teljesen el-

árvult, rokonoknál húzta meg magát. A

katonaság után a bőrgyárban dolgo-

zott.

Egyik este az Árpád Kávéházban le-

cigányozták, amiért úgy leütötte az il-

letőt, hogy menekülnie kellett Újpest-

ről. A Keletinél csavargott, amíg Ilona

nevű barátnője be nem fogadta. Négy

hónapra rá kitört a forradalom. Hu-

szonnegyedikén a kutyasétáltatásból

csak a kutya jött haza, Ilonát, pedig a

Corvin közben találta meg Gábor.

Mindketten ott ragadtak és Kovács

Iván irányításával benzines üvegekkel

dobálták az orosz tankokat. Ilona, Kó-

cos becenév alatt vált a forradalom

mártírjává. Gábor, ‘56 Cigány Bizsuja –

akit Maléter őrnaggyá nevezett ki –

pedig az államrend megdöntéséért állt

a bíróság előtt. A fegyveres felkelés-

ben való részvételéért halálbüntetés-

sel került a siralomházba.

Hajnalban, a zárkában nagy kopo-

gásra ébredtek. Nem tudjátok mi ez? –

kérdezte Gábor. Rabtársa világosította

fel, hogy ácsolják a bitófát. Minden

ékre hármat ütnek. Ahogy abbamaradt

a kopogás, társa megjegyezte: Közü-

lünk ma négyet akasztanak. Kegyelmi

kérvényét fél év multán módosították

tizenhét év letöltendő börtönre. Az

első hónapokban minden héten ájulá-

sig vertek, „többször felvágtam az

ereimet, mert úgy gondoltam, hogy

jobb ha meghalok!” – emlékezett

később vissza. 1966-os kedvezmé-

nyes szabadulása után munkát nem

kapott. Ahol pedig letagadta ‘56-os

múltját, ott három munkanapon belül

kiderült és kirúgták. Legtöbbször saj-

nálatból jutott élelemhez, és amikor

már szégyellt kérni, a kukákból evett.

Több tucat próbálkozás után az IKV-

nál, mint háztakarító tudott megma-

radni. A hetvenes években rendező-

dött az élete, megnősült.

‘75-ben elütötte az autóbusz, a feje

is megsérült, környezete azt hitte,

hogy megbolondult. Felesége, akit

miatta kirúgtak a pártból – bízott

benne. A tizenegy hónapos betegállo-

mány alatt elkezdett festeni.  A bör-

tönben összetört ujjai közül az apró

ecset egyfolytában kiesett a kezéből,

ezért az ujjával és rongyokkal vitte fel

az olajfestéket a farostlemezre. Az

autodidakta festőművészre többen

felfigyeltek és kiállításokra vitték a

képeit. Befutott. Alkotásait Francia-

országban és Amerikában is bemutat-

ták, munkásságát a Stúdió ‘86  MTV

filmen is feldolgozta. „A belső látás,

az expresszivitás határozza meg

Dilinkó művészetét. Érzelmi, indulati

kifejezés szerint formálja át a termé-

szeti és figurális motívumokat, és bi-

zonyos fokig belső látásától vezérelve

átértelmezi azokat. Hóviharban című

képén egymás nyomába lépve, a vi-

harnak nekifeszülve halad a hideg,

havas télben egy kis csapat. A kép

nem csak a természettel való küzdel-

met idézi, hanem tragikus sorsszerű-

séget is sugall, a cigányságnak a lét-

tel való szakadatlan küzdelmét, ki-

szolgáltatottságát.” – írta róla Kerék-

gyártó István művészettörténész.

Festményei jelentős hányadát jóté-

kony célra ajánlotta fel, a megmarad-

tak árából, pedig elhunyt feleségének

síremléket állítatott.

Dilinkó Gábort a rendszerváltáskor

rehabilitálták, a Corvin Bajtársi Közös-

ség tagjává választották, nyugalmazott

Nemzetőr tábornoknak nevezték ki.

„Hűséges helytállásért” kitüntetést, a

Szabadság Hőse-díjat, a Magyar Köz-

társaság Érdemrend Keresztje kitünte-

tést kapott. Bizsu, ma szerény körül-

mények között Mátyásföldön, egy ott-

honban él.

Pár nappal ezelőtt, ezt mondta ne-

kem: Hogy lehetek magyar hős, amikor

többek szemében csak egy koszos ci-

gány vagyok? Még az a jó, hogy be-

szólni nem mernek! Mert, van itt még

izom...

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Híres újpesti cigányok 10 Bizsu, a festőművész

Dilinkó Gábor: Hóviharban c. olajfestménye 90x120cm. A Magyar Művelődési Intézet tulajdona
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Dilinkó Gábor 1957. Fővárosi Bíróság
felvétele Dilinkó Gábor 2007. Újpest

D



TISZTELT SZÜLŐK!

A Benkő István Református Általános

Iskola és Gimnázium a 2007/2008-as

tanévben az alábbi osztályokat indítja.

OM azonosító: 200415

5 évfolyamos képzés

• 9. évfolyam- angol nyelvi előkészítő

osztály tagozatkód: 01 • 9. évfolyam-

francia nyelvi előkészítő osztály tago-

zatkód: 02. Ezekben az osztályokban,

heti 16 órában tanulhatják tanulóink a

választott idegen nyelvet.

4 évfolyamos képzés

• 9. évfolyam – emelt szintű angol

tagozatkód: 03 • 9. évfolyam – általános

tantervű osztály tagozatkód: 04. Első ide-

gen nyelv: angol vagy francia. Második

idegen nyelv: angol, német, francia,

olasz.

Csoportbontás idegen nyelvből és in-

formatikából. A 11. 12. 13. évfolyamon

választható fakultációk lehetőséget

nyújtanak az érdeklődésnek megfelelő

tantárgyak magasabb óraszámba való

oktatására, segítve a sikeres kétszintű

érettségi vizsgát.

Jelentkezés a gimnáziumba:

Általános felvételi eljárásban, az általá-

nos iskolában kitöltött jelentkezési lap

beadásával.

Beadási határidő: 2008. február 15.

Az általános felvételi eljárás keretében

külön felvételi vizsga nélkül juthatnak be

azok a tanulók, akiknek magyar nyelv,

irodalom, történelem, idegen nyelv, ma-

tematika tantárgyakból osztályzataik 7.

év végi és 8. félévi jegyeinek átlaga leg-

alább 3.7, vagy ennél magasabb, illetet-

ve magatartás, szorgalomminősítésük

példás, vagy jó. Azokat a jelentkezőket,

akik a kiírásnak megfelelnek, felvételre

javasoljuk az OKÉV felé.

A gyengébb tanulmányi eredménnyel

rendelkezőknek az intézményen belül

írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük.

Erről külön értesítést küldünk.

Központi írásbeli megírása nem felvé-

teli követelmény, de kérésre az elért

eredményt, (az értékelő lap csatolásá-

val) figyelembe vesszük.

FONTOS DÁTUMOK: Jelentkezési lap le-

adása: 2008. 02. 15. Általános felvételi

eljárás: 2008. 02. 25-26. 14. 00 óra (kü-

lön értesítést küldünk). Ideiglenes fel-

vételi jegyzék megtekintése: 2008. 03.

12. Adatlapok módosítása: 2008 .03. 17-

18. (az általános iskolában). Értesítés a

végleges felvételről: 2008. 04. 23. (az

általános iskolán keresztül).

Elérhetőségünk:

1043. Budapest, Nyár u. 4. 

Tel/fax: 3691-851. 

Honlap: www.benko.sulinet.hu

Sikeres pályaválasztást kívánunk!

– PAVLETITSNÉ EGRESSY MÁRIA, igazgató
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Közös iskolai fenyőünnepségen kívántak egy-

másnak december 19-én boldog karácsonyt a

Megyeri Úti Általános Iskola diákjai. A kis,- és

nagydiákok ünnepi hangulatát Betlehemes

játék  fokozta, és közös éneklés tette még

emlékezetesebbé. A karácsonyvárás kedves

hagyománya, hogy  minden osztályból több,

dicséretben részesülő diák teheti fel minden

évben a hatalmas iskolai fenyőfára a saját ne-

vével és fényképével ellátott „dicsőség csil-

lagot”. Az idei karácsony „csillagocskái”: Ki-

rály Judit, Csépke Krisztina, Lengyel Richard,

Balla Ádám, Kiss Boglárka az 1.a-ból, Deák

Lilla, Márcz Petra, Szabó Krisztián, Szolnoki

Anna, Tisza Ádám az 1. b-ből, Kardos Róbert,

Bergmann Nikolett, Gazsó Boglárka, Lakatos

Patrik, Rácz Vivien a 2.a-ból, Veres Levente,

Tóth Réka, Tudja Dominik, Gyurcsik Ádám,

Papp Marcell,  a 2.b-ből, Gonda Laura, Kovács

Alexandra, Kovács Edina, Tóth Levente a 3.a-

ból, Langer Viktória, Wende Roberta, Felföldi

Bettina, Nagy Zsuzsanna a 3. b-ből, Iván Sán-

dor, Gyetvai Zsófia, Rakács Angéla a 4.a-ból,

Bincsik Fruzsina, Incze Kreistina, Kecskés Má-

té, Kimlei Levente, Váradi János a 4.b-ből,

Tóth Noémi, Timkó Andrea, Timkó Mónika,

Berki Cintia, Bagi Jusztina az 5.a-ból, Altner

Bence, Braun Bianka, Sinka Dorottya, Wende

Rebeka, Bodó Réka az 5.b-ből, Gyebnár Mar-

git, Szabó Krisztián, Kovács Péter, Sebők Fran-

ciska, Zsigó Anita a 6.a-ból, Szabó Márk és

Kolyvek Vivien a 6.b-ből, Kálmán Eszter,

Czafit Bernadett, Szabó Fatime, Kalinács Noel,

Balogh Dániel a 7.a-ból, Botond Henrietta,

Hegedűs Dorottya, Vígh Alexandra, Daróczi

Dávid, Nagy Petra a 7.b-ből, Fülöp Bence,

Bártfai Balázs, Munkácsi Györgyi, Seres Ádám

a 8.a-ból, Horváth Zsanett, Bergmann Brigit-

ta, Rózsa Benedek, Fülöp Richard, Tóth Mar-

cell a 8. b-ből. – BK

Iskolaválasztás előtt

Karácsonyi csillagok

szeretettel várja a leendő 1. osztályos gyerekeket és szüleiket a következő progra-

mokra.

2008. január 16-án (szerdán) 8-11 óra között – nyílt órák a leendő elsős tanítóknál

(gyerekeknek és szülőknek)

Gyülekezés 7:45 és 8:00 óra között. A program lehetőséget biztosít arra, hogy

mindhárom leendő elsős tanítónál egy-egy órát lássanak a szülők és a gyerekek. Az

órákra csak a szünetekben (becsengetés előtt) lehet bemenni.

2008. január 17-én (csütörtökön) 8-10 óra között – angolórák az alsó tagozaton

(gyerekeknek és szülőknek)

2008. január 29-én (kedden) bemutatjuk az iskolánkat – beszélgetés az iskola prog-

ramjáról (szülőknek)

8 órától Mező János igazgató ismertetője az iskoláról majd kb. 10 óráig az iskola

vezetői, tanítói válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

Az Angol Tagozatos
Általános Iskola

FOTÓ: HORVÁTH DÁVID
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A káposztásmegyeri lakótelep sűrűjében,

egy iskola és egy bölcsőde szomszédsá-

gában található a 8 csoporttal működő

óvoda, ahol a nevelés középpontjában a

mozgás áll. Egy komplex prevenciós

programot dolgoztak ki – és ajánlanak a

családoknak – amelynek célja, hogy a la-

kótelepen élő kisgyerekek , akiknek lét-

elemük a mozgás, megszeressék a

sportot. Mindennap van torna, az élveze-

tes sportoláshoz pedig lehetőséget nyújt

a tágas, felújított, és jól felszerelt torna-

terem, a hatalmas udvar és a rengeteg já-

tékszer. Egy (foci)edző végzettséggel is

rendelkező óvónő segít abban, hogy a

gyerekek beépíthessék életükbe a moz-

gást. Emellett hetente egyszer úszni is

viszik az ovisokat. Az egészséges életre

nevelést nem lehet elég korán kezdeni –

vallják, és ennek érdekében  hetente két-

szer sószobába viszik a gyerekeket. Az el-

múlt évben az iskolától kaptak egy na-

gyobb termet erre a célra.

Nagy hangsúlyt fektetnek a környezet

igényes kialakítására, az ízlés fejlesztésé-

re, ezért  nagyon fontos szerepet tölt be az

óvoda életében az előterek, a termek díszí-

tése. Óvodán kívüli programokat is szer-

veznek, melynek során színházi előadáso-

kat tekintenek meg. Hagyománnyá vált,

hogy jeles napok alkalmából  az Operaház-

ból az intézménybe látogat egy operaéne-

kesnő és egy fúvós zenekar, akik hangver-

sennyel szereznek élményt a  kicsiknek.  

Ügyelnek arra, hogy a kicsik és a na-

gyobb óvodások megismerjék lakóhe-

lyüket, Újpestet, ezért rendszeresen

tesznek felfedező sétákat, kiránduláso-

kat, és megtekintik a nevezetességeket.

A népszokások megőrzését, a hagyo-

mányőrzést szolgálják a néptánc órák.

A komplex nevelésben sokat segít, hogy

a legtöbb óvónő fejlesztőpedagógiai

végzettségű is. Többen szakirányú ké-

pesítéssel is rendelkeznek, amit a ne-

velő munkában felhasználnak. Például:

drámapedagógia, speciális torna, krea-

tív kézművesség, ének-zene. A családi-

as hangulat a jókedvű, mindig vidám

óvónőknek köszönhető, akik szeretet-

teljes, környezetben foglalkoznak a

gyermekekkel. Az óvodai munka egyik

fokmérője, hogy az „elballagott” egy-

kori ovisok iskolai helytállásáról na-

gyon jó visszajelzések érkeznek az óvó-

nőkhöz. 

A gyerekek számára sok közös progra-

mot szerveznek, melyeken a szülők is

részt vesznek, ilyen például: az őszi szü-

reti mulatság, a májusi gyereknap, és a

karácsony előtti barkács-délután.

Április 21-től egészen a beiratkozásig

bárki ellátogathat a nyílt napokra és

megtekintheti a foglalkozásokat.

Intézményvezető: Galambos Lászlóné
Cím: 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.
Telefon: 3806-603
E-mail: 
lakkozoovoda@ovi009.t-online.hu

Újpest ezen  óvodája egyidős a város-

rész  eme lakótelepének házaival. Is-

kola és bölcsőde is segíti az itt élő fia-

tal családok életét. A megváltozott el-

várásoknak pedig fokozatosan próbál-

nak eleget tenni, például oly módon is,

hogy  nemrégiben fejeződött be egy

átfogó felújítás, így sokkal esztétiku-

sabb, barátságosabb környezet fogad-

ja itt a leendő óvodásokat, és szülei-

ket.

Az intézményben folyik német nyelv-

oktatás az Újpesti Német Kisebbségi

Önkormányzat segítségével, támogatá-

sával, szakmai útmutatásával. Szoros

kapcsolat van a szomszédos Német Ta-

gozatos Általános Iskolával is, hisz a

legtöbb gyermek ide jelentkezik, ha el-

éri az iskoláskort. Egy héten kétszer

matek óra van a középső- és nagy cso-

portos gyerekek számára.

Másik különlegessége az óvodának,

hogy szívesen fogadják a  liszt-, és tej

érzékeny gyerekeket, akik természete-

sen speciális ételeket kapnak.

Kiemelendő még a mindennapi test-

nevelés, hiszen a mozgás fontos szere-

pet tölt be a kisgyermekek, így az óvo-

da életében. Minden héten járnak úszni

a gyerekek, telente pedig korcsolyázni,

a szabadidős tevékenységeknek meg a

hatalmas kert nyújt ideális körülmé-

nyeket.

Minden hónapban szerveznek kultu-

rális (zenés, bábos, táncházas) progra-

mokat az ovisok számára. A szülőkkel

együtt készülnek a karácsonyra, és

gyereknapra. Gyermeknapon közös

programokat, sportversenyeket ren-

deznek.

Hagyomány az ősz-,és  tavasz kö-

szöntés, a télbúcsúztató, a farsangi mu-

latság, illetve a megemlékezés a Föld-,

a víz-, és az állatok napján, emellett a

népi hagyományok megismerése, elsa-

játítása és  tisztelete.

Pozsonyi Óvoda Intézményvezető: Hasuly Imréné
Cím: 1043 Budapest, Mártírok utca 1.
Telefon: 369-0188
E-mail: 
pozsonyi@ovi007.t-online.hu

Lakkozó Óvoda

Újpest egyik legfiatalabb óvodája

Káposztásmegyeren, szép, igényes

környezetben várja a legifjabb nem-

zedéket. A névválasztás nem volt vé-

letlen, hiszen az ovisoknak és a csalá-

doknak a „nyugalom szigetét” szeret-

ték volna megteremteni. Ez meg is va-

lósult: hangulatos, jól felszerelt épü-

let, hatalmas udvar, játszótér, és még

két kisebb pancsoló medence is várja

a leendő óvodásokat.

Az intézményben hat vegyes élet-

korú csoport működik, azaz egy cso-

portban 3-7 éves korú gyerekek van-

nak, természetesen odafigyelve az

életkori sajátosságfoknak megfelelő-

en az  arányokra. Az óvoda nevelési

programja négy alappilléren nyug-

szik. Az első az anyanyelvi és kommu-

nikációs nevelés, melynek fő célja,

hogy a gyerekek befogadókká válja-

nak, a tanult kifejezéseket beépítsék

és használják a mindennapok során. A

második cél a világ tevékeny megis-

merése. Minden héten van egy séta-

nap, amikor például: vadasparkokat,

állatkertet látogatnak, de a minden-

napok megismerése érdekében  pél-

dául a helyi közértben is „látogatást”

tesznek. A hét többi részén pedig az

élményeket dolgozzák fel a gyerekek.

A harmadik alappillér a mozgás, ahol a

nagymozgástól elindulva egészen a

finommotorikáig figyelemmel kísérik

és segítik a gyerekek fejlődését, és ez

több fogalakozási területet is érint. A

szülők kezdeményezésére van nép-

tánc, emellett 5 éves kortól hetente

egy alkalommal korcsolyázni viszik a

gyermekeket. Végül nagyon fontos

szerepet szánnak az egyéni differen-

ciált bánásmódnak. Minden gyerek-

nek van egy „Én vagyok” dossziéja,

amelynek segítségével az óvónők

megtervezik az egyéni fejlesztést is.

Szakmai segítséget nyújt az óvoda

saját logopédusa, illetve a nevelési

tanácsadó fejlesztő pedagógusa és 

pszichológusa. Az óvoda 13 szakkép-

zett – néhányuk többdiplomás – óvó-

nője és 9 dadusa várja nagy szeretet-

tel a gyerekeket. A pedagógusok min-

dent megtesznek, hogy vidámabbá,

színesebbé tegyék az ovisok életét.

Évente kétszer, karácsonykor és gye-

reknapon például saját maguk mutat-

nak be előadást, mesejátékot a gye-

rekeknek. Nagyon fontosak számukra

a közös ünnepek, például december

3-a, mely az óvoda születésnapja.

Ilyenkor a gyermekek készítenek

ajándékokat az óvodának, amelyekkel

egész évben díszítik a közös helyisé-

geket.

Szülői kezdeményezésre, tetszőle-

gesen választható programként né-

met nyelvű játszóház is kínálatot je-

lent az óvodai palettán, amely az Új-

pesti Német Kisebbségi Önkormány-

zat támogatásával, segítségével jött,

jön  létre. 

Az óvodát előre egyeztetett idő-

pontban január közepétől lehet láto-

gatni.

Intézmény vezető: Majzik Ferencné 
Cím:1046 Budapest, Külső Szilágyi
út 46.
Telefon: 380-67-95
E-mail: majzik.ferencne@chello.hu

parkovi@016.t-online.hu

Park Óvoda

OktatásOktatás

AZ OLDALT ÍRTA: KUBÁT JÚLIA
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INGYENES JOGI

TANÁCSADÁS

2008. január 15-én 18-19

óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az

újpesti Fidesz-MPSZ. Helyszín: Fidesz

Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)

Bejelentkezés: H-P 11-18-ig a 369-

0905-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Wintermantel Zsolt önkormányzati

képviselő 2008. január 9-én 18-19-ig, 

Daróczi Lajos önkormányzati képviselő

2008. január 14-én hétfőn 15-17-ig

tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Buda-

pest, Árpád út 56.)

Dr. Hollósi Antal önkormányzati képvi-

selő 2008. január 14-én 18-19-ig tart

fogadóórát. Helyszín: Megyeri úti Álta-

lános Iskola (Megyeri út 20.)

TISZTELT ÚJPESTIEK!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket,

hogy irodánk 2008. évben a megszo-

kott nyitvatartási renddel működik.

Nyitva tartás: H-P 11:00-18:00-ig.

Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56.

GLOBALIZÁCIÓ – KERESZTÉNY

SZEMMEL 

A KDNP Újpesti Szervezete

tisztelettel várja Önt, családját, barátait

arra a káposztásmegyeri Szentháromság

Plébánián tartandó találkozóra, amelyen

Kiss Ulrich jezsuita atya tart előadást

„Globalizáció keresztény szemmel a mai

Magyarországon” címmel. 

Rendezvényünk ideje: 2008. január

14. (hétfő), 19 óra. Vendégünk, Kiss

Ulrich, korábban egy kozmetikai világ-

cég marketing igazgatója volt, majd si-

keres munkáját „cserélte fel” a jezsuita

rendre, és a Pázmány Péter Katolikus

Egyetem, valamint a Zsigmond Király

Főiskola oktatói tevékenységére. Várjuk

Önt is szeretettel!

– SZALMA BOTOND elnök

INGYENES 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

az MSZP Újpesti-Káposz-

tásmegyeri Szervezet (1046 Buda-

pest, Nádor u. 1.) szervezésében. In-

gyenes jogi tanácsadást tart Dr.

Csiki-Szász Elemér ügyvéd – előzetes

bejelentkezés alapján – kéthetente

hétfőn. 

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  január  11.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

„MI ITT VAGYUNK!” „KI MIT TUD?” PÓ-

DIUM rendezvénysorozat nyugdíja-

soknak. Kedves örökifjú Barátunk!

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a

"Ki mit tud?" Pódium első előadására

2008. január 23-án (szerdán) 14 órai

kezdettel kerül sor a Polgár Centrum-

ban (IV. Árpád út 66.). A zenés, szóra-

koztató rendezvényen az összes mű-

faj, kategória képviselteti magát

egy-egy színes előadás keretében.

Érdeklődni lehet személyesen az

MSZP IV. kerületi szervezetének iro-

dájában a Nádor utca 1. szám alatt

hétfőtől-péntekig, 12:00-18:00 óra

között, vagy telefonon a 369-42-05-

ös számon. Minden kedves érdeklő-

dőt szeretettel várunk!

– KISS PÉTER, CSIZMÁR GÁBOR 

országgyűlési képviselők

KIÁLLÍTÁS

A Karinthy Frigyes Általános Művelő-

dési Központ Galériája Simon András

grafikusművész és Simon Gyöngyös

festőművész közös kiállítására várja

az érdeklődőket január 11 és február

3. között. A Galéria kiállítása térítés-

mentesen látogatható minden hét-

köznap 10-18 óra között.

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ

Ovis-sulis Színház Január 11-én 10

órakor  és 14.30 órakor: A hattyúk ta-

va. Mesejáték Csajkovszkij zenéjével.

A Nektár Színház előadása. Bérletes

előadás. Jegyek korlátozott számban

az előadás előtt válthatók. Jegy ára:

700 Ft 

Vasárnapi Színház Január 13-án  10

órakor: Pocahontas-mese-musical . A

Szabad Ötletek Színháza előadása. Je-

gyek 1000 Ft-os egységáron váltha-

tók az információs pultnál.

SZÜLŐKLUB A NAPRAFORGÓBAN

2008. január 10-én, csütörtökön este

18 órakor a klub vendégeként Dorogi

László természetgyógyász, hang-

masszázs terapeuta, reflexológus tart

bemutató előadás, melynek témája: a

hangmasszázs terápia – gyógyterápia

gyerekeknek.

Keleten több mint 5000 éve alkal-

mazzák a hangok gyógyító erejét a

szellem, a test és a lélek harmóniájá-

nak helyreállításában. A hangmasz-

százs terápia hozzásegít a test ener-

giamezejében keletkezett zavarok

helyreállításához, támogatja az im-

munrendszer felerősödését. A terápia

korhatár nélkül alkalmazható. 

Január 31-én és február 7-én (csü-

törtökön) este 18 órakor a Szülőklub

meghívott vendége Molnár V. József,

magyar néplélektan kutató, aki "Az

emberélet szentsége" címmel tart két

különböző előadást, kezdve az ember

születésétől, a serdülőkorig, előtérbe

helyezve a család, a gyermekkor sze-

repét, ezzel is segítve a szülőket a

gyermeknevelésben, a család harmó-

niájának megteremtésében.

„Egyre nagyobb szüksége érik a ré-

gi ember élete-adta hiteles minták-

nak” – valljuk mi „napraforgósok” és

ezért szervezzük a két előadást,

melyben Józsi bácsi szavai a régi szo-

kásokat illetően az ember szívéig-

lelkéig hatolnak. 

Következő alkalommal Vekerdi Ta-

más pszichológus lesz a vendég-elő-

adónk.

Címünk: Napraforgó Képességfej-

lesztő Központ, 1048. Budapest, Me-

gyeri utca 226 fszt.

www.napraforgoalapitvany.hu

JÉG ÉS RENDEZVÉNY CENTRUM 

2008. január 19-én, 17 órakor:

Xenophonia Lovas Show 

Január 19-én 17 órától a

Xenophonia Lovas Show keretein be-

lül lovasokat engednek be a Jég és

Rendezvény Centrum küzdőterére. Az

egykor jeges talajt homok váltja fel,

az adott programhoz illeszkedve,

hogy ellephessék a teret az íjászok,

huszárok, kaszkadőrök, vagy a lovas

ugró bemutató lovasai. A remek han-

gulatról és a látványról többek között

Sasvári Sándor, Koltai Polly és csapa-

ta, Kassai Lajos lovas íjász és csapata

gondoskodnak. 

Három jegykategória van: 3.200.-,

3.800.-, és 4.700.- Ft.

2008. január 26-án  20 órakor: Csá-

szárok bálja. A Budapest Balett mű-

vészei a 30 fős Magyar Strauss Zene-

kar segítségével, báli hangulatot va-

rázsolnak a Jég és Rendezvény Cent-

rumba, mégpedig úgy hogy a csarnok

maga is „estélyi ruhát” ölt. Képzeljük

el, hogy egy exkluzív környezetben,

Strauss hallgatása közben, szemünket

gyönyörű, klasszikus ruhaköltemé-

nyekben forgó párok látványával ké-

nyeztetjük. Még fokozottabb az él-

mény, ha mindezt egy szépen terített

asztal mellett ülve is tehetjük, és kí-

vánságainkat pincérek lesik. Ezt teté-

zi a speciális színpad, ami megterem-

ti a lehetőséget arra, hogy a közönség

is a darab szereplőjévé válhasson.

Öt jegykategória van: 18.000.- (el-

ső sor + vacsora), 14.000 (2-5. sor +

vacsora), 12.000 (6-10. sor + vacso-

ra), 8.000.-, 6.000.- (mindkettő le-

látó, vacsora nélkül).

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem, Uram! A BKIK. IV.

kerületi Tagcsoportja 2008. január

28.-án (hétfő) 17 órai kezdettel a

Tagcsoport székhelyén (1042 Buda-

pest, Árpád út 56.) 

VÁLLALKOZÓI FÓRUMOT 

rendez. Aktuális kérdések az adózás-

ban… címmel, melyre tisztelettel

meghívjuk.

Előadó:  Dolnai Ottó Tamásné –

APEH Behajtási Főosztály igazgató

helyettese.

A rendezvény ingyenes minden ér-

deklődő vállalkozót tisztelettel vá-

runk.

Részvételi szándékukat kérjük, szí-

veskedjenek jelezni a 370-0386 tele-

fonszámon, vagy a 4ker@bkik.hu e-

mail címen. Tisztelettel: 

– KEZTYÜS JÓZSEF, IV. kerületi 

Tagcsoport elnök sk.

LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT

A DélUtán 35 év feletti embereknek

nyújt ingyenes telefonos lelkisegély

szolgálatot  a 06-80/200-866-os te-

lefonszám hívásával minden nap

(hétvégén és ünnepnapokon is) 18-

tól 21 óráig. 

A szolgálat jogi-, és betegjogi ta-

nácsadást nyújt minden hónap első és

harmadik csütörtökén, orvosi tanács-

adást minden második szerdán, csa-

ládi, párkapcsolati, szomszédsági

konfliktuskezelés (meditáció) hívó

száma: 06-30-377-9030.

PÓTSZILVESZTER

A HAKME Egyesület pótszilveszterre

hívja az újpestieket január 26-án 20

órai kezdettel a Berda József u 48.

szám alatti helyiségébe. 

A zenét a 07 Zenekar szolgáltatja és

lesz tombola is. Asztalt foglalni a 06-

30-585-1972-es telefonszámon le-

het, az 1500 forintos belépő a hely-

színen fizetendő.

RUHAVÁSÁR

A Budapest-Káposztásmegyeri Re-

formátus Egyházközség ruhavásárt

rendez február 4-én és 5-én, (hét-

főn, kedden) 10-18 óráig a Karinthy

Frigyes ÁMK Közösségi Házában, a

Lóverseny tér 6. szám alatt.

KULTURÁLIS PROGRAMOK
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INGYENES PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS ÉS
TANÁCSADÁS kéthetente hétfőn. A

pénzügyi tanácsadás banki, biztosítási,

nyugdíj- és egészségbiztosítási, befek-

tetési és hitelezési szolgáltatásokra ter-

jed ki. Információ és jelentkezés a

369-4205 telefonszámon hétköz-

nap 12.00-18.00-ig.

KISS PÉTER ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVI-
SELŐ ÚR 2008. év első félévében fo-

gadóóráit a táblázatban megjelölt

időpontokban tartja. Jelentkezni le-

het telefonon is időpont egyeztetés

céljából, az alábbi számon: 06-

1/441-4733.

Január 30. szerda 18.30 IV. ker.

Polgármesteri Hivatal. Február 27.
szerda 18.30 IV. ker. Polgármesteri

Hivatal. Március 26. szerda 18.30 IV.

ker. Polgármesteri Hivatal. Április
30. szerda 18.30 IV. ker. Polgármes-

teri Hivatal. Május 28. szerda 18.30

IV. ker. Polgármesteri Hivatal. Június
25. szerda 18.30 IV. ker. Polgármes-

teri Hivatal.

BORUZS ANDRÁS IV. ke-

rület Újpest Önkor-

mányzat 1042 Budapest István út

14. Egyéni képviselő, 15. választó-

kerület (Megyer-Székesdűlő) –

SZDSZ frakcióvezető. Tel.: 232-

1501, fax: 380-6341. e-mail:

boruzsa@ujpest.hu. Fogadóóra:

Megyeri Úti Általános Iskola, min-

den hónap első hétfőjén 16.30-

17.30

KOVÁCS SÁNDOR, listás SZDSZ kép-

viselő IV. kerület Újpest Önkor-

mányzat. 1042 Budapest István út

14. Fogadóóra: Megyeri Úti Általá-

nos Iskola, minden hónap első hét-

főjén 16.30-17.30

Szabad Demokraták Szövetsége

Újpesti Szervezet 1042 Budapest

Árpád út 56. Tel.: 788-0802 (mun-

kaidőben).

E-mail: info@szdszujpest.hu Kedden

és csütörtökön 16-19 óráig szemé-

lyesen is várunk minden érdeklődőt.

INGYENES JOGTANÁCSADÁS
Az SZDSZ Újpesti Szervezete és Dr.

Kovács Pál ügyvéd ingyenes jogta-

nácsadást szervez a kerület polgá-

rainak. Időpont: Minden páros hét

pénteken 15-16h. Helyszín: 1042

Budapest, Árpád út 51.

Telefon: 370-0682

Előzetes bejelentkezés nem szüksé-

ges, minden érdeklődőt szeretettel

várunk!

– BORUZS ANDRÁS, 

SZDSZ újpesti elnök

Pártok, CivilPártok, Civil

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu

Bod György
faszobrászművész kiállítása

január 10-től január 27-ig

Novák András
festőművész kiállítása január

10-től január 27-ig

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

kkiiáállllííttáássaa::

Újpesti Polgár Centrum, 

IV., Árpád út 66.
A kiállító termek naponta 11-18 óráig,

szombaton 9-18 óráig tartanak nyitva.

HÉTFŐ:  SZÜNNAP

Szakmai tárlatvezetés:

Kedden: 15-18 óráig

Csütörtökön: 11-14 óráig

Szombaton: 9-12 óráig

Csoportos látogatás esetén 

bejelentkezés Gelléri Istvánnál, 

a 379-3114-es telefonon

TE… meg ÉN…
Vasárnapi randevú egymással… 

és a Hangulat zenekarral minden

vasárnap 17.00–21.30 óráig

Itt társra találhat… 

Zene… tánc… büfé

Belépő 700,- Ft-os áron 

váltható a helyszínen

A Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házában:

– Január 15-20-ig (keddtől szombatig 9–18

óráig, vasárnap 9-17 óráig) hüllő és ás-

ványkiállítás, valamint virágvásár várja az

érdeklődőket. Belépő: óvodai és iskolai cso-

portoknak 300Ft/fő, családi jegy 1600 Ft.

– Január 26-án 10-12 óráig: a Mimikri

Bábszínház előadása: Kismalac és a

farkasék. Belépő: 700 Ft/fő.

A Karinthy Frigyes ÁMK Főépületében:

– Január 18-án, pénteken 17–20 óráig a

gyermektanfolyamok-ovi néptánc, ovi

torna, akrobatikus rock&roll, ritmikus

sportgimnasztika, Adonika Táncművésze-

ti Stúdió, Salsa Mojito Tánciskola, Yoshimi

Ju-Jitsu, Fashion Dance, Éva Funky Hip-

hop Fitness-bemutatója. Belépő: 400 Ft.



z elismerést, amelyet öt évvel

ezelőtt Demján Sándor a Vállal-

kozók Országos Szövetsége tá-

mogatásával alapított, a tele-

vízió nyilvánossága előtt adták át az el-

múlt év decemberének 7. napján.

A Prima Primissima díj a legendás lo-

vat, Kincsemet ábrázoló, Zsolnay ero-

zinból készült szobra, öt évvel ezelőtt

éppen Schrammel Imre keze nyomán

készült el. A díjátadás kedves mozzana-

ta volt, hogy a művész egyben saját al-

kotásának is örülhetett.

– Amikor öt évvel ezelőtt megbízást

kaptam a díj elkészítésére, Kincsem, a

világ talán legismertebb és legsikere-

sebb versenylovának megformálására,

éreztem, hogy különös kapcsolat lesz a

mű és az alkotó között. Rendkívül kevés

volt a rendelkezésemre álló idő, szep-

temberben jött a felkérés és december

elejéig 25 lovat kellett elkészítenem a

Zsolnay gyárral. Próbagyártásra sem

volt idő, a porcelán rendkívül kényes és

kiismerhetetlen anyag, a megrendelő

megszabta, hogy 54 centiméter „ma-

gasságú” lehet a patától a füle hegyéig

és hogy Zsolnay erozinból legyen. Fizi-

kai ismeret, anatómiai tudás, tapaszta-

lat és a porcelángyáraknál eltöltött

több éves munkakapcsolat segített a

feladat elvégzésében.  Amikor elké-

szültünk, mi tagadás, viccelődtem is,

„járna” nekem belőle egy példány, de

hát ez kivitelezhetetlen volt. Arra meg

nem is gondoltam, hogy egyszer díja-

zott leszek…

– Öt év elteltével mégis megvaló-

sult, a Kincsem hazakerült…

– Igen, és ott áll a szobámban. Való-

ban boldoggá tett az elismerés, a sok

jókívánság, amit a díj átvétele óta kap-

tam.

– Amikor a beszélgetésünk időpont-

ját egyeztettük, Ön rögtön azt javasol-

ta, hogy találkozzunk a Könyves Kál-

mán Gimnázium esedékes öregdiák ta-

lálkozóját megelőzően. Ennyire élő

kapcsolatot ápol egykori középiskolá-

jával?

– Olyannyira, hogy minden évben

az Öreghalász étteremben találkozom

öreg barátaimmal. Mi a legkemé-

nyebb ötvenes években voltunk diá-

kok, 1952-ben érettségiztünk, még

tiszta fiú osztályban, nyolcosztályos

képzésben. Persze szerettünk a szü-

netekben és jövet-menet átpillantani

a szemközti Kanizsay Dorottya Leány-

gimnáziumba járó hölgyekre. Ka-

maszkori lángolások, szerelmek idő-

szaka volt ez, persze igyekeztünk ta-

nulni is. Nem voltak ezek könnyű évek

a számunkra, de a tanáraink életében

sem, mégis életem meghatározó sza-

kaszát jelentették. Tanulmányaimat

nem a Könyvesben kezdtem, hanem

Nagykanizsán, ráadásul egyházi isko-

lában. A szüleim elváltak, ami az én

életemre is hatással volt, ennek ered-

ményeként kerültem Újpestre. Kőke-

mény zalai tájszólással léptem át az

osztályterem küszöbét, és csodák

csodájára a fiúk nemhogy kicsúfoltak

volna emiatt, vagy hátraszorítottak

volna: befogadtak. Ráadásul egy kis-

városi élet fogadott Újpesten, ami

sokban hasonlított az otthonira, ismét

jó tanároknak örülhettem, jól éreztem

magam. Évekkel később már apaként

„jártam” ide, Zoltán fiúnk 1979-ben

itt érettségizett. Azután a családi ha-

gyomány tovább folytatódott, na-

gyobbik unokám, Bence is a Könyves-

ben érettségizett. Balázs, a legfiata-

labb Schrammel, a Babits Gimnázium-

ban készül majd a matúrára. Úgyhogy

az iskola száz évéből ötven a szemem

előtt pergett le. Ezért is volt megtisz-

teltetés, hogy a jubileum alkalmából

felavatott Babits domborművet,

amely az iskolaépület falát díszíti, én

készíthettem. 

– A Könyvesben dőlt el, hogy Ön

képzőművész lesz?

– Részben, de nem tagadom, hogy

a véletlenen is múlott. Apám és

anyám családjában mindenki zenélt,

volt a családban színész, író, egyéb

színházi ember. Ma már tudom, nem

lettem volna jó zenész. A Könyvesben

egyik évben farsangkor színi előadás-

ra készültünk, mivel jól rajzoltam, úgy

döntöttek a többiek, én leszek a dísz-

lettervező. Az előadás sikerére már

nem emlékszem, már ha volt ilyen, de

rám ragadt, hogy én díszlettervező le-

szek, és felvételizni fogok az Iparmű-

vészeti Főiskolára. Megpróbáltam, de

eltanácsoltak, mondván nem vagyok

alkalmas erre. Ma már azt is tudom,

valóban nem lettem volna jó díszlet-

tervező. Azután mellém lépett egy

férfi és azt mondta: „mester, szedje a

cókmókját és jöjjön velem”, én pedig

követtem. Aki életemben először

mesternek szólított, az Borsos Miklós

szobrász volt, ő lett a tanárom. De

előbb volt egy kis kitérő, két évig öt-

vösnek tanultam, ami ugyan nem tet-

szett, de jobb volt, mintha elvisznek

katonának. Ezt követően tanultam a

kerámiakészítést, mintázást, és

1957-ben diplomáztam. Szinte ezzel

egy időben tanítani is kezdtem a főis-

kolán a szakmát és folytattam ötven

éven át.

– A kerámia egyértelmű elkötele-

zettséget jelent Önnél a porcelánhoz,

mint anyaghoz? 

– Szeretem a porcelánt, sejtelmes,

sokszor „megközelíthetetlen anyag”.

Dolgoztam művészeti tanácsadóként az

ország három legjelentősebb porcelán-

üzemében, Hollóházán, Herenden, Pé-

csett, a Zsolnay gyárban és külföldön is

sokhelyütt. Nemrégiben elkészült kar-

neváli sorozatomat Herenden készítet-

tem. Mégis úgy érzem, szobrászi vénám

az erősebb és kerámiáim – néhány ki-

vételével – ezt tükrözik

Amikor az ötvenes években főiskolás

voltam, a korszaknak szigorú szocreál

stúdiumain ismerkedtem a művészettel.

Ebből a bezártságból a hatvanas évek

elején lassan már beáramló információk

segítettek kitekinteni, azonosultam az-

zal a művészetszemlélettel, mely szerint

a művészt jobban érdeklik a természet

teremtő erői, mint  a létrejött formák.

Ennek szellemében tanulmányozni

kezdtem az anyag földfelszíni formáció-

it és kutattam létrejöttük okát. Eljutot-

tam ahhoz a felismeréshez, hogy a ter-

mészet erői a világmindenség anyagait

gömbformákba rendezik és a földi élet is

ezt a formát találta célszerűnek. Az em-

beri civilizáció ezzel ellentétben a jól

definiálható szögletes formákat kedveli,

amit a természet nem szeret. Vizsgáltam

a gömbszerű és a szögletes formákon a

legjellemzőbb erőhatások nyomait, azt

tapasztaltam, hogy ami a gömbszerű

formát alig deformálja, az az erő a koc-

kát átalakítja. Tanulmányoztam a belül-

ről robbantott mértani formák alakvál-

tozásait és ebből értettem meg a külső

környezeti erők és a belső ellenerők

küzdelmének morfológiáját. Agyagból

pontosan mintázott emberalakoknál a

kísérlet  meglepő eredményt hozott: a

figurák úgy változnak,  ahogy mi, embe-

rek is tesszük életünk során. Keramikus-

ként sokszor keresem  az anyagok belső

szerkezete és külső formája közti össze-

függéseket és az azt is, hogy a föld

anyaga miként változik a levegő és a víz,

és a tűz hatására. Alkotásaim többsége

ezért nemcsak kerámiaanyagokból ké-

szül. – BANGHA KATALIN

Prima Primissima – a díjak díja
Schrammel Imre, újpesti keramikus- és szobrászművész nem titkol-

ja: nagyon boldog volt, amikor megtudta, hogy neki ítélték a kép-

zőművészek kategóriájában a 2007.évi a Prima Primissima díjat.

„Ez a díjak díja, a ma Magyarországon kapható legnagyobb elis-

merés” – mondja találkozásunkkor a Kossuth-díjas művész, szám-

talan magyar és külföldi díj, kitüntetés tulajdonosa, a Magyar

Iparművészeti Egyetem  nyugalmazott rektora, több külföldi

egyetem vendégtanára.
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gykor ölték egymást hitelveik

különbözősége miatt a több he-

lyen és időben fellángoló vallás-

háborúkban. Természetesen,

nem elsősorban az elvek, hanem inkább

a hatalomféltés miatt… Szomorú lapjai

ezek a történelemnek, szégyenfoltja az

Egyház történetének. Még néhány évti-

zede is megtörtént, hogy nem mentek

be egymás templomába a különböző fe-

lekezetű papok és híveik. Vagy, ha még-

is bementek, akkor kölcsönösen tiszto-

gatták magukat és a helyet, hogy a más

szellemiség, vagy az „ördög eltávozzék

tőlük” – amit a másik hozott…

Ez mind a keresztyénség botránya,

ami jogosan botránkoztatta a kívülálló,

egyházakat kritikusan szemlélő embe-

reket. Gyűlölni a másikat, miközben

mindegyik azt állítja magáról, hogy ő az

igaz egyház (a másik pedig tévtanító) –

ez a legvisszataszítóbb dolog, amivel az

egymásra acsarkodó vallási felekezetek

kivívták a nem-hívők ellenszenvét, és

ez áll a legtávolabb az Egyházat meg-

szülő Jézus Krisztus személyétől és ta-

nításától.

Ő azt mondta: „Arról fogja megtudni

mindenki, hogy az én tanítványaim

vagytok, ha szeretitek egymást” (János

evangéliuma 13,35). Ez tehát az igaz

egyház egyik legfontosabb kritériuma!

A különbözőségeink ellenére ez a Jézus

Krisztus köt minket össze – és az a csoda

történik, hogy a tanbeli és történelmi

gátak olyan mértékben zsugorodnak

össze, amilyen mértékben a felek köze-

ledni tudnak Jézushoz.

Újpesten régi hagyománya van a fele-

kezetek párbeszédének, barátságának

és együttműködésének. A történelmi

egyházak lelkipásztorai havonta egy al-

kalommal közös vacsora mellett beszélik

meg örömeiket és gondjaikat. Káposz-

tásmegyeren néhány éve együtt kopog-

tattak be 8 ezer lakásba katolikusok és

baptisták, reformátusok és evangéliku-

sok, hogy a gyülekezetekbe hívogassa-

nak. Fiataljaink is találkoznak évente,

vagy kiemelt alkalmakkal.

Minden év január 3. hetében esténként

közös alkalmakra jönnek össze a gyüleke-

zetek, amelyet „ökumenikus imahétnek”

neveznek. A közös célok hoznak össze

bennünket: imádkozni és tenni a világért,

amelyben élünk. Szeretnénk Jézust Krisz-

tust adni és kiábrázolni, mert szerintünk

az embereknek Őrá van szükségük. Sze-

retnénk Isten Országának jó ízét megjele-

níteni, azt a szeretetet, ami gyógyít –

mind a világot, mind az egykor bűnbe

esett, egymást megsebző egyházakat.

– ZÁMBÓ ANDRÁS, református 

lelkipásztor, Káposztásmegyer

Egykori ellenségek
– ma kézen fogva…
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Rendőrségi hírek

KÓRHÁZI SZARKÁT FOGTAK

December 16-án SZ. L. az újpesti Károlyi korházból eltulajdonította az egyik beteg

mobiltelefonját. A tolvajt rövid időn belül elfogták a rendőrök, s amikor igazoltta-

ták, a lopott mobiltelefon is előkerült. A telefont bűnjelként lefoglalták. Az eljárás

során megállapították, hogy az elkövető ellen több hasonló jellegű bűncselekmény

elkövetése miatt rendeltek el eljárást, ezért bűnismétlés veszélye miatt a IV. kerü-

leti rendőrök kezdeményezték előzetes letartóztatását. Ezt a bíróság is megalapo-

zottnak látta, s elrendelte. Így a rácsok mögött várja ügye további alakulását. 

GPS-TULAJDONOSOK FIGYELMÉBE

Ismeretlen tettes ellen indítottak eljárást az újpesti rendőrök december 20-án,

lopás miatt. Történt ugyanis, hogy az elkövető egy gépkocsi oldalablakát  betör-

te, a navigációs rendszert elvitte. A sértett az Árpád úton lévő egyik műszaki bolt-

ban felismerte a tulajdonát képező GPS-t, értesítette a rendőrséget. A műszaki

boltban lévő vételi jegy alapján a már korábban is gépkocsifeltörések miatt gya-

núsítottként kihallgatott személyre bukkantak, illetőleg a vételi jegyen másik GPS

is szerepelt, mely bűncselekményből származott. Kihallgatása megtörtént. 

ERŐSZAKOS RABLÓK

2007. december 26-án indított eljárást az újpesti rendőrség ismeretlen tettesek

ellen rablás miatt. Egy hat főből álló társaság – 14 és 18 év közötti fiatalok – ka-

rácsony másnapján, 22:30 körüli időben a 14-es járatszámú villamoson bántal-

mazott egy fiatalembert. A Bőrfestő utca és Káposztásmegyeri végállomás kö-

zött odaléptek a 19 éves sértetthez és felszólították, hogy adja át értékeit. Mi-

vel első szóra nem engedelmeskedett, tettlegességig fajult a helyzet. A földre

lökték, megrugdosták. A zsákmány, amit a szerencsétlenül járt fiataltól elrabol-

tak mindösszesen 15ezer forint készpénz és mobiltelefonja volt. Ráadásul nem

is örülhettek sokáig a friss szerzeménynek, mivel egy órán belül máris rendőr-

kézen voltak, s előzetes letartóztatásukat kezdeményezték. A döbbenetes a tör-

ténetben, hogy a bíróság azon nyomban a tárgyalásról szabadon bocsátotta

őket, sőt, még csak lakhelyelhagyási tilalmat sem rendelt el. Így a bűnismétlés

veszélye ugyan fennáll, mégis szabadlábon védekezhet a társaság. 

Az ökumenikus imahét alkalmai minden nap este 6-kor kezdődnek az alábbi

januári időpontokban és helyszíneken:

21. hétfő: Egek Királynéja római katolikus templom – Szent István tér

22. kedd: Evangélikus templom – Lebstück Mária utca 36.

23. szerda: Szaléziek temploma – Megyeri út/Fóti út sarok       

24. csütörtök: Baptista imaház – Kassai utca 26.

25. péntek: Szentháromság Pébánia – Káposztásmegyer – Nádasdy

Kálmán utca 2-4.

26. szombat: Újpest-Újvárosi református templom – Attila utca 118.

E

A képen látható személyek az Újpesti Napló előállítását is végző

nyomdában eltulajdonítottak pénztárcát, személyes iratokat.

Kérjük aki felismeri őket, értesítse a nyomdánkat: 272-2290. 

A sikeres nyomravezetőnek jutalmat ajánlanak fel.



Nagy küzdelmek várnak ránk

– Először is szeretnék gratulálni, hogy téged választottak a tavalyi

év legjobb női játékosának. Gondolom sokat jelent ez neked. Milyen

eredményeket tudtál fölsorakoztatni, hogy te kaptad ezt a címet?

– Többek között válogatott tag vagyok, de a bajnokság végén

én kaptam meg a legjobb hátvéd díját. Három éve vagyok a csa-

pat kapitánya, talán ez is számíthatott. 

– Ahhoz, hogy valaki csapatkapitány legyen, milyen tulajdon-

ságok kellenek?

– Elsősorban az szükséges, hogy mindenki elfogadja az illetőt, esetleg felnéznek

rá. Nálunk, lányoknál az is fontos, hogy kedveljük a csapatkapitányt. 

– Hogy kerültél a jégkorongozás közelébe, mióta vagy a mostani csapatodnál?

– 1999-ben kezdtem el hokizni. Az unokaöcsém már űzte ezt a sportot, így kezd-

tem a fiúkhoz lejárni edzésre. Így hát kezdetben fiúkkal edzettem – egészen fiatal

korban még nincsenek külön lány csapatok –, lányokkal 2002 óta jégkorongozom. A

csapat szinte változatlan, csupán névváltozás történt, ez a negyedik bajnokságunk,

amikor az UTE színeiben játszunk. 

– A női hokit elismerik annyira, mint a férfiak játékát?

– Egyértelműen nem. Bár sokat javult a helyzet, még nagyon nagy a különbség.

Egy férfi talán meg tud élni a sportból, itthon egy nő csak munka mellett engedheti

meg magának ezt a „hobbit”. Talán ha nagyobb nyilvánosságot kapna a női szakág, az

ismertség meghozná az elismerést. 

– Te mivel foglalkozol „főállásban”?

– A Testnevelési Egyetem sportmenedzser szakára járok. Továbbra is szeretnék a

jeges sportokkal foglalkozni. 

– 2008-ra milyen célokat fogalmaztál, illetve csapatszinten mit fogalmaztatok meg? 

– Január végén ér véget a bajnokság alapszakasza, utána kezdődik a rájátszás. A

Ferencvárossal rendre kiélezett meccseket játszunk. Tavalyelőtt ők nyerték a bajnoki

címet, előtte mindig mi, úgyhogy idén nagyon izgalmas lesz a bajnoki döntő. Szeret-

nénk elnyerni az aranyérmet. Idén tavasszal Miskolcon rendezik a női világbajnoksá-

got, ott is szeretnénk sikeresen szerepelni.  

Sok sikert kívánunk a tervek megvalósításához Gyöngyinek és a csapatnak egy-

aránt! – TK

Szlaby Gyöngyit, az UTE-Marylin jégkorongcsapat kapitányát 2007.

végén az év legjobb női játékosának választották. Ennek kapcsán

beszélgettünk vele.

Edzőmeccs a kanadaiak ellen

Történelmi mérkőzést láthattak a nézők a Megyeri úton január elején. Az Újpesti TE

jégkorongozói a kanadai Mc Gill csapata ellen játszottak edzőmérkőzést. 

A négyszáz néző előtt zajló összecsapáson összesen hat gól született, végül a ven-

dégek győztek 4-2-es eredménnyel. A kanadai egyetemi csapatról tudnivaló, hogy

ők játszották 1875. március 3-án Montreálban az első, jegyzőkönyvbe rögzített, hi-

vatalos mérkőzést a jégkorong sportág történetében. A kanadai csapatban egyete-

mista fiatalok játszottak, egyik kiválóságuk, Martin Raymond a nemzeti válogatott-

nak is tagja. 

Döbbenetes tempót diktáltak a vendégek, kihasználtak minden adódó – még a le-

hető legapróbb – lehetőséget is. A hazai csapat az első két harmadban szinte csak

szemlélődhetett, próbálták felvenni a ritmust. Az utolsó játékrészben már remek tel-

jesítményt láthattunk az újpesti hokisoktól is. A házigazda csapat két gólszerzője

Zlocha és Berta volt. 

Igen sok test-test elleni küzdelem volt a mérkőzésen, a végén még egy nagyobb

verekedés is kitört, amiből a mieink is kivették részüket. 

Baróti Zsolt, az újpestiek edzője a következőképp kommentálta a mérkőzést: – A

főpróba nem sikerült, de remélhetőleg az előadás vasárnap a várt eredményt hozza

majd. Rendkívül agresszív hokit játszott az ellenfelünk, technikai hiányosságaikat

pedig rengeteg korcsolyázással és test-test elleni ütközéssel kompenzálták, ezáltal

hihetetlen sok korongot szereztek. Tipikus kanadai stílusú hokit láthattunk. Ugyan-

akkor rajtunk érződött, hogy „csak” edzőmeccsként tekintettünk erre az összecsa-

pásra, és mindenki tudatában benne volt, hogy vasárnap fontos bajnoki vár ránk a

Dunaújváros ellen. – TK
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Keleti Ágnes
tornász, ötszörös
olimpiai bajnok,
A Nemzet Sportolója
Születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulálunk és jó

egészséget kívánunk Keleti Ágnesnek!

• 1921. január 9-én született Budapesten, a magyar torna sport legeredmé-

nyesebb versenyzője. 

• 1937-től a budapesti Vívó és Atlétikai Clubban sportolt, majd 1938-ban a

Nemzeti Torna Egyletbe igazolt.

• 1945-től a Postás, 1950-től a TF versenyzője volt.

• 1952-ben a Helsinki Olimpián talajon aranyérmes lett.

• 1954-ben igazolt klubunkhoz, és a Dózsa sportolójaként az 1956-os

Melbourni Olimpián 4 aranyérmet szerzett.

• Az olimpiáról nem tért haza, Izraelben telepedett le és ott edzőként és főis-

kolai tanárként tevékenykedett.

• 2004-ben a Nemzet sportolójává választották.

Az UTE Mini 
sikere Bécsben
Az UTE Mini I. csapata (U10), janu-

ár 3-án és 4-én nemzetközi jégko-

rongtornán vett részt Bécsben az

Albert Schulz Halle-ban, a Vienna

Capitals csarnokában. A tizenhar-

madik alkalommal megrendezésre kerülő Három Királyok Tornára tizenkét csapat

nevezett Ausztriából, Csehországból, Magyarországról, Németországból és Er-

délyből. A csapatok az első nap – két hatos csoportban – a selejtezőket játszot-

ták. Az UTE csoportelsőkét került a hat csapatos döntőbe.

A döntőben az UTE kitűnően szerepelt, veretlenül lett első és nyerte el a dí-

szes serleget. A második helyen a MAC Budapest, a harmadik helyen a KAC Kla-

genfurt csapata végzett.

Az eredmények: UTE – Red Bull Salzburg: 1-1, UTE – EAC Junior Capitals: 6-2,

UTE – KAC Klagenfurt: 2-1, UTE – Csíkszereda: 4-3, UTE – MAC: 5 - 1

A keret: Bálint Tamás, Garbacz Máté, Heller Dániel, Kovács Nándor, Kovács Má-

té, Nagy Barnabás, Oroszi Álmos, Pintér Hanna, Rácz Levente, Simotics Ferenc,

Szalma Zsolt, Szlépka Armand, Velkey Vince, Zsigmond Bence.

Garbacz Máté elnyerte a torna legjobb kapusa címet.

Edzők: Keszthelyi Miklós, Nagy Attila – TK



– Mit gondol, miért kapta az elisme-

rést?

– Gondolom a média területén kifej-

tett munkásságomért jutalmaztak meg.

Jól esett, hogy emlékeztek rám, mivel

most már egy ideje – két hónapja –

nyugdíjban vagyok. Őszintén szólva

meguntam azt a fajta kötöttséget, ami

igazán nem is illik hozzám. A futballt to-

vábbra is imádom, de amit idehaza ját-

szanak, az legfeljebb labdarúgás. Most

már nem tudnék jót írni róla. Nincsen

magyar futball. Rosszat írni, rosszat

mondani pedig nem egy hálás dolog. 

– Az utánpótlás-nevelésben sem lát

jövőt?

– A Magyar Labdarúgó Szövetség igen

nagymértékben elvesztette régi tekinté-

lyét, s gyakorlatilag minden más szem-

pontot figyelembe vesznek a labdarúgá-

son kívül. Edző, kapus, játékos - senki

sem számít, csak a pénz. Ez már nem

sportág, hanem üzletág! 

– Mi lehet a megoldás akkor? 

– Semmi. Finoman szólva: piacgazdál-

kodás van. Profitorientált lett a világ. El-

keserítő, mert dilettáns dolog, ami a mai

magyar labdarúgás területén zajlik. 

– Meséljen arról, amikor még rajonga-

ni tudott a hazai fociért.

– Imádtam a futballt. Két kedvenc csa-

patom volt: az Újpest és a Vasas. Az ő pár-

harcuk mindig különleges eseményt je-

lentett. Gyerekkoromban a VII. kerület-

ből, a villamosütközőn jártam ki a stadi-

onba. Már csak azért is, mert Szusza Feri

személyes nagyon jó barátom volt. Ez

vonzott Újpestre. A mai napig – immáron

hetven éve – rendszeresen járok a kerü-

letbe. Sokáig itt is éltem. Most a Külváro-

si Kávéház a törzshelyem, ahol összejön-

nek az újpesti sportolók, sportbarátok.

Ott is rendre felteszik a kérdést, hogy mi-

ért nincsen magyar futball, amikor tele

van az ország sportszerető emberekkel,

akkor csak erre nincs pénz?! Hát igen,

egy gólból húsz százalékot nehéz lenyúl-

ni. De nem szeretnék politizálni…

– Ezek szerint már nem is jár mecs-

csekre?

– De igen, mert a „kedvenc fiam” Gyé-

mánt Valentin, a népszerű táncdaléne-

kes, megszállott Újpest-drukker és ma-

gával cipel engem is. Ennyi a kapcsola-

tom most a sporttal. Manapság azonban

kicsit ő is elkeseredett, hiszen nem azt

látja, mint amit a „nagy” Újpest csapatról

ő gondol. 

– Most már nem lesz miatta gondja,

mert mint említette, idén nyugdíjba vo-

nult…

– Nem könnyű pályafutás végén, a

kritikáim miatt sokszor bűnhődtem. Egy

évig nem engedtek írni, csak fényképez-

nem volt szabad. Úgy, mint fotóriporter,

szerepelhetett Vándor Kálmán. Újságíró-

ként nem. Majd egyszer megjelent egy

anyag, alatta, hogy írta és fényképezte

Vándor Kálmán. Látták, hogy nem dől

össze a világ, onnantól ugyanúgy dol-

gozhattam tovább. De hát ettől érdekes

és színes ez a pálya, hogy ilyen kitérők

vannak benne. 

– Végezetül már csak egy kérdés ma-

radt. Van még remény arra, hogy büszkék

lehetünk majd a magyar futballra, a hazai

sportolókra?

– Azt tudom csak ajánlani az újpesti-

eknek, hogy az idősebbek meséljék el a

fiataloknak, hogy miért a lila-fehér szín-

nel azonosították anno a IV. kerületet or-

szágszerte. Azért, mert olyan példaképe-

ket neveltek, akiket lehetett szeretni,

akiket igyekezett az ember követni. Ne

engedjék meg a felnőttek, hogy a mai

gyerekek drogokkal, más, egészségre

káros szerekkel éljenek. Sokkal inkább

fordítsák energiájukat a sportra, az

egészséges életre. Én a sportnak köszön-

hetem az egészségemet, s ha kell, bárki-

vel versenyt futok a mai napig is. Szeret-

tem, szeretem a sportéletet, s azt kívá-

nom minden fiatalnak, hogy az ifjúkori

életüket az egészséges jövő érdekében

alakítsák ki. Ha példaképet keresnek, Új-

pesten megtalálják! – TUTOR KATA

UTE-hírek
SZÜLETÉSNAPOS ÚSZÓNŐ

December 28-án ünnepelte 90. szüle-

tésnapját Sólyom Lászlóné, született Bí-

ró Ágnes úszónk, aki az 1936-os Berlini

Olimpián tagja volt a 4. helyezést elért

4x100 méteres gyorsúszó váltónak.

Bíró Ágnes 1940-től testnevelő tanár-

ként dolgozik Újpesten, ő volt az Újpesti

Sportiskola egyik alapítója és vezetője

is. 1995-ben „Újpest Gyermekeiért” ki-

tüntetést kapott. 

Jelenleg is aktívan részt vesz Újpest

sportéletében, heti két alkalommal

„Hölgy-tornát” tart a Halassy Olivér

Sportközpontban.

ÚJPESTI TORNÁSZ KÖSZÖNTÉSE

December 31-én ünnepelte 99. szüle-

tésnapját az UTE doyenje, Dr. Kende Re-

zső – világbajnoki negyedik helyezett

tornász. Kende Rezső 1927-ben érettsé-

gizett a Könyves Kálmán Gimnáziumban,

egy évre rá, 1928-ban pedig már hazán-

kat képviselte az  Amsterdami Olimpián.

VILÁGBAJNOKSÁGRA KÉSZÜLNEK

AZ UTE Triatlon szakosztályának verseny-

zői kemény alapozó edzésekkel készül-

nek az év fő versenyeire, a korosztályos

Világ- és Európa Bajnokságokra.

Versenyzőink 6 fős csoportja január

közepén két hetes egyiptomi edzőtábo-

rozásra utazik. Onnan hazatérve nem so-

káig időznek itthon a triatlonisták, hi-

szen február 15-től március 15-ig 10

sportolónk a Kanári szigeteken folytatja

a felkészülést.

BRONZÉRMES PÓLÓSOK

Az újpesti felnőtt vízilabdázók a Magyar

Kupa elődöntőjét elvesztették a Honvéd-

dal szemben, de a bronzérmet megsze-

rezték. Az elődöntőt a Szőnyi úton ját-

szották a fiúk, mintegy ötszáz néző volt

kiváncsi az összecsapásra. 

A végeredmény Uniqa–UTE – Domino-

Honvéd 4-15 lett. 

A csapat január 6-án Triestben játszott

az Alpok Adria Ligában. Petrovics Mátyás,

az újpestiek edzője az alábbiakkal kom-

mentálta a mérkőzést: – Az eredményen

nem látszik, hogy mennyit güriztek a já-

tékosaim a mérkőzésen. Fegyelmezetten,

akaratosan és sok hibával játszottunk, de

nem adtuk olcsón a bőrünket. Ellenfelünk

remek formában játszott és megérde-

melten győzött. A bronzéremnek nagyon

örülök, megdolgoztunk érte. Ez a szép si-

ker mindnyájunkat arra kell sarkalljon,

hogy még előbbre akarjunk lépni! 

Az OB I-es bajnokság január 12-én a

Vasas elleni rangadóval folytatódik.
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Újpesten példaképeket neveltek!
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága nagyjából egy hónapja

köszöntötte a magyar sportélet azon legendás, ötven év feletti egyéniségeit, akik akkortájt töltötték

be kerekévfordulós születésnapjukat. Az ajándékozottak között volt Vándor Kálmán író, sportújságíró

is. Ennek kapcsán beszélgettünk vele a magyar sport múltjáról, jelenéről.
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Újpest Önkormányzatának 
hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Kht.
Ügyvezető igazgató: Győri Ildikó

Főszerkesztő: Harkai Péter
Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata
Fotó: Horváth Dávid

Titkárságvezető-hirdetésszervező: 
Szerencsi Csilla

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel:
Hétfő: 8–16, Szerda: 8–16, 

Péntek: 9–12.

Cím: Ady Endre Művelődési Központ, 
1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em.

Telefon: 785-0366, Fax: 785-0466
Hirdetésfeladás e-mailben is:

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 
hirdetes@ujpestimedia.hu,

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8
Nyomdai előállítás: Pauker nyomdaipari

Kft. Budapest, Baross u. 11-15.
Terjeszti: DM Hungary Kft.,

Tel.: 887-0737
Megjelenik minden páratlan pénteken

48 000 pédányban

Újpesti Napló

Egy mondás úgy tartja, hogy három évtized után az ember felelős az arcáért: a

sorsát írja rá. A Nemzeti Táncszínház Kerengő Galériájában pénteken megnyíló

kiállításon megbizonyosodhatunk, hogy e tétel puszta hatásvadászat, vagy

bölcs tapasztalat. Horváth Dávid fotóművész eddigi munkásságában a legérzé-

kenyebb alkotásaiban az emberi arccal tudta kifejezni véleményét a világról.

Egy tekintet magában foglalhatja az egész univerzumot, amint a születést és a

végzetet is kiolvashatjuk belőle. A szó igen, de a szempár és az arc nem képes

hazudni – legalábbis ezt szeretnénk hinni. E hit örökkévaló pillanatait tekint-

hetik meg az érdeklődők a budai Vár kiállítótermében február 10-ig nyitva tar-

tó kiállításon.

Arctérképek
2008.  január  11.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
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