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LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSOK

A lakásfenntartási támogatás célja, a

szociálisan rászorult személyeknek,

családoknak az általuk lakott lakás, vagy

nem lakás céljára szolgáló helyiség

fenntartásával kapcsolatos rendszeres

kiadásaik viseléséhez való hozzájárulás.  

A szociális rászorultságtól függő

pénzbeli és természetben nyújtott szo-

ciális ellátásokról szóló rendelet értel-

mében Újpest Önkormányzata a rend-

szeres pénzbeli szociális ellátások, il-

letve az eseti pénzbeli szociális ellátá-

sok keretén belül egyaránt nyújt lakás-

fenntartási támogatást is. 

A rendszeres lakásfenntartási támo-

gatásra – normatív lakásfenntartási tá-

mogatás, adósságkezelési szolgáltatás-

ban részesülő személyek lakásfenntar-

tási támogatására, kiegészítő lakás-

fenntartási támogatásra, helyi lakás-

fenntartási támogatásra – 2007-ben 26

642 200 Ft-ot költött az önkormányzat,

melynek köszönhetően 471 rászoruló,

hátrányos szociális körülmények között

élő újpestinek nyújtottak segítséget.

Míg eseti támogatást – adósságkezelési

szolgáltatás valamint háztartási tüzelő-

olaj támogatás – 50 fő részére utaltak ki

2 972 600 Ft értékben.

HATÉKONY SZOCIÁLIS CSOMAG

Dr. Trippon Norbert alpolgármester ja-

vaslatára Újpesten tovább bővül a szo-

ciális szolgáltatások köre a 2008. évben

bevezetésre kerülő „szociális csomag-

nak” köszönhetően. 

A bővítés célja egyrészt, hogy a kerü-

letünkben élő idős embereknek segít-

séget nyújthassanak a jelzőrendszeres

házi segítségnyújtás, illetve az Idősko-

rúak Átmeneti Otthona által kínált szol-

gáltatások keretében, másrészt, hogy a

hajléktalanoknak menedéket biztosít-

sanak egy régi adósság: nappali mele-

gedő létrehozásával:

– Önkormányzatunknál jelenleg fo-

lyik a 2008. évi költségvetés tervezése,

melynek keretében az új szociális gon-

doskodási formák bevezetésére 67 mil-

lió Ft került betervezésre – nyilatkozta

lapunknak az alpolgármester. – A jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás mű-

ködtetésére 18 millió Ft-ot terveztünk,

a hajléktalanok nappali melegedőjére

12 millió Ft-ot, az Időskorúak Átmeneti

Otthonára 37 millió Ft-ot. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyúj-

tás keretében a saját otthonukban élő,

egészségi állapotuk és szociális helyze-

tük miatt rászoruló idősek és fogyaté-

kosok részére nyújtott ellátás segítsé-

gével fenntartható a biztonságos élet-

vitel, lehetőség nyílik a gyors segítség-

nyújtásra. Mindezt a csuklóra szerelhe-

tő jelzőkészülék biztosítja, amellyel az

ellátott személy azonnali riasztást in-

díthat. A szociális ellátás ilyen formájú

bevezetésével önkormányzatunk célja a

kerületünkben élő idősek és hozzátar-

tozóik biztonságérzetének növelése.

Az Időskorúak Átmeneti Otthonának

létesítésével olyan családoknak kívá-

nunk támogatást nyújtani, ahol az idős-

korúak gondozása átmenetileg nehéz-

ségekbe ütközik. Intézményünk azokat

az idős embereket fogadja majd, akik

saját családjukban élnek, de a család a

körülményeiben beállt változások kö-

vetkeztében átmeneti időre nem tudja

gondozni az idős hozzátartozóját. Ilyen

pl.: az ellátó családtag betegsége, kór-

házi tartózkodás, külföldi munkaszerző-

dés, tartós elhelyezésre várakozás, stb.

Az időskorúak a szakképzett munkatár-

saknak köszönhetően biztonságban

érezhetik magukat, az általuk szervezett

programok megszínesíthetik minden-

napjaikat, új barátságokat köthetnek. 

A hajléktalanok nappali melegedőjé-

nek létrehozása által lehetőséget kíná-

lunk biztosítani a hajléktalan személyek

részére közösségi együttlétre, pihenés-

re, személyi tisztálkodásra, személyes

ruházat tisztítására, étel melegítésére,

elfogyasztására. Célunk – a már említet-

teken túl –, hogy a betérő hajléktalanok,

rászorulók zavartalanul vehessék igény-

be szolgáltatásainkat, biztonságos, elfo-

gadó környezetet teremtsünk számukra,

továbbá, hogy az aktuális helyzetből ki-

felé mutató alternatívákat jelzzük, az

azokhoz való eljutást segítsük. 

Az áremelkedések a rezsiköltségekre is kihatnak, ezért Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata - a lehetőségekhez mérten - az új költ-

ségvetési csomagban új szociális és családtámogatási koncepcióval is igyekszik enyhíteni a 2008-as esztendő gazdasági nehézségeit.  

2008.  január  25.
FókuszbanFókuszban A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

Újpesten a helyzet változatlan…?
Közellátás – 2008

Újpesten a helyzet változatlan…?

Lakástulajdonosok és lakásbérlők részére nyújtanak szakmai és jogi segítséget a kerületi önkormányzat megbízásából az

Újpest Építési és Épületgondnoksági Kft. szakemberei. Napjainkban igen sok jogi kérdés merül fel a társasházakkal, la-

kásszövetkezetekkel kapcsolatosan akár a tulajdonosok, akár a bérlők részéről. Kevesen vannak tisztában jogi lehetősé-

geikkel, sokszor információhiány miatt az ingatlanok kezelésében olyan hibákat követnek el, amely már-már visszafor-

díthatatlan. Az ilyen esetek megelőzésére, valamint a folyamatos tájékoztatás biztosítására hozta létre a kerületi önkor-

mányzat az ingyenes segítségnyújtó szolgálatot. Az érdeklődők telefonos időpont-egyeztetést követően (379-3009)

minden páratlan héten kedden 16-18 óra között  István út 14., fsz. 27. helyszínen kereshetik fel a szakembereket.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a fűtéskorszerűsítéssel, panelpályázattal, uniós támogatási lehetőségekkel kap-

csolatos szintén ingyenes lakossági fórumra szeretettel várnak minden érdeklődőt. Időpont: 2008. január 31.  Helyszín:

Könyves Kálmán Gimnázium, díszterem.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester
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VÁLTOZATLAN ÍZEK
– Jó hír, hogy most nem drágult  az új-

pesti  diákétkeztetés – mondja  dr. Mol-

nár Szabolcs, Újpest Önkormányzatának

Gazdasági Intézménye igazgatója.

– Köztudomású Újpesten, hogy az

óvodák, iskolák beszállítója – közbe-

szerzési eljárás során történt megbízást

követően – a Junior Zrt., amely 4,5 évre

nyerte el a megbízást – folytatja az

igazgató. A Junior Zrt-vel kötött megál-

lapodásunknak a családok számára két

lényeges eleme közül az egyik, hogy e

területen az árváltozásokat illetően

egy speciális időszámítás: a tanév első

és utolsó napja a mérvadó. Ezért nem

lehetséges a térítendő térítési díj janu-

ári változtatása.  Így az óvodás és isko-

lás gyermekek étkeztetés díja – 2008.

augusztus elsejéig – változatlan. A má-

sik lényeges tudnivaló, hogy Újpest Ön-

kormányzata jelentős összeggel támo-

gatja az ellátást, a szülők minden eset-

ben az étel nyersanyag normáját térítik. 

Ez a gyakorlat érvényesül a bölcsődei

ellátásnál is, ahol helyben történik az

étel készítése. A nyersanyag normán

felül az étel elkészítésének költsége, a

konyha üzemeltetése az önkormányzati

költségvetés része.

– Milyen ellátások közül választhat-

nak a családok, mennyi a térítési díj, és

vannak-e kedvezmények?

– Az önkormányzat által fenntartott óvo-

dákban és iskolákban, 2007. augusztusában

9,5 százalékos áremelés történt a korábbi

(tan)évhez képest, amelyen, mint említet-

tem „osztoznak” a családok és az önkor-

mányzat. A  napi háromszori étkezés óvodá-

soknál – teljes térítési díj fizetése esetében:

240 forint naponta. Az általános iskolákban

lehetőség van arra, hogy a szülők eldöntsék,

csak az ebédet, vagy a napi háromszori

étkezést kérjék, illetve fizessék be. Az

ebéd normatív költsége 214 forint sze-

mélyenként, a háromszori étkezés ese-

tén az összeg 318 forint, amelyet szintén

további önkormányzati térítés egészít ki.

A középiskolai menza szülő által fizeten-

dő térítési díja naponta 247 forint, ter-

mészetesen naponta.

– A családok számíthatnak-e kedvez-

ményre a gyermekétkeztetésben az ön-

kormányzati támogatáson kívül?

– Igen, törvény adta előírások és helyi

rendeletek alkalmazása szerint. Sajnos

Újpesten is nagyon sok család él nehéz

helyzetben. Például 25 százalékos téríté-

si díjkedvezményre jogosultak szociális

rászorultságáról az intézményvezetők sa-

ját hatáskörükben dönthetnek. A törvény

egyfelől 50 százalékos térítési díj ked-

vezményt biztosít a rendszeres gyermek-

védelmi támogatásban részesülő, a há-

rom, vagy több gyermekes családokból jö-

vő gyermekek, tanulók esetében, illetve

abban az esetben, ha tartósan beteg, vagy

fogyatékos a gyermek. Másodsorban ad-

ható ilyen mértékű kedvezmény szociális

rászorultság alapján azoknak is, akiknek az

intézményvezető azt megítéli. Amennyi-

ben a gyermek helyzete az első és a máso-

dik említett lehetőséget egyszerre kimerí-

ti, 75 százalékos térítési díj mérséklésre

van lehetőség. Rendkívül nehéz körülmé-

nyek között élő, bölcsödés, óvodás az álta-

lános iskola 1-5. évfolyamára járó, rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülő kisgyermek 100 százalékos térí-

tési díjkedvezményre is jogosult lehet. 

FókuszbanFókuszban
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 .  S Z Á M

Év eleji körkép 

MENTÉS ÉS BETEGSZÁLLÍTÁS
Január elsejével kettéválasztották a mentőszol-

gálatot és a betegszállítást. E funkciók szétvá-

lasztásának két fontos célja volt. – Az egyik ilyen

cél az volt, hogy a sürgősségi ellátásban az Orszá-

gos Mentőszolgálat jobban tudjon a jövőben tel-

jesíteni, s megszabadulhasson attól a tehertől,

amit az olyan szállítások jelentettek eddig, amely esetekben nem is kellett volna a

mentő szakfelszerelés, mentős szakember. – mondta el kérdésünkre Győrfi Pál, az Or-

szágos Mentőszolgálat szóvivője – Ilyen esetből elég sok volt. Újpesti vonatkozásban

például előfordult, hogy az újpesti mentőkocsi a Károlyi kórházból szállított haza bete-

geket, akik egy sima busszal, vagy betegszállító kocsival is haza tudtak volna menni, s

közben történt egy baleset például a Víztoronynál… Volt, hogy ilyen esetben a Markó

utcából, vagy még messzebbről kellett indulni, mert foglaltak voltak a környékbeli ko-

csik. Ez volt tehát az egyik cél, hogy ezeket a betegeket betegszállítók vigyék, a men-

tőautó pedig készenlétben állhasson, hogy mihamarabb odaérjen a sürgős esethez.  

A másik cél az volt, hogy alakuljon ki egyfajta verseny a betegszállítók között. Le-

gyen jobb az ellátás a betegek számára. A háziorvos rendelésnél választhat  külön-

böző magán betegszállítók között. A változás nem egyik napról a másikra lesz látha-

tó, valószínűleg hónapok, vagy egy-két év is eltelik, mire kialakulnak azok a tapasz-

talatok, amelyek által remélhetőleg csak a legjobb szolgáltatást nyújtó betegszállí-

tók kapnak munkát. Január elején volt ugyan némi bizonytalanság az orvosok köré-

ben, hogy hol, milyen számon, melyik betegszállítót hívják, de úgy tűnik, mostanra

az újpesti háziorvosok, újpesti kórházi orvosok is tudják, hogy ha olyan betegszállí-

tásra van szükség, ahol a beteg mellé nem kell szakember, nem kell kék lámpás sür-

gősségi autó, akkor melyik szolgáltatót hívhatják. 

A betegnek abban az esetben, ha van érvényes TAJ-kártyája, nem jelent pluszkölt-

séget az, ha nem állami mentő, hanem magán betegszállító viszi haza, hiszen a szerző-

dött szállítóknak az OEP kifizeti a szállítást. Ez esetben ez a beteg számára ingyenes

szállítás. Ha a betegnek nincsen érvényes TAJ-kártyája, akkor már bizonytalanabb a

helyzet. A megoldás valószínűleg az lesz, hogy ilyen esetben a betegszállító az OEP-

nek, az OEP pedig a betegnek továbbszámlázza a szállítási költséget. – H. P., B. K., T. K.

ÚJPESTI HELYZETKÉP AZ INFLUENZÁRÓL
Újpesten jelenleg szerencsére még, nem beszélhetünk influ-

enzajárványról. Az orvoshoz fordulok száma ugyan bizonyos

mértékben növekedést mutat, de az adatok még nem jeleznek

járványt. Ha összevetjük az előző két heti orvoshoz fordulások

számát az alábbit tapasztaljuk: a 2. héten 72 fő, a 3. héten pe-

dig 140 fő fordult orvoshoz influenzára utaló tünetekkel. Ezek

a számok még nem jelentenek járványos méretet. Újpesten

tehát még nem beszélhetünk járványról, ezért megelőző in-

tézkedésekre, mint például intézmények bezárása, vagy

egészségügyi intézményekben a látogatás korlátozása, nem

volt szükség. Kiemelnénk azt a korábban már több médiában

közölt információt, hogy a veszélyeztetett korcsoportok ré-

szére a háziorvosok által biztosítjuk az igényelni kívánt oltó-

anyagot. Országosan 1 300 000 db térítésmentes oltóanyagot

kaptak a rizikó (kockázati) csoportba tartozó személyek. Je-

lenleg is van oltóanyagunk a felmerülő szükségletek, igények

kielégítésére. Azok, akik nem tartoznak a veszélyeztetett po-

puláció egyikébe (csoportba) sem, megszerezhetik az oltó-

anyagot az Újpesti gyógyszertárakban. Intézetünk tájékozta-

tást kapott a patikáktól, hogy jelenleg is kapható náluk az ol-

tóanyag. A térítésmentes és a térítés ellenében beszerzett ol-

tóanyag beadása érdekében a háziorvoshoz kell fordulni, aki

beadja az oltást. A köznyelven „Salamon szigeteki vírus” ellen

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal jóvoltából az ÁNTSZ Buda-

pest IV.-XV. kerületi Intézet által biztosított oltóanyag megfe-

lelő védelmet biztosít. 

– Dr. Csernus Éva, tisztifőorvos, IV.-XV. kerületi ÁNTSZ

ÁRVÁLTOZÁS: AUGUSZTUSTÓL
Palánkai Péter, az egyik legnagyobb

közétkeztetést végző cég, a Junior Zrt.

kereskedelmi igazgatója időbeni visz-

szatekintéssel kezdi a tájékoztatást: 

– A Junior Vendéglátó Zrt. és Újpest

Önkormányzata 2004. decemberében

kötött szolgáltatói szerződést az ok-

tatási, nevelési intézmények, vala-

mint a szociális ellátottak étkezteté-

sének ellátására. Jelenleg naponta 

3 000 óvodás, több, mint 5 000 

iskolás és közel  300, szociális ellátás

körébe tartozó lakos étkeztetését vé-

gezzük. Az önkormányzattal kötött

szerződés alapján minden év március

31-ig ártárgyalást folytat társasá-

gunk a közbeszerzési pályázat feltét-

eleinek megfelelően. Az árak érvé-

nyesítése minden év augusztus else-

jével lép életbe. Tekintettel arra, hogy

a közbeszerzési pályázat az új árak

bevezetéséről így rendelkezett, való-

ban nincs módunk a januártól esedé-

kes költségváltozásokat év elejétől

érvényesíteni. Nem önkormányzati

fenntartású intézményeket is ellá-

tunk, ahol gazdasági évre szólóan

kötjük a szerződéseinket. Az étrend

összeállításánál figyelembe vesszük

az életkori sajátosságokat, a vendég-

látó termékek előállításának feltét-

eleiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-

EüM-FVM-SZMM együttes rendelet

irányelveit, valamint az intézmények

kéréseit. A nyersanyagaink jelentős

részét saját pályázat útján biztosítjuk,

mindig a legolcsóbb beszerzési forrá-

sok felkutatására törekedve, szem

előtt tartva a biztonságos áruszállítá-

sokat, valamint a minőséget. 

Az önkormányzat megbízása alap-

ján minden hónapban külső függet-

len cég értékeli szolgáltatásunkat,

általábanban megfelelő és jó minő-

sítéssel. 
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Ezek szerint az önkormányzatiság

létrejöttekor már a politikai élet sű-

rűjében volt?

– Ha nem is a sűrűjében, de részese

voltam az ország története új fejezeté-

nek. Az én nagykorúvá válásom való-

ban a rendszerváltozás idejére esett.

Utólag visszanézve talán nem is a poli-

tikai értelemben vett elkötelezettség

vezérelt, hanem a tenni akarás. Oly-

annyira, hogy az 1990-es szabad par-

lamenti választások után már a Fidesz

soraiban voltam. Ősszel pedig, már az

újpesti önkormányzati kampányban

dolgoztam. A kampány nem várt sikert

hozott, az önállóan induló újpesti Fi-

desz, a második legtöbb képviselőt de-

legálta a testületbe. Ezt az eredményt

sikerült a legutóbbi, 2006-os választá-

son megismételni.

Nem tűnt túl hosszúnak ez a várako-

zási idő? Mások talán már feladták

volna…

– Én ezt nem várakozásként éltem

meg. Mindennapi munkában informa-

tikusként egy hazai nagyvállalatnál,

nem csak a napi kihívásoknak kell

megfelelni, hanem hosszú távú ter-

vekre és türelemre is szükség van. A

Fidesz egy olyan közösség, ahol az el-

ső pillanattól kezdve feladatokat kap-

tam és bizalmat találtam. Vannak

olyan képviselő társaim, akik a rend-

szerváltoztatás óta folyamatosan a

testület tagjai. Sok-sok beszélgetés,

véleménycsere, idősebb képviselőtár-

sak példája és támogatása is segített

abban, hogy vállaljam a képviselői

munkát. Ezért is tartom méltatlannak,

ami az utolsó testületi ülésen történt,

amikor is az egyebek napirendi pont-

ban előterjesztve, leváltották a pénz-

ügyi bizottság Fideszes elnökét. Azt

megértem, hogy politikai racionalitás

vagy irracionalitás (kinek-kinek né-

zete szerint) mentén valakik többségi

döntést hoznak, de azt méltánytalan-

nak tartom, hogy Újpest szolgálatában

eltöltött 17 év képviselőség és 11 év

pénzügyi bizottsági elnökség után

senkiben nem volt meg az erő és a bá-

torság, hogy legalább egy mondattal

megköszönje Daróczi Lajos munkáját.

Pedig korábban többek között polgár-

mester úr is többször tanújelét adta,

hogy ilyen eseteket kellő empátiával

kell kezelni. 

Az önkormányzat gazdasági –, és a

közbiztonsági bizottságának is tag-

ja. Melyik a „testhezállóbb” Önnek? 

– A közbiztonság és a közlekedés te-

rén Újpest ma talán minden korábbinál

több kihívással áll szemben. Fontos,

hogy az önkormányzat miként tudja a

polgárok szubjektív biztonságérzetét

növelni, és ebben meghatározó elem-

nek tartom a közterületek rendjének

szigorúbb betartatását. Ezért, bár je-

lentős anyagi áldozatot, „befektetést”

igényel a várostól, azt gondolom, hogy

meg kell találnunk a lehetőségét an-

nak, hogy Újpesten létrehozzuk a város

önálló közterület felügyeletét. 

A város útjai zsúfoltak, egyre na-

gyobb gondot jelent a parkolás. Mi-

lyen lépéseket tart fontosnak a köz-

lekedési problémák megoldása ér-

dekében?

– Teljes körű felmérésre van szük-

ség – ez folyamatban van – és meg kell

vizsgálni, hogy milyen okok vezettek a

mai állapotokhoz. Újpestre komoly át-

menő forgalom nehezedik az agglo-

meráció felől. Olyan közlekedési

rendszerterv elkészítésén, dolgozunk,

amelynek pozitív hatásait rövid időn

belül érzékelni lehet majd a város út-

jain. Régóta visszatérő kérdés: le-

gyen-e fizető parkolás Újpesten, és

hol? Az önkormányzat a tervezés sza-

kaszában van. Újpestiekkel beszélget-

ve, a téma sokakat foglalkoztat, kósza,

sokszor téves információk terjednek a

közbeszédben. Talán már a döntés-

előkészítés szakaszában érdemes len-

ne, a lakossággal folytatott párbeszéd

során kiérlelni a végleges megoldást,

döntést. Van és lesz munkánk bőven.

– B. K.
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A „háttérből”a testületbe
Rádi Attila, a Fidesz – MPSZ önkormányzati képvi-

selője a 2006. választásokat követően lett – listá-

ról bejutó – tagja a testületnek. Úgy fogalmaz: be-

érett az a „háttérmunka”, amelyet a közéletben 

a szó valódi értelmében fiatal demokrataként a

rendszerváltozás idején megkezdett…

Nem unja?

– Mit is pontosan?

A panelrengeteget.

– Emberek élnek benne. 

Ez vonzotta a közéletbe? Mikor is

kezdett foglalkozni a politikával? 

– Az első kérdés találóbb: inkább a

közélet, mint a politika, bár a két foga-

lom sokszor fedi egymást. Már 1990-

ben részt vettem négy éven át a

Káposztásmegyeri Bizottság munkájá-

ban, aztán, míg megválasztásra nem

került az elöljáró, addig kivettem a ré-

szemet a Káposztásmegyeri Közösségi

Kerekasztal munkájából is.

Az utóbbi igen vadregényesen hang-

zik, főként a Farkas-erdő közelében.

– Igaz, bár a tevékenységünk kevés-

sé volt romantikus, illetve csoda tudja.

Az egész ottani igazgatási rendszert a

semmiből teremtettük meg, jöttek az

„új honfoglalók”, háromgenerációsra

tervezett lakások, se iskola, se rendelő,

mindennek azért mégis volt valami re-

gényes romantikája.  

Milyen feladatok kötik össze

Káposztásmegyer 25 évét az alapkő-

letételtől a máig?

– Az oktatásügy, bármennyire is ger-

jesztik körülötte néha a feszültséget,

egy örökké visszatérő spirálmozgás.

Évtizedekkel ezelőtt az volt a gond,

hogy buszoztatni kellett a 23 osztálynyi

gyereksereget. Ma az a probléma, hogy

néhány utcányival többet kell, kellene

sétálniuk. újratermő örökzöldek a szo-

ciális nehézségek is.

Azért akad más slágertéma is…

– Mi tagadás, még az utolsó, 7. öt-

éves tervben beígérték a metrót is. Vár-

juk. De akadtak ennél kedélyesebb em-

berközeli élményeink is. Még a ‘90-es

években, a Közösségi Ház vezetőjeként

megkerestek minket a helyi katolikus

felekezettől, gondolván: a hajdani

pártház betölthetne egy hasonlóan kö-

zösségi funkciót a hívők sokasága szá-

mára is. Jól működtünk együtt.

Milyen fejlődést lát, ha lát a felelős-

séggel vállalt környezetében?

– A környezetünkre fordított figyelem,

talán ez a legfontosabb, amit megvaló-

sítható célként tűzhetünk ki. Káposztás-

megyer hajdan egy nagy falu volt, mára

városrésszé nőtte ki magát és ez a fejlő-

dés nem állt meg. Jelentős eredményként

értékelem, hogy a helyi politikai erők ké-

pesek ennek alárendelni a pártérdekeket.

A formálódó Szilas lakó- és pihenőpark új

és modern arculattal formálja az eddig

kialakult képet. Mindez sajátos kölcsön-

hatást is eredményez. Mióta az önkor-

mányzati lakások túlnyomó része ma-

gántulajdonba került, az itteni lakosok is

jó gazda módjára igyekeznek viszonyulni

a kialakult körülményekhez. Öröm látni,

hogy nem csak a saját, de a közterületi

„porták” is egyre inkább személyes fi-

gyelmet kapnak. Mindez jelentős impul-

zust kaphat, ha okosan szervezett pályá-

zati alapokat igyekszünk bevonni a saját

életminőségünk javítására.

Beszélgetésünk előtt egy különös

családi anekdotát említett, megosz-

taná ezt az olvasókkal?

– Nem élnék vissza a politikusi portré

adta keretek lehetőségével, de tény:

édesapám a születésemmel kapta vissza

az életét. Értesítést kapott ugyanis, hogy

Horthy Miklósnak „új katonája született”

s mire a hír hallatán a Don-kanyarból ide-

ért, ott megtörtént az áttörés, elpusztul-

tak a kivezényelt katonák. Mindez annyit

bizonyít így utólag a számomra, hogy a

legszentebb emberi történet, a születés,

bizony kicselezheti akár a legszörnyűbb

emberi történetet, a háborút is. – H. P.

KÉPVISELŐK KÖZELKÉPEN – 16. VÁLASZTÓKERÜLET

A „Kerekasztal lovagja” 
Mészáros Ferenc 1994. óta képviselő. Látott már por-

banjátszó vadócpurdékat, tagja volt a Káposztásmegyeri

Közösségi Kerekasztalnak, tárgyalt cigányvajdával és

megannyi civilszervezetek tucatnyi elnökével, jelen volt

a „városalapító” alapkőletételnél, a szeme láttára nőtt

Káposztásmegyer nagy faluból (alvó)várossá. 

KözéletKözélet
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me évforduló alkalmából az ország számos pontján kulturális rendezvények

követik egymást, sőt díjátadások teszik emlékezetessé a napot- Újpesten is.

Az ötlet, hogy városrészünkben is tegyük ünnepnappá január 22-ét, az

Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház vezetőjétől és népművelőitől eredt, akik

rögtön javaslatot is tettek a mikéntre. Kulturális versenyt hirdettek a városrészben

tanuló kis- és nagydiákok számára, különböző kategóriában. Mindez kilenc évvel

ezelőtt történt. Már az első versenyre olyan sokan jelentkeztek, hogy nyilvánvalóvá

vált, a zsűritagok valamennyi kategóriában nem juthatnak döntésre egy nap alatt.

Így született meg a Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat, amelyet – immár

valóban január 22-én – az a gálaműsor követ, amelyen a legjobbak a közönség előtt

is bemutatják tudásukat. Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház színháztermében most

is diákok, szülők és tanárok várták a bemutatót: a versmondó, a prózamondó verse-

ny, a népdaléneklő verseny, a meseíró és illusztráló verseny és a mesevetélkedő

legjobbjainak  seregszemléjét.

A gálaesten Belán Beatrix, Újpest Önkormányzatának kulturális alpolgármestere

(képünkön), köszöntötte a diákokat, a diákok szereplését, tanulmányait egyengető

családtagokat és a felkészülésben segítő pedagógusokat. Beszédében utalt arra,

hogy a versenyre nevezők nagy száma jelzés és egyben megerősítés:

– Újpesten sokan olvasnak mesét, mondanak verset, prózát. Az Újpesti Gyermek-

és Ifjúsági Ház felhívására száznál többen mondtak verset, ötvennél többen magyar

népmesével örvendeztették meg a zsűrit, és közel hetvenen neveztek a prózamondó

versenyre, ötven diák pedig magyar népdalt énekelt. Az egyéni megmérettetést

jelentő versenyszámok mellett közel kétszáz kisdiák gondolta úgy, hogy csapatot

alkotva mesevetélkedő során bizonyítják, ki tudott többet megjegyezni az általuk

elolvasott mesékből. Ha összeszámoljuk, közel hétszázan jelentkeztek eme ren-

dezvénysorozatra, s merítettek a magyar kultúra kincsestárából – vont mérleget

Újpest kulturális alpolgármestere, majd kiemelte: nem az első eset, hogy egy helyi

kezdeményezés túlnő a városrész határain: a pályázati felhívásra ugyanis a

környező települések: Fót, Dunakeszi, Őrbottyán, valamint a főváros XIII. és XV.

kerületének diákjai is jelentkeztek.

Ünnepi beszédében az alpolgármester asszony kiemelte a családok segítő támo-

gatását és a pedagógusok a diákok felkészítésben végzett segítségét, amellyel a

magyar kultúra iránti elkötelezettségüket kinyilvánították. Hangot adott ama

reményének, hogy egy év múlva, a tizedik jubileumát is köszöntő újpesti ren-

dezvénysorozat legalább olyan sikeres lesz, mint a mostani… 

A köszöntőt a kis- és nagydiákok gálaműsora követte, mely során személyes

ismerőseinkké váltak a győztesek és a helyezettek. A fellépést a díjátadás követte,

amelynek során Belán Beatrix alpolgármester könyvvel és oklevéllel köszöntötte a

Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat versenyein „dobogós” helyet elérőket. 

– B. K. 

A győztesek és dobogós helyezettek névsorát – kategóriánként – következő lapszá-

munkban adjuk közre. Lapunk utolsó oldalán most a gálaműsor néhány résztvevő-

jével ismerkedhet meg az Olvasó.  (– A szerk.) 

Egy híján húsz esztendeje, hogy hazánkban január 22-e a Magyar

Kultúra Napja. A dátum nem véletlen műve: 1823-ban, ezen a napon

bejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat: a Himnuszt. 

A magyar kultúra újpesti követei

E

5

Németh László-díj
Dr. Szerényi Mária pedagó-

gus családból származik.

Édesanyja és testvérei peda-

gógusok, nevelési szakem-

berek. Ízig-vérig pedagó-

gus. Mind családja, mind pe-

dig szakmai tevékenysége

teljes mértékben Újpesthez

köti. Újpesten él és mindig

Újpesten dolgozott. Igazi lo-

kálpatrióta. Pedagógus pá-

lyafutását a Kanizsay Do-

rottya Egészségügyi Szakközépiskolában kezdte 1969-ben, majd közel négy

évtizeden keresztül – idei nyugdíjba vonulásáig – általános iskoláskorú gyer-

mekek nevelésével, oktatásával foglalkozott. Néhány évig a Mód Aladár (ma

Angol Tagozatos) Általános Iskolában dolgozott, majd 1982-től jelenlegi

munkahelyén, a Szűcs Sándor Általános Iskolában tevékenykedett - élete

munkájával maradandóan szép eredményeket ért el.Eme munkásságát január

22-én, a Kultúra Napja alkalmából Németh László-díjjal ismerték el. 

„Aranykatedra” miniszteri elismerésben részesült továbbá Tóth Anett fej-

lesztő pedagógus, logopédus, a  Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gim-

názium pedagógusa, valamint Koronka Lajos tanár, a  Kozma Lajos Faipari

Szakközépiskola igazgatója. 

Az élet megy tovább
1945. január 10-e történelmi jelentőségű nap Újpest életében. Ezen a napon ért

véget a háború a kerület lakosai számára.  Ebből az alkalomból koszorúzással

egybekötött megemlékezést tartottak január 10-én a Pozsonyi úti Partizánem-

lékműnél. Az elesett hősökre és a vétlen áldozatokra emlékezve a Pozsonyi úti

Partizánemlékműnél helyezték el január 10-én a megemlékezők koszorúikat és

csokraikat. Elsőként dr. Derce Tamás Újpest polgármester koszorúzott az önkor-

mányzat nevében, majd a szervező Újpesti Munkásmozgalmi Klub, a Fiatal Balol-

dal Újpesti Szervezete, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége IV. kerü-

leti Szervezete, a Magyar Szocialista Párt Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete,

a Munkáspárt Újpesti Szervezete, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, az Új-

pesti Fiatalok Egyesülete nevében rótták le kegyeletüket a képviselők. – SZ. J.
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Az általunk nyilvántartott építmény és

telekadó, magánszemélyek kommuná-

lis adója, továbbá gépjárműadó adó-

alanyok részére az első félévi adóbefi-

zetésekre szolgáló csekkeket várhatóan

február végén, március elején – a szám-

laegyenleg értesítővel egyidejűleg –

postázzuk.

Az I. félévi adókötelezettség befizetési

határideje: 2008. március 17., hétfő.

A II. félévi adófizetési kötelezettségek

pótlékmentes befizetési határideje,

2008. szeptember 15., hétfő. A teljesí-

téshez szükséges csekkeket augusztus

hónapban kapják kézhez.

Az építmény és telekadó, valamint a

kommunális adó bevallási kötelezett-

ség teljesítésének határideje, az adó-

kötelezettség keletkezésétől számított

15 nap, ezért kérjük azokat, akik:

– 2007 évben vagy korábban szereztek

építmény vagy beépítetlen belterüle-

ti telek tulajdont vagy vagyoni értékű

jogot, illetve 

– adóköteles lakás tulajdonosai vagy

bérleti jog jogosultjai

és még nem tettek eleget bevallási

kötelezettségüknek, szíveskedjenek

hivatalunkat mielőbb felkeresni!

Az Adóigazgatási iroda címe: IV. kerület,

Újpest, István út 15. III. emelet

Építmény és telekadó: 309.szoba

telefon: 231-32-40 és 231-32-43 

Kommunális adó: 311.szoba

telefon: 231-32- 41 

A helyi adó bevallási formanyomtatvá-

nyok, a www.ujpest.hu honlapról letölt-

hetők, illetve kérésre a megadott címre

postázzuk!

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ 

Mértéke 2008. január 1.-től

– építmény után 1083 Ft/m2/év

– magánszemély garázsa után

360 Ft/m2 /év

– magánszemély teremgarázsa után

180 Ft/m2/év

– telekadó mértéke: 240 Ft/m2/év

Az emelt mértékkel megállapított épít-

mény és telekadó fizetési kötelezett-

ségről szóló határozatot, február hó-

napban kapják kézhez azok a tisztelt in-

gatlantulajdonosok, aki bevallási köte-

lezettségüknek már eleget tettek.

Az adókötelezettség a tulajdonjog/va-

gyoni értékű jog megszerzését – új

építmény esetében a használatbavételi

engedély kiadását – követő év első

napján keletkezik.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA: 

Az adó mértéke 2008. január 1-től 

lakásonként, lakásbérleti jogonként 

14 443 Ft/év

Mentes az adó alól az a lakás, illetve la-

kásbérleti jog

– amelyben nincs bejelentve (megje-

lölve) valamely vállalkozó székhelye,

telephelye vagy fióktelepe,

– amelyet nem adnak bérbe vagy albér-

letbe és

– amelynek egyéb módon történő

hasznosításával összefüggésben a tu-

lajdonosnak, illetve bérlőnek nem

keletkezik adóköteles jövedelme.

A mentes lakásokról NEM kell bevallást

benyújtani!

GÉPJÁRMŰADÓ 

2007. január 1-től jelentősen módosult

a gépjárműadóról szóló 1991 évi LXXXII.

törvény, melynek értelmében bővült az

adóköteles járművek köre – gépjármű-

adót kell fizetni a 250 cm3 alatti rend-

számtáblával ellátott motorkerékpárok-

ra is – megváltozott az adó alapja és

mértéke és jelentősen szűkült a men-

tességek és kedvezmények köre.

Személygépkocsik és motorkerékpárok

esetén az adó alapja – a korábbi önsúly

helyett – a gépjármű kW-ban kifejezett

teljesítménye, (a lóerőben kifejezett

teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az

eredményt a kerekítés általános szabá-

lyai szerint egész számra kell kerekíte-

ni.) figyelembe véve a gépjármű korát

(gyártási év) azaz:

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti

adóalap után a gépjármű

– gyártási évében és az azt követő 3

naptári évben 300 Ft/kW,

– gyártási évet követő 4-7. naptári év-

ben 260 Ft/kW,

– gyártási évet követő 8-11. naptári

évben 200 Ft/kW,

– gyártási évet követő 12-15. naptári

évben 160 Ft/kW,

– gyártási évet követő 16. naptári év-

ben és az azt követő naptári években

120 Ft/kW.

– Emellett a személygépkocsik és mo-

torkerékpárok esetén megszűnt a ka-

talizátor utáni kedvezmény és jelen-

tős mértékben szűkült a mozgáskor-

látozott személyek mentességének

feltételrendszere.

A tehergépjárművek, autóbuszok, nyer-

ges vontatók és lakópótkocsik, utánfu-

tók esetén az adó alapja és mértéke

nem változott, azonban a katalizátor

utáni kedvezmény itt is csökkent.

Azok a tisztelt gépjármű tulajdonosok,

akik:

– 2007 évben lettek használt gépjármű

tulajdonosai, illetve 

– akik gépjárműve a korcsoport megha-

tározása miatt alacsonyabb adómér-

ték kategóriába került,

– a fizetendő gépjárműadóról határo-

zattal értesülnek, várhatóan március

hónapban.

Fő szabályként még 2004 évben meg-

szűnt a gépjárműadó bevallási kötele-

zettség – de továbbra is kell bevallást

benyújtani, ha a gépjármű vagy annak

tulajdonosa mentes, azaz:

– Az adó alanya mozgáskorlátozott vagy

– egyház, költségvetési szerv,

– társadalmi szervezet, alapítvány,

meghatározott mentességi feltételek

fennállása esetében,

– az a gépjármű, amelynek adómentes-

ségét nemzetközi egyezmény vagy

viszonosság biztosítja

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy je-

lentősen módosult a mozgáskorlátozot-

tak gépjárműadó mentessége!

A hatályos rendelkezés értelmében,

mentes az adó alól: A súlyos mozgás-

korlátozott személy,a súlyos mozgás-

korlátozott kiskorú, a cselekvőképessé-

get korlátozó (kizáró) gondnokság alatt

álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú

személyt rendszeresen szállító, vele kö-

zös háztartásban élő szülő, nevelő-,

mostoha- vagy örökbefogadó szülő a

tulajdonában lévő egy darab, 100 kilo-

watt teljesítményt el nem érő személy-

gépkocsi után, ide nem értve a személy-

taxiként üzemelő személygépkocsit. Ha

a mentességre jogosult adóalany adó-

alanyisága és adókötelezettsége az

adóévben több személygépkocsi után is

fenn áll, akkor a mentesség kizárólag

egy, a legkisebb teljesítményű személy-

gépkocsi után jár.

A gépjárműadó kivetés az Okmányiro-

dák által vezetett járműnyilvántartás-

ban szereplő adatok alapján történik. 

A gépjárműadó alanya az, aki az év első

napján a gépjármű tulajdonosaként,

üzembentartójaként szerepel e hatósá-

gi nyilvántartásban.

Ez alól egy kivételt enged meg a Gép-

járműadó törvény: Amennyiben az el-

adást a korábbi tulajdonos (átruházó) a

külön jogszabályban meghatározott

módon bejelentette, akkor a szerződés

megkötésének időpontját követő év el-

ső napjától nem minősül adóalanynak.

Ettől az időponttól kezdve a  Tőle tulaj-

donjogot szerző felet (vevőt) kell az

adó alanyának tekinteni.

„Ha az érintett felek egyike sem tesz

eleget a külön jogszabály által megha-

tározott bejelentési kötelezettségének,

akkor a tulajdonátszállás bejelentése

évének utolsó napjáig a korábbi tulaj-

donos az adó alanya."

A meghatározott bejelentési mód a kö-

vetkező: a tulajdonjog-változásról ké-

szült okiratot (adásvételi szerződés) a

keltétől számított 15 napon belül be

kell küldeni az Okmányirodához, vagy

személyesen benyújtani az Ügyfélszol-

gálati Irodákon. (István út 15, illetve

Hajló u. 42-44)

TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag

rendelkezésre álló közcsatornára nem

köt rá, és az Önkormányzat közigazgatá-

si területén helyi vízgazdálkodási ható-

sági engedélyezés hatálya alá tartozó

szennyvízelhelyezést – ideértve az

egyedi szennyvíztározót is – alkalmaz.

A talajterhelési díjat önadózás útján a ki-

bocsátónak kell megállapítania és meg-

fizetnie március 31-ig, az Önkormányzat

12010422-00208592-02400002 talaj-

terhelési díj bevételi számlájára

További információ, bevallási forma-

nyomtatvány: III. emelet 309. szoba

telefon: 231-32-40 és 231-32-43, 

illetve a honlapon.                                      

Adóigazgatási Iroda  

A D Ó V Á L T O Z Á S O K
Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok figyelmét 

a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos alábbi 
általános és speciális tudnivalókra:

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

HIRDETÉS



ajon ki volt az Újpesti Napló

címadója? Megpróbálom meg-

győzni a tisztelt olvasókat rövid-

ke ismereteimmel. Egy fiatal új-

ságíró, Negyedi Szabó Béla alapította

1907-ben az „Újpest” című újságot,

amelyet azután 1909. május 1-én „Új-

pesti Napló” címen jelentetett meg s

amelynek tulajdonosa és főszerkesztője

is lett. Ez a lap fejlődött és működött

egészen az 1940-es évek közepéig

Rákospalotán, Pestújhelyen, Alagon és

Dunakeszin.

Negyedi méltán tartható polihisztor-

nak, aki rendkívül tehetséges és sokol-

dalú személyiség volt. Politikai és kul-

turális téren is sokrétű tevékenységet

folytatott: országgyűlési képviselő, fel-

sőházi póttag, a Nemzeti Demokrata

Párt elnöke. Számos novellája és publi-

cisztikája jelent meg, továbbá fellépett

a jogfosztottság ellen, amiért a Horthy-

rendőrség kétszer is letartóztatta, de

nem ítélték el. Több egyesület elnöke

volt, köztük a Vidéki Újságíróké, a Hadi-

árváké és tagja a Pest Megyei Közigaz-

gatási Bizottságnak. 

Az Újpesti Napló az egyetlen ellenzéki

újság volt, amely közel fél évszázadot élt

meg. Negyedi Újpest történetét – nekünk

a múltját – kutatta és a kutatás eredmé-

nyét „A száz éves Újpest története”

(1936) című lexikonban – almanachban –

terjesztette elénk. Ebben az Újpest törté-

netét illetőleg alapműnek számító kötet-

ben mutatta be azokat a kiemelkedő sze-

mélyiségeket, akik sokat tettek Újpest

fejlődése érdekében. Negyedi 1935-ben

ugyan meghalt, de a lexikont a felelős

szerkesztő, Léderer Ottó megjelenttette.

Negyedi Szabó Béláné, aki szintén a

lap felelős szerkesztője és tulajdonosa

volt, folytatta a férje tevékenységét. Az

államosítás után sokat tett a lapszámok

és a nyomdagépek megmentéséért. Az

újpesti rekonstrukciók idején Negyediék

lakását lebontották, a helyén ma a Hely-

történeti Gyűjtemény épülete áll, a haj-

dani lapszerkesztő műhely sajátos emlé-

keként. – GODÓ ANDRÁS
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Az Újpesti Napló I. évfolyam 21. száma „Múlt, jelen s jövő” című egy nagyon tehetséges, nagy jövő előtt

álló 13 éves tanuló írta és profi módon tette fel a kérdéseit dr. Derce Tamás polgármester úrnak és dr.

Trippon Norbert alpolgármester úrnak. Örülök, hogy városunkról nagyon szép jövőképet vázoltak fel ne-

künk. Azonban várakozás van bennem, de úgy látszik hiába.

A Napló - anno

Akiről megfeledkeztek

V

Kinek adjam az 1 %-ot?
Az Újpesti Napló segíteni kívánja Olvasóit

abban, hogy személyi jövedelemadójuk

bevallásakor miként rendelkezzenek adó-

juk felajánlható 1 százalékáról, s termé-

szetesen ennek nyomán az alapítványok

tevékenységét, céljainak megismertetését

is. Ezért az Újpesti Napló február 8-án és

február 22-én megjelenő lapszámában

önálló összeállításban, térítésmentes

megjelenést biztosítunk mindazon újpes-

ti, illetve tevékenységi körük alapján a

városrészhez kötődő  közhasznú alapítvá-

nyok  számára, amelyek ezt kérik. Az egy-

séges megjelenés érdekében kérjük, ve-

gyék figyelembe az alábbi útmutatót,

amely alapján a megjelentetni kívánt szö-

veg megfogalmazását segíti: (Kérjük so-

rolják be az alapítványt a tevékenység

alapján)

– Egészségügyi, szociális tevékenység

– Egyházi, humanitárius tevékenység

– Közbiztonság, köztisztaság

– Kulturális tevékenység

– Oktatás 

– Sport, szabadidő

– Egyéb

Az alapítvány neve:

………………………………….........……………

………………………………….........……………

Adószáma:  

A képviselő (kuratórium elnöke) neve:

………………………………….........……………

Az alapítvány tevékenységi köre: 

(max 300 karakterig)

………………………………….........……………

………………………………….........……………

………………………………….........……………

………………………………….........……………

…………………………………….........…....…*
(Lapunkban a *-gok közé foglalt szövegrész jelenik meg )

………………………………….........……………

………………………………….........……………

………………………………….........……………

………………………………….........……………

………………………………….........……………
A képviselő aláírása, telefonszáma, posta- (e-mail) címe

A megjelenésre szánt közleményeket legké-

sőbb 2008. január 11-ig kérjük eljuttatni az Új-

pesti Napló szerkesztőségébe. Címünk: 1042.

Budapest, Tavasz u. 4., Fax: 785-0466.

E-mail: szerkesztöseg@ujpestimedia.hu

A térítésmentes összeállítás megjelenteté-

sét követően az alapítványok közlendőit

csak térítés ellenében tudjuk megjelentetni.

Üzenjen Valentin napra!
Van, aki már most készül Valentin napra sőt, már fogalmazza üze-

netét. Minden bizonnyal még többen vannak, akik várják, hogy a

szerelmesek napja alkalmából magukénak tudhassák a „kódolt",

avagy a kimondott vallomást. 

Az Újpesti Napló olvasói a február 8-án megjelenő lapszámá-

ban már böngészhetik az üzeneteket. Azoktól, akik élni kívánnak

eme lehetőséggel, azt kérjük: röviden megfogalmazott, jeligével,

vagy névvel ellátott üzeneteiket február elsejéig juttassák el

szerkesztőségünkbe. Címünk: Újpesti Napló szerkesztősége, Ady

Endre Művelődési Központ, 1043 Budapest, Tavasz u. 4. E-mail:

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, telefax: 785-0466. A megje-

lentetés térítésmentes.

HelytörténetHelytörténet

- -
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z egészségügyben közel sem

megszokott módon, a marke-

tingkommunikáció teljes esz-

köztárát felvonultatják a szer-

vezők a szervezett nőgyógyászati szű-

rővizsgálat népszerűsítésére a Liliom

Program keretében. A szűrővizsgálat

célja a méhnyak rendellenességeinek

korai felismerése. Bármenyire csábító

is a szerencsekerekébe kerülő kupon, a

jutalom, a legnagyobb nyeremény min-

denképpen az egészség.

Amennyiben idejekorán felismerhe-

tők, gyógyíthatók a fejlődésük kezde-

tén lévő rákos elváltozások, vagy az

azokat megelőző állapotok – szögezi le

dr. Cornides Ágnes, az ÁNTSZ Közép-

magyarországi Regionális Intézetének

szűrési koordinátora, amikor azzal

kezdjük a beszélgetést, hogy az elmúlt

hetekben is több száz újpesti nő kapott

meghívólevelet méhnyak-szűrésre.  

– A népegészségügyi program egyik

eleme a méhnyak-szűrés, amelynek

során háromévenként térítésmentes

vizsgálatra hívjuk az országban élő

mintegy 2,4 millió 25 és 65 év közötti

nő közül azokat, akik az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár adatai sze-

rint három éven át nem vették igénybe

ezt a vizsgálatot. A rendszeres meghí-

vás 2003 őszén kezdődött, azóta immár

másodszor szólítjuk meg a lányokat,

asszonyokat. A méhnyak-szűrés nép-

szerűsítésére – vagyis hogy aki meghí-

vót kap, részt is vegyen a vizsgálaton –

szolgál a Liliom program.

Magyarországon a daganatos betegsé-

gek az összes haláleset mintegy negyedét

okozzák. A méhnyakrák hosszú idő óta

évente mintegy 500 halálesetért felelős.

A szűrés jelentőségét az adja, hogy a

méhnyakrák miatti halálesetek 90 száza-

léka megelőzhető lenne. A szűrővizsgálat

jogi értelemben ugyan nem kötelező, de

mindenképpen ajánlott: kár lenne eluta-

sítani azt a biztonságot, amelyet  nyújt.

– Hány újpesti nő kapott levelet a

szűrővizsgálatra? 

– A KSH elmúlt évi adata szerint Új-

pest 25 és 65 év közötti nőlakossága

több mint 33 ezer. Meghívólevelet azok

kapnak – mint arról korábban már volt

szó –, akik az Országos Egészségbizto-

sítási Pénztár adatai alapján az eltelt 3

évben az állami egészségügy keretében

nem vettek részt citológiai vizsgálattal

egybekötött nőgyógyászati vizsgála-

ton. Újpest nagy kerület, a meghívóle-

veleket folyamatosan postázzuk. A

meghívólevelet tartalmazó borítékban

található egy lista is, ami azokat a vizs-

gálóhelyeket sorolja fel, ahol a méh-

nyak-szűrést térítésmentesen elvégzik.

Amennyiben a lakóhely szerint illeté-

kes szakrendelésen/ambulancián vég-

zik el, vizitdíjat sem kell a vizsgálatért

fizetni. Adminisztratív akadálya nincs,

hogy területileg nem illetékes ambu-

lanciát keressenek fel az asszonyok, ezt

azonban mindenképpen előre egyez-

tetni kell a választott intézménnyel,

ahol ilyenkor a vizitdíjat elkérhetik.

– Mit tegyenek azok, akik nem kap-

tak meghívólevelet, bár megítélésük

szerint kellett volna?

– Örömmel vesszük, ha ezt jelzik a szá-

munkra a 465-3823-as telefonszámon. 

A legnagyobb nyeremény az egészség
Helyi hírekHelyi hírek

– Statisztikai adat, hogy ma Magyarországon évente 400-500 nő halálát okozza  a

méhnyakrák, – folytatja a beszélgetést. Mivel minden egyes szám sajnálatos eseteket

és családi tragédiákat jelent, mindent meg kell tennünk azért, hogy visszaszorítsuk az

értelmetlen haláleseteket. Ez ugyanis az a betegség, amelynek idejében történő felis-

merése után száz százalékos lehet a gyógyulás.

– Ezért is nagy jelentőségű az ÁNTSZ -általi  szűrővizsgálatra buzdítás?

– Lényeges és hasznos a szűrővizsgálat ilyenfajta koordinálása és a figyelemfelhívás

minden lehetséges eszköze, hiszen nem lehet tudni, kire milyen információ van, lehet

hatással. Több mint 40 évi gyógyító munka tapasztalata után engedjen meg egy szemé-

lyes megjegyzést: a „behívó levelet” mégis kevésnek találom, szükségesnek tartom és

nagyra értékelem a személyes meggyőzést is. Addig ugyanis, amíg ma Magyarországon

a nők fele egyáltalán nem vesz részt rendszeres nőgyógyászati vizsgálaton,és

szűrővizsgálaton sem, csak levelezéssel nem sokra megyünk. Szerencsére Újpest ebből

a szempontból is „városias” képet mutat, de még így is, az itt élő nőbetegek egyharma-

da kerüli a nőorvossal való találkozást is nemhogy a szűrővizsgálatot.

– Kik lehetnek a partnerek a figyelemfelkeltésben?

– Bármely orvos-beteg kapcsolatban hatásos lehet, ha felvetik a szűrővizsgálatok

lehetőségét. A nőorvosok többsége a rákszűréssel abban az esetben is él, amikor nem

célirányosan ezért keresik fel őket. Egy citológiai vizsgálat része lehet a gyógyító

munkának, és megnyugtató eredményt jelenthet ebből a szempontból is. Nagyon

bízom a háziorvos kollégák és a védőnők  segítségében is, akik pusztán azzal, ha

rákérdeznek a náluk megforduló lányokra, asszonyokra, hogy járnak-e rendszeresen

rákszűrésre? – komoly segítséget jelentenek. A részvétel nem kötelező, és  elmu-

lasztása jelenleg semmiféle retorziót nem von maga után. Biztos vagyok abban: a több

biztosítós egészségügy magasabb biztosítási díjjal terheli majd meg azt, aki

önhibájából kerül rossz egészségi állapotba. Addig marad az „élő szó” ereje. 

– Újpesten hol lehet elvégezni a szűrővizsgálatot?

– A Görgey úti szakorvosi rendelő nőgyógyászatán és az onkológián. Illetve magán

nőgyógyászati rendelőkben, természetesen ez utóbbi helyszíneken az ottani térítési

díj ellenében. A vizsgálat egyszerű és fájdalommentes: colposcopiával, speciális

nagyítóval a méhszáj állapotát vizsgálja az orvos, valamint úgynevezett citológiai

vizsgálathoz kenetet vesz. Amennyiben a vizsgálatot olyan  értesítés követi, hogy

ismételten keresse fel orvosát, nem szabad mindjárt megijedni és a legrosszabbra

gondolni. Tisztázni kell, mi a laboratóriumi eredmény  újra vizsgálandó része,

ismételt vizsgálattal, gyógykezeléssel, nagyobb odafigyeléssel meggátolható a

nagyobb baj. 

– Nagy híre volt egy éve, hogy már Magyarországon is kérhető az az oltás, amellyel

a méhnyakrák megelőzhető. Igaz, az oltást nem támogatja az OEP, több tízezer forin-

tos térítési díja van. Ajánlható-e? 

– Sajnos az OEP sokáig nem is fogja támogatni. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy

napjainkban, amikor nagyon sok betegség eredete vírusfertőzésre vezethető vissza, a

fiatal gyerekek, – lányok és fiúk – immunizálásának óriási a jövője. Az már bizonyos,

hogy  a méhnyakrákot előidéző hámváltozást  a HPV, az úgynevezett humán papilloma

vírus okozza, amely szexuális úton terjed, s amelynek számtalan faja ismert. A szülő-

otthonban végzett vizsgálataink alapján minden második (!) nőbetegünkben kimu-

tatható volt a HPV vírus. A vírus jelenléte azonban nem minden esetben okoz

hámelváltozást, és nem is biztos, hogy a folyamat végigmegy a rákig. A kockázat azon-

ban megvan. A vírus egyik jellemzője, hogy nagyon sok válfaja ismert. A méhnyakrák

előidézésben a leggyakoribb a HPV  úgynevezett 16-os és 18-as típusa, ennek hatá-

sos ellenszere ez a bizonyos oltás, amely egész életre kiterjedő védettséget jelent. Az

oltás alkalmazása leginkább a szexuális élet megkezdése előtt lenne kívánatos,

hangsúlyozom: lányoknak és fiúknak egyaránt. Ajánlása azonban pont az ára miatt

nem elsősorban orvosi tényező, hanem sajnálatos módon a családi-kassza

lehetőségeinek függvénye. Ennek taglalása, pedig egy újabb cikktéma tárgya

lehetne… De addig is maradjunk annál a lehetőségnél, amelyet a rákszűrés

elvégeztetése jelent ma , holnap és holnapután.    – B. K.

Dr. Hintalan Albert, a Károlyi Sándor Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa beszélgeté-

sünk elején hangsúlyozza: nagyon fontosnak tartja  a rendszeres méhnyakrák szűrés el-

végzését, történjen az  a háromévenkénti térítésmentes lehetőséggel élve,  vagy – le-

hetőség szerint ennél gyakrabban –  egyéb, rendszeresen végzett nőgyógyászati vizs-

gálattal egyazon időben. Hogy erre nőgyógyászati szakrendelésen kerül-e sor,  avagy a

magánpraxis célirányos   felkeresésével, pusztán a térítési díj nagyságrendje szem-

pontjából van, lehet jelentősége – szögezi le. 

A
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gyetértünk abban, csábítóak a

cukrászda süteményei, ám a vi-

lághírű tenor megadóan legyint,

erről most lemond, nemsokára

fellép a Sybill-ben, és „bele kell fér-

nie” egy 1981-ben (!) készült jelmezé-

be. „Mégsem lehet egy cári testőrtiszt a

színpadon kötözött sonka…” – fűzi hoz-

zá mosolyogva. Nemrégiben tértek haza

fél éves tengerentúli útjukról, amelyen

bizony felkúsztak a plusz kilók, amíg

Kanadától Amerikáig, Vancouver, San

Francisco, Los Angeles, San Diego,

Calgari, Újzéland, majd Ausztrália  érin-

tésével fél éven át  a magyaroknak éne-

keltek- tudom meg az okot, miközben

kimondom: Leblanc Győző nem válto-

zik, civilben is bonviván alkatú.   

– Olyan szeretettel fogadtak bennün-

ket, honfitársaink, hogy az szinte zavar-

ba ejtő volt – osztja meg élményeit ve-

lünk a primadonna: Tóth Éva. Négy éve

járjuk a világot, fél-fél évet az amerikai

kontinensen töltünk, immár harmadszor

vágtunk neki Ausztráliának is. A felké-

réseknek idő hiányában nehéz eleget

tenni, hiszen ahol már jártunk, oda visz-

szavárnak bennünket. Ilyenkor magán-

házaknál lakunk, miközben korábbi ba-

rátságokat ápolunk, újakra is találunk. A

házigazdák a tenyerükön hordanak ben-

nünket, mi pedig „cserében” a magyar

klubokban adunk műsort. Bár hónapokig

bőröndből élni, fellépő ruháinkat ki-be-

csomagolni  elég gyötrelmes dolog, hiá-

nyoznak a szülők, a családtagok, a barátok

és a kollégák is, mégis a közönség szere-

tete sok mindenért kárpótol és vissza is

repít bennünket. A magyar zenei hagyo-

mányok, az operettek, a magyar nyelv

továbbéltetése a mi missziónk külföld-

ön. Az idén esedékes utazást most egy

későbbi időpontra halasztottuk, mind-

kettőnk szülei betegeskednek, itthon a

helyünk…

– Ezért jöhetnek  létre az itthoni fellé-

pések, , köztük az  újpesti előadás is?

– Igen. Ha nem is a megszokott tem-

póban, de vállalunk fellépéseket  Buda-

pesten és az ország számos pontján, to-

vábbá színházunkkal, az Blaha Lujza

Színházzal teljes előadásokat „szállí-

tunk”, állítunk színpadra ott, ahová vár-

nak bennünket. Ilyenkor többek között

Teremi Trixivel, Kovács Zsuzsával, Ben-

kóczy Zoltánnal, Medgyesi Máriával,

Oszvald Marikával lépünk színpadra.

Nyáron Siófokon, Kálmán Imre születé-

sének 125-ik évfordulóján, a Kálmán

Imréről elnevezett szabadtéri színpadon

éppen a Csárdáskirálynőt mutattuk be.

Most a Mágnás Miska  követklezik… so-

rolja Tóth Éva.

– Az természetes, hogy a távol élő

magyar családok bennünket barátként

fogadnak, és könny csillog a szemük-

ben ha felcsendül Erkel Ferenc Bánk

bán című operájából a Hazám…hazám

kezdetű ária. Idehaza azt tapasztaljuk,

hogy az operett a reneszánszát éli. A

felkérések, a levelek, a telefonhívások

erről győznek meg bennünket… – foly-

tatja Leblanc Győző. Zenében, kosz-

tümválasztásban igényesek vagyunk,

előadásunkban a klasszikus operettet

visszük színpadra, úgy ahogy a nagy

elődök: Feleki Kamill, Honthy Hanna,

avagy a Latabár-testvérek, és nem

utolsó sorban Sárdy János művelték év-

tizedekkel ezelőtt. Jómagam Nagyté-

tényben gyerekeskedtem, ott volt a he-

lyem minden olyan előadáson, amelyen

énekművészek léptek fel. A mai napig

emlékszem arra, amikor Házy Erzsébet

hangjával és személyiségével egyaránt

elbűvölte a nézőközönséget. Szájtátva

hallgattam. Nemrég jutott tudomásom-

ra, hogy a művésznő újpesti születésű.

Eggyel több indok ez arra, hogy vissza-

térjünk korábbi fellépéseim színhelyére

– szögezi le Leblanc Győző. 

– Újpesten miről szól a műsor ?

– Legutóbbi tengerentúli utazásunk

során „teszteltük” azt a műsort, amely-

re a közönséget szeretettel várjuk. Le-

hár Ferenc és Kálmán Imre operettjeiből

énekelünk a műsor első részében, majd

az ötvenes évek slágerei következnek,

amelyet magyar nóta összeállítás zár. A

műsor miről is szólhatna, mint a szere-

lemről, nem hiányozhat belőle egy kis

kabaré,  pikantéria és egyéb meglepe-

tés sem…sorolja az énekes páros mind-

két tagja. Szeretnénk, ha a nézők „ha-

zavinnének” bennünket lemezen, dvd

korongon, a szünetben megtekinthető a

kínálat. Műsorunk Huszka Jenő  nyomán

a „Szellők szárnyán…” címet kapta, ez-

zel televíziós operett műsor címére is

utalunk, amelyet – a kívánságműsorral

együtt – sok újpesti néz. 

– Önöket több éve mindig, mindenhol

együtt említik bárhol is lépnek fel, bár-

milyen előadásra is készülnek. Együtt

adnak interjút. Ki talált meg kit?

– A mi életünk is példázza a mondást,

hogy mindig a nő választ – mosolyog

Tóth Éva. Több éve annak, hogy felkér-

tek egy televíziós kívánságműsor szer-

kesztésére és vezetésére a Budapest

Televíziónál, ahol más partnerrel éne-

keltem   operettet. Bár a műsor kedvező

fogadtatásra talált, az adás felvételeit

„visszanézve” valahogy hiányzott belő-

lünk az a kisugárzás, amit a színpadi

munka megkövetel. A legkisebb szín-

padra is illúziót kell varázsolni. Orvos

barátnőm, aki segítőm és nagy kritiku-

som is egyben, azt tanácsolta: hívjam

fel Leblanc Győzőt, legyen ő a partne-

rem, hiszen illik hozzám!  

– Egy telefonhívásába került a felké-

rés?

– Több napig gyötrődtem, de végül is

telefonáltam. Azonnal igent mondott.

Vissza is kérdeztem, hogy miért vállalja,

hiszen nem is ismer. Majd megismerem

- válaszolta. Nekem a torkomban dobo-

gott a szívem, hiszen a művész úrba ko-

rábban a fél ország volt szerelmes. Én

is. És nagy vágyam volt, hogy egyszer

Leblanc Győzővel énekeljem el a Sybill

primdonna szerepét. Hét éve, hogy

vezetem  a televíziós  kívánságműsort,

és több éve annak,  hogy Leblanc Győző

a partnerem. Az adásidő időközben két

óráról háromra emelkedett, valóban a

nézők óhaja szerint…

– Amikor bekapcsolódtam Éva műso-

rába, önmagam árnyéka voltam. A ma-

gánéletemben tragédiák sora vetült ár-

nyékként rám… – folytatja az egymásra

találás történetét Leblanc Győző. Éva

visszahozott a színpadra, bebizonyoso-

dott, hogy a közönség szeretete nem

múlt el. Ahogy ez az operettek forgató-

könyvében is lenni szokott: a  bonviván

viszonozta a  primadonna érzéseit és

menthetetlenül beleszeretett… A nap

24 órájában vagyunk partnerei egy-

másnak. – BANGHA KATALIN 

„Szellők szárnyán” – Újpesten is
„Szellők szárnyán…” címmel az operettvilág dalaival és egyéb meglepetéssel várja Újpest közönségét

Tóth Éva és Leblanc Győző február 15-én 17 órai kezdettel az Ady Endre Művelődési Központban. Azokat,

akik imádják az operettet és dúdolják az „örökzöld” melódiákat, s azokat is, akik csak egy kellemes estét

szeretnének eltölteni. A kétszer negyvenöt percbe sűrített műsor egyéb érdekességet is tartogat. Mind-

erről most az Újpesti Napló kérdezte egy cukrászdában  az énekes párost.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 .  S Z Á M
InterjúInterjú
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HelytörténetHelytörténet

1950. május másodikán, amikor

megszülettem az Árpád kórházban,

apám örömében felmászott egy vil-

lanyoszlopra az Árpád úton. Pedig

egy kicsit mérges volt rám, mert ab-

ban az évben minden május elsején

született csecsenő kapott 500 forin-

tot az államtól, én két órával késtem

le az ajándékot.

Anyám születésemkor még nem volt 18 éves, csak márciusban esküdtek meg

apámmal, hiába, a Ratkó-korszak. Tilos volt az abortusz. A házasságkötés az újpes-

ti városházán történt, anyám kék köpenyben elszökött a munkahelyéről, apám

meglógott a közgazdasági egyetemi órájáról. Két tanúnak két ismeretlen, a folyo-

són üldögélő embert kértek meg. Apám feljegyezte naplójába: ebéd: bableves. A

házasságkötés után mind a két szülém visszament dolgozni.

Születésem után apám délután meglátogatta anyámat a kórházban, kezében egy

kissé olvadozó mirelite málnával. Meleg május volt. Aztán következett a börleszk:

anyám ott feküdt az ágyban, hófehér párnák közt, éppen engem szoptatott. Apám

megbotlott a küszöbben, az olvadó málna rárepült anyámra, „vérbe” borítva az

egész jelenetet.

Apámékkal a Lebstück Mária utca 46-ban laktunk, emeletes ház, folyosó végén

budi, kályha, hamuzás. Apám délutánonként lusta volt befűteni, télikabátban, ka-

lapban kopogta le cikkeit a Remington írógépen. Ha már nagyon fázott, leugrott a

közeli Harangvirág presszóba, már akkor is így hívták, meginni egy szimplát vagy

egy kis rumot. Az ötvenes években mindenki rumot ivott, azt lehetett kapni, csak

később jött el a fekete cimkés cseresznye ideje.

Apám csak estére izzította be a vaskályhát, amelyből már hiányzott a samott, és

olyan fényt adott, mint egy 25 wattos villanykörte. Egy hepehupás sezlonyon alud-

tunk mind a hárman, vezényszóra fordultunk. Ha a vízvezeték befagyott, apám Sza-

bad Népekből csinált tüzet a falikútban, míg felolvadt a jégdugó. Imádtam apámat,

minden hétvégére valami játékot talált ki nekem. A legemlékezetesebb a horgászás

volt. Meggörbített gombostűket kötött cérnaszálra, felültünk a szekrény tetejére, s

onnan kellett kihalásznunk a cérnaspulnikat. Nagyon izgi volt, legalább olyan izgi,

mint a  sötét pincébe lemenni két kanna szénért.

Anyám gép-és gyorsíróként dolgozott különféle cégeknél, apám 1951-ben be-

verekedte magát a Ludas Matyihoz, haláláig ott dolgozott, A hetvenes években volt

sikerei csúcsán, ő volt – Árkus József mellett dolgozva – a Ludas Matyi főszerkesz-

tő-helyettese, a Rádiókabaré szóvivője és a tévés Humoristák Klubjának elnöke. Ez

utóbbi műsor olyan akart lenni, mint a Heti hetes, azzal a különbséggel, hogy a

cenzúra miatt apáméknak előre meg kellett írni az anyagot és úgy elmondani, mi-

után a főnökök jóváhagyták. Apám korán halt meg, 1986-ban, 57 éves éves korá-

ban, én már túléltem őt. A családban matuzsálemnek számítok, mert anyám 45 éve-

sen távozott. Mindketten ott fekszenek a Megyeri temetőben, havonta viszek ne-

kik friss virágot.

– MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ

onalunk Istvántelek felé eső sza-

kaszát hatvannyolc év után 1975.

szeptember elsejével megszűntet-

ték, ezt követően a Pozsonyi utcai la-

kótelep előtt épített hurokvágányon fordul-

tak vissza a 14-es „ruhába bújt” FVV csukló-

sok a Nyugati pályaudvar, pontosabban a

Kádár utca felé. A Lebstück Mária és Ősz ut-

cákból végleg eltűnt vaskerekűek helyett

busz indult, méghozzá a 20Y, később 121-es jelzésű. A sárga testű csuklósok 1980 ta-

vaszáig cirkáltak a 14-esen, majd rövid ideig UV típusú szerelvények pótolták őket.

Az év nyarán vadonatúj csehszlovák Tátra T5C5 típusjelzésű villamosok jelentek meg

e vonalon, kezdetben kétkocsis „kiszerelésben”.

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján 14-esünk belső, Nyugatihoz közeli vég-

pontja többször módosult, mert a Váci út egyre nagyobb szakasza vált építési terület-

té: közeledett Újpest felé a metró. A mai Lehel tértől a nagykörútig terjedő vonalrész

1981 áprilisának első napján megszűnt. Ekkor a Bulcsú utcáig, majd a metró Lehel té-

rig történő december végi átadásával az ott épült és ma is üzemelő végállomásig köz-

lekedett a „nagytestvér” 12-es járattal karöltve. Az áprilisi rövidülés Újpesten vonal-

hosszabbítással járt: 14-esünket egészen az István térig vezették. A mai István útról

a piac mellé kanyarodott, és a volt 8-as járat felszállóhelyére, közvetlenül a piaci

csarnok mellé gördült be. (Az itteni forgalomirányító helyiség ma is megvan, csak

éppen ruhát árusítanak benne.) 1985 júniusának elejétől már háromkocsis Tátrák

„piacoztak” 14-es számmal.

Ekkoriban gondolhatták tovább járatunk jövőbeli feladatát: az éppen születő

Káposztásmegyeri lakótelepre szándékozták kivezetni. A Szilágyi utcáig a 12-es vo-

nalán jutott el, tovább a panelbirodalom déli csücskéig az eredetileg metrónak szánt

felszíni pályán mehetett ki. A Szilas-patak szomszédságában épült új kétvágányos

végállomásig 1986 decemberének első felében már próbajáratok közlekedtek. (Apró

érdekesség: egy 14-es vezetője a már megszűnt Szilágyi utcai megállónál nem szál-

lította le utasait, és a még át nem adott szakaszon próbázva kivitte őket

Káposztásmegyerre. A végállomáson szolgálatot teljesítő „békávés” alkalmazott

ezért őt jól le is szidta…) Az új városrész lakói december 15-étől örülhettek villamo-

suknak, mert vele már közvetlenül el tudtak jutni Újpest belterületére, illetve belső

végállomásáig utazva a metróhoz. Az éjszakai járat szerepét is ekkor vette át a 12-es

járattól.

1990 decemberében Újpest-központig jött a metró. Ezzel kapcsolatosan 14-esünk

újpesti szakaszán csúcsidőben közlekedő betétjáratot keltettek életre 11-es szám-

mal, mely kezdetben három, majd ‘92 első napjaitól két kocsival vitte utasait – 1995

karácsonya előtt szűnt meg. Néhány nappal később a palotai 12-es vonalát Angyal-

föld kocsiszínig vágták vissza, a 14-es ezután mindkét végén egyedül maradt: csak ő

járt ki Káposztásmegyerre, illetve Angyalföldön át a Lehel térig. Az éjszakai 14-essel

utoljára ‘97 júliusában lehetett utazni, amikor is autóbusz váltotta fel, ő volt a fővá-

ros utolsó éjjeli villamosjárata. A káposztásmegyeriek számára legkedvezőbb válto-

zás közel egy évtizede történt: járatunkat a Megyeri útig meghosszabbították. Az új

négy megállós vonalszakasz átadására közel egy évtizede, 1998 júliusának utolsó

napján került sor. – KRIZSÁN SÁNDOR

Ú J P E S T I  N A P L Ó

Egy ősújpesti família emlékkönyvéből (7.)

Málnalé a szülőszobán

Százéves a 14-es villamos 2. rész

Lapunk előző számában kezdtem el bemutatni az 1907. december 19-

én indult, ma 14-esként ismert villamosjárat múltját. Története a

hetvenes éveknél maradt félbe…

A 14-es Pozsonyi utcai végállomása
FVV csuklós villamosokkal 
(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 25., PÉNTEK

18.00 Híradó és Magazin

20.00 Pódium: Rómeó és Júlia (az Újpest

Színház előadása) r.: Harsányi Gábor 90’

21.35 Fekete-fehér (dokumentumfilm)

La Belle Époque (r.: Szekeres Csaba) 13’

JANUÁR 29., KEDD

18.00 Híradó és Magazin (a pénteki mű-

sor ismétlése)

20.00 Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Sujánszky Jenő: Ave Maria a bom-

bazuhatagban 20’

FEBRUÁR 1., PÉNTEK

18.00 Híradó és Magazin

19.30 Pódium: Lőte Attila szín-

művész és Lőte Enikő zongoraművész

estje az Ady Művelődési Központban

60’

20.00 Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Mama Negra -rövidfilm az Andokban

élő indiánokról 30'

FEBRUÁR 5., KEDD

18.00 Híradó és Magazin (a pénteki mű-

sor ismétlése)

19.30 Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Danza Yumno – rövidfilm az Andokban

élő indiánokról 29’

Az Újpest

Televízió műsora

V
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„Fogjunk össze az elefántok

megmentéséért” című nem-

zetközi vándorkiállítás és az

azt szervezők csak akkor

tölthetik be a küldetésüket, ha fel

tudják venni a kapcsolatot Újpest is-

koláival. Szeretnék biztosítani a diá-

kok számára, hogy kihelyezett tanórák

keretében, szakavatott múzeumpeda-

gógus segítségével megismerjék az

elefántok életét természetes körül-

mények között, élményekkel gazda-

godjanak és elsajátítsák az állatok

szeretetét. Azt a környezettudatos

magatartást, mely nélkül korunk

embere képtelen lesz veszélyez-

tetett bolygónk életben tartá-

sára.

Thaiföldön az ele-

fántokat évszáza-

dokon át a kul-

tikus állatok-

nak kijáró

tisztelet övez-

te. A thai kultú-

rában a szeren-

csét jelképezik,

jeles alkalmakkor

templomi áldozatokat szentelnek ne-

kik. A thai emberek gyakran emlege-

tik, hogy az elefántok segítették nem-

zetté válásukat. Ezek a szeretetre mél-

tó, szokatlanul intelligens, hatalmas

teremtmények kulturális ikonná vál-

tak Délkelet-Ázsiában, miközben év-

századok óta a thai emberek megbíz-

ható harci-, szállító- és teherhordó

segítői. 

E nemes hagyományokhoz képest

megrendítő kép tárul elénk, ha megis-

merjük az ázsiai elefántok helyzetét. A

háziasított elefántok ugyanis brutális

kegyetlenséggel megfélemlített pro-

fittermelő eszközökké váltak. A világ

minden tájáról özönlő turisták öröm-

mel fizetnek be egy

látványos ele-

f á n t - s h o w r a ,

vagy túrára.

Az elefánt ze-

nél, táncol, bó-

kol közönségének,

ám minderre úgy

idomítják, hogy 3

éves kora táján dur-

ván elszakítják any-

jától, ketrecben tart-

ják, verik, az alvás, az

étel, az ivóvíz megvo-

násával törik meg az

akaratát. Az ország

belsejében teherhordásra használt ál-

latok sorsa még ennél is kiszolgálta-

tottabb. 

Száz évvel ezelőtt még 100 ezer ele-

fánt élt Thaifölön. Ma számuk alig ha-

ladja meg az ötezret. Sajátos módon a

vadelefántok védettek, a szelídítet-

tekre viszont többnyire a fentiekben

vázolt szörnyű sors vár. 

A kiállítás képei és filmanyaga erre

az embertelen, a faj kihalásával fe-

nyegető bánásmódra irányítja rá a fi-

gyelmet. A látnivaló azonban nem

csupán sokkol, de gyönyörködtet is.

Megismerkedhetünk a lélegzetelállító

Mae Taeng völgyben fekvő Elephant

Natura Parkkal, mely 1995 óta az ázsi-

ai elefántok védett területe. Az érdek-

lődőknek ott abban a kivételes él-

ményben lehet részük, hogy termé-

szetes környezetben figyelhetik meg

az elefánt családok életét. Ebbe enged

betekintést a tárlat, az életképekből

kiderül, hogy ezek a lenyűgöző mére-

tű állatok valójában békések, kedve-

sek, méltóságteljesek. 

Várhatóan a kiállítás-megnyitó

díszvendége lesz a park alapítója,

Sangduen „Lek” Chailert asszony (a

„lek” becenév, jelentése kicsi), aki a

durva bánásmódból, a további kínzá-

sok elől menti védett környezetbe az

ázsiai elefántokat. A törékeny asz-

szony az elefántok jogainak és jólét-

ének világszerte ismert szószólója

lett. Munkásságával többek között el-

nyerte a Ford Alapítvány és a National

Geographic Magazin „A Föld hőse”

(Hero of the Planet) elnevezésű díját,

2005-ben pedig a Time Magazin őt

választotta Ázsiában az év emberé-

nek. 

A vándorkiállítás két hónapig lesz

látható az újpesti galériában, majd út-

ra kel Európa nagyvárosaiba. Így el-

mondható, hogy jelentős nemzetközi

eseménysorozat premierjét ünnepel-

jük január végén Újpesten. Ezáltal el-

jut az üzenet a közvéleményhez: fog-

junk össze az elefántok, a későbbiek-

ben pedig más kihalóban lévő állatfaj-

ok védelmében, mert nélkülük közös

otthonunk, a Föld lesz szegényebb, és

egyre kiszolgáltatottabb. 

A megnyitó vendégei ízelítőt kap-

nak a thai konyhakultúra remekeiből,

és az autentikus thai táncművészetből

is. A vándorkiállítás védnökének Der-

ce Tamás urat, Újpest polgármesterét

és a Thaiföldi Királyság budapesti

nagykövetét kívánják megnyerni a

szervezők.

Különleges, az európai ember számára egzotikus kiállítás nyílik 2008.

január 31-én 19 órakor Újpesten, a Wax (egykori MEO) kiállítói ter-

meiben. A thaiföldi elefántok életébe, szokásaiba és fenyegetett

helyzetébe nyerhet bepillantást a kíváncsi látogató. Ennél, persze,

többről lesz szó.

A TIME és a National Geographic Újpesten

Elefántmentés a WAX kultúrgyárban

KözéletKözélet
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Az élet egészséges oldala 2.
z egészségünk szempontjából különösen fontos a mozgás jelentőségét,

mert a civilizált ember keveset, illetve rosszul mozog. Ezen javíthat a

gyógytorna és a masszázs, amelyek segítenek az egész nap az irodában

ülő, rossz testtartásban levő emberek „berozsdásodott” izmainak, ízüle-

teinek kimozgatásában.  Három speciális  gyógytornára hívnánk föl  a figyelmet. A

tartási rendellenességgel küzdő gyerekek számára rendezett gyermekgyógytorná-

ra, a 40-es illetve annál idősebb felnőttek számára rendezett torára, amelynek

rendszeres igénybevétele segít megelőzni a már népbetegségnek számító csontrit-

kulást. A harmadik, de egyáltalán nem elhanyagolható torna az intimtorna. Nevével

ellentétben a torna nem csak a női szexuális örömszerző funkciók javítására, hanem

sokkal inkább a szülések, a csökkenő hormonális működés következtében időskor-

ban – szinte törvényszerűen – kialakuló vizelet elcsöppenés megelőzésére, gyógyí-

tására jó. 

Számos esetben nagyon eredményes a hagyományos orvosi diagnosztikát segítő,

de önálló terápiás hatással is rendelkező biorezonanciás vizsgálat és kezelés. A szer-

vezeten a normális és a kóros működés is rezgésnyomot hagy, amely ilyen speciális

készülékekkel érzékelhető (hasonló elven működő berendezéseket használ a hagyo-

mányos diagnosztika is). A készülék maga – az átlagos emberi érzékelés számára rej-

tett – rezgést tud előállítani, amivel a kóros működés egy része jól javítható. 

Ingyenes szolgáltatásaink között megtalálható a • Vérnyomás, testsúly, testtö-

meg-index, vércukorszint mérés, • Egyéni homeopatiás tanácsadás, • Időszakon-

ként bőrtípus meghatározás (krémek és napozószerek kiválasztásához) • Hajdiag-

nosztika.

A hajdiagnosztika azért fontos, mert a hajhullás hátterében különböző okok le-

hetnek. A mikrokamerás vizsgálatok kinagyított felvételeket mutatnak a hajas fej-

bőrről, amelyen látható, hogy a hajhagymából ki tud-e nőni megfelelő számú haj-

szál, illetve, hogy a kinőtt hajszállal mi történt. Nem kell mindig azt elfogadnunk,

hogy a hajunk a korunk, a hideg, a meleg, stb. miatt hullik. A hajhullás hátterében

sokszor gyulladás van, amelynek a megszüntetéséhez orvosi kezelés szükséges. 

A Jókai Biocentrumban nemcsak gyógytermékeket találunk, hanem gondoltunk

azokra is, akik egészségesen szeretnének táplálkozni. Termékválasztékunkban

ezért megtalálhatók az egészséges alapanyagokon kívül a bioételek széles válasz-

téka is. A biominősítést kiérdemelt áruk előállítója illetve forgalmazója garantálja

az adott termék bizonyos vegyszerektől való mentességét. A biotermékek fogyasz-

tásával a szervezetünk méreggel való telítését lassítjuk, amit azonban meg kell fi-

zetni, ugyanis azok ára pont a gondos előállítás miatt a hagyományos termékek

árának másfél, kétszerese. A biotermékek közé sorolható a természet kamrájából

származó, hagyományos zöldségeket és gyümölcsöket őrölve, szárítva tartalmazó

készítmények, amelyek úgy csoportosítottunk, hogy bizonyos tünetek, betegségek

gyógyítására alkalmasak legyenek. Ezek a termékek por formájában, de vízhez, tej-

hez, joghurthoz keverve italként-ételként fogyasztva is nagyon finomak. Találunk

közöttük vérképző, a szervezet ellenálló képességét vagy éppen az erek állapotát

javító, vércukorszint csökkentő hatásúakat is.

Cégünk szinte minden egészségpénztárral szerződéses kapcsolatban áll. Az ösz-

szes pénztárunknál lehet bankkártyával fizetni. Folyamatosan bővülő szolgáltatá-

sainkat 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. – 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 (x)

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  január  25.
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HirdetésHirdetés

Pénzre van szüksége?
Szabad felhasználású

GYORSHITEL
Saját autó fedezettel

…csak bejegyzés és már gurulhat is tovább…

Jövedelem igazolás nélkül

Felvehető hitelösszeg: min. 300.000 Ft – max.5.000.000 Ft

A



NOVELLAPÁLYÁZAT  
A Gyöngyharmat Kiadó nyílt pályázatot

hirdet kortárs szerzők részére, magyar

nyelven írott, horgászati témájú elbeszé-

lésekre. A pályázaton bárki részt vehet.

Terjedelmi korlátozás és nevezési díj

nincs. Egy pályázó 2 kézirattal indulhat a

pályázaton. A szerző nevét, lakcímét és

egyéb elérhetőségeit a kézirat végén

szükséges feltüntetni! A zsűri a beküldött

pályamunkákat szépirodalmi és szakmai

szempontból egyaránt értékelve hozza

meg döntését, s a beérkezett pályamű-

vek színvonalától függően határozza meg

a díjak odaítélését. A díjazott és díjat

ugyan nem nyerő, de kiemelkedő pálya-

munkákat – külön megállapodás szerint

– a Gyöngyharmat Kiadó antológiában

megjelentetheti. Pályadíjak: 1. díj: 100

000 forint, 2. díj: 70 000 forint, 3. díj: 40

000 forint. A különdíjak horgászati cégek

által felajánlott tárgyjutalmak. A pálya-

műveket A/4-es papírra számítógéppel

kinyomtatva, 3 példányban 2008. márci-

us 20-ig kell beküldeni a kiadó címére:

Gyöngyharmat Kiadó Bt., „Ekkora halat

fogtam!” – novellapályázat 2736 Mike-

buda, Iskola u. 5. A díjnyertes és az anto-

lógiába bekerülő írások szerzőit 2008.

májusában értesítik eredményükről.
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INGATLANT ELAD
� 2,5 szoba hallos, erkélyes, klímás panellakás a Szige-
ti utcában 11,6 MFt-ért eladó. Telefon: 06-20-349-2378

� Városkapunál kétszobás, felújított lakás sürgősen
eladó. Ár: 12,8MFt. Telefon: 06-20-349-2378

� Újpesten 3 generációs, napfényes családi ház, 160nöl
telekkel 35,9MFt-ért eladó. Telefon: 06-20-349-2378

� Eladó Rózsa u. 69. szám alatt, (Görgey–Árpád út kö-
zött) tulajdonostól 1+2  félszobás 53 m2-es első emele-
ti erkélyes, tehermentes jó állapotú panellakás, bútoro-
zottan is. Irányár: 11,3 MFt. Telefon: 06-30-922-44875

� IV. kerületben, a Tomori utcában eladó egy 36 nm-es
garzon, egyedi fűtéssel. Irányár: 7,9 MFt. Telefon: 06-
70-389-2777

� ELADÓ  a IV. Klapka u. 23-ban, 435 m2-es telken, 361
m2 felépítménnyel rendelkező, teljes egészében felújí-
tásra szóló ipari ingatlan, magánszemélytől. Telefon:
06-30-966-2737

� Hitel és szoc.pol ügyintézéssel, akár 0%-os önerővel
eladó Lőrincz utcában 2 szoba hálófülkés téglából épült
lakás. Ár: 9,9 MFt. Érdeklődni 12 után 06-70-267-
0431. Ingatlanirodák ne hívjanak.

� Újpesten Tél utcában tulajdonostól eladó igényesen
felújított 67 m2-es földszinti lakás. A konyha IKEA bú-
torral, mosogatógéppel, gáztűzhellyel beépítve. A szo-
bákban beépített tükrös gardróbszekrények. Jó közle-
kedés!Irányár: 14,3 MFt. Telefon: 06-20-310-8850

� IV. ker., Izzó lakótelepen, Pálya utcában, 52 m2-es I.
emeleti másfél szobás lakás eladó. 4 emeletes társas-
házban. Nagy erkélyes. Irányár: 1,7 MFt. Telefon: 06-
70-609-1639

� Káposztásmegyer I-en, a Nádasdy utcában, 6. emeleti,
1+2 félszobás, 65 m2-es, vízórás, erkélyes, budai panorá-
más, felújított lakás, kultúrált környezetben ,tulajdonos-
tól eladó. Irányár: 13 MFt. Érdeklődni: 06-70-282-4722

� Izzó lakótelepen eladó egy 54 m2-es, 2 szobás, gáz-
fűtéses, világos, zöldövezeti lakás. 3. emeleti. Kész-
pénzért. Ár: 12 MFt. Telefon: 06-20490-4721

� Erdősor utca 24. szám alatti házban 20 m2-es fűtött
garázs eladó 3,4 MFt-ért. Érdeklődni: 06-30-971-8704

� Újpest szép családi házas övezetében eladó 568 m2-
es telken, 3 lakásos családi ház cca. 140 m2, csak egész-
ben. Ár: 44 MFt. Tel.: 3693-336, 06-30-292-2634

� Újpesten, II. emeleti, 72 m2, 2,5 szoba hallos, jó álla-
potú panel öröklakás (szövetkezeti épületben) tulajdo-
nostól május 20-a utáni kiköltözéssel eladó. Irányár:
10,9 MFt. Telefon: 06-30-652-4984

� Újpesten, 72 m2-es, építésszel átépített, extrán fel-
újított, igényes 2,5 szoba hallos, I. emeleti panel szö-
vetkezeti öröklakás tulajdonostól eladó májusi költö-
zéssel. Irányár: 12,4 MFt. Tel.: 06-30-652-4984

� Újpest kertvárosában 35 m2 beköltözhető komfortos
családi házrész eladó. Közös költség minimális, 20 m2

galériázható szoba, konyha, fürdőszoba, tároló 5 m2

pincerész  beépíthető, padlástér, udvarrész. Ár: 8,9  mil-
lió Ft Telefon: 06-20-234-7352

� Újpest központban, piac és a posta mellett, csendes,
udvari 1,5 szobás, 40 m2-es felújított téglából épült  la-
kás tulajdonostól eladó!Magánszemélyek jelentkezését
várom! Ár: 10,9 MFt. Telefon.: 06-20-4987-633

� XV. ker., Rekettye utcában, háromlakásos családi ház-
ban 35 m2-es, 2 szobás, keleti tájolású, vegyes fűtésű,
komfortos lakás eladó. Irányár: 8,4 MFt. Telefon: 369-5214

� IV. Zichy M. utcában, X emeletes panelépület VII.
emeletén, 2 szobás, 53 m2-es, gardróbszobás, loggiás,
felújítandó  öröklakás  eladó vagy 1,5 szobás panelra
cserélném a közelben. Irányár: 9,7 MFt Telefon: 369-
5214

� IV. ker. Árpád úton, V. emeletes régi, téglaépítésű
társasház II. emeletén, 50 m2-es, 2 szobás, 2006-ban
fiatalosan felújított, egyedi kialakítású öröklakás eladó.
Irányár: 12,5 MFt. Telefon: 369-5214

� IV. ker., Szabadkai utcában, 257 m2-es összközműves
telken, 57 m2-es, 2 szoba összkomfortos, kitűnő állapo-
tú házrész eladó. Irányár: 16,2 MFt. Telefon: 369-5214

� IV. ker., Árpád úton, 2005-ben kívül-belül felújított,
téglaépítésű társasház I emeletén 78 m2-es, 2 szo-
ba+nappali+galéria, étkezős öröklakás,18 m2-es saját
terasszal eladó. Irányár: 23,5 MFt Telefon: 369-5214

� FÓTON, AZ ÖREG HEGY ALJÁBAN AZONNAL BEKÖLTÖZ-
HETŐ, 5 SZOBÁS, DUPLAKOMFORTOS, STABIL SZERKEZETŰ,
GÁZCIRKÓ FŰTÉSŰ TÉGLA HÁZ, GARÁZZSAL, KEDVEZŐ ÁRON
ELADÓ. IRÁNYÁR: 26,5 MFT. TELEFON: 06-20-417-1375

� KÁPOSZTÁSMEGYEREN, A FARKASERDŐ MELLETT, 37
M2-ES , VILÁGOSKONYHÁS, TEHERMENTES, VÍZÓRÁS LAKÁS
ELADÓ. IRÁNYÁR: 8,3 MFT. TELEFON: 06-20-314-8510

� ÚJPESTEN METRÓHOZ KÖZEL, A LEBSTÜCK M. UTCÁBAN,
71 M2-ES 2,5 SZ.+ÉTKEZŐS, 1. EMELETI, EXTRÁN FELÚJÍ-
TOTT LAKÁS ELADÓ. TELEFON: 06-20-417-1375

� ÚJPESTEN A LEBSTÜCK M. UTCÁBAN PARKRA NÉZŐ 53 M2-
ES, 2 SZOBÁS, ERKÉLYES, VILÁGOS KONYHÁS, FAPARKETTÁS,
TEHERMENTES LAKÁS ELADÓ. TELEFON: 06-20-314-8510

� DUNAKESZI ALAGON 2005-BEN ÉPÜLT, GÁZCIRKÓ FŰ-
TÉSŰ, 85M2-ES, 2 SZOBÁS, 2 FÜRDŐSZOBÁS HÁZ KIS TE-
LEKKEL, KIVÁLÓ KÖZLEKEDÉSSEL ELADÓ. IRÁNYÁR: 24,7 M
FT TELEFON: 06-20-417-1375

� Vécsey utcánál 90 m2-es 3 szobás felújított önálló
ház, beépíthető tetőtérrel, 2 kocsinak fedett beállóval,
450 m2-es telken 55 millióért eladó. Telefon: 06-30-
237-7003

INGATLANT KIAD
� Kiadó a Fóti úton kettő szobás, részben bútorozott
összkomfortos téglaépítésű lakás, kis udvarral. Irány-
ár: 65.000,- Ft + rezsi + kaució. Telefon: 06-70-522-
7230

� Újpest-Megyeren  egy szobás bútorozott összkom-
fortos lakás hosszabb távra kiadó. Telefon: 06-20-
373-3237, 233-3420

� Kiadó Káposztásmegyer I-en, 36m2-es, bútorozott
lakás. Telefon: 06-30-602-9025

GARÁZS
� Újpest központban 20 m2-es garázs eladó. Ár: 3,2
MFt. Telefon: 06-20-486-1419

� Munkásotthon u. 46. sz. alatt, teremgarázsban gép-
kocsi beálló eladó. Irányár: 1,4 Mft. Telefon: 06-30-
283-9129, 360-1261, napközben.

INGATLANT VESZ
� Magánszemély saját részére keres az Erdősor utcá-
ban négy emeletes, tetőkazános házban, I-III. emeletig
lakást. Telefon: 06-30-859-5098

OKTATÁS
� Matematika, fizikatanítás általános és középiskolás-
ok részére, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 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.

� Magas színvonalú német oktatás sokéves tapaszta-
lattal rendelkező tanárnál. Elsősorban érettségire,
nyelvvizsgára való felkészítést vállalok, de szükség ese-
tén korrepetálást is. Telefon: 230-5607, 06-20-216-
7801, 06-30-472-7142

� Németből középiskolások korrepetálása, felzárkóz-
tatása, felnőttek nyelvvizsgára felkészítése gyakorlott
tanárnál. 1.800.-Ft/50 perc, 3.000.-/90 perc, az Árpád-
hídnál. Telefon: 06-30-651-0060

� Matematika korrepetálás minden szinten: …és még a
matekot is megszereti! Újpesten, Istvántelken. Telefon:
360-1657

� Általános iskolások felkészítését, korrepetálását
hétfő este, csütörtökön és pénteken délután és a
hétvégén vállalom. Telefon: 06-20-230-4183, 787-
1023

� Magyar nyelvből és irodalomból középszinten korre-
petálást és kezdők francia nyelv tanítását vállalja fiatal
gyakorló pedagógusnő. 1000,- Ft/60 perc Telefon: 06-
30-969-2771 (du.)

SZOLGÁLTATÁS
� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítá-
sa. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker. Fóti út
45. Tel: 370-4932.

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz.
Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusítá-
sa. Nyitva: H-P: 8-17-ig. 1046. Bp., Nádor u. 73. Üzlet:
369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz: 230-76-69.

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépítések,
előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom. Tel:
360-00-35; 06-30-975-2315.

� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkélybe-
építés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák. Ingye-
nes árajánlat társasházaknak is. Tel: 10-54-28, 06-30-
941-5280 www.sulyok-t.hu.

� 2006-ban alakult újpesti Bt, társasházak kezelését, üze-
meltetését, könyvelését vállalja. Személyes megbeszélésre
felkeressük. Jelentkezés: SZUPALAK.Bt@chello.hu További
információ a cégről: www.szupalak.iweb.hu. Telefon ügye-
let: naponta hétfőtől-péntekig 13-18-ig, 233-2332

ÁLLÁST KÍNÁL
� Újpestre, csomagolói munkakörbe, férfi munkatársa-
kat keresünk. Kezdő bér: 65.000,-Ft (nettó) Jelentkezni:
1047 Budapest, Károlyi István u. 10. Puskás-BAG Kft. 
Telefon: 06-20-337-7192

VEGYES
� Több zsák bébi és gyermekruha helyhiány miatt egy-
ben 5.000.-Ft-ért elvihető. Szép, megkímélt állapotban.
Rengeteg kisruha egyben. Telefon: 06-70-623-8466

� Gombfocit vennék! A hatvanas évek gombfociait ke-
resem megvételre. Tóth Sándor 06-20-947-0776 vagy
ocsi@porto.hu

HIRDESSEN AZ  
ÚJPESTI  NAPLÓBAN!

Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Hirdetésfelvétel: IV. Árpád út 16.
Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)

APRÓHIRDETÉSEK

BOWLING ÚJPESTEN
PÁLYAFOGLALÁSSAL

TEL.: 30/9-323-472

30/3-115-976

306-7173

FAX: 306-7176

NYITVA: H-P: 12-22, SZ-V: 9-22

WILLIAMS VILLAGE

BOWLING & COUNTRY CLUB

IV. KISFALUDY U. 16.

HirdetésHirdetés
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A lakás-célú állami
támogatások szabályai

A jelzálogjog január 1-től módosul 

A magyar állam javára szóló jelzálogjog érvényesítésére, töröltetésére, illetve a

jelzálogjoggal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére az állami vagyonról

szóló 2007. évi CVI. törvény 2008. január 1-től a Magyar Államkincstárt (Kincs-

tár) hatalmazta fel („Más személy tulajdonában lévő ingatlanon a magyar állam

javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvé-

nyesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatko-

zat megtételére az állam nevében a Kincstár jogosult”). Eddig e feladatot a

Kincstári Vagyoni Igazgatóság látta el. Ezen esetek közül a leggyakoribb a la-

kástámogatás igénybevételéhez kötődő jelzálogjog.

Fontos tudni a lakástámogatást igénybe vevőnek, hogy ha lakásigényét lakás

cseréjével, másik lakás építésével vagy vásárlásával kívánja megoldani, akkor a

lakóhely szerinti önkormányzati jegyzőnél kell kezdeményezni a támogatás

visszafizetésének felfüggesztését. Az eljárásra a támogatott ingatlan teher-

mentesítése és eladhatósága érdekében van szükség.

Az ingatlan eladása, bontása, átengedése vagy eltérő hasznosítása esetén az

erre vonatkozó szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél ké-

relmezni kell a jelzálogjog felfüggesztését. Fontos tudni, hogy a jogszabály vál-

tozásának következtében a 15 napos határidő elmulasztásának jogkövetkezmé-

nye van, mert amennyiben az előírt 15 napon belül nem kérelmezik a felfüggesz-

tést, akkor az igénybevett lakástámogatás jogosulatlan támogatássá válik, és azt

vissza kell fizetni. Erre a Kincstár határozatban kötelezi a támogatott személyt.

A lakáscélú állami támogatást igénylők számára kedvező, hogy a jogszabály-

változás eredményeként lehetőség nyílik arra, hogy – amennyiben a hitelinté-

zet elutasítja a lakástámogatási igényt – a Kincstárhoz kérelemmel lehet for-

dulni az elutasítást követő 15 napon belül. A Kincstár új feladata, hogy 2008.

január 1-jétől hatósági jogkört gyakorol az igénylő(k) lakástámogatási jogo-

sultságának megállapításában. 

A korábbinál szigorúbb viszont az eljárás a lakástámogatások jogosulatlan

igénybevétele miatti követelések behajtásában. A visszafizetési kötelezettsé-

get a Kincstár közigazgatási hatósági eljárásban állapítja meg, intézkedése

alapján az állami adóhatóság (APEH) a jogosulatlan lakástámogatásokat köz-

tartozásként, adók módjára hajtja be. Részletes információkat a Magyar Állam-

kincstár honlapján találnak: www.allamkincstar.gov.hu

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 
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uszonegy gyermek született

Patkó Péter és Kolompár Júlia

házasságából. Volt olyan év mi-

kor januárban és decemberben

is egy-egy. Az első újpesti muzsikus és

szegkovács házasság bőséges gyermek-

áldásából tizenhat megérte a felnőtt

kort. A fiúkból majdnem mindenki szeg-

kovács lett.  E „seregbe” született har-

madikként Patkó Lajos Pál is, 1909. júli-

us 12-én. A kenyér igen sokfelé oszlott,

ezért a fiúknak hamar meg kellett jelen-

niük a műhelyben. Szorgalmasan ütöt-

ték a vasat az újpesti bőr- és faiparnak!

Patkó Pali jó és kitartó kovács lett, s ha

voltak is ügyesebbek, őket visszarántot-

ta az ital. Zsemberi Juliannával kötött

házasságából egy lány és két fiú szüle-

tett. A Barakkban kezdték, úgy, hogy az

egyszobás lakást bútorral elválasztot-

ták, és felesbe fizették egy másik házas-

párral a lakbért. Patkó akkor fogadhatta

meg, hogy ha belepusztul, akkor is

mindegyik gyerekének házat kovácsol

össze. Sikerült neki. Volt a Szegkovács

KTSZ tagja, elnöke, később magánzó is.

Olyan speciális szegeket, csavarokat ké-

szített, amelyre kevés darabszámban

volt szükség, és az iparnak nem érte meg

gépsort állítani a termelésére. Munka-

tempója példaként szolgált a kollégák

számára. Hetvenhét évesen hunyt el,

úgy hogy még a Balatont sem látta.

De ne rohanjunk ennyire előre! A má-

sodik világháború idején a népes Patkó

családhoz öt behívó érkezett, az öt hadkö-

teles testvérnek. Közülük Istvánnak, a

legidősebbnek sürgönyözni kellett, mert

épp’ Érsekújváron járt rokonlátogatóban.

Hamar jött is a hír, hogy Istvánt össze-

szedték és az érsekújvári cigányokkal

együtt, munkatáborba szállították. A levél

végén egy mondat volt: Ne aggódjon drá-

ga anyukám, nemsokára otthon leszek! –

üzente az asszonyokkal. Mamának eszébe

jutott, hogy István de szeret enni. A mun-

kához enni kell, az én fiam, pedig tud dol-

gozni! Biztos meg vannak vele elégedve –

reménykedett. Meg, hogy a fia római ka-

tolikus és úgy tudja, hogy csak a zsidókat

viszik. Voltak szomszédasszonyok, akik

összecsapták a kezüket és jajgattak. Vol-

tak ismerősök, kik nyugtatták Patkónét,

hogy jobb, mint a front! A négy fiú pedig

bevonult, hogy a németek oldalán áldoz-

zák akár életüket is.

Pár hónap múltán értesítést kapott a

család. Horthy kormányzó kitünteti a

Budai Várban Patkónét, amiért négy fiút

adott a magyar haderőnek! Denagy-

dolog! Óriási, még ilyet! Magához a kor-

mányzóhoz megy Patkóné – súgták a ci-

gányok. Volt, aki tudni vélte, hogy pénzt

is kap. Az asszony közben többször el-

tervezte mit, és hogyan fog mondani az

Őfőméltóságos úrnak. Esedezve (vagy

határozottan?) kéri majd, nézzen utána

elsőszülött fiának, legalábbis így ter-

vezte. Felment hát a Budai Várba és a

díszünnepségen beállt a hosszú sorba,

ami előtt elhaladt a kormányzó és ki-

osztja a kitüntetéseket. Pírospozsgás

sváb asszonyok, magyarok, mindenféle

népek álltak a hideg szélben, vártak. Jól

megfázott a kölcsönkért ruhában. Órás

késéssel ugyan, de elkezdődött az ün-

nepség. Horthy körül népes kíséret,

testőrség. Sorban adta át a plecsniket,

fehér kesztyűben kezet nyújt, az asszo-

nyok hajlongnak. Patkóné is sorra kerül,

mondaná a magáét, nyitja a száját, de a

kormányzó mögötti katona összeráncol-

ja a szemöldökét! Mordul egyet. Sze-

gény asszonynak nem jön ki hang az aj-

kán, Horthy mosolyog, és rögtön to-

vábblép. Újpesten aztán többször elme-

séli a történetet, megjegyzi, hogy nem

is olyan magas a kormányzó, mint a

fényképeken, de szép a ruhája. A család,

az ezüstszínű medalionnak a vitrinben

találta meg a helyét. Patkóék otthonát,

pár napig nevezetességként látogatták

az ismerősök, csodálkoztak a vitrin előtt,

megittak egy cikóriát, beszélgettek.

A háborúnak vége lett, a négy testvér

épségben hazajött, de érkezett egy levél

is: Patkó István a dachaui táborban, köz-

vetlen a felszabadulás előtt, az elégte-

len táplálás következtében elhalálozott.

Égetéssel tömegsírba került, ezért ma-

radványait kiadni nem bírják. Mama

többet nem nézett a kitüntetésre, ké-

sőbb a vitrinből valaki ellopta.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Híres újpesti cigányok 11 Patkó, a szegkovács

Temetés – Patkó család, Megyeri temető Horthy Miklós kormányzó
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Patkó Lajos Pál 1909 - 1986. Patkóné Zsemberi Julianna és a gyerekek
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ARANY MINŐSÍTÉST ÉRTEK EL: (a taná-

rok nevét zárójelben tesszük közzé)

Szóló ének kategóriában: Bogdán

Luca, Szarka Dániel, Huszár Barba-

ra, Zavaros Anna, Poncsák Bettina,

Bajza József Általános Iskola. (Goór

Katalin).

Szabó Andrea, Német Tagozatos Ál-

talános Iskola (Naszvagyi  Vilmosné),

Molnár Vivien, Homoktövis Általános

Iskola (Temesváriné Molnár Erika),

Vincefi Sheila, Thein Li Virág, Pécsi

Sebestyén Általános és Zenetagozatos

Iskola (Vass Veronika), Kemenes An-

na,– aki a fővárosi fordulóba is beju-

tott – Pécsi Sebestyén Általános és

Zenetagozatos Iskola (Mádi Barbara),

Csihar Fanni fővárosi továbbjutók,

Benkő István Református Általános Is-

kola (Géczyné Miklóssy Kataln),

Lamos Fanni, Csihar Fanni Nagy Apol-

ka Benkő István Református Általános

Iskola (Géczyné Miklóssy Katalin).

Kisegyüttes kategóriában: Molnár

Enikő, Sass Dalma Pécsi Sebestyén

Általános és Zenetagozatos Iskola

(Pálos Hajnalka), Ravasz Edua,

Thein Li Virág, Garabuczi Balázs, Pé-

csi Sebestyén Általános és Zeneta-

gozatos Iskola (Vass Veronika) fő-

városi továbbjutók,

Neogrády Kiss Márton, Dobro-

zemszky Gábor, Szász Gábor, Csoko-

nai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos

Gimnázium (Pászti Károly), egyút-

tal fővárosi továbbjutók is. 

Nagyegyüttes kategóriában: Drótos

Dominika, Fodor Zsófi, Hermann

Renáta, Huszár Barbara, Jakab Bar-

bara, Legány Dorottya, Molnár Vik-

tória, Poncsák Bettina, Tárnyik Fan-

ni, Zavaros Anna,  Bajza József Álta-

lános Iskola (Goór Katalin), egyút-

tal fővárosi továbbjutók is. 

Bíró Márton, Bogdán Luca, Csatá-

ri Orsolya, Fejes Zsófia, Fris Doroty-

tya, Gyevát Csilla, Kohod Zsófia,

Poncsák Bianka, Simonfi Anna,

Szarka Dániel, Bajza József Általá-

nos Iskola (Goór Katalin).
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Aki dudás akar lenni,… Kicsi nékem ez a

ház,… csendültek fel a jól ismert  népda-

lok a Szigeti József Utcai Általános Iskola

aulájában január 11-én délután több

mint száz gyermek hangján, amelyet

„megtoldottak” a tanárokból, kísérőkből

és szülőkből verbuválódott alkalmi kó-

rustagok. A jelenlévők bevezető közös

éneklése – melyet a zsűri egyik tagja:

Nits Márta tanárnő, fővárosi szaktanács-

adó  vezényelt, kellőképpen oldott és jó

hangulatot varázsolt az Újpesti Pedagógi-

ai Szolgáltató Központ által szervezett

népdaléneklési verseny kezdetén. A jó

hangulatról a Bajza József Általános Isko-

la és a házigazdák néptánccsoportja

énekkel, tánccal gondoskodott, míg a

vendégként érkező  Magyar Gyula Kerté-

szeti Szakközépiskola és Szakiskola diák-

jai zenés irodalmi műsorral lepték meg  a

Magyar Kultúra Napja közelgő ünnepe al-

kalmából a versenyre érkezőket. A szín-

padi produkciókat követték a népdalver-

seny szereplői, akik szóló ének-, kis-, és

nagyegyüttes kategóriában neveztek,

szám szerint  kilencvennyolcan !

Prófusz Magdolna, a kerü-

leti ének-zene munkakö-

zösség vezetője, a népdal-

verseny szervezője – aki az

Újpesti Két Tanítási Nyelvű

Műszaki Szakközépiskola

Szakiskola és Gimnázium énektanára  –

úgy fogalmaz: talán nincs is olyan felnőtt,

vagy gyermek, akinek ne lenne gyönyörű

élménye arról, milyen érzés egy hagyo-

mányőrző, avagy zenei táborban együtt

népdalokat énekelni. Ezt tesszük mi is, egy

képzeletbeli tábortűz körül, amelyet a ver-

senyt befogadó Szigeti Utcai Általános Is-

kola színpada és nézőtere ölel körül. Ami-

kor közel húsz éve Újpestre kerültem itt,

ebben az iskolában kezdtem ének-zenét

tanítani. Jóleső érzéssel tapasztaltam,

hogy örömet jelent kis-, és nagydiákok-

nak egyaránt a közös éneklés. Akkor még

nem gondolhattam, hogy a kerületi nép-

dalverseny meghirdetésével  hagyományt

is teremtünk, versenyünket korábban

„befogadta már” az Erzsébet és a Bajza is-

kola is. Azóta szinte a naptár is igazítható

hozzánk: az év eleje a népdalversenyt jel-

zi, a tavasz kezdete pedig az Éneklő Ifjúság

hangverseny ideje. Ezúttal kilencvennyolc

általános és középiskolás korú diák gon-

dolt arra, hogy rajthoz áll, vidám, avagy

szomorú, pattogós, vagy kesergős népdal-

lal örvendeztet meg bennünket. 

– Az éneklés öröme csak a cél, avagy

van-e tétje a versenynek? 

– Természetesen cél a zsűri által ado-

mányozható Arany fokozatú minősítés el-

érése, különböző kategóriákban és más-

más korcsoportban, valamint annak  el-

döntése, ki képviselje az újpesti népdalo-

sokat a nemsokára megrendezendő fővá-

rosi versenyen. A zsűrinek, – a már emlí-

tett Nits Márta tanárnőnek, aki egyúttal  a

fővárosi és az országos népdaléneklési

versenyek szervezője is, Szalárdiné Szon-

di Adrienn kerületi tantárgygondozó, va-

lamint Formanek Annamária, a XIII. kerü-

leti ének-zene munkaközösség vezetője

volt a tagja. Heten  Arany fokozatú minősí-

tésnek örülhettek, három versenyszám

előadóját a fővárosi versenyre javasolták a

zsűritagok. Zenepedagógusként azt remé-

lem, hogy a népdaléneklés Újpest határa-

in túl sem veszít vonzerejéből. Sokan

mondják: a mai világban, amikor annyi

minden megismerésére hív és csábít a vi-

lág, nagyon nagy eredmény, hogy a fiata-

lokat a hagyományok ápolására, például a

népdalok éneklésére meg lehet nyerni. A

szülőknek és tanárkollégáimnak nagy ér-

deme van abban, ha nyitni tudják a gyer-

mekek érdeklődését a magyar zenei kul-

túra és hagyományok felé.  Ilyen családi és

tanári, szakmai támogatással, amelyet

mostani versenyünk is élvezett, szívesen

énekelnek népdalokat  az újpesti kis-és

nagydiákok. – B.K.

A Szigeti József Utcai Általános Iskola

ez évben is megrendezi hagyományos

szombati programjait az iskolába

készülődő óvodások és szüleik részére  

2008. február  9-én 10–12 óráig.

A program célja, hogy a leendő kisisko-

lás: • kipróbálhassa az iskolai eszközö-

ket • részt vehessen játékos foglalkozá-

sokon (éneklés, mozgás, rajzolás, kéz-

művesség) • megérezze a várt világot,

amibe szeptemberben kerül. • A szülő:

lássa gyermekének rezdüléseit szokat-

lan  környezetben • tudjon szakembe-

rekkel nyugodtan beszélgetni az iskolá-

ba készülődés gondjairól, örömeiről

Tegye szabaddá szombat délelőttjét, hogy

nyugodtan nézhessen az iskolaválasztás

elé!  Kérjük, hogy váltócipőt hozzanak!

További programok: 2008. február 12.

8–10 óra között nyílt órákat tartanak a

leendő 1. osztályos tanító nénik.

Érkezés 7,50-ig, illetve 8,50-ig. Ezek a

tanítási órák 30 percesek lesznek.

Jelentkezés a sportosztályba: 2008.

február 15. 15 óra vagy 2008. április 4.

15 óra. Sportfelszerelés szükséges. 

Szeretettel várjuk Önt és gyermekét!

Az iskola megtalálható a Görgey Artúr

utca–Rózsa utca–Árpád út által határolt

lakótelepen. Megközelíthető: a 12-es

és a 14-es villamossal az SzTK megál-

lóig, illetve a 20-as és 96-os busszal.

Iskolakóstolgató

Népdaléneklési verseny – kilencvennyolc diákkal

Köszönjük „A Munkásotthon Utcai Is-
kola Tanulóiért Alapítvány” nevében
köszönetet mondunk mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-
át alapítványunk javára ajánlották fel
2006-ban. 

A felajánlott összeget – 685.778 Ft
– az alapító okiratban meghatározott
célok megvalósítására fordítottuk.
Támogattuk a rászoruló gyermekek
erdei iskolai táborozását. Hozzájáru-
lásunkkal segítjük az iskolai nyelvi
labor kialakítását.

– SZECSEINÉ MOLNÁR BRIGITTA
a kuratórium elnöke

A Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola két első osztályt indít a 2008/2009-es tan-

évben. Mindkét osztály két tanítási nyelvű (angol-magyar) programmal dolgozik,

melyről tájékoztatást kaphat a 2008. február 11-én 17 órakor kezdődő szülői érte-

kezleten. További információ: www.karinthyamk.sulinet.hu weboldalunkon, illetve

a 230-6391-es telefonszámon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk: 

Turnerné Gadó Ágnes , iskolaigazgató
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A káposztásmegyeri lakótelepen találha-

tó intézmény 1988-ban épült általános

iskolaként. Akkoriban – egészen 2003-ig

– Bőrfestő Utcai Általános Iskola néven

emlegették. Akkor vált valóra a diákok és

tanárok régóta dédelgetett álma, misze-

rint tizenkét osztályos iskolává – gimná-

ziummá –  alakulhattak. 

– A 2003/2004-es tanévben indult az el-

ső gimnáziumi osztályunk, amely tavaly si-

keresen érettségizett. – mondta el kérdé-

sünkre Borosné dr. Kézy Zsuzsanna igazga-

tónő. – Örömmel és büszkén kijelenthetjük,

hogy a nálunk érettségizettek ötven száza-

léka ma már felsőoktatási intézményekben

tanul, a többiek pedig OKJ-s képzésben ré-

szesülnek. Úgy tűnik, hogy mindaz, amit

megalkottunk a pedagógiai koncepcióban,

sikeres, a szülők által kedvelt. A gimnáziumi

osztályok elindulásával egy időben nagyon

megnőtt az iskolánk iránti kereslet. Ennek

eredményeképpen jövőre már három első

osztályt tudunk indítani.

Az iskolában az első négy évben emelt

óraszámban tanulhatnak matematikát a

gyerekek. Felvételi vizsga a szabályozás-

nak megfelelően nincsen, a matematika

tagozatos osztályba olyan gyermekeket

várnak, akiket a számolás az átlagnál ki-

csit jobban érdekel. A többi osztályban

attól függően, hogy a szülőknek mi az

igénye, lehet drámajátékkal fűszerezett

humán képzés, vagy a korai nyelvokta-

tással kiegészített oktatás. 

Jelenleg három idegen nyelv közül vá-

laszthatnak a szülők: angol, német vagy

francia. A középiskolai szakaszban heti öt

órában tanulhatnak nyelvet a diákok,

amely magas óraszámnak számít. Új gon-

dolat, hogy tervezik az orosz nyelv tan-

tervbe való bevonását, hiszen úgy tűnik,

egyre nagyobb igény mutatkozik rá. 

A középiskolában nincsenek különö-

sebb specialitások, mivel a tanterv sze-

rint egy általános tudást adó intézmény a

Csokonai Vitéz Mihály 12 évfolyamos

Gimnázium. A tantárgyak a testneveléstől

a magyar irodalomig egyaránt fontosak. 

Sipos Alexandra, a Diákönkormányzat

vezetője is mesélt az iskoláról: – Én min-

dig nagyon elégedett voltam ezzel az is-

kolával, mert nagyon fiatalos és a tanárok

is sokat foglalkoznak a diákokkal. Iskolán

kívül vannak szakkörök, fakultációk, fel-

zárkóztató foglalkozások. Például én ti-

zedik osztályban előrehozott érettségit

teszek majd, ezért kell fakultációra jár-

nom. Van filmklubunk is minden csütör-

tökön. Ilyenkor történelmi, vagy más, el-

gondolkodtató filmeket nézünk meg,

utána pedig beszélgetünk róla. Rendsze-

res programjaink a Valentin-nap, Csoko-

nai-nap, farsang, hogy csak néhányat

említsek.

Csokonai Vitéz Mihály 12
Évfolyamos Gimnázium
1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9. 
Telefonszám: +36-1/380-71-70 
e-mail: csvmgtitkar@gmail.com 
web: www.csvmg.fw.hu

1982-ben kezdte meg működését a Ki-

rály utca 26-28. szám alatti napközi

otthonos óvoda. Akkor hat gyermekcso-

porttal, majd miután a lakótelepre egy-

re több fiatal pár költözött, hétre bőví-

tették a csoportok számát. Azóta újra

hat csoportba járhatnak a gyerekek a

Királykerti Óvodában. 

Vegyes életkorú csoportokban fog-

lalkoznak a gyerekekkel az óvónők. 

A vegyes életkorú csoportokban a te-

vékenységközpontú programot nagyon

jól tudják kollégáim hasznosítani – tud-

tuk meg Mayer Sándorné óvodavezető-

től. – Vannak, akik számára furcsa, hogy

kicsik és nagyobbak egymás mellett

töltik napjaikat, de véleményünk sze-

rint ez a kicsiknek spontán fejlődési,

fejlesztési lehetőséget jelent. A nagyok

számára pedig az alkalmazkodás, a

másság elfogadása nagyon fontos. Hi-

szen ha az életbe kikerülnek, ott is kü-

lönböző korosztályok, élethelyzetek fo-

gadják őket.

A tevékenységközpontúság a gyere-

kek esetében a játékközpontúságot je-

lenti. Montessori szemléletét is alkal-

mazzák, azaz az óvodás számára felkí-

nálják az önmagához mért fejlesztés és

fejlődés lehetőségét. A gyerek önmaga

választhatja ki a csoportban a felkínált

eszközrendszerből azt, amivel ő szíve-

sen játszik, mert úgy gondolja, hogy ki-

próbálja saját magát. Ha nem sikerül,

később visszatérhet rá. 

A hat csoport három blokkban dolgo-

zik. Blokkokon belül a csoportok átjár-

hatók. Így tágul számukra a tér, nem

csupán két óvónőtől kapnak értelmi-ér-

zelmi fejlődéshez szükséges impulzu-

sokat, hanem négytől, és sokszínűbb

gyermekközösségben próbálhatja ki

magukat. 

A játékos munka, tanulás mellett

minden csoportban van számítógép is,

amelyen meghatározott időben, meg-

határozott ideig óvodás, készségfej-

lesztő programokkal foglalatoskodhat-

nak a gyerekek. 

Az intézményben a környezeti neve-

lés része a szelektív hulladékgyűjtés.  

Öko-napot, Fák-madarak hetét tarta-

nak  napi változatos programokkal, me-

lyekre a szülők is jönnek, barkácsolnak.  

Királykerti Óvoda
1042 Budapet, Király u. 26-28. 
Telefonszám: 369-03-09 
E-mail: kiralykerti@freemail.hu

Csokonai Vitéz Mihály 
12 Évfolyamos Gimnázium

A Virág Óvoda Újpest központjától

nem messze, a Virág, a Munkásotthon

és a Nyár utca által határolt területen,

a lakótelep közepén helyezkedik el.

Az intézmény jövőre ünnepli alapítá-

sának harmincadik évfordulóját. 

A nyolc csoportos óvoda kétszáz fé-

rőhellyel, homogén csoportokkal, 110

százalékos feltöltöttséggel várja a

kicsiket. Tornaterem és tágas, nagy

udvar teszi lehetővé a gyerekek moz-

gásigényének kielégítését. 

Logopédus és a Nevelési Tanácsadó

fejlesztő pedagógusa, igény szerint

pszichológusa segítik az óvónők ne-

velőmunkáját. 

Pár évvel ezelőtt az óvodában kiala-

kítottak egy sószobát, amelynek

használata segít a felsőlégúti beteg-

ségek megelőzésében. 

– Helyi óvodai programunk a kör-

nyezeti nevelésre épül. Célunk a 3–7

éves gyerekek érdeklődésének fel-

keltése a természeti- és társadalmi

környezet iránt. A természet- és kör-

nyezetbarát életmódra nevelés és a

helyes viselkedéskultúra kialakítása.

– tudtuk meg Nagyné Szele Ágnes

óvodavezető-helyettestől.

Az intézmény udvarát „Madárbarát

kertté” alakították. Táblákat helyez-

tek el a környezetükben élő madarak

színes képeivel ellátva. Madárodúkat,

etetőket, itatókat szereltek fel. A

nagycsoportosok a Madárovi-prog-

ram keretében több kiránduláson

vesznek részt, ahol megfigyelhetik a

madarakat természetes élőhelyükön.

Képzett ornitológusoktól hallgathat-

ják és láthatják, hogyan, miért gyűrű-

zik a madarakat. A gyerekek részt ve-

hetnek a madáretetésben, közben fo-

lyamatosan új ismeretekkel bővíthe-

tik a meglévő tudásukat. 

A délutáni fakultatív, szabadon vá-

lasztott programokon középső cso-

porttól vehetnek részt a gyerekek.

Ilyen délutáni elfoglaltság a játékos

gyermektorna, a néptánc és a zeneovi. 

Általában havonta egy alkalommal,

vagy bizonyos ünnepekhez kötve al-

kalmanként bábelőadással, gyermek-

színházzal vagy éppen az óvónők me-

se-vagy bábjátékával szórakoztatják

az óvoda kis lakóit. 

Már hagyománnyá vált, hogy a

gyermeknapot egy egész hetes prog-

ramsorozattal gyermekhétté alakítják

az óvodában. Légvár, arcfestés, báb-

előadás, gyermekszínház, kézműves

műhely szerepel a programok között.

A gyermekhéttel és a nagycsoporto-

sok ballagásával zárják a nevelési

évet. Az érdeklődő szülőket az egész

év folyamán szeretettel várják. Az

óvodai beiratkozás időpontja a többi

óvodával egy időben, május első he-

tében történik. 

1041 Budapest, Virág u. 30.
Telefonszám: 369-30-20 
E-mail: 
viragovi@ovi019.t-online.hu

Virág Óvoda

OktatásOktatás

AZ OLDALT ÍRTA: TUTOR KATA
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INGYENES JOGI 

TANÁCSADÁS
2008. január 29-én ked-

den 18-19 óráig ingyenes jogi tanács-

adást tart az újpesti Fidesz–MPSZ.

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest,

Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P 11-

18-óráig a 369-0905-ös telefonszá-

mon.

FIDESZ–MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyula;

Rádi Attila önkormányzati képviselők

február 4-én, hétfőn, 17–18 óráig tar-

tanak fogadóórát.

Bartók Béla február 5-én, kedden,

18–19 óráig; Koronka Lajos február 7-

én, csütörtökön, 17–18 óráig tart foga-

dóórát. Helyszín: (1042 Budapest, Ár-

pád út 56.) Tel: 369-09-05. Nagy Ist-

ván február 5-én, kedden, 16–17 óráig

tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Buda-

pest, István út 11.

ERŐSÖDÜNK, TARTS VELÜNK!
Értesítjük szimpatizánsain-

kat, hogy irodánk minden

pénteken, 17 és 18 óra között tart nyit-

va. Kérjük Önöket, vegyék fel velünk a

kapcsolatot, hogy minél hatékonyab-

ban működhessünk együtt! 

Címünk: 1046 Budapest, Szent Lász-

ló tér 7. Telefon: 06-30-270-21-40.

I n t e r n e t e s e l é r h e t ő s é g ü n k :

www.ujpest.jobbik.hu, E-mail cím:

ujpest@jobbik.hu

Pajor Tibor önkormányzati képvise-

lőnk fogadóórája: Minden hónap első

hétfőjén, 18 órától, a fenti címen. 

– Jobbik Magyarországért Mozgalom

Újpesti Szervezete

RENDET KELL TENNÜNK!
Hamarosan a képviselő-testület elé

kerül Újpest bűnmegelőzési és közbiz-

tonsági stratégiájának tervezete, mely

a témakörben érintett állami és civil

szervezetek, valamint önkormányza-

tunk kapcsolatrendszerét és feladatait

szabályozza. (…)

Önálló, a fővárostól független, köz-

terület-felügyeletere van szükség.

Emelnünk kell felügyelőink létszámát,

ezáltal az egyenruhás hatóság meg-

nyugtató jelenlétét. Meg kell teremte-

nünk a lakossággal való hatékonyabb

kapcsolattartás feltételeit. Utóbbira jó

példa lehet, a már más kerületekben jól

működő internetes tájékoztató portál,

ahol információt szerezhetünk, hogy

milyen ügyekben intézkedhetnek a

közterület-felügyelők, és egyben be-

jelentést tehetünk az észlelt szabály-

sértésekkel kapcsolatosan. (…) 

– PAJOR TIBOR

önkormányzati képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  január  25.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

AZ ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ-

BAN:

„Mese-mese mátka”: január 25.  péntek,

14 óra. Mesefilm-vetítés 1–2. osztályos

napközis csoportoknak.

A filmvetítéseket játékos memóriapróba

követi. (Előzetes jelentkezés szükséges.)

Hónapsoroló: február 1-jén,  14 órakor.

Táncházzal egybekötött vidám farsango-

lásra, népi játékok felelevenítésére, ha-

gyományőrző kézműveskedésre hívnak

minden érdeklődő gyermekcsoportot.

Előzetes jelentkezés szükséges a prog-

ram előtt egy héttel Fehérné Márton

Györgyinél a 399-7067-es telefonszá-

mon. Belépő: 250 Ft/fő.

Különóra: február 6-án 10 és 14 órakor.

Februárban farsangi álarcot készíthetnek

az érdeklődő iskolai csoportok. Előzetes

bejelentkezés szükséges egy héttel a fog-

lalkozás előtt Kovács Gabriellánál a 231-

7082-es telefonszámon. Belépő: 300 Ft/fő

Vasárnapi Színház február 3-án, 10 óra-

kor. Bambi-gyermekmusical, a Fogi Szín-

háza előadásában. A jegy ára: 1000 Ft

Ovis-sulis Színház február 8-án és  10 én,

14 óra 30-kor: A várkastély titka. A Maszk

Bábszínpad előadásában. Bérletes elő-

adás. Jegyek korlátozott számban 700 Ft-

os áron kaphatók.

Babaruha- és játékbörze Február 9-én,

9-13 óráig. Asztalfoglalás január 28-án 8

órától Fehérné Márton Györgyinél a 399-

7067-es telefonszámon. Belépő vásár-

lóknak: 250 Ft.

Fotó- videóbörze február 10-én   9-13

óráig. Felvilágosítás és helyfoglalás:

231-7050, e-mail: web@ugyih.hu.

R é s z l e t e k a z i n t e r n e t e n i s :

www.ugyih.hu/foto Belépő a vásárlók-

nak: 250 Ft

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA Január 22-től

február 3-ig: Képzőművészeti szakkö-

zépiskolákban tanuló újpesti gyermekek

3. bemutatkozó kiállítása

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN:

FARSANGI TÁNCHÁZ KICSIKNEK! Február 2-

án 17 órától 18 óra 30-ig. Ezúttal farsangi

szokásokat, játékokat, táncokat is felele-

venítenek és álarcot is készíthetnek a láto-

gatók. Zenél a Somos együttes, belépő:

400 Ft/fő. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

VALENTIN BÁL Február 16-án, szombaton

20-02 óráig. Játszik a Coctail zenekar, sok

meglepetéssel és meleg vacsorával vár-

nak mindenkit. Lehetőséget kínálnak ap-

ró ajándékok vásárlására, mellyel meg-

lephetik kedvesüket. Belépő: 3500 Ft/fő,

csak elővételben, február 13-ig. Hely-

szín: KFÁMK Főépület. 

Tanfolyamok – folyamatos csatlakozási

lehetőséggel:

Gyermektanfolyamok a KFÁMK főépü-

letében: Ovi torna, Ovi angol kezdő és ha-

ladó, Ákom-bákom gyermek kézműves

tanfolyam, Bóbita – Zene Ovi ismerkedés a

zene világával, Angol kisiskolásoknak. 

Agykontroll tanfolyam gyerekeknek,

Akrobatikus rock&roll, Fashion Dance, Rit-

mikus sportgimnasztika, Yoshimi Ju-Jitsu. 

Felnőtt tanfolyamok a KFÁMK főépü-

letében: Kezdő angol, Business English,

Alapfokú számítástechnikai képzés, Harci

fitness, Hatha jóga, Jó? Jó! Autósiskola,

Adonika Táncegyüttes, Atlantiszi Jóga, Női

torna, Súlyzós tartásjavító és alakformáló

torna.

Gyermektanfolyamok a Közösségi

Házban: Manó Torna, Mozgásterápia,

Kezdő, középhaladó kubai salsa tanfo-

lyam, Szinovál Szinistúdió, Aranyalma

néptánc oktatás.

Felnőtt tanfolyamok a Közösségi Ház-

ban: Kubai salsa és latin tánc kezdő, kö-

zéphaladó és haladó, Angol nyelvtanfo-

lyam délelőtt. Kriston – Intim torna, Di-

gitális fotótanfolyam, Csí kung–Tai csi

tanfolyam és gyakorlás. Foltvarrás, Ba-

ba-mama torna.

KARINTHY FRIGYES ÁMK–FŐÉPÜLET Angol

kisiskolásoknak 1-2. osztályos gyermekek

részére. Jelentkezés szeptember 24-ig.

Beiratkozás szeptembertől folyamatosan. 

TANFOLYAMOK- FELNŐTTEKNEK

KARINTHY FRIGYES ÁMK - KÖZÖSSÉGI

HÁZ: Délelőtti angol tanfolyam szeptem-

berben folyamatosan lehet jelentkezni.

Kezdő, 48 órás, kedd és péntek

10.00–11.30., haladó 48 órás, hétfő és

szerda 10.00–11.30. Gyermekfelügyelet

költségtérítéssel megoldható! A tanfo-

lyamokra szintfelmérés után folyamato-

san be lehet kapcsolódni. 

KARINTHY FRIGYES ÁMK - FŐÉPÜLET

Alapfokú 40 órás számítástechnikai kép-

zés: Windows-alapok, szövegszerkesztés,

az Internet használata. Délelőtt: kedden és

csütörtökön 8.00–10.30-ig. Délután:

kedden és csütörtökön 17.00–19.30-ig.  

KLUBÉLET KARINTHY FRIGYES ÁMK – KÖ-

ZÖSSÉGI HÁZ: Hancurka Baba-mama klub

hétfőtől–péntekig, 9-18 óráig nyitva

tart. Baba-mama torna kedden és csütör-

tökön 9-10 óra. Díja: 500 Ft/alkalom.

Ringató zenés, játékos készségfejlesztő

foglalkozássorozat szülőknek és kicsi-

nyeknek három éves korig minden pén-

teken 9.00, 9.45, 10.30 ill. 11.10 órától.

Díja: 700 Ft/alkalom. Foltvarrás a Baba-

klubban kéthetente hétfőnként 9-12

óráig. Szoptatási tanácsadás és beszél-

getés a babaklubban minden hónap 2.

keddjén 10 órától. A foglalkozás ingye-

nesen látogatható. 

Elérhetőségek: Karinthy Frigyes ÁMK Fő-

épület (1048 Budapest, Hajló u. 2-8. Tel:

380-6188, Közművelődés: 380-6163)

Honlap: www.karinthyamk.sulinet.hu.

E-mail: kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház (1048

Budapest, Lóverseny tér 6. Tel: 380-6760.)

E-mail: haz.kozossegi@gmail.com

MAGYAR  NÓTA DÍSZELŐADÁS

Hulló levél, sárga levél címmel a százötven

éve született Dankó Pista cigányprímás

nótaköltőre emlékeznek neves művészek

fellépésével, az Újpest Cigányzenekar ze-

nei kíséretével az Ady Endre Művelődési

Központban (IV. Tavasz u. 4). A március 1-

jén, 15 órakor kezdődő előadásra, melynek

fővédnöke Belán Beatrix kulturális alpol-

gármester,  jegyek 700 forintos árban kap-

hatók a művelődési központ pénztárában.

A műsor rendezője László Mária, társren-

dezője az Újpesti Roma Kisebbségi Önkor-

mányzat, szerkesztő: Molnár István Gábor.

A FÖLDHÁZI TÁNCISKOLA ÉS AZ ÚTSE 

Társastánc tanfolyamokat indít a Gyer-

mek- és Ifjúsági Házban kezdő szinttől a

versenytánc szintig (Magánórák, Nyitó-

táncok) Beiratkozás: 2008. 02.01-én pén-

teken 18.00 órától, valamint a foglalkozá-

sokon. Részvételi díj: 8.800 Ft/tanfolyam

(15 alkalom) Foglalkozások: Kezdőknek

2008.02.08-től péntekenként 18.00-

19.30. Haladóknak 2008.02.08-től pén-

tekenként 16.30-18.00. Klub 2008.02.05-

tól keddenként 18.00-19.30. Versenytánc

klub kedd, péntek 19.30-21.00. Tel.: 231-

7070, 06-20-9114-527

RUHAVÁSÁR

A Budapest-Káposztásmegyeri Reformá-

tus Egyházközség ruhavásárt rendez feb-

ruár 4-én és 5-én, március 3-án és 4-én,

május 5-én és 6-án, valamint június 2-án

és 3-án 10-18 óráig a Karinthy Frigyes

ÁMK Közösségi Házában, a Lóverseny tér 6.

szám alatt.

FŐZŐTANFOLYAM

Az Életmód-klub folytatja népszerű főző-

tanfolyamait, amelyeken számtalan

egészséges és változatos étel elkészíté-

séhez adnak ötletet és segítséget. A már-

cius 19-ig, szerdánként 18-tól 20 óráig

tartó tanfolyam alatt január 30-án példá-

ul ananászos köles kása, gyümölcs saláta

és tufu rántotta, míg február 6-án ebéd

ötletként tofus rizs, zöldséges hajdina és

rakott zöldbab kerül terítékre. Cím: Kor-

dován tér 10. Tel.: 06-30/689-4754

KULTURÁLIS PROGRAMOK



19www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 .  S Z Á M

INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az MSZP Újpesti-Káposz-

tásmegyeri Szervezet

(1046 Budapest, Nádor u. 1.) szervezé-

sében. Ingyenes jogi tanácsadást tart Dr.

Csiki-Szász Elemér ügyvéd – előzetes be-

jelentkezés alapján – kéthetente hétfőn.

INGYENES PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS ÉS TA-
NÁCSADÁS Legközelebbi időpont: 2008.

február 4. hétfő. A pénzügyi tanácsadás

banki, biztosítási, nyugdíj- és egészség-

biztosítási, befektetési és Hitelezési

szolgáltatásokra terjed ki. Információ és

jelentkezés a 369-4205 telefonszámon

hétköznap 12.00– 18.00-ig.

CSIZMÁR GÁBOR országgyűlési képvi-

selő 2008. I. félévi fogadóórái:

Február 06. szerda 17.30,

Káposztásmegyeri Közösségi Ház

Február 27. szerda 17.30 IV. ker. 

Polgármesteri Hivatal

Március 05. szerda 17.30

Káposztásmegyeri Közösségi Ház

Március 26. szerda 17.30 IV. ker. 

Polgármesteri Hivatal

Április 02. szerda 17.30

Káposztásmegyeri Közösségi Ház

Április 30. szerda 17.30 IV. ker. 

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati képviselők – fogadóóra
változás!  
4. körzet: Belán Beatrix, helyszín:

Erzsébet Utcai Általános Iskola

(Erzsébet u. 31.), minden hónap har-

madik hétfőjén 17-18 óráig.

5. körzet: Kövecses Janka, helyszín:

Erzsébet Utcai Általános Iskola

(Erzsébet u. 31.), minden hónap har-

madik hétfőjén 17-18 óráig.

LAKOSSÁGI FÓRUM AZ EGÉSZSÉGÜGY-
RŐL. Helyszín: Ady Endre Művelődési

Központ Időpont: 2008.január 30. 18

óra. Meghívottak: Kiss Péter, Csizmár

Gábor országgyűlési képviselők és

szakértők.

„Mi itt vagyunk!” „Ki mit tud?” Pódium
rendezvénysorozat nyugdíjasoknak
Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel tá-

jékoztatjuk Önt, hogy a „Ki mit tud?”

Pódium második előadására 2008. feb-

ruár 6-án (szerdán) 14 órai kezdettel

kerül sor a Csokonai Művelődési Köz-

pontba (XV. Eötvös u. 64-66.). Érdek-

lődni lehet személyesen az MSZP IV. ke-

rületi szervezetének irodájában a Nádor

utca 1. szám alatt  hétfőtől–péntekig,

12:00-18:00 óra között, vagy telefonon

a 369-42-05-ös számon. Minden ked-

ves érdeklődőt szeretettel várunk!

– CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER

országgyűlési képviselők

Pártok, CivilPártok, Civil

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

Morell Mihály
festő-, szobrászművész kiál-

lítása február 1–17-ig

Somossy Tamás
szobor kiállítása január 31-től

február 17-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

2008. február 16. 19 óra

Kálmán Imre: 

MARICA GRÓFNŐ
Nagyoperett két felvonásban

A Magyar Állami Operaház 

szólistáinak előadásában

Szereposztás: Wittenberg Török Péter:

Urbán Nagy Róbert, Marica grófnő: Csonka

Zsuzsanna, Báró Zsupán Kálmán: Csere

László, Liza: Pohli Boglárka, Lotti néni:

Medgyesi Mária, Cecília néni: Kalmár

Magda, Dragomír: Magasházy István,

Kudelka: Kokas László

„A kisvasút játéktól a nagy vasútjátékig”

Vasútmodell kiállítás

A Gróf Széchenyi István Vasútmodellező

Egyesület Szervezésében 2008. február

9-10. között, minden nap 10-től 18 óráig.

Kiállításunkkal a Magyar Kir. Vasúti

Főfelügyelőség megalapításának 150.

évfordulójára emlékezünk.

Gyermekeknek „Indul a bakterház” ját-

szósarok Szakkönyvek, képeslapok –

Vasútmodell-börze – Szaktanácsadás –

Csere-bere. Belépődíj: felnőtteknek 500,

gyerekeknek (4-14 éves korig) 300

forint

Információ: www.szechenyivme.fw.hu,

szechenyi.vme@freemail.hu, telefon: 06-

20/993-8214

GYERMEKTÁNCHÁZ ÚJPESTEN
2008. január 27-én, de. 10-12-ig 

Kedves Szülők és Gyermekek! Januártól

minden hónapban vasárnap az Ady Endre

Művelődési Központ a Bem Néptáncegyüt-

tes vezetésével élőzenés táncházat szervez,

amelyre szeretettel hívunk minden játszani,

táncolni, énekelni szerető kicsit és nagyot! 

Hónapról-hónapra követve ünnepein-

ket és jeles napjainkat megismerkedünk

az ezekhez kapcsolódó szokásokkal, játé-

kokkal, énekekkel, a gazdag magyar nép-

tánckincsünkkel és a különféle népi

hangszereinkkel.

Az első alkalommal farsangi mulatságot

rendezünk. A kézműves foglalkozáson far-

sangi álarcot készítünk és dudamuzsika ad-

ja a talpalávalót. (v: dudamuzsikára tánco-

lunk). Szeretettel várnak: A Bem Néptánc-

együttes táncosai. Belépőjegy: 400 Ft.

FEBRUÁRBAN INDULÓ TANFOLYAMAINK:

Nyilvántartási szám: 01-0171-05 AL-0614.

FELNŐTTKÉPZÉS: SZÁMÍTÁSTECHNIKAI

TANFOLYAMOK: Alapfokú számítás-

technikai 1 modul: SZÖVEGSZER-

KESZTÉS Alapfokú számítástechnikai

2 modul: TÁBLÁZATKEZELÉS. Beirat-

kozás: február 13-án, 17.30 órakor.

Részvételi díj: 20 000,- Ft. A Buda-

pesti Művelődési Központ kihelye-

zett kurzusa. 

Támogató: „KATTINTS RÁ, NAGYI!”

AZ INTERNETHASZNÁLAT ELSAJÁTÍTÁ-

SA IDŐS KORBAN. Beiratkozás: febru-

ár 14-én, 14.30 órakor. Részvételi

díj: 1 000,- Ft.

ANGOL NYELVTANFOLYAM KEZDŐ

SZINTTŐL MAGASABB SZINTEKIG.

Beiratkozás NEM KEZDŐK részére:

február 7-én 17.30 órakor. Beirat-

kozás KEZDŐK részére: február 11-

én, 17.30 órakor. Részvételi díj:

30 000,- Ft.

EGYÉB TANFOLYAMOK: 

MOZGÁSTANFOLYAMOK:

JAZZBALETT: 6 ÉVES KORTÓL. Beirat-

kozás: február 14-én, 18.30–19.30

óráig. Részvételi díj: 25 000,-Ft.

Tanfolyamvezető tanár: Péter Márta

táncművész.

JÓGA KEZDŐKNEK, HALADÓKNAK Be-

iratkozás: február 6-án, 17.30 órakor

Részvételi díj: 15 000,- Ft. Kurzusve-

zető: Szabó Katalin

KONDICIONÁLÓ ÉS ZSÍRÉGETŐ TORNA

Hétfőn, szerdán és pénteken 17-18,

ill. 18–19 óráig. Havi bérlet: 3 600,-

Ft. Napijegy: 500,- Ft FOLYAMATOS

BEKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉG! Kur-

zusvezető: Nagy Ilona

2008. február 29. 19 óra

EGY FEKETE ÉS EGY SZŐKE
Pikáns zenés kabaré

Gregor Bernadett és Nyertes Zsuzsa 

felléptével. Rendezte: Bodrogi Gyula

Jelmez: Rományi Nóra. A dalokat hang-

szerelte és kísér: Siliga Miklós. Írta és

szerkesztette: Král Gábor. Helyszín: Új-

pesti Polgár Centrum. Jegyár: 2000 Ft.

Újra indul az Ady Endre Művelődési
Központ irodalmi klubja az

ADYTÓRIUM
2008. február 14. 18 óra

Vendég: Szalay Károly író, 
szerkesztő, irodalomtörténész

Beszélgetőtárs: Szakonyi Károly
műveiből 

felolvas: Incze Ildikó
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum,

Budapest IV., Árpád út 66.
A belépés ingyenes!

ÚJRA INDUL AZ ÚJPEST SZÍNHÁZ 
BÉRLETSOROZATA!
Az Ady Endre Művelődési Központ 2008.

februártól színházi bérletes előadásokra

invitálja a színház szerelmeseit. A bérlet

ára: 1–9. sor: 6.600 Ft, 10–15. sor: 5.700

Ft. A bérleti előadásokról tájékozódhat az

Ady Endre Művelődési Központ honlapján: 

www.adymk.hu

KERÁMIA STÚDIÓ Foglalkozások: heti

1×4 órában: hétfőn, kedden, szerdán

17-20 óráig. Beiratkozás: február 4-

én, 17 órakor. Részvételi díj: GYERE-

KEKNEK (9 éves kortól): 4500,- Ft.

FELNŐTTEKNEK: 7500,- Ft. Stúdióve-

zető: Rédly Magdolna keramikus,

iparművész



int az európai kultúra alapja,

megérdemli, hogy tanulmá-

nyozzuk gyökereinket. A leg-

több irodalmi és szépművé-

szeti alkotás nem értelmezhető a Biblia

kellő ismerete nélkül. A jog és erkölcs új-

rafelfedezése támadhat a Biblia tanulmá-

nyozásából a mai értékvesztő társada-

lomban. Végül: Isten és önmagunk isme-

retének legfontosabb eszköze a Biblia.

Élő hitre és örök életre vezérlő könyv-

gyűjtemény a Könyvek Könyve.

Kedvcsinálóként hadd mutassuk be a

Szentírást néhány szempont szerint:

Mi is a Biblia? – Az egyház hite szerint

Isten kijelentése 66 könyvbe foglalva (a

római katolikus Biblia 73 könyvet számlál).

Ki írta? – Számos híres vagy hétközna-

pi ember: vezérek, királyok, próféták,

pásztorok, orvosok, halászok… mind-

egyikük isteni indításra – tehát az elsőd-

leges szerző maga Isten.

Mikor íródott? – Folyamatosan állt elő

– az időszámításunk előtti 2. évezredtől

egészen Krisztus után 100-ig.

Mennyire hiteles? – Bár a könyvek leg-

első eredetije nincs meg, az újkori tudo-

mányok (informatika, statisztika, régé-

szet) bebizonyították, hogy a kezünkben

levő iratok nem térnek el az ősanyagtól.

(Kéziratok ezreit elemezve kiderült, hogy

a szövegvariánsok eltérése nem haladja

meg az 1,5%-ot, és ezen eltérések sem

tartalmiak.) Hamisítás éppen a sok kézirat

miatt nem volt lehetséges. A Biblia hite-

lessége sok próbát kiállt már. A Da Vinci

Kód és hasonló spekulációk nincsenek

egy súlycsoportban a Bibliával. 

Központi üzenete? – János evangéliu-

ma 3. rész 16 versében található: „Úgy

szerette Isten e világot, hogy az ő egyszü-

lött fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne, el

ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Felépítése? – Az Ószövetség könyvei – a

világ létrejöttéről, kríziséről, Izráel kiválasz-

tásáról és történetéről szólnak. Az Újszövet-

ség Jézus életéről és feltámadásáról, illetve

a keresztyén egyház történetének kezdete-

iről tudósít. Mindkét nagy részben találha-

tók történeti, tanítói és prófétai könyvek.

Hogyan olvassuk? – Ne regényként…

hanem nekünk írt levélként. Érdemes az

Újszövetséggel, azon belül is Máté, vagy

Lukács evangéliumával kezdeni. „Egy-

szuszra” is elolvashatunk egy evangéliu-

mot, de érdemes a rövidebb egységeket

átgondolni a következő kérdések szerint: 1.

Mi a konkrét történés? Mi az üzenete, ta-

nulsága? Mire szólít fel engem?

Az Ószövetség eleinte nehezen érthe-

tő, érdemes kommentárt, vagy egyházi

segítséget keresni.

A legtöbb egyház helyi gyülekezete

tart biblia-tanulmányozó kurzusokat, ke-

ressük fel ezeket! Sok keresztyén köny-

vesbolt és gyülekezeti könyvtár áll ren-

delkezésünkre kiváló szakirodalommal,

vagy akár Vizuális Bibliával.  Interneten is

számos bibliafordítás található. Jó induló

honlapok a www.biblia.hu, www.bibli-

aeve2008.hu, de a történelmi egyházak

honlapjairól is eljuthatunk a Bibliáig. 

Az evangélikus egyház ötlete: ajánljuk

fel időnk 1%-át a Bibliának, azaz: tölt-

sünk naponta 14 percet bibliaolvasással! 

– ZÁMBÓ ANDRÁS

2008 – a Biblia éve
A Magyar Bibliatársulat ösztönzésére idén a történelmi egyházak

egységesen és közösen meghirdették a Biblia évét. Sok szempont-

ból jelentős a Biblia újbóli elővétele, hangsúlyozása ma Magyaror-

szágon. Miért?
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Blaha Lujza utca 9-13. épület –

melyben ma az önkormányzat

Fecskeháza működik – id. Ja-

náky István tervei szerint

épült 1943-ban. A saroktelken álló

földszint, plusz kétemeletes ház erede-

tileg szállásépületnek készült, a Ma-

gyar Pamutipar munkásnőotthonaként

évtizedekig fogadta azokat a lányokat,

akik a fővárosba költözve – más lakás-

lehetőségük nem lévén – a gyárban

dolgoztak. (Az épület szomszédságá-

ban az egykori Pamut sportpálya és a

szintén  gyári munkáslakás támogatás-

sal épülő öt épület áll.) Az épülethez T

alakban csatlakozó rövid, földszintes

épület nyeregtetős szárnnyal épült,

amelynek Blaha Lujza utcai tűzfalát

Borbereki-Kovács Zoltán fonónőket

ábrázoló vörösmárvány reliefje díszíti.

Az épület egyszerű tömegét a durva,

szabálytalan rakású terméskőburkolat

vakolatkeretezése oldja. Az udvari

homlokzaton megjelenő erőteljes vas-

beton konzolok az ugyancsak id. Janáky

István tervei szerint megépült Újpesti

Tűzőrség épülete homlokzatában is

megtalálhatók. 

Id. Janáky István építészmérnök a

Könyves Kálmán Gimnázium épületét (is)

tervező Pogány Móric műépítész jó nevű

irodájában szerzett tervezői gyakorlatot.

Fő műve a margitszigeti Palatinus Strand-

fürdő. Ybl-díjas, jelentős szerepe volt a

budai Vár helyreállításában, a Budapesti

Műszaki Egyetem bővítésében, a Miskol-

ci Nehézipari Egyetem telepítésének ter-

vezésében. 

Borbereki-Kovács Zoltán szobrász és

festőművész. Köztéri szobrokat és épület-

plasztikákat készített. Harmincévesen a

párizsi világkiállításon nagydíjat nyert.

Rendszeresen dolgozott Janáky Istvánnal.  

A munkásnőotthon sokáig kihaszná-

latlanul álló épületét Újpest Önkormány-

zata 2002-ben építette át, s így 50 gar-

zonlakás segíti a fiatal párokat, hogy

megfelelő előtakarékosságot vállalva

lépjenek tovább a későbbi önálló lakásuk

megvásárlása felé.

– IVÁNYINÉ KONRÁD GIZELLA,

IVÁNYI GÁBOR

A Fecskeház
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anuár 19-én, szombaton a kora esti

órákban történt baleset következ-

tében fűtéskimaradás volt Újpest

egy részén. Az Istvántelki út és az

Elem utca kereszteződésében karambo-

lozott két gépkocsi, s az ütközés követ-

keztében az egyik jármű a távhőszolgál-

tató forró vizet szállító vezetéke alá szo-

rult, s azt megrongálta. A nagy nyomású

vezeték sérülése miatt Újpest jelentős

részén nem volt fűtés szombat délután. A

hideg lakásokban csak késő este, illetve

hajnalban melegedtek át újra a radiáto-

rok, ugyanis a hibajavítás és a rendszer

ismételt feltöltése hosszú időt vett

igénybe.

Baleset miatt fáztak Újpesten

112112
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NEM KÉRDEZTEK, CSAK ÜTÖTTEK

Sz.R. tizenkét éves fiatal fiú a Szigeti József utcai iskola kerítése mellett sétált,

amikor váratlanul megtámadták. Valószínűleg hátulról érkeztek a támadók – mint

később kiderült, csak néhány évvel idősebbek nála, akik szó nélkül elkezdték le-

tépni róla a kabátot és a pulóvert. Mindez még nem volt nekik elég, hátulról térd-

hajlaton rúgták, amitől a szerencsétlen fiú a földre esett, s még így sem hagytak

neki nyugtot, tovább rugdosták. Ő próbált védekezni, felállni, de egyik támadója

olyan erővel rúgta mellkason, hogy hanyatt esett. További szerencsétlenség, hogy

esés közben a fejét egy konténerbe beütötte, amitől súlyos sérülései – zúzódások,

agyrázkódás – keletkeztek. Miután így elbántak az áldozattal, otthagyták a hóban

fekve. A mentősök a gyermeket a Bethesda gyermekkórházba vitték, napokig

benntartották. 

A megsérült fiú a támadásra és az utána eltelt közel fél órára csak homályosan,

összefüggéstelenül emlékezik. 

Mint kiderült, baseball sapkáját és kabátzsebéből ezerötszáz forintját vitték el

brutális támadói. 

Információink szerint nem ez a 12 éves gyermek volt a 15–16 éves fiúkból álló

banda egyedüli áldozata, másokat is megtámadtak január 11. körül. Egyelőre is-

meretlen elkövetők ellen indítottak nyomozást az újpesti rendőrök. 

BETEGET VERT A BETEGSZÁLLÍTÓ

Január 16-án, dél körüli időpontban az Árpád kórházba szállítottak egy ittas férfit

a XIII. kerületből. A kórház első emeleti folyosóján az őt szállító betegszállítók

egyike megütötte, melynek következtében a sértett elesett, fejét a folyosó kövé-

ben beütötte és elvesztette az eszméletet. Vizsgálat közben tért újra magához, de

szinte azon nyomban újra elájult. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapították,

hogy koponyatörést szenvedett, életveszélyes állapotba került. Műtétet követően

az intenzív osztályon ápolják. 

Az elkövetők ellen életveszélyt okozó testi sértés miatt a BRFK életvédelmi osz-

tálya folytatja az eljárást. 

MOBILT LOPOTT

A Károlyi kórházból január 14-én ellopták az egyik beteg mobiltelefonját. A tolvajt

még aznap sikerült elfogni, igazoltatása során a lopott mobil is előkerült. Mint ki-

derült, a kórházi szarka ellen már több hasonló jellegű bűncselekmény miatt folyik

eljárás, ezért a rendőrök bűnismétlés veszélyére hivatkozva kezdeményezték elő-

zetes letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

J

Lánglovagok
Sorozatunkban az Újpesti Tűzőrség érdekesebb riasztásaiból szemelgetünk.

A 2007. ÉVBEN összesen 11627 riasztása volt a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnak. A

2008. év első riasztása rögtön Újpesthez köthető. 0 óra 09 perckor riasztották a tűzol-

tókat egy Nyírpalota utcai tűzhöz. Itt a szelektív hulladékgyűjtő kapott lángra – téli mí-

nuszokban – feltételezhetőn gyújtogatás miatt. A tűz átterjedt egy, a gyűjtő mellett

parkoló személygépkocsira is, amely ennek következtében teljes terjedelmében ki-

égett. Itt az anyagi kár jelentős.

JANUÁR 6-ÁN történt, hogy az Ázsia Center teremgarázsában kigyulladt egy gépkocsi,

ám még a tűzoltók kiérkezése előtt az ott dolgozók porraloltóval sikeresen megfékez-

ték a lángokat. 

JANUÁR 8-ÁN az Árpád út 199. szám alatti nevelőotthonból érkezett riasztás a tűzoltó-

sághoz. A fiatalok gyertyát gyújtottak egy asztalon, az meggyújtott egy papírt, amely-

től az asztal és a mellette lévő fotel is lángra kapott. 

AZ IDEI KARÁCSONY sem múlt el fenyőfatűz nélkül. A Latabár utcában január elsején

gyulladt ki egy kilencedik emeleti lakás, amelyhez ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak.

Egyelőre még tart a vizsgálat, hogy a fenyő gyulladt ki és az terjedt át a lakásra, vagy

fordítva. 

2007. DECEMBER 24. ÉS 2008. JANUÁR 7. KÖZÖTT tíz tűzriasztás érkezett az Újpesti tűz-

őrséghez, négy műszaki mentéshez hívták őket segítségül és öt téves jelzést is kaptak

a kerületi lánglovagok.

Nos, nekik is szólt az a kiállítás, amelyet az elmúlt héten láthattak az érdeklődők a

káposztásmegyeri Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központban. 

Gekkók, kajmánok, kígyók, teknősök, hogy csak néhányat említsünk a felvonulta-

tott egzotikus állatseregletből. Tóth Attila, a siófoki Hüllő Zoo munkatársa válaszolt

minden érdeklődő kérdésére az állatokkal és tartásukkal kapcsolatosan. Már

gyerekként is előszeretettel szemlélte, nevelte a ház körüli kedvenceket, így például

sünit vagy éppen őzeket. 

Ezúttal az újpesti gyerekek főként hüllőket láthattak a művelődési központban, de

madárpókokat, óriáscsótányokat, s jóval kedvesebb lényeket: kisemlősöket, nyulakat

is közelről szemlélhettek. Közel háromtucat fajt szemlélhettek meg az érdeklődők.

Jöttek is iskoláscsoportok, családok, gyerekek, felnőttek szép számmal. 

A látogatók etetés közben is megszemlélhették az állatokat, ami igazán ritka

látványosság. Ez a lehetőség megosztotta az embereket, hiszen sokan sajnálták az

eleséggé vált egereket, kisállatokat, miközben abba nem gondoltak bele, hogy

legtöbben húsevők maguk is, mint a vitrinben látható állatok, ha éhesek. Ez a ter-

mészet rendje. – TK

Hörcsögök, tengerimalacok már megszokott háziállatok napjaink-

ban. Sokan vannak azonban, akik másfajta kedvencekre vágynak,

akiket nem az „átlagos”, simogatható állatok vonzanak.

Különleges házikedvencek



Cél – az olimpiai dobogó

sonka András, az újpesti fiatalember a BVSC színeiben indul a hazai és nemzet-

közi versenyeken. Ép játékosok között ugyanolyan büszkén és lelkesen indul,

mint a mozgássérültek mezőnyében. És nem is eredménytelenül. Most olyan

lehetőséget kapott, ami sportkarrierje csúcsát jelentheti. Szeptemberben Pe-

kingbe utazhat, hogy részt vegyen a paralimpiai játékokon, s hazánkat képviselje az

asztaliteniszezők mezőnyében. 

– Amikor még Salgótarjánban laktunk, a testvérem járt pingpongozni. Általános is-

kolás koromban kaptam én is kedvet a játékhoz. A házunk előtt volt egy pingpongasz-

tal, oda jártunk sokat, aztán már annyira szerettem ezt a sportot, hogy edzésekre is

elkezdtem járni a testvéremmel együtt. Juhász Imre bácsi volt az edzőm, ő tanított a

pingpongra, mentünk versenyekre megyei bajnokságokra, majd NB III-ban, aztán NB

II-ben, most pedig itt a BVSC-ben már NB I-ben játszunk a srácokkal. 

Édesapja bíztatására indult mozgássérültek versenyén is, próbából, ott egészen jól

szerepelt. Folyamatosan járt ép és mozgássérült versenyekre is, ott találkozott Papp

Dezsővel, aki mozgássérült gyerekekkel is foglalkozott. Akkori tanítványai már ké-

szültek a Sidney-i olimpiára, javasolta, hogy Andris járjon hozzájuk edzésre, van hoz-

zá tehetsége. Másfél hónap intenzív edzés következett ezután a debreceniekkel, ahol

Andris saját bevallása szerint is nagyon sokat fejlődött. Azóta ha csak teheti, minden

évben visszamegy Papp Dezsőhöz és tanítványaihoz elmélyülni az asztaliteniszezés

rejtelmeiben. 

A céltudatos fiatalember idén felvételt nyert a Kommunikációs és Üzleti Főiskolá-

ra, ahol gazdálkodás és menedzsment szakon meg is kezdte tanulmányait. Tervei sze-

rint közgazdász diplomát szerez, de a sporttól sem szeretne eltávolodni. Amíg lehet,

a tanulást és a pingpongot is beilleszti napirendjébe.  Ám a most adódott nagy lehe-

tőség miatt az első félév befejezése után rögtön évhalasztást kért, hogy minden ide-

jét az olimpiára való felkészülésnek szentelhesse. 

Napirendje ámulatos akaraterejét tükrözi: reggel nyolc órára lemegy a Szőnyi úti

csarnokba edzeni, körülbelül négy órán keresztül csak a pingpongról szól minden,

gyors ebédelés, kis pihenés és délután három órától ismét egy többórás edzés követ-

kezik. Andris tökéletesen tudja, hogy mit szeretne, s ehhez mire van szüksége. Ahogy

ő fogalmaz: – Az olimpián való sikeres szerepléshez az egyik legfontosabb, hogy

mentálisan felkészüljön a versenyre. A jó kondíció és a mozgáskészség is elmaradha-

tatlan. Még sokat kell fejlődnöm, de küzdök érte, talán esélyem is van rá. Szeretnék

az első három között végezni.

Ahhoz, hogy indulhasson az olimpián, kvalifikációt kellett szereznie. Ehhez minél

több versenyen kellett minél több kiemelkedő eredményt felmutatni. Idén nagyon

sok nemzetközi versenyen vett részt, ahol szép sikereket ért el. Az érettségi miatt az

első félévet ki kellett hagynia, így a versenyek alapján készülő ranglistán nem állt túl

jól. Az Európa-bajnokságon szerzett második helyezés viszont meglehetősen előre-

lendítette az ügyet, sok pontot szerzett, így összejött a kvalifikáció. – TK

Lélegzethez
sem jutottak 
a vadmacskák
Elsöprő győzelmet aradott az UTE-Marilyn női jégkorongozó csapat a Megyeri útra

érkező Vadmacskák felett. A 15:0 végeredmény önmagáért beszél. 

A csapat mindenben megfelelt a szurkolók által támasztott elvárásoknak: ötletes,

elsöprő erejű támadójátékkal, hibátlan védőmunkával, gólban gazdag mérkőzésen

kiütéses győzelmet szereztek a vasárnap reggeli játszott bajnoki mérkőzésen a Vad-

macskák ellen.

Noha a csapat nem a legerősebb összeállításban lépett pályára, mivel sokakat le-

döntött az influenza, más pedig tanulmányai miatt nem tudott részt venni a meccsen,

mégis hozták a várt eredményt. 

Az első percekben a lányok inkább csak bemérték a kaput, hiszen többször egy-

másután csak a kapuvasat találták el, a hatodik percben Magas Nikolett elindította a

lavinát, kapuba talált a koronggal. 

A szünetben kicsit átvariálták a felállást, így a második harmadban már nyolcszor

ujjonghattak az újpesti szurkolók, míg az ellenfél Vadmacskák egyetlen találatot sem

tudhattak a magukénak. 

A harmadik harmadban már nem lehetett nagy gond, hiszen magabiztosan vezet-

tek az UTE-Marilyn hokisai, tovább meneteltek előre, s beállították a 15:0-s vég-

eredményt.
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Utánpótlás kerestetik 
Az UTE vízilabda szakosztálya folyamatosan várja az úszást, sportot kedvelő

gyerekeket utánpótlás csapataiba. A szakosztályban jelenleg is közel három-

száz fiatal sportol, az ifjú sportolók alkotta csapatok évtizedek óta a legered-

ményesebbek között vannak országos viszonylatban. A fiúk mellett lányok je-

lentkezését is várják, hiszen a nagy sikerek hatására már a hölgyek, lányok is

szerettek volna vízilabdázni. Így 2002. áprilisában megalakult a sport női szak-

ága is az UTE-n belül. 

A felvételre jelentkezhet minden 7–13 éves fiú és leány a margitszigeti Ha-

jós Alfréd Uszodában, az 50 méteres medencénél az iskolai tanév alatt hétköz-

nap 15-18 óráig. Telefonon is érdeklődhetnek az edzőknél. Elérhetőségeiket a

www.utepolo.hu honlapon találják meg.

Sűrű lesz a hóvége

Január végéig háromnaponként lesz meccse az UTE felnőtt vízilabdacsapatának.

Bajnoki és Alpok Adria Liga mérkőzést egyaránt játszanak a fiúk. 

Szerdán játszottak a Szeged csapata ellen, hogy a LEN kupa mérkőzésük mi-

att elhalasztott bajnoki összecsapást lejátsszák. 

Január 26-án a Hajós Alfréd  uszodában 19:30-kor az OSC ellen szállnak víz-

be az újpesti pólósok.

A jövő hét elején, január 29-én az osztrák AS WIEN csapata lesz az ellenfél,

míg másnap a Rokava KOPER játékosai érkeznek, hogy decemberi vereségük

miatt megpróbáljanak visszavágni.

Igyekszünk időről-időre bemutatni újpesti sporttehetségeket,

olyanokat, akikre joggal lehetünk büszkék, akik jó példával járhat-

nak elől a mai ifjak előtt. Jelen beszélgetőpartnerem még maga is

ifjú, hiszen még csak tizenkilenc éves. Ám máris nagy eredmények

állnak mögötte, még nagyobb lehetőség előtte.
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z egykori újpesti dózsás tőrvívó,

dr. Sági Györgyné Rejtő Ildikó ér-

demelte ki legutóbb a Nemzet

Sportolója kitüntető címet. Ide

bekerülni óriási megtiszteltetés, hiszen

maguk a jelöltek is élő legendák: Grosics

Gyula, dr. Kárpáti György, Kulcsár Ger-

gely, Monspart Sarolta, Rózsavölgyi Ist-

ván, dr. Schmitt Pál és dr. Török Ferenc

egykori sportáguk legjobbjainak számí-

tanak. A kitüntetést az a 60 évnél idősebb

sportoló kaphatja, aki kimagasló ered-

ményt ért el a pályafutása során, és azu-

tán is jelentős szerepet tölt be a hazai

sportéletben. 

Rejtő Ildikó 1960 és 1976 között öt

olimpián vett részt, de kevésen múlt, hogy

nem jutott ki a melbourne-i játékokra is –

de ekkor éppen 1956-ot írtunk… Az olim-

piákról összesen hét érmet hozott haza:

kettő arany és öt világbajnoki cím

gazdagítja a rendkívüli pályafutását. Első

igazi győzelmét az ‘56-os ifjúsági világ-

bajnokságon szerezte, s az 1976-ban

megrendezett montreali olimpián is tagja

volt még a bronzérmes tőrcsapatnak. Ját-

szott Elek Ilonával és Stefanek Gertrúddal

is – karrierje korszakokat ívelt át. 

Világszerte elismert tőrvívónkat ti-

zennégy éves korában testnevelő tanára,

Nyári Magda csábította le az edzőterem-

be, akivel egyébként a fiatal lány ké-

sőbb, Philadelphiában meg is mérkőzött,

ám nem merte őt legyőzni. A balkezes

kislány tehetsége hamar megmutatko-

zott, hiszen már az első, vívással töltött

évben szerzett egy aranyérmet, öt év

alatt pedig a világbajnoki szintre „vívta

fel” magát: 1956-ban Luxemburgban,

majd ‘57-ben  Varsóban nyerte meg az

ifjúsági világbajnokságot – ugyanebben

az évben került be a felnőtt válogatott-

ba. A hét olimpiai és tizenöt világbajnoki

érem mellett kétszer is kiérdemelte az év

sportolónője címet, 27 és 28 évesen;

négy alkalommal az év vívónőjének is

megválasztották. Lehetetlen felsorolni

összes eredményét, de egy biztos: leg-

nagyobb sikerét a ‘64-es tokiói olimpián

szerezte, ahol egyéniben a német és az

olasz, csapatban pedig a szovjet és a né-

met versenyzőket győzte le. És ekkor

még csak huszonhét éves volt.

Ezután következtek a hazai és a világ-

bajnokságok, a mexikói, a müncheni és a

montreali olimpiák, és sikerek. Rejtő Il-

dikó ‘78-ban lemondott a válogatottság-

ról, majd az aktív sportolást egyesületé-

nél is befejezte, de visszavonulása után is

hű maradt a Dózsához, ahol technikai ve-

zetőként dolgozott tovább. A vívás azon-

ban örök szerelem maradt. Közel a hat-

vanhoz veterán Európa-bajnoki címet

szerzett, pár évvel később ugyanebben a

kategóriában ismét ő lett a világ bajnoka. 

Szinte minden olimpiai bajnokunkról

többet hallottunk az elmúlt években,

mint róla, ám Rejtő Ildikó nem tétlenke-

dik: nyugdíjasként sikeresen működő

panziót vezet, tagja a Magyar Olimpiai

Bizottságnak, és rendszeresen jár az

Olimpiai Bajnokok Klubjába, ahol végre

lehetősége adódik, hogy immár

„versenyen kívül”, beszélgethessen is

egy kicsit egykori társaival. – PÁLFI KATA

UTE-hírek
JÉGDISZKÓ INDUL

Új programot kínál a Megyeri úti jégpá-

lya korcsolyázni szerető közönségének.

Szombaton, azaz január 19-én nyílt

meg a JÉGDISZKÓ! 

Aki szereti a korcsolyázást, a jó han-

gulatot és a nagy bulikat, azok ne is ter-

vezzenek más programot szombat esté-

re, mint a Jégdiszkót. A hangulatot to-

vább fokozza a jó zene és a partihangu-

lathoz elengedhetetlen fénytechnika is. 

A jeges mulatság este 10 órakor kez-

dődik és hajnali egyig tart nyitva. Aki

részt vesz a délutáni közönségkorcso-

lyázáson, kedvezményes árú belépővel

diszkózhat. 

Az UTE tagságik nem érvényesek erre

a programra, de a közönségkorcsolyá-

zásra továbbra is be lehet vele lépni.

Közönségkorcsolyázásra továbbra is

lehetőség van minden szombaton és va-

sárnap 15.00–17.00 között. A belépők

árai megváltoztak, január 1-jétől a fel-

nőttek 800 Ft-ért vehetik igénybe a léte-

sítményt, míg a diákok (érvényes diák-

igazolvány felmutatásával) 500 Ft-ért.

FÖLÉNYES GYŐZELEM A VISSZAVÁGÓN 

Eredményesen mutatkozott be az UTE

férfi jégkorong csapatában Michal

Stastny, hiszen 1 góllal és 2 gólpasszal

vette ki részét a Miskolc elleni sikerből

január közepén. Akkor 3–6 arányban

arattak győzelmet az újpestiek idegen-

ben, az elmúlt hétvégén pedig hazai pá-

lyán 5–2-re győzedelmeskedtek a há-

romszáz fős közönség javának örömére. 

A sötét oldal harcát is megtekinthet-

ték a nézők, hiszen bár a főpróba jól si-

került, a legfontosabb pillanatban, a

mérkőzésen az új lámparendszer nem

szerepelt túl fényesen. Történt ugyanis,

hogy az egyik lámpasort nem tudták

bekapcsolni, így a vendégrész egyik fe-

le sötétben maradt. Némi várakozás

után végül elkezdődött a meccs, az első

harmad tizedik percében térfelet cse-

réltek a csapatok. 

Gyakorlatilag papírforma volt a mér-

kőzés, ám a hokis fiúk mostani tempója

nem biztos, hogy elég lesz a pénteki Alba

Volán elleni meccsen. Ott mindenkinek a

legjobb teljesítményt kell kihozni magá-

ból, sőt, annál is kicsit többet.
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A Nemzet Sportolója

A

Tornászeredmények
Az újpesti tornászlányok és trampolinosok számára ked-

vezően zárult az óév. Az előbbi társaság külföldön, míg

az utóbbi hazai versenyen ért el kitűnő helyezéseket. 

Alig érkeztek haza a versenyzők Bulgáriából, a tram-

polinosok máris az első alkalommal megrendezett

Budapest-Vidék versenyen szerepeltek. Ezzel egyidejű-

leg a tornászlányok Kassán mérettették meg magukat.

Mindkét versenyen eredményesek voltak az UTE ver-

senyzői.



Egy híján húsz esztendeje, hogy hazánkban január 22-e a Magyar Kultúra Nap-

ja, 1823-ban, ezen a napon bejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt.  Az ünnep al-

kalmából az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház ismét meghirdette a a Magyar Kul-

túra Hete rendezvénysorozatot, amelyre közel hétszáz újpesti és más fővárosi-,

valamint pestkörnyéki diák, öt kategóriában  nevezett. A győztesek január 22-i

gálaműsorából álljon itt hat első helyezettről képszült pillanatfelvétel: 1.kép:

Csizmadia Laura, a 4. osztályok prózamondó versenyének győztese (Hunyadi

Mátyás Általános Iskola), 2. kép: a Meseíró és illusztráló verseny győztes 4. osz-

tályosai: Balogh Boróka és Novák Lilla (Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola),

3. kép: a meseíró és illusztráló verseny győztes 3.osztályosai: Szentpáli-Gavallér

Csaba és (a hátérben) Tomolák Dániel (Szűcs Sándor Általános

Iskola), 4. kép: a 3. osztályosok prózamondó versenyének győz-

tese: Gera Zsófia (Szűcs Sándor Általános Iskola), 5. kép: az alsó

tagozatosok népdalversenyének első helyezettje: Hermann Lilla

(Kossuth Nedelési-Oktatási Központ) 6. kép: a mesemondó ver-

seny másodikosainak győztese: Török Richárd (Kossuth

Nevelési-Oktatási Központ).

GalériaGaléria
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