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„Kézzelfogható eredmények”

programcsomag bevezetése

biztosítja, hogy mindez a ke-

rületi lakosok által is érzékel-

hető eredményeket hozzon már a beve-

zetés első évében, lehetőséget teremt-

ve arra, hogy a program az elkövetke-

zendő években tovább bővülve, újabb

elemekkel kiegészülve, átformálja Új-

pest eddigi arculatát.

– Az Önkormányzat gazdálkodásának

kereteit alapvetően az állami költség-

vetésből kapott támogatások, valamint

a fővárosi és kerületi önkormányzatokat

osztottan megillető bevételek nagysá-

ga határozza meg – nyilatkozta dr.

Trippon Norbert alpolgármester. – A

2008. évi forrásmegosztás kerületünket

érintő tételeiben kedvező változások

következtek be, miközben az állami for-

rások csökkenő tendenciát mutatnak.

A gazdálkodási feltételeket megvizs-

gálva a „Kézzelfogható eredmények”

szellemében olyan költségvetési politi-

ka mentén folyt a tervezés, amelynek

célja a működési költségek konszolidá-

lásán keresztül az egyensúlyteremtésre

irányult, kihasználva a pályázati rend-

szer nyújtotta lehetőségeket, továbbá

kiemelten kezelve a felújítások, beru-

házások kérdését. A költségvetési

egyensúly megteremtése érdekében a

kiadások és bevételek belső egyensú-

lyának javítására törekedtünk, úgy,

hogy eközben megteremtsük és meg-

őrizzük a hosszú távú növekedés felté-

teleit. Azon túl, hogy a kötelező és vál-

lalt feladatainknak is eleget tegyünk, a

tervezés fontos alapelve volt, hogy a

„Kézzelfogható eredmények” program

keretében – Szociális Csomagban, a

Fejlesztési Csomagban, valamint a Köz-

területi Csomagban – meghatározott el-

képzelések megvalósításához szüksé-

ges források biztosítottak legyenek. 

A Közterületi Csomag keretében ta-

karítógépek beszerzésén és üzemelte-

tésén, a Virágváros-program beindítá-

sán, a fasor-rehabilitáción, a zöldterü-

letek fenntartásán, kaszálásán, parlag-

fű irtásán és térfigyelő-rendszer bőví-

tésén keresztül kívánunk hozzájárulni

egy élhetőbb, tisztább, zöldebb Újpest-

hez. A megfogalmazott célok megvaló-

sítása érdekében takarítógépek beszer-

zésére és üzemeltetésére 50 millió Ft-

ot, parkfenntartásra, fasor rehabilitáció-

ra, virágosításra és parlagfű irtásra 316

millió Ft-ot terveztünk be.

A Csomag Szociális keretében a leg-

rászorultabbaknak, az időseknek, a hal-

mozottan rossz szociális helyzetben lé-

vőknek, az Idősek Átmeneti Otthona, a

hajléktalanok nappali melegedője vala-

mint a jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtás keretében újabb szolgáltatáso-

kat kínálunk. Mindezek bevezetésére és

működtetésére 67 millió Ft-ot különí-

tettünk el. 

A Fejlesztési Csomagban a Főtér prog-

ram keretében egy 1,2 milliárd forintos

beruházás megvalósítását tervezzük. En-

nek érdekében a 2008. évi költségvetés-

ben az önrészre 200 millió Ft-ot, a terve-

zésre 38 millió Ft-ot terveztünk be. Ki-

emelt hangsúlyt kívánunk fektetni egy-

részt a járdák, parkolók építésére, felújí-

tására, melyre idén 148 millió Ft-ot ter-

vezünk, másrészt park- és játszótérépí-

tésre, melyre a környezetvédelmi fej-

lesztések keretében 190 millió Ft került

betervezésre. Ezen túl a sportolni vá-

gyókról sem feledkeztünk meg: 30 millió

Ft-ot tartalmaz költségvetésünk sport-

pályaépítésre. A „Csomag” elmaradha-

tatlan része az intézményhálózat fejlesz-

tése. Ennek megvalósítására a felújítá-

sok, beruházások kivitelezéséhez szük-

séges 160 millió Ft-on túl a játszóeszkö-

zök építésére 50 millió Ft-ot, illetve Uni-

ós pályázatok önrészének biztosítása

céljából további 50 millió Ft-ot különí-

tett el Önkormányzatunk. 

Újpest Önkormányzatának gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere olyan költségvetés összeállítására

törekedett, amely – az anyagi egyensúly megteremtésén keresztül – hozzájárul Újpest hosszú távú fejlődé-

séhez, s mindez a kiemelt fejlesztési programok elindításának az alapjait fekteti le. 

2008.  február  8.
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Elkészült az idei költségvetés
Meddig ér a takaró…?

Elkészült az idei költségvetés

Dr. Trippon Norbert, alpolgármester

Az önkormányzat költségvetési rende-

letének idei tervezete- 67 millió forint

ráfordításával- három elemmel bővíti

2008-ban a szociális gondoskodások

körét. Dr. Varga József, Újpest Önkor-

mányzatának Szociális és Egészségügyi

Intézményének (SZEI)  igazgatója  úgy

fogalmaz: amennyiben a szakbizottság,

majd a képviselő-testület egyaránt

igent mond a tervezetre, áprilistól az

idősek gondozási központja, a házi se-

gítségnyújtás jelzőrendszeres működ-

tetése, valamint a hajléktalanok nap-

pali melegedőjének létrehozása javít-

hat a rászorulók helyzetén. 

– Az Idősek Átmeneti Otthonában mi-

lyen szolgáltatást lehet igénybe venni

és milyen áron?

– Az átmeneti otthon egy-, két-, és

háromágyas szobában nyújt elhelye-

zést, napi négyszeri étkezést, rend-

szeres orvosi ellátást. Gondoskodunk

programokról, kirándulásokról. A

szolgáltatás térítését majd a módosí-

tás előtt álló helyi szociális rendele-

tünk rögzíti. Jelenleg egy napra 2650

forint a térítendő összeg, amelyet az

átmeneti otthont igénybevevő fizet. 

– A szociális csomag másik újdonsága a

házi segítségnyújtás jelzőrendszeres

működtetése. Mit lehet tudni róla? 

– Ez a segítési forma alapvetően „rá-

épül” az Újpesten jól működő házi se-

gítségnyújtás, betegápolás meglévő

rendszerére, amelyet törvény szabá-

lyoz. A törvény lehetőséget nyújt arra,

hogy az idős beteg egy jelzőrendszer

segítségével lépjen kapcsolatba egy

gondozónővel, aki intézkedésre is ké-

pes a beteg állapotának megfelelően.

A törvény előírja azonban, hogy a jel-

zőrendszert úgy kell kialakítani, hogy

gondozó és gondozott között megle-

gyen az élőszavas kapcsolat lehetősé-

ge. Terveink szerint kezdetben 40,

szociális helyzetét tekintve rászoruló-

nak számító betegnek térítésmente-

sen tudjuk a szolgáltatást biztosítani. 

– A hajléktalanok nappali ellátásával,

melegedő kialakításával nem először

próbálkozik az önkormányzat. Lehet ez

az elképzelés valaha is sikeres? 

– A mostani koncepció szándékai sze-

rint nem egy új helyen alakítanánk ki a

hajléktalanok nappali tartózkodására

szolgáló melegedőt, hanem egy meg-

lévő, és hasonló céllal már működő in-

tézmény szolgáltatásainak bővítésével

jutnánk el célunkhoz. Mivel a tárgyalá-

sok most zajlanak: végleges helyszínről

csak néhány nap múlva beszélhetünk. 
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Szociális csomagban

Nem csak közérzetjavító
intézkedések 



3www.ujpest .hu

A káposztásmegyeriek az idei költségve-

tésnek köszönhetően több olyan önkor-

mányzati kezdeményezéssel, fejlesztés-

sel is találkozhatnak, melyek otthono-

sabbá teszik a városrészben lakók életét.

Amint azt Boruzs Andrástól, a

Káposztásmegyeri Településrészi Önkor-

mányzat elöljárójától megtudtuk, leg-

fontosabbak a közparkokat, játszótere-

ket és a Farkaserdőt érintő változások: 

– A tavalyi évben elfogadott átfogó,

2010-ig tartó park- és játszótér-re-

konstrukciós terv keretében idén meg-

újul a Kordován tér és a Lóverseny tér

zöldfelülete és egy-egy játszótér a Fale-

mez és a Nádasdy Kálmán utcában - nyi-

latkozta az Újpesti Naplónak Boruzs And-

rás. – Ehhez kapcsolódik az egész Újpest-

re kiterjedő virágosítás, benne a tavaszi

lakossági virág- és faültetési akcióval.

Komfortérzetünket javítja majd, hogy az

évek óta komoly gondot okozó szemét és

kutyapiszok ellen csatasorba áll két

nagyteljesítményű járdatakarító gép: az

egyik állandó útvonalához tartoznak

majd Káposztásmegyer forgalmasabb

közterei. A fővárossal közös tulajdonban

lévő ÉPIT Zrt. éves tervében szerepel mű-

füves focipálya- és játszótérépítés, a Ka-

rinthy ÁMK mögötti új műanyag borítású

focipálya bekerítése, az Óceánárok utca

melletti biciklis ügyességi pályát pedig

esőbeállóval és büféépülettel bővítjük ki,

így az igazi sportközponttá válik. A képvi-

selő-testület tavaly elfogadta a BKV vég-

állomás környezetének átalakítására vo-

natkozó szabályozási tervet, mely szerint

a végállomás szomszédságában kereske-

delmi-szolgáltató épület, több száz férő-

helyes P+R parkoló és egy benzinkút is

felépülhet, reméljük hamarosan. Jó hír,

hogy minderre a zöldfelület védett részé-

nek megóvásával, sőt intenzív és átgon-

dolt bővítésével kerül sor egészen a

Sporttelep utcáig.

– A Településrészi Önkormányzat

idén tavasszal – folytatta a tervezett

helyi gazdálkodás céljait az elöljáró –, a

Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a lakossággal

összefogva nagyszabású környezetvé-

delmi akciót szervez a Farkaserdőben.

– Szintén a környezet védelmét szolgá-

ló intézkedés, hogy az önkormányzat

több lakótömbben kísérleti jellegű sze-

lektív hulladékgyűjtés bevezetését ter-

vezi. Az erre vonatkozó előzetes egyez-

tetések és elemzések várhatóan még a

tavasszal elkezdődnek.

Régóta várt közlekedéstechnikai vál-

tozások is elkezdődnek: az önkormány-

zat elkészítteti a Homoktövis utca –

Külső Szilágyi út kereszteződésében lé-

vő lámpás forgalmi csomópont körfor-

galommá történő átalakításának konk-

rét terveit. Ugyanígy terveket készíttet

a Töltés utcában a villamosmegállóig

tartó járda megépítésre.

Boruzs András elmondta, hogy mivel

idén tavasszal alapkőletételének 25.

évfordulóját ünnepli Káposztásmegyer,

a részönkormányzat két rendkívül nép-

szerű rendezvénye, a Káposztásmegyeri

Nap és az őszi Káposztásmegyeri Egész-

ség és Sportnap is tartogatni fog

jónéhány kellemes meglepetést, ter-

mészetesen a Futófesztiválok mellett.

Az ehhez szükséges forrásokat a város-

vezetés az idei költségvetésben külön

biztosítja – összegezte az elképzelése-

ket Boruzs András. 

FókuszbanFókuszban
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Boruzs András

Megkérdeztük az ellenzéket

Szinten tartásra elég
– Véli a jelenlegi költségvetésről Szalma Botond (KDNP), a

Pénzügyi, költségvetési bizottság új elnöke:

– Forró hír, hogy az Állami Számvevőszék megtámadja a

forrásmegosztást, ami azért is idő-

szerű, mert hiába részesült ebből a

forrásból Újpest idén 700 millió fo-

rinttal, azt akkor is erősen furcsáll-

juk, hogy milyen motiváció alapján

osztják le ezeket a pénzeket. A Fővá-

rosi Önkormányzattól idén 13,2 szá-

zalékkal kapunk többet, mint tavaly:

éppen ez fogalmazza meg a fenntar-

tásomat is, hiszen egy ilyen szeszé-

lyes és kiszámíthatatlanul esetleges

forráselosztásra nem lehet bizalom-

mal támaszkodni. Nem érthető. S

mindez hiába értékelhető a mi szem-

pontunkból sikernek, épp’ hogy ele-

gendő a költségvetési tervezet hiá-

nyosságainak a betapasztására. Nem látható sajnos az ön-

kormányzat bevételi oldalának a növekedési lehetősége,

iránya. 

– Milyen beruházások tehetik kiszámíthatóvá Ön szerint

Újpest gazdasági bevételeit?

– Fontos és lényeges beruházások formálódnak, ez tény,

de az is tény, hogy csak akkor sikerül mindebből megbíz-

hatóan hasznot termelni, ha sikerül itt is tartani a befek-

tetőket. Mindez az Aqua-park megépülése, az ipari park

kiterjedése, a Főtér-program mellett főként és leginkább

a Megyeri híd forgalmának a kiszolgálása és az áthaladó

termékek, áruk és szolgáltatások megállítása és helyben

tartása lehet a legbiztosabb bevételi

forrásunk. Olyan logisztikát és in-

frastruktúrát kell eköré megteremte-

ni, ami folyamatos bevételt biztosít.

Mindez legalább 3-4 év, minimum. 

– A költségvetést szakmai szemmel mi-

ként értékeli?

– A 2008-as év legfontosabb feladata

és szerintem egyetlen lehetősége, a

szinten tartás. Ha őszintén mernénk

beszélni, 20 százalékos személyi

csökkentés a bizottsági apparátusban,

a tanácsnoki létszám megtizedelése

bőven ráférne a közérzetünk javításá-

ra és jelentős megtakarításokat ered-

ményezne. Mindezt persze nem fűnyí-

róelv alapján, hanem korrekt mérlegeléssel, ami az alpol-

gármesterek hatásköre lenne. Részönkormányzatokat

fenntartani például – szerintem – felesleges luxus és

pénzkidobás. Mindez legalább 50 milliós megtakarítást

hozhatna évente. – H. P., B. K., T. K.

Egyedül nem megy – de működik

Új játékokat 
kapnak az ovisok
A hatályos törvényi szabályozás sze-

rint 2008. január 1-től az önkormány-

zatoknak minden intézmény udvarát

fel kellene újítani, az Európai Uniós

szabványoknak megfelelően. Ehhez a

kezdeményezéshez csatlakozott a Vi-

ola óvoda munkaközössége, akik elé-

be mentek az eseményeknek. Váczi

Lajosné, Kati néni, az óvoda vezetője

úgy gondolta, hogy minél előbb sze-

retnék a lehetőségekhez képest a leg-

nagyobb mértékben megújítani az ud-

vari játékokat. Nem csupán várták,

hogy egyszer csak megkapják a pénzt,

hanem maguk keresték a lehetősége-

ket a mihamarabbi átalakításhoz. 

– Van egy nagyon agilis anyukánk –

meséli a történetet az óvodavezető

asszony –, aki folyamatosan megpró-

bál mindenféle szponzori segítséget

felkutatni az óvoda számára. Talált is

egy támogatót, aki udvari játékhoz

adott bizonyos összeget, s ez adta az

alapötletet, hogy talán a teljes beru-

házáshoz lehetne egy nagyobb szpon-

zort szerezni. 

Így került az óvoda látóterébe egy

cég, amely már a kerületben egy ját-

szóteret is felújított. Felvették velük a

kapcsolatot és az elmúlt év végén dr.

Trippon Norbert alpolgármesterrel tör-

tént közös egyeztetésen szóban meg-

állapodtak, hogy amennyiben a kerüle-

ti költségvetés is beszáll, 60-40 száza-

lékos arányban vállalja az önkormány-

zat és a kivitelező cég a költségeket. Így

az önkormányzat is jól jár, hiszen csak

töredékét kell a több millió forintos fel-

újításnak kifizetni, és az óvoda is sze-

rencsés helyzetben van, hiszen nem

kell a sorát kivárnia, mintegy előrehoz-

ták magukat a várakozási listán.

Az óvodavezető megkérte dr. Trippon

Norbertet, hogy amennyiben lehetsé-

ges, ütemezzék be a 2008. évi költség-

vetési tervezetbe a Viola óvoda udva-

rának teljes felújítását. Információink

szerint a tervezetben szerepel a fenti

tétel, így könnyen elképzelhető, hogy

2008. szeptemberében, a nyári szü-

netben megújuló óvodában, már szép,

színes és a kor követelményeinek

megfelelő játékokon játszhatnak a

gyermekek a Viola utcában.

2008 – Káposztásmegyeren

A fejlesztések éve 

Szalma Botond
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– Önt mindenki Fayez doktorként, vagyis a

keresztnevén szólítja az önkormányzatban,

és munkahelyén, a Madarász Utcai Gyer-

mekkórházban… 

– Talán azért, mert egyszerűbb magya-

rul kimondani, mint családi nevemet, a

Dabous-t. Nekem ez nem jelent semmi

problémát, a bizalom jeleként értékelem.

– Miként került Magyarországra?

– Harmincöt évvel ezelőtt megnyertem

Szíriában egy állami ösztöndíjat, amellyel

lehetőségem  nyílt arra, hogy  külföldi

egyetemen tanuljak. Egy barátom akkor

már Debrecenben tanult.Tőle hallottam

először az országról, és így a magyar

egyetemet választottam, amit nem bán-

tam meg. Már csak azért sem, mert ide

nősültem, magyar a feleségem és itt szü-

letett mind a három gyermekem. Csalá-

dommal 2-3 évente utazunk haza, a gye-

rekek még gyakrabban. Ilyen alkalmakkor

negyven unokatestvér örül egymásnak.

– Mindig  gyermekorvos szeretett volna

lenni?

– Amikor az ösztöndíjat megpályáztam,

még az idegsebészet érdekelt, de  nagy ki-

hívás a csecsemő, és a gyermekkori be-

tegségek felismerése is. A  gyógyításhoz

óriási empátia szükséges. Ultrahangos or-

vosként dolgozom, ez egy olyan területe a

gyermekgyógyászatnak (is), amely mind

a betegségek diagnosztizálásában mind a

megelőzésben döntő jelentőségű. Az ult-

rahangos szűrővizsgálatok fontosságát

ezért jelentősnek tartom, és végzem is. 

– Szükségszerű-e, hogy orvosként a

közéletben is dolgozzon?

– Nekem természetes. Káposztás-

megyer II-őn őslakosnak számítunk. Ta-

pasztaltuk a közlekedés hiányosságait,

nem volt bolt, játszótér, pad, füvesítés,

járda és hosszan sorolhatnám mi minden

nem. Akkor már elnöke voltam a Magyar-

Szíriai Baráti Egyesületnek, és a Magyar-

országon élő szíriaiak egyesületének. A

lakótelepen mi is letelepedők, gyökérte-

lenek voltunk, és idegenek egymásnak.

Játszóteret teremtettünk, fákat ültettünk.

Akkor még nem ismertem  a Polgármester

urat, de felkerestem, elmondtam tapasz-

talataimat. Felajánlottam, hogy szívesen

tennék is Újpest jövőjéért, szerettem vol-

na civil szervezetet alapítani. Nem sokkal

később a Polgármester úr létrehozta az

Újpestért Egyesületet, amelynek elnök-

ségi tagja vagyok. Szeretek itt élni, isme-

rősökre,barátokra találtam. Lényegesnek

tartom, hogy a véleményünket is el-

mondjuk.  Ez a magyarázata annak, hogy

az önkormányzat káposztásmegyeri bi-

zottságában, majd a részönkormányzat-

ban, ahol az elöljáró helyettese is voltam,

egyaránt számítottak rám.  

– Párt, vagy civil szervezet. Ön biztos

volt a döntése helyességében?

– Teljes mértékben. Már akkor, a ki-

lencvenes évek közepén is szükség volt

egy olyan szervezetre, amely nem az or-

szágos pártpolitika elvárásait, hanem a

helyi közösség véleményét, javaslatait

jeleníti meg. Ma, amikor az emberek csa-

lódnak a pártokban, a figyelem a civil

szervezetek felé fordul – Újpesten is. Az

egyesületnek van bázisa, stabil tagsága

és szakértői csapata, amely a megalapo-

zott vélemény záloga. A választásokat kö-

vetően létrejövő önkormányzati képvise-

let pedig arra ad lehetőséget, hogy részt

vegyünk az újpestiek életét meghatározó

döntések előkészítésében és azok meg-

hozatalában. Mindenkivel nyitottak va-

gyunk az együttműködésre. 

– Mely témákban tudja Ön erősíteni a

testületet?

– Képviselőként minden előkészítő

munkában figyelembe veszem a

káposztásmegyeri lakóközösség igénye-

it. Az Újpestért Egyesület minden alka-

lommal és minden fórumot megragadva

felszólal a 3-as metró Káposztásmegyerig

tartó építése ügyében. Egyben felkérte az

újpesti pártokat és a Fővárosi Önkor-

mányzatban tevékenykedő képviselőket,

hogy tegyenek meg mindent a metró

megépítése ügyében, mert csak közösen

tudunk eredményt elérni. Egészségügyi

tanácsnokként, valamint a Népjóléti és

lakásügyi bizottság-, valamint a Foglal-

koztatáspolitikai bizottság tagjaként

hosszú távra szóló koncepciók és rövid tá-

von eredményt hozó döntések résztvevő-

je vagyok. Önkormányzatunk számára a

lakosság egészségügyi ellátásának javí-

tása lényeges kérdés. Szeretnénk a fel-

nőtt-, és a gyermek szakrendelő helyze-

tét, kompromisszumok árán is, de meg-

nyugtatóan rendezni, az újpestiek közér-

zetét és a gyógyító munka feltételeit

egyaránt javítani, a lakossági szűrővizs-

gálatokat bővíteni. – B. K.
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Mindenképpen sze-

retném megköszönni

az állampolgároknak

azt a segítséget, amit

az elmúlt év folya-

mán nyújtottak ötle-

teikkel és javaslata-

ikkal. A választási

ígéreteim teljesíté-

séhez kértem, kérem

is a lakosság további segítségét. Vallom,

hogy meg kell szólítani az embereket. So-

kan nem mennek választott képviselőjük-

höz a problémájukkal, de ennek elébe le-

het menni. Akár az utcán sétálva meg lehet

kérdezni az embereket arról, mi foglalkoz-

tatja őket, miben tudunk nekik segíteni. 

Milyen problémák, feladatok foglal-

koztatják mostanában leginkább?

– Ígértünk a nyugdíjasoknak egy

klubot, ahol találkozhatnak, beszélget-

hetnek, közös programokat szervezhet-

nek. Ezzel kapcsolatban a mai napig sok

kérdést, megkeresést kapok, nagy

igény mutatkozik egy ilyen klubra. 

A közbiztonsági bizottság elnökeként

mit tud tenni a lakosságért?

– Nagyon fontos kérdésnek tartom

Újpest közbiztonságát, közhangulatát.

Ezen a területen van mit tenni. Legfon-

tosabb teendőnk a közhangulat javítá-

sa, azaz szeretnénk elérni, hogy a la-

kosság biztonságban érezze magát.

Csökkenteni szeretnénk a lakásbetöré-

sek számát, a gépkocsifeltörések és lo-

pások, az erőszakos rongálások is nagy

gondot jelentenek, valamint sajnálato-

san sokszor lopják el a gyerekektől a

mobiltelefonokat. Ezekre a problémákra

keressük a megoldást. Meg kellett is-

mernünk a helyi szervezetek – rendőr-

ség, tűzoltóság, polgári védelem, civil

szervezetek, polgárőrség – munkáját,

hiszen együttes fellépéssel sokkal haté-

konyabban tudunk cselekedni. Vissza-

térve a Közbiztonsági Bizottságra: javas-

latokat tudunk tenni a testület számára,

kidolgoztunk egy Újpestre vonatkozó

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Straté-

giát, amely elemzi a helyzetet és meg-

határozza az aktuális feladatokat. 

Milyen konkrét sikerről tud beszá-

molni ezen a téren?

– Legutóbb a Homoktövis utca és a

Megyeri út kereszteződésében épített

ki az önkormányzat egy körforgalmat,

ezzel is csökkentve a balesetek számát.

Tavaly a Bűnmegelőzési és Közbizton-

sági Stratégiát pártállástól függetlenül,

egyhangúlag elfogadta a képviselő-

testület. Ennek lényege, hogy a legfon-

tosabb a megelőzés, a szemléletváltás. 

Szemléletváltás a lakosság számára?

– Bizony, hiszen sem a képviselő-

testület, sem a bizottság nem tud egye-

dül megoldani gondokat. Például azt,

hogy ne legyen szemetes a Farkas-er-

dő, a környék, ahhoz kevés a rendőr, a

közterület-felügyelő, kevés önmagá-

ban a képviselő is, ehhez elsősorban az

állampolgárokban kell tudatosítani,

hogy ne szemeteljenek, csak a kijelölt

helyekre tegyék a szemetüket. 

Vannak-e tervben egyéb, az ön kör-

zetét, illetve Újpest egészét érintő

közbiztonsági tervek?

– Óvodákban, iskolákban szeretnénk

felvilágosító, szemléletkialakító munkát

végezni. A gyerekeket, rajtuk keresztül a

felnőtteket, talán nagyobb eséllyel tud-

juk helyes viselkedésre tanítani. A térfi-

gyelő kamerák számát is szeretnénk nö-

velni: ezzel kapcsolatban pályázatok be-

nyújtását is tervezzük. Fontos tervünk

továbbá a közlekedésbiztonság erősítése

– nem csak Káposztásmegyeren. – H.P.

KÉPVISELŐK KÖZELKÉPEN – 18. VÁLASZTÓKERÜLET

A közösség nevelő erejéről 
A Kordován téri baráti kört mindenki ismeri Káposztásmegyeren, hiszen

példaértékű a tevékenységük. Parkszépítéssel, parkfenntartással is

foglalkoznak, hirdető-üzenőtáblákat helyeznek el, ahol közérdekű és a

helyiek számára fontos információkat cserélhetnek a lakosok. A roman-

tikus elnevezésű, „Lélek Művészete” helyi egyesület pedig helyi szinten

nagy segítséget nyújt gyengébb képességű, elesett fiataloknak, nyug-

díjasoknak egyaránt. HORVÁTH IMRE, e szervezetek hatékony részese, az

MSZP képviselője, mégis inkább egy köszönettel kezdi az interjút.

KözéletKözélet

DR. DABOUS FAYEZ ultrahangos főorvos a legutóbbi vá-

lasztásokat követően lett  önkormányzati képviselő, köz-

életi tevékenysége azonban közel két évtizedre nyúlik

vissza. Az Újpestért Egyesület képviselőjeként olyan lo-

kálpatrióta került a testületbe, akinek természetes, hogy

több értelemben is orvosol.   

Lokálpatrióta lett Újpesten



Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  3 .  S Z Á M

www.ujpest .hu

ó néhány éve annak, hogy Újpest József Attila-díjas költőjének személyes

ismerősei elhatározták, születésnapján összegyűlnek a szobránál és együtt

emlékeznek rá. Kik ők?  Képzőművész, egykori kisiparos, vállalkozó, mérnök,

Újpesti relikviák gyűjtését szenvedélyesen végző „civil”, filmproducer, Berda-

kutató és egyben műveinek gyűjtője, orvos, egykori vendéglős, irodalomtörténész,

polgármester a hagyomány követője.

Nos, a számon tartott, ám be nem jegyzett Berda – kör esetében ne gondoljon az

Olvasó magába forduló, mondanivalójukat magukba fojtó, csendes társaságra. Már

csak azért sem, mert a költő születésnapja, idén már a 106-ik, adja az apropót a

találkozásra. Egy születésnap, még ha emlékezés is egyben, legyen vidám, tartják az

urak… Berda esetében nem is lehet más. Éppen ezért nincs szépen felépített, leírt

ünnepi beszéd, amikor a maroknyi, de jókedvű csapat felsorakozik az Aradi utca és a

Berda József utca sarkán lévő tízemeletes panelház egyik földszintes lakásának erké-

lye előtt álló szobor körül. Örülnek Berdának, no és egymásnak. Nincs helye iro-

dalomtörténeti eszmefuttatásnak a négy elemit végzett Berda József költőről, József

Attila pályatársáról és barátjáról. Nem taglalják, mi lett volna, ha Berda József, a

nyolcgyermekes szegény szülők gyermeke   nem veszíti el édesanyját 14 éves

korában… Ez a tragédia ihleti ugyanis első, nyomtatásban megjelenő versét, amely az

Újpesti Naplóban (1922-ben) jelent meg Az én Anyám címmel… A jelenlévők minde-

gyike tudja: Berda Újpest  támogatottja tizennyolc éves korától élete végéig. Akinek

minden versének és versgyűjteményét – egy kivételével – Újpesten adják ki, s aki

támaszként tudhatja maga mellett például  Illyés Gyulát, Kodály Zoltánt, Kosztolányi

Dezsőt és az újpesti születésű Szőnyi Istvánt…Költeményeit az épp száz esztendeje

indult Nyugat, a Széphalom és az Est Lapok, a Szép Szó és az újpesti újságok juttatják

el az olvasókhoz, miközben szellemi szabadfoglalkozásúként él és elfogad, sőt elvár

minden adományt. 

A Nyugat nemzedéke költője egy személyben legenda és irodalmi alkotó, akinek

alakja a jelenlévőkben, több mint négy étvizeddel a halála után is, emlékeket

ébreszt… 

– Mintha tegnap lett volna, kezdi Szunyoghy András, a kijelölt szónok, hogy  nap

mint nap összetalálkoztunk az utcán. Mi, kissrácok, tizenéves fiatalemberek, persze

nem a költőt csodáltuk, hanem a bohém, szókimondó férfit. Berda az újpesti utcák jel-

legzetes alakja volt, házbérlete, ma úgy mondanánk, albérlete volt a Szent Gellért

utcában. Amíg az időjárás engedte, mindig rövid nadrágot hordott, évszakváltáskor

viseltes kalapját húzta a fejére… 

A történetek, anekdoták magát az ünnepeltet is szórakoztatták volna, és az egyko-

ri kissrácok látogatása minden bizonnyal örömmel töltené el. A hűvös februári nap

délutáni fényében is jól látszik a bronz Berda ajkán a mosoly, amivel a köszöntőket

(is) fogadja. A virágkoszorú  a talapzatra kerül, mellé karcsú nyakú üvegben: Csopaki

Rizling… A flaskát azután a szobor szájához emelik a barátok, melynek  tartalma

hosszan  csorog végig a talapzaton. Az emlékezők műanyag poharukat emelik a ma-

gasba, egy korty eperpálinkával koccintanak „Józsi bátya” emlékére. Nem mondják ki,

tudják, hogy „jövőre veled ugyanitt…” – B. K. 
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z alapítvány kuratóriuma

évről évre annak a köz-

tisztviselőnek ítéli oda az

oklevéllel és pénzjuta-

lommal járó elismerést, aki szak-

szerű munkájával és emberi hozzá-

állásával kivívja a kollégák megbe-

csülését. Kriszt Lajos 1909- től, év-

tizedeken át a város szolgálatában

állt, – volt fogalmazó gyakornok,

fogalmazó, polgármesteri titkár, a

forgalmi adóhivatal vezetőhelyettese, majd főszámvevője. Élete, munkássága ösz-

szeforrt Újpesttel. Ez indíttatta arra fiát, dr. Kapolyi László akadémikust, hogy édes-

apja emlékére díjat alapítson. 

Az újpesti városháza tárgyalótermében január 31-én megrendezett bensőséges

ünnepségen jelen volt az édesapja emlékére a díjat megalapító dr. Kapolyi László,

Újpest díszpolgára, dr. Vitáris Edit jegyző, a kuratórium elnöke, valamint többen a

korábbi díjazottak közül. „Az év köztisztviselője” elismerést 2008-ban, Kriszt Lajos

születésének 119. évfordulóján, Botos Zoltánné, az Iktató Iroda vezetője érdemelte

ki, aki idén negyedik évtizede dolgozik a közigazgatás területén.

A díjat  alapító Kapolyi László az önkormányzat emberközpontú működését

emelte ki, főként a mai zaklatott időkben örök és nemes értékként említve. Sze-

mélyes zárszóként köszönetet mondott mindazért a bensőséges figyelemért is,

amellyel – e díjon keresztül – édesapja emlékét is ápolja Újpest Önkormányzata.

– H. P.

1996 óta minden évben január utolsó napjaiban kerül sor  – a névadó

születésnapján – a Kriszt Lajos Emlékére Alapítvány díjkiosztó ün-

nepségére. 

Az év köztisztviselője 

Bár az évek múlásával sajnálatosan fogy azon újpestiek száma, akik

még személyesen emlékeznek Berda József költőre, szerencsére még

többen vannak, mint ahányan február elsején tiszteletüket tették az

Aradi utcában lévő mellszobra előtt… (Napjaink kellemetlen vele-

járója az influenza, amely  többeket otthon marasztalt). 

A látszat csal  

J

A

gy érdekes jelszót hallottam a napok-

ban: „Gondolkodj globálisan, cselekedj

lokálisan!” Hogy ez mennyire ismert és

elfogadott Újpesten, azt nem tudni. Az

viszont biztos, hogy az újpesti jótékonysági

bál rendezői jelentős összeget gyűjtöttek egy

újpesti általános iskola számára.

Mulat a polgárság – jegyezhetnénk meg kissé megrovó hangsúllyal. Nem alkot,

nem dolgozik, csak vigad. Szerencsére napjainkban mindenki mulathat, és ezt a

szórakozási formát már kevesen tartják elitélendőnek. Igaz, nem is csupán a vigalom-

ról volt szó január 26-án, a Polgár Centrumban rendezett Újpesti Jótékonysági Polgári

Bál esetében. A program egyik rendezője, Kissné Ludányi Éva kérésünkre a ren-

dezvény célját tömören össze is foglalta: A mostani a második polgári bál – az elsőt

egy évvel korábban tartottuk. Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni, minden alka-

lommal a bál bevételét egy-egy rászoruló újpesti iskolának, intézménynek felajánl-

va. Idén a 125 éve fennálló Pécsi Sebestyén Általános- és Zenetagozatos Iskola

részére gyűjtünk. A rendezők mosolygós arcát tekintve nem is sikertelenül – a 11

támogató újpesti cég nevét olvashattuk is a Tükörterem bejárata előtt. Feltehetően

legalább olyan jelentős volt annak a mintegy száz „névtelen” újpestinek is a szerepe,

akik a meghívók, valamint a tombolajegyek megvásárlásával támogatták a rendezők

nemes célját. Az esemény jelentőségét jelzi, hogy az idei bál fővédnökségét is vállal-

ta az Újpestet alapító Károlyi család Fóton született, egy évtizede újra ott élő leszár-

mazottja, nagykárolyi Károlyi László és felesége, Károlyi Erzsébet. 

Az előző évi jótékonysági bál mintegy félmillió forintos bevételének felhasználásáról

Tanoda téri Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola alapítványa kuratóriumának

elnöke, Kemény András adott számot: az adományt a kapubejárat és mellékhelységek

felújítására, diákok jutalmazására használták fel. Az idei báli bevételt, 684 000 forintot

a Lőrinc utcai iskola nevében Horváth Erika igazgatónő vehette át. – GÁBRIEL

E

Jótékonysági bál a Polgár Centrumban

Ne várd meg, amíg kérni fog 

KözéletKözélet
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Helyi hírekHelyi hírek

int elhangzott, egy húszfős,

Újpesti Kertbarátok Egyesüle-

te elnevezésű baráti társaság

szervezte az eseményt azzal a

céllal, hogy tisztán lássanak: mit is jelent

a hétköznapi ember számára az egységes

biztosítás megszűnése. Később az is kide-

rült, nem a szervezők, hanem a meghívot-

tak között jegyezték Csizmár Gábor és

Kiss Péter országgyűlési képviselőket, ám

az utóbbi nem tudott elmenni az ese-

ményre egy kormányülés miatt. Helyette

Bíró Boldizsár jött, aki a törvény szakértő-

je, egyik kidolgozója. Az eseményen jelen

volt dr. Derce Tamás is, Újpest polgár-

mestere, aki szintén elmondta a témával

kapcsolatos véleményét. A Magyar Orvosi

Kamara részéről dr. Gyenes Géza, a Nagy-

családosok Országos Egyesülete képvise-

letében Dr. Szabó Endre érkezett. 

A művelődési központ nagyterme zsú-

folásig telt érdeklődőkkel, akik jelentős

többségben a nyugdíjas korosztályt kép-

viselték. Sokszor azonban életkorukat

meghazudtoló aktivitással vettek részt a

vitában. A megállapodás szerint a meghí-

vottak tíz-tíz percben mondhatták el az

álláspontjukat, majd az „egyéni” részt

követte a vita, amikor az írásban feltett

kérdésekre válaszoltak a politikusok,

szakértők. A válaszokat hol taps, hol

fújolás, bekiabálások szakították meg, de

olyan is előfordult, hogy néhány másod-

perces csend volt egy-egy mondandó

után, mígnem valaki megtörte a csendet,

s annak megfelelően a hallgatóság többi

tagja is tapsolt, vagy kiabált. A bizonyta-

lanság volt tehát az este legfőbb jellem-

zője, az emberek tájékozatlansága sok-

szor kiütközött. (Példaként talán elég

annyit említeni, hogy amikor valaki Che

Guevarat emlegette, az egyik hölgy dü-

hösen bekiabált: „hagyjuk már Románi-

át!” – nos, ez jól jellemezte a tétova, ám

indulatos rendezvényt.)

Tény azonban, hogy az idősebb kor-

osztályt joggal izgatja, hogy vajon a

megjelenő magán egészségbiztosítók

nem válogatnak-e a betegek között, hi-

szen a nyugdíjasok anyagi kockázatot je-

lentenek, jelenthetnek a számukra, sok-

kal inkább, mint az egészségesebb fiata-

lok – ez önmagában is egy aggasztó szo-

ciális félelemként értékelhető. Bíró Bol-

dizsár erre azt a választ fogalmazta meg:

törvényileg szabályozott, hogy a biztosí-

tó nem utasíthatja el a nagyobb kockázat

miatt egyik tagját sem, azaz nem válo-

gathat az állampolgárok között. Az is fon-

tos információ, hogy az emberek nem

egy életre kötelezik el magukat egy-egy

biztosító mellett, hiszen évente egy alka-

lommal adott a lehetőség a váltásra. 

Ezek mellett számos kérdés felmerült a

fórumon, ám úgy tűnt, a végén sem sike-

rült megnyugtatni a jelenlévőket azzal

kapcsolatban, hogy a változás nem hoz

számukra kellemetlenséget, s arról sem

győzték meg az embereket, hogy e válto-

zás szükséges, bár az is kiderült, hogy a

jelen rendszerrel sem elégedettek a fó-

rum résztvevői.  

Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere

felszólalásában kiemelte, hogy:  – Az ál-

lam nem tájékoztat, folyamatosan be-

csapta az embereket. A kerület első em-

bere arra is felhívta a figyelmet, hogy vé-

leménye szerint a kormány nem hallgatja

meg az embereket, nem magyarázza el

érthetően, türelmesen, akár újra és újra a

változások értelmét, lényegét. Ennek kö-

vetkezményeként érthető az emberek

felháborodása és félelme. – T. K.

Rendhagyó vitaestre invitált egy titokzatos civilszervezet január 30-án: Csizmár Gábor és Kiss Péter

nevével fémjelezve, az MSZP rendezvényeként sejtetve hívták meg az érdeklődőket az Ady Művelődési

Központba a jelen egészségügyi helyzetjelentésének a megvitatására. A helyszínen persze kiderült: „nem

osztogatnak”, bár nem is „fosztogatnak” a sajátos hangulatú indulatokkal illusztrált közönségtalálkozón.

Nem fosztogattak…

Egy különös fórum margója

M

Titkos, a fogyasztókra nézve sokszorosan előnytelen megállapodás

köttetett a hírek szerint a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csa-

tornázási Művek Zrt. tíz évvel ezelőtti privatizációja során.

r. Derce Tamás, Újpest polgármestere most ezen ügy kap-

csán fordul bírósághoz a Fővárosi Önkormányzat ellen.

Álláspontja szerint a Fővárosi Vízművek Részvénytársa-

ság és a Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság

privatizációjával kapcsolatos szerződéseket nyilvánosságra kel-

lene hozni. Ez ellen a két említett cég azzal védekezett január vé-

gi elutasító levelében, hogy a szerződések abban az esetben le-

hetnének bárki számára megtekinthetők, hogyha ehhez az összes

érintett fél – vevők, eladók egyaránt – hozzájárul. A polgármester

információi szerint a paktumok olyan részleteket tartalmaznak, ami jelentős hatással

van a fogyasztói díjakra. Ugyanis a hírek szerint a két cég privatizálásakor fix mértékű

nyereséget garantáltak a befektetőknek azzal a kitétellel, hogy ezt akár a főváros költ-

ségvetéséből egészítik ki. Derce Tamás polgármester beadványa szerint – amely hi-

vatkozik A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre (Ötv.) – az ivóvíz-

ellátás, illetve szennyvízelvezetés önkormányzati feladatnak minősül. Ez jelen össze-

függésben a Fővárosi Önkormányzat feladata, amelyet a két privatizált céggel, illetve sa-

ját rendeletei alapján lát el. A szerződések tehát érintik a budapesti lakosság egészét és

a kerületi önkormányzatokat is. Félő, hogy a privatizációs feltételek kihatással lehetnek

a szolgáltatás minőségére, az árképzésre. Így tehát a szerződések tartalma a közérdekű

adatok nyilvánosságáról szóló hatályos szabályozás alapján közérdekűnek minősül. A

fejleményekről természetesen a későbbiekben tájékoztatjuk olvasóinkat. – T. K. 

Újpest kontra főváros

D

Rendhagyó nevelőtestületi értekezlet helyszíne volt a Könyves Kálmán Gimnázium ta-

nári irodája január 24-én. Sömjén Gábor igazgató meghívására Belán Beatrix alpolgár-

mester személyesen cáfolta az intézményről keringő pletykákat.

z alpolgármester asszony az országos média felelősségét

is felemlítette, hiszen minden alapot nélkülöző rémhír-

ként értékelte a nagy múltú gimnázium létének fenye-

getetéséről szóló zavaros sajtóhíreket.

– A minden bizonnyal jóindulatú félreértést az okozhatta –

jellemezte a történteket Belán Beatrix –, hogy tárgyalásokat

kezdtünk a Fővárosi Önkormányzattal a középfokú oktatási in-

tézményeink fenntartásával kapcsolatban. A tárgyalások ered-

ményeként a Fővárosi Önkormányzat felajánlotta az újpesti

önkormányzatnak a középfokú oktatási támogatási programban való részvétel

lehetőségét, a Képviselő-testület határozatot hozott részvételi szándékáról.

Pénzügyi támogatást önkormányzatunk az ajánlat szerint a Könyves Kálmán-, és még

két másik gimnázium budapesti 9-13. évfolyamos tanulói után kap majd 2008.

szeptemberétől. Újpest ragaszkodik hagyományos értékeihez, így a több mint 100

éves Könyves Kálmán Gimnáziumhoz is.

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy az újpesti önkormányzat az éves költségve-

tésben biztosítja mindazokat a pénzügyi előirányzatokat, amelyek a különböző intéz-

mények zavartalan működéséhez szükségesek. Az intézmények megfelelő színvona-

lú működése érdekében az Önkormányzat az állami normatívát jelentős mértékben

kiegészíti. Az önkormányzat a következő esztendőkben is teljesíti kötelező feladata-

it, valamint önként vállalt feladatait a költségvetés függvényében. – H. P.

Tények és tévhitek

A



BÚCSÚ A TESTÜLETTŐL 

Dr. Derce Tamás polgármester a képvi-

selő-testület január 29-i ülésén napi-

rend előtt dr. Chikány Gábor évtizedes

munkásságát köszönte meg, aki köz-

tisztviselői pályára cserélte a képviselői

feladatokat (a Chikány Gáborral készült

interjúnkat lapunk január 11-i számá-

ban olvashatták). A megüresedett

helyre, valamint a Közművelődési és

Oktatási Bizottság elnöki tisztébe egy-

aránt az Újpestért Egyesület jelöltje:

Molloné Balog Éva került, aki letette a

képviselői esküt. 

A testületi ülés első blokkja főként

Újpest jövőjét befolyásoló, gazdasági,

illetve közbeszerzési tárgyban megfo-

galmazott előterjesztéseket tartalma-

zott dr. Trippon Norbert alpolgármester

részéről. Elsőként döntés született a

Duna folyam és a Váci út közti terület

szabályozási terve tárgyában, amelyet

három pályázó közül az M-TEAMPAN-

NON Építész és Mérnöki Kft. nyert el. A

közel hasonló ajánlati árral jelentkező

cégek közül a nyertes a kivitelezés vál-

lalt időtartamával nyert egyértelműen,

hiszen közel feleannyit „vállalt be”,

mint a másik két vállalkozás.

A FŐTÉR, MINT VÍKENDHÁZ

Döntés született, s ugyancsak az 

M-TEAMPANNON Kft. javára az Újpest

jövője szempontjából meghatározó je-

lentőségű Főtér-program I. ütemének

a kivitelezési munkálatairól. Igaz, a

cég egyedüli indulóként „versengett”

a megbízásért. E kérdéskörnél több

képviselő is nehezményezte az általa

vélt valódi verseny hiányát, valamint

Pajor Tibor (Jobbik-Mo.) egy rusztikus

hasonlattal élve, nem tartotta ará-

nyosnak a tervezett költségeket: egy

„víkendház kertészettechnikai felújí-

tásával” állította párhuzamba a beru-

házást. Az előterjesztő dr. Trippon Nor-

bert válaszában informálta a képvise-

lőtársait: a tervezett rekonstrukciós

munkák kivitelezéséhez uniós pályá-

zati pénzeket is megcéloznak, mely

kérelmek áprilisi határideje dinamikus

döntéseket igényel a kivitelező kivá-

lasztásával kapcsolatban. A „víkend-

házi felújítást” pedig közel másfél

milliárdos összegre becsülte, úgy vél-

vén: Újpest jövője több tiszteletet ér-

demelne.

Hasonló jellegű eszmecsere kísérte

az alpolgármester következő előter-

jesztését is, amely három járdatakarító-

gép közbeszerzési eljárással történő

megrendelését is. Bár az ellenzéki kép-

viselők részéről felmerültek olyan véle-

mények is, hogy a Kádár-rendszerben

nagyobb rend volt, a 27 igen szavazat

mégis meggyőzően bizonyította, hogy a

tisztaság igénye nem politikai kérdés.

SOK VAGY KEVÉS 750 MILLIÓ?

A közterületek használatáról és rendjé-

ről szóló rendelet újabb módosítása vita

és ellenszavazat nélkül került elfoga-

dásra.

Nem így a fővárosi és kerületi önkor-

mányzatok közti, forrásmegosztással

kapcsolatos helyzetet. Idén 742499000 Ft

jut Újpest önkormányzatának, ami

egyrészről öröm, másrészről kiszolgál-

tatottságot eredményez, hiszen a tes-

tületek által átláthatatlan motivációk

alapján születnek döntések ebben az

igen lényeges gazdasági kérdésben a

főváros részéről. Hock Zoltán (MDF)

hosszan jellemezte az általánosan ki-

alakult, a forrásmegosztással kapcsola-

tos, általa a fővárosi önkormányzat

működésében is tapasztalt kételyeket.

Úgy vélte: itt az ideje e kiszámíthatatlan

juttatással kapcsolatos törvény módo-

sításának. E véleményt alátámasztva,

egy közös összefogás lehetőségét ve-

tette fel Boruzs András (SZDSZ) is. 

Dr. Trippon Norbert a testületi egyet-

értést tapasztalva örömének adott han-

got, ugyanakkor kiemelte, hogy e kér-

désben az újpesti országgyűlési képvi-

selők tehetnék a legtöbb érdemi lépést.

A határozati javaslat 31 igen szavazattal

került elfogadásra.

OKTATÁSI ÖSSZHANG

Belán Beatrix alpolgármester mindhá-

rom előterjesztését egyhangú egyetér-

tés fogadta a testületi tagok részéről. Az

első egy közterületi névmódosítás volt,

amely az épülő Károlyi Városközpont

beruházói részéről merült fel: a Károlyi

és a József Attila utca közt úgynevezett

feltáró út keletkezett, amit a hely szel-

leme előtt tisztelegve a Wolfner család-

ról kívánnak elnevezni – egyetértés fo-

gadta a kezdeményezést. 

Előterjesztésre került az önkormány-

zati fenntartásban működő Liget és Ka-

rinthy Frigyes ÁMK Napköziotthonos

Óvodák létszámtúllépésével kapcsola-

tos kérdés is. A gyermeklétszám gyara-

podásáról szóló örvendetes tényt egy-

hangú szavazással vette tudomásul a

testület. 

Ellenzéki oldalról is örömének adott

hangot Koronka Lajos (Fidesz – MPSZ)

az önként vállalt oktatási feladatok fe-

lülvizsgálatára irányuló előterjesztéssel

kapcsolatban, amely a Könyves Kálmán,

a Bródy, valamint a Károlyi Gimnázium

normatív támogatásairól szól. Az indít-

vány lényegét és érdemét hosszasan

ecsetelve annyi kérdése merült fel,

hogy a Könyves Kálmán Gimnázium

mellett mely újpesti középfokú intéz-

mények, s milyen feltételek mellett jut-

hatnak még támogatáshoz. Belán Beat-

rix válaszában kiemelte, hogy a tárgya-

lásokat folytatják a fővárossal, bíznak a

további eredményben.

Hasonló egyetértés fogadta Nagy

István alpolgármester szociális intéz-

ményekkel kapcsolatos előterjesztéseit

is, valamint jelentős számú érv és ellen-

érv hangzott el az Újpesti Média Kht.

működését illetően. Az Újpestért Egye-

sület ígéretéhez híven ismét felszólalt a

hármas metró meghosszabbításának el-

maradása ügyében: ezúttal Dabous

Fayez ecsetelte a hajdan tett, beváltat-

lan fővárosi ígéret fiaskóját, amely

metró nélkül hagyta Káposztásmegyert.

A legnagyobb vitát a dr. Derce Tamás

által előterjesztett, a Hagyó Miklós főpol-

gármester által írt Kiáltvány, az arra adott

polgármesteri válasz, valamint a témául

szolgáló „demokrácia” témaköre váltotta

ki. Mivel a kérdéssel kapcsolatos döntést

a polgármester saját jogkörére hivatkozva

két héttel elnapolta, mind a vitára, mind a

testületi ülés további pontjaira következő

számunkban visszatérünk. – H. P.
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RUAM MUA! Fogjunk össze az

elefántokért! – hirdeti egy

nagyméretű transzparens  a Jó-

zsef Attila utcai Újpesti MEO

homlokzatán. A felirat illusztrá-

lásaként két hatalmas elefánt

ormánya kapcsolódik egymásba.

Hogy megtudjuk, az elefántok

érdekében hogyan és miként le-

het és kell összefognunk, ahhoz

át kell lépnünk a kiállító terem

ajtaját. A nemzetközi vándorkiál-

lítás szervezői a megnyitó dél-

előttjén, január 31-én az újság-

írókat várták, majd az esti „hiva-

talos” kiállítás megnyitóján szé-

lesre tárták a kaput. 

kiállítás Thaiföldet és az elefán-

tokat hozta Újpestre két hóna-

pos időtartamra, azzal a szán-

dékkal, hogy fotó és film-

anyag segítségével ráirányítsa a figyel-

met a világ második legnagyobb száraz-

földi állatának, az ázsiai elefántnak ve-

szélyeztetettségére, és arra a jelenség-

re, amely a kihalás felé vezet. Mindez

tény is: az ázsiai elefántot a Természet-

védelmi Világszövetség (IUCN) a veszé-

lyeztetett fajok között tartja számon.

A lenyűgöző állatok a thai kultúrában

a szerencsét jelképezik, jeles alkalmak-

kor templomi áldozatokat szentelnek

nekik.  Az elefántok megítélését azon-

ban az európai ember számára megfog-

hatatlan kettősség jellemzi: amíg a sza-

badon élő példányok a törvény erejétől

fogva védettek, addig a háziasított

„munkaelefántoknak” nincsenek joga-

ik, kínzásukért minimális büntetés jár a

gazdáknak. 

Az ázsiai elefántok helyzete megren-

dítő: amíg száz évvel ezelőtt még 100

ezer elefánt élt Thaiföldön, ma számuk

alig haladja meg az ötezret. Az elefántok

orvvadászok prédái is, az elefántcsont, a

hús kelendő és biztos jövedelemforrás. 

– Az ázsiai elefánt szeretetre méltó,

szokatlanul intelligens, megérzi ha sze-

retik és ragaszkodással viszonozza az

ember törődését – mondja Sangduen

„Lek” Chailert asszony, akit mindenki

„Lek”-nek „kicsinek” ismer és szólít.

„Lek” az  ázsiai elefántok megmentésé-

nek világszerte ismert szószólója.

1995-ben hozta létre a Mae Taeng völ-

gyében fekvő Elephant Nature Parkot,

amely az ázsiai elefántok védett terüle-

te, s ahol a sokszor megnyomorított ál-

latok méltóságban és szabadságban

tölthetik napjaikat. A kiállítás megnyi-

tóján megtudtuk: „Lek” (képünkön)

5 éves korában kötött éltre szóló barát-

ságot az elefánttal, egy bébielefánt volt

a játszótársa. S bár a családban számta-

lan – családtagként kezelt - elefánt

volt: érezték a szeretet, a törődést, so-

ha nem bántottak senkit.

„Lek” kiemeli: a megrendítő történe-

tek ellenére a fotókon ma már boldog

elefántok néznek vissza a tárlatlátoga-

tóra. A természeti parkban – ahol jelen-

leg 25 elefánt él – szabadon töltik nap-

jaikat, és nyújtanak betekintés életük-

be a látogató turisták nagy örömére.

„Lek” tevékenységére már sokan felfi-

gyeltek: 2005-ben a Time Magazin az

„Év emberének” választotta, a Ford ala-

pítvány és a National Geographic Ma-

gazin a „Hero of the Planet”, azaz a

Bolygó hőse díjat ítélte oda számára.

A kiállítás védnökének Újpest pol-

gármesterét és a Thaiföldi Királyság

budapesti nagykövetét kérték fel a

szervezők. Megnyitóbeszédében dr.

Derce Tamás arról szólt, hogy minden

bizonnyal sokan megfogalmazzák a

kérdést mielőtt felkeresnék a tárlatot,

hogy mi indíttatta a városrészt a ván-

dorkiállítás befogadására és támogatá-

sára, az elefántmentés felkarolására:

– Földünk, amely saját megújulásá-

ért küzd, egységes figyelmet követel,

így valamennyien szegényebbek le-

szünk egy-egy állatfaj kihalásával. A

szervezők törekvését továbbra is támo-

gatni kívánjuk: ősszel egy másik állat-

védő bemutató is érkezne Újpestre. E

kiállításnak ugyanis – az elefántmentő

összefogás megjelenítésén túl – van

egy másik, számunkra fontos üzenete –

emelte ki Újpest polgármestere: 

– Öröm, hogy ismét kiállításnak ad ott-

hont a MEO, ezáltal még jobban kitelje-

sedik a városrész kulturális élete. 

Szólt arról az együttműködési meg-

állapodásról is, amely az önkormányzat

és a szervezők között köttetett annak

érdekében, hogy az elkövetkezendő két

hónap során minél több újpesti iskolás

ismerje meg szakavatott múzeumpeda-

gógus segítségével a kiállítás által

elénk tárt történeteket.

A Thaiföldi Királyság budapesti

nagykövete, Piamsak Milintachinda úr

elsőként arról szólt, hogy számára nagy

megtiszteltetés, hogy itt lehet és meg-

nyithatja a kiállítást. Kiemelte: az ázsi-

ai elefánt a királyok szállító állata is

volt, nem véletlenül lett a királyi zászló

alapmotívuma is. A szimbolikus össze-

tartozás a mai napig tart, bár leginkább

a turizmus viszi el már az elefántok hí-

rét a világba. A vándorkiállítás nyomán

kiteljesedhet a kép: bár a sérült, beteg

elefántok gyógyítására számtalan gyó-

gyító központ épült, Észak-Thaiföldön

egyetlen magán elefántpark van, ami

„Lek”-nek köszönhető. A nagykövet úr

megköszönte „Lek” állatvédő misszió-

ját és köszönetet mondott Derce Tamás

polgármesternek a kiállítás befogadá-

sáért és támogatásáért. A kiállítás

megnyitójának résztvevői ezután Thai-

föld tánckultúráját és ételkülönleges-

ségeit is megismerhették.

(A bemutatkozóról készült képripor-

tunkat lapunk 24. oldalán láthatják.) 

– B.K.

Belán Beatrix, oktatási alpolgármester

bízik a sikeres együttműködésben:

– Önkormányzatunk nemcsak saját

intézményhálózatán keresztül igyek-

szik az újpesti gyermekeknek minél

több lehetőséget nyújtani az informá-

lódásra a világ dolgairól, hanem öröm-

mel vesz minden együttműködést, mely

erre irányul. Az Újpesti MEO Kulturális

Művelődési Közszolgáltató és Kereske-

delmi Kft. egy ilyen lehetőséget kínált.

Lehetőség a bepillantásra egy szá-

munkra ismeretlen világba, egy isme-

retlen populációba, egy kevéssé ismert

helyen, Délkelet-ázsiában. Egy Közép-

európai, újpesti, esetleg lakótelepi

gyermeknél kicsi a valószínűsége, hogy

eljut az adott világrészbe személyesen,

bár én őszintén kívánom és remélem,

hogy eljön majd ennek is az ideje.

Tehát, a kiállítás segítségével egy-

részt megismerkedhet ezeknek a cso-

dálatos állatoknak a világával, bepil-

lantást nyerhet egy nemzeti park életé-

be, és ami érzésem szerint a legfonto-

sabb, elgondolkodhat az ember fele-

lősségén földünk élővilágával kapcso-

latban. 

Újpesten köztudott, hogy a termé-

szettudományos érdeklődés már létre-

hozott egy gyűjteményt, a Budapest-

szerte Ismert Lepkemúzeumot. Most a

légies, könnyed állatok után, az elefán-

tokkal ismerkedhetnek meg diákjaink,

azokkal a négylábúakkal, akik mindig

mesehősök voltak és lesznek, az ember

barátaiként, a megfontoltság, állandó-

ság jelképeként. – H. 

Helyi hírekHelyi hírek

Misszió az elefántokért

Királyok
hordozói

A
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Rangjelzése katonai pályára utal.

Hogyan került a civil lakosság védel-

mét irányító testületbe?   

– Hivatásos katonaként sok éven át a

Magyar Honvédség kötelékében

Zsámbékon, a honi légvédelemnél dol-

goztam. A haderő-átalakítás nyomán,

2001-ben kerültem a Fővárosi Polgári

Védelmi Igazgatósághoz, majd másod-

diplomát szereztem a Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi Egyetem védelmi-

igazgatási szakán. A közelmúltig az I.

kerületi kirendeltséget vezettem.

Közel egy éve elöljáróim úgy döntöt-

tek, hogy nagyobb feladattal bíznak

meg. 2007 őszén kerültem Újpestre,

amely jóval nagyobb területű, lélek-

számú, és sokkal több speciális tevé-

kenységet igénylő városrész, mint a

Várnegyed.

Milyen területekkel foglalkozik?  

– Talán kevesen tudják, de a polgári vé-

delem is a honvédelem része. Feladata-

ink három nagy egységből állnak. A

legjelentősebb a megelőzés, hiszen ha

a prevenciós programunk eredményes,

kisebb valószínűséggel következik be

rendkívüli esemény. A siker érdekében

szeretnénk eljutni a lakossághoz, és

ebben sokat segíthet a helyi média is.

Fontos, hogy ismerjenek minket, és lé-

nyeges, hogy minél többen tudják, mi a

teendő – adott esetben a magatartási

szabály – veszély esetén. 

A második feladatkör a vészhelyzet-

kezelés. A szakmában sokféle módon

csoportosítják a katasztrófákat; a vész-

helyzetek nagyságától és típusától füg-

gően különböző intézkedéseket léptet-

nek életbe. Sajnos hétköznapi példának

számít, amikor bombát találnak egy

építkezéseken, vagy balesetet szenved

egy veszélyes árut fuvarozó tehergép-

kocsi. A dunai árvíz elleni védekezés

ugyancsak ismétlődő esemény. Várat-

lan katasztrófa esetén – nagyságától

függően – elsőként az úgynevezett „el-

sődleges beavatkozók” (rendőrség,

tűzoltóság), majd a polgári védelem – a

Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő-

szervezet (FKRMSZ) – állományából ér-

keznek a helyszínre, ők tudnak leg-

gyorsabban segíteni. A polgárok ellátá-

sa, védelme, úgynevezett „minősített

időszaki tevékenységként” a mi felada-

tunk. Törvényi előírás szerint, egy ke-

rület egy honvédelmi körzetnek számít.

Munkánk együttműködésre épül. A pol-

gári védelem vezetője az önkormány-

zat, a rendőrség, a tűzoltóság, az ÁNTSZ

vezetőjével közösen alkotja a helyi vé-

delmi bizottságot, amelynek elnöke a

polgármester. Tevékenységünk harma-

dik területét a már bekövetkezett károk,

illetve azok következményeinek elhárí-

tása, például a veszteségek felmérése

jelenti

Milyenek az első tapasztalatai Újpesten?

– A személyes kapcsolat számomra na-

gyon fontos, ezért első dolgom volt,

hogy felkeressem a védelmi bizottság

tagjait. Tapasztalataim pozitívak, minde-

nütt szívélyes fogadtatásra és együttmű-

ködési készségre találtam. Ezt követően

végiglátogattam a kiemelt, veszélyes

üzemeket, sőt, a Chinoinban részt vettem

egy üzemi gyakorlaton is. Újpest lakói

nyugodtan alhatnak, mert meggyőződ-

tem arról, hogy mind a gyógyszergyár,

mind az Erőmű dolgozói remekül képzett

szakemberek, akik biztonságos körülmé-

nyek között működtetik az üzemeket. 

Mennyi időt tölt az irodában és men-

nyit terepen?

– Folyamatosan járom a városrészt, hi-

szen jól meg kell ismernem a területet.

Kollégáimmal szirénákat, és óvóhelye-

ket ellenőrzök. (Az utóbbi évtizedekben

megváltozott az óvóhelyek szerepe, egy

részük bérleményként – klubként, bolt-

ként, stb. – üzemel. Az előírás szerint,

vészhelyzet esetén, 24 órán belül olyan

állapotba kell hozni a helyiségeket, hogy

azok visszakapják eredeti funkciójukat.)

Mekkora csapatot irányít?

– Itt Újpesten négyen vagyunk, de

adott esetben több száz polgári védelmi

kötelezettségének eleget tevő, és szá-

mos önkéntes aktivistákra számíthatok.

Az elmúlt évek árvizeinél – a lakosság

segítségével – remek összefogásban

folyt a védelmi munka. 

Milyen konkrét elképzeléseket kíván

megvalósítani?

– Az itt élőket szeretnénk tájékoztatni

arról, hogy mi a teendőjük veszélyhely-

zet esetén. Ha minden iskolást megta-

nítunk arra, hogy mit tegyen és hová

forduljon, ha egy nem várt esemény

bekövetkezik, máris könnyebb a dol-

gunk. Kirendeltségünk az „új” városhá-

zán, az István út 15. szám alatt találha-

tó, közvetlen telefonszámunk: 231-

3162.  – R. A.

Megelőzéssel a katasztrófák ellen
Az újpesti járókelők többsége nem is sejti, hogy a lakóházak tetején időnként ma is ellenőrzi valaki a lég-

védelmi szirénákat. Az sem közismert, hogy akad, aki úgy ismeri a használható légópincéket, mint a te-

nyerét. Ugyanez az ember árvíz esetén megszervezi a védekezést a Duna-parton, és intézkedik, ha veszé-

lyes anyag kerül a levegőbe. A katasztrófahelyzetek elhárításáról a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

IV. kerületi Kirendeltségének új vezetőjével, Zalasch Zsolt polgári védelmi alezredessel beszélgettünk. 

Ő az az ember, aki újpesten mindezekért felelős.
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HelytörténetHelytörténet

Apámék 1942-ben költöztek Újpestre „csikágóból”.

Ez nem az amerikai Chicago volt, hanem a Keleti pá-

lyaudvar környéke, ahol olyan közélet zajlott, mint

a gengszteres Chicagóban. Apám akkor 13 éves

volt. A lakásuk a Duna közelében volt, egy kis föld-

szintes házban, most egy emeletes magasház áll a

helyén. Az utcát Lőwy Izsákról nevezték el, aki Új-

pest első zsidó főbírája volt. A zsidótörvények után

az utca neve Leventére változott. A felszabadulás

után Ságvári utca lett, a rendszerváltás után újra

visszakapta eredeti nevét, a Lőwy Izsákot.

Apám 16 évesen, 1945 tavaszán belépett a Magyar Kommunista Pártba. Az egye-

tem első évében, 1947-ben azonban a közgazdasági egyetem pártszervezete visz-

szaminősítette tagjelöltté, anglomániája miatt. Apámat két okból nevezték el ang-

lománnak: nem cigarettázott, henem pipázott, ezen felül svájci sapkáját jobbfele

lehúzva viselte, mint Montgomery katonái, ahogy a fotón is látható. A melósok a

fülükig húzták a svájci sapkát, s a tetejeén meredezett a „villámhárító”.

Apám Újpesten bekapcsolódott a MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szö-

vetség, tkp. a kommunista párt ifjúsági szervezete) munkájába. A MADISZ központ

az Árpád út 48-ban volt, ahol történetesen későbbi anyám, Klári volt a házmester

lánya. A klubban élénk élet folyt, szombatonként táncesteket rendeztek. Az egyik

ilyen táncesten apám lekérte anyámat egy szenestrógertől. (Akkoriban a sze-

nestróger nem volt dehonesztáló kifejezés, azokat a szeneslegényeket hívták így,

akik hatalmas vesszőkosárban a hátukon vitték le a Tüzéptől megrendelt szenet a

kuncsaft pincéjébe.) A szenestróger visszakérte anyámat, apám újra lekérte anyá-

mat egy táncra. A szenestróger és két barátja így szólt apámhoz: gyere ki a kultúr

elé! Apám kiment, ahol három bikanyakú, drabális szenestróger várta, hogy jól el-

agyabugyálja. Apám ekkor beszélni kezdett: Tisztelt uraim! Engedjék meg, hogy

néhány szót szóljak Önökhöz, a bent történt kis konfliktus, akarom mondani affér,

de mondhatjuk incidensenek is kapcsán. Az inkriminált eset nem képezheti objek-

tív vita tárgyát... és így tovább. Apám úgy beszélt a három szenestrógerhez, hogy

azok hanyatt estek a szövegtől, így még nem szólt hozzájuk senki, végül aztán ösz-

szebarátkoztak, s a szenestrógerek lettek Újpesten apám őrangyalai, mondhatni

gorillái. Mindentől megvédték a cingár, szemüveges, állandóan könyvvel a hóna

alatt járkáló fiatalembert.

Így kezdődött, hogy apám és 16 éves anyám járni kezdett egymással, naponta

szerelmes verseket írt neki. Az egyik így szólt: Most menjünk erre, egy szót se szól-

junk, csak csókolózzunk, most menjünk arra, egy szót se szóljunk csak csókolóz-

zunk, emerre már voltunk, egy szót se szóltunk, csak csókolóztunk, amarra is vol-

tunk, egy szót se szóltunk, csak csókolóztunk. Hasonló versek és levelek áradata

van a családi kincsesládánkban. Tartott a kapcsolat a szülők „nagy örömére” anyám

18 éves koráig, amikor májusban megszült egem, még nem is volt 18, csak 17 és

fél. Az ifjúkori házasságok is lehetnek boldogok, apám és anyám 1977-ig, anyám

sajnálatosan korai halála napjáig szerették egymást. Anyám 45 éves volt, amikor

meghalt. Apám soha többé nem nősült meg. – MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ

z Istvántelki főműhely-

hez vezető „ős 14-es”

járattal egyidőben,

1907. december 19-

én indult meg e másik vonal

forgalma. Építtetője és üze-

meltetője a Budapest-Újpest-

Rákospalotai Villamos Közúti

Vasút volt. Ebben az évben ti-

zenöt új, nagyobb befogadóképességű motorkocsival gyarapodott személyszál-

lító vaskerekűinek állománya, melyekkel a korabeli képeslapok tanúsága szerint

főképp a Megyerre, avagy Rákospalotára tartó viszonylatain kedveskedett uta-

sainak. Így az addig is üzemelő kisebb járműveit bátran sorozhatta be az új vo-

nalakra. 

A körforgalmi járat tulajdonképpen kettő az egyben: külön relációként kezelték

az egyik, illetve a másik irányban haladókat. 1910-től betűjelzéssel éltek, ahogy a

„búrvasút” többi járatát is beazonosították, D, illetve E betű került a kocsik hom-

lokfalára. Mindkettő kiindulási pontja a Nyugati pályaudvar volt, s a Lehel utca fe-

lől érték el lakóhelyünket. 

Most múltbéli képeslapról megelevenedő villamosunkkal bejárjuk újpesti útvo-

nalát. Hívjuk útitársul fantáziánkat is, hogy a földszintes házakkal szegélyezett

szűk utcácskák világát bele tudjuk képzelni napjaink panelrengetegébe. Kismére-

tű, nem egészen hét méter hosszú, homlokán D jelzést viselő villamos közeledik a

mai Pozsonyi és Lebstück Mária (ekkor még csak Mária) utcák sarkán lévő megál-

lóhoz – oda, ahol szétválik a két viszonylat. Felszállunk, leülünk, s máris indulunk,

kocsink „dönget” tovább a Mária utcában. 

A Tél utcán áthaladva jelenleg egy négyemeletes panelház áll utunkban, de most

túlrobogunk rajta. Az épület másik oldalán egy kis játszótér található, helyén áll-

hatott egykor a Mária és Ősz utcák kereszteződése, benne járatunk első megállója.

Jobbra kanyarodunk, tovább a megidézett Ősz utcán visz utunk. Gyalogosan ma

nem lenne érdemes bejárni, a panelhajlékok fizikai akadályként magasodnak előt-

tünk, csupán képzeletbeli „tujánk” segítségével utazhatunk rajtuk keresztül. Az út-

test csak a Rózsa utcán túl válik valósággá, a Kórház utcától eredeti nyomvonalához

tér vissza. Közben természetesen nem hagyhatjuk ki az Erzsébet, Virág, Rózsa és

Kórház utcák sarkán lévő megállóhelyeket. Innen balra a rövid, egészségügyi in-

tézményről nevezett utcácskába fordulunk, majd egy enyhe „S” kanyar segítségé-

vel érjük el a Viola utcát. A kanyarulat újabb megállót kínál: e helyen lehet leszáll-

ni a Gróf Károlyi Sándor-féle kórházhoz, vagy az 1911-ben átadott elemi iskolához.

Itt még várócsarnok is gondoskodik a szélben, esőben, hóban várakozók „kényel-

méről”. 

Most egy rövid időre megszakítjuk utunkat, mi is leszállunk. A kórház bejárata

felől látjuk, ahogy villamosunk elhagyja megállóját, és döcög tovább a Viola utcá-

ban… – KRIZSÁN SÁNDOR

Ú J P E S T I  N A P L Ó

Egy ősújpesti család emlékkönyvéből (8.)

Szenestrógerek

Villamossal a Viola utcában, 1. rész

Kicsivel több mint száz éve nyílt meg az újpesti körforgalmi villa-

mosvonal. Részben olyan helyen vezetett keresztül, ahol ma már csak

sétálni lehet az egykori vágányok rég kihűlt helyén, vagy éppen

épület fekszik a megszűnt utcák tengelyében. Most azonban adatott

még egy alkalom: utazzunk ismét villamossal a Viola utcában!

A

Műsorunk hétköznap

7.00-tól és 18.00-tól

látható, szombaton és

vasárnap 9.00-tól és

17.00-tól

FEBRUÁR 8., PÉNTEK

18.00 Híradó

Pénteki Magazin

Pódium – A baptista egyház koncertje

Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Rövidfilmek az Andokban élő

indiánokról  23’

Callua- hátszíj szövőszék   

Inti Raymi Budapest

FEBRUÁR 12., KEDD

18.00 Híradó (ismétlés)

Keddi Magazin

Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Turfán, nyári kirándulás Stein Aurél

nyomában Ujguriában 89’

FEBRUÁR 15., PÉNTEK

18.00 Híradó – Pénteki Magazin

Pódium – Koncertfelvétel

Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Samszán család 56'

FEBRUÁR 19., KEDD

18.00 Híradó (ismétlés)

Keddi Magazin

Fekete-fehér (dokumentumfilm)

Zsebzsötem 25’

Az Újpest

Televízió műsora
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Valentin-napValentin-nap

Drága Ancsikám!
Bálint napja alkalmából ilyen for-
mán is nagyon sok szerelemteljes
csókot küldök Néked Kincsem! Kö-

szönöm, hogy vagy nekem! 
Kálmán

Drága Muckó! 
Valentin nap alkalmából sok 

szeretettel köszöntelek. Jó egész-
séget, nagyon sok boldogságot 

kíván a Te szerelmes Núfid.

Szemed színe, mint az ég, mióta
megláttam bennem ég, az irántad

érzett szenvedély, mely nem halvá-
nyul, ne félj!… Hittel és emberség-

gel, első Te kit vállalok, kit szív-
vel,szóval vallak,kit bántani nem

hagynék, kiért talán ölni is tudnék.
Te édes-kedves társam.

Te vagy a fény az élemben, ha min-
dent  félre kéne tennem, nem érde-
kelne, hát legyen, csak Te kedvesem

örökké légy velem Ferikém!!!!! 
Boldog Valentin napot és nagyon-

nagyon boldog születésnapot 
kívánok, a Te: Erzsikéd 

Jelige: „Te édes.Kedves társam”

Kedves -d.- 
Hiába a kettőnk közti fizikai 

távolság, lelkemben továbbra 
is ott maradt a résnyi hely,

mely csak az Öné. Ahol melegen 
tartom emlékét s időről-időre

előveszem, s elmosolyodom ha
eszembe jut (sokszor) 

Szeretettel: S.E.

Nonokám és kisfiam 
nagyon nagyon 

szeretlek benneteket: 
Apa sárkány

Janókámnak: 
A világ számára csak egy

személy vagy, de számomra
te vagy a világ! Örökké

imád: Anya

Pancsika nagyon 
szeret Jancsika 

Jelige: „Macika”

Édes Kincsem! 
Nagyon Boldog Valentin Napot kívánok,
születésnapod alkalmából pedig millió-

szor csókollak össze-vissza. Babus 
Jelige: „Büdös Kutyámnak!”

Panni néni Drága!
Legyél kedves jobban vigyázni

magadra! Még ha nem is hallod
a csörgést, a gondolataimban

minden nap ott vagy. :) Millió-
szor puszil: Csilla

Édesem, köszönöm az ed-
dig együtt eltöltött éve-

ket, perceket, nagyon
szeretlek. Dorottya

Guriga Ábriskám! 
Boldogság, élet, sze-
retlek, remélek. Ha Te

őszintén szeretnéd
örökre melletted le-

hetnék. Kicsi só!
Kedves Édesanyánk!

Szeretettel köszöntünk 
Téged, és kérünk legyél 

nagyon sokáig velünk! Gyer-
mekeid: László és Gábor

Drága kicsi Dundi!
Te vagy a legjobb

Fiona nekem.

Mazsolának üzenem,
hogy nagyon szere-
tem, szeretném ha

mindig boldogok le-
hetnénk egymással! 

Cicamica

Szerelmem!
Köszönöm, hogy életet
adtál fiúnknak, s szí-
ved alatt hordod leg-

kisebb gyerme-
künk.Köszönöm, hogy
velem vagy minden-

ben, mindig. Én is ve-
led leszek mindenben,

mindig. Laci

Boldog Valentin-napot kívánok:
Istinek, családomnak, 
barátaimnak!!! Dudu

„Lehet, hogy csak egy ember vagy
ezen a világon, de valakinek te

jelented magát a világot.”
(Gabriel García Márquez)

A közepesnél nagyobb Macit 
és a nagy Macit ezen a Valentin

napon is öleli Mamamaci

Emléked már csak egy szép
álom, Mely néha elmúlik, majd

újra lángol. Meglátod majd egy-
szer, hogy kihunyt a parázs, 
Érzem, ez neked, akkor majd 

nagyon fáj. 
Jelige: „Kicsim 63”

Bűn az élet, de meghalni félek,
Mert van egy valaki akiért élek.
Van egy bűnöm, mely fáj s éget,
Csak két szó, nem tudom mit je-
lent ez neked, hogy Sz..... T.....

Jelige: „Erika 63/100-as”

Ki az? Ó betűvel kezdődik
és borzasztóan szeret? 

Ó, hát az én vagyok! 
Áron pajtástól 
Niki babának

Drága Istvánkám!
Köszönöm az elmúlt éveket és az
elkövetkezőeket is. Köszönöm,

hogy vagy nekem. Ne feledd so-
ha, nagyon szeretlek. 

Pamukli

S! Mindig talál, aki keres,
Csak azt kérem, nagyon szeress!

Békében teljenek az évek, 
S mi ketten együtt legyünk vének.
Ne legyen köztünk soha háború, 

Kapcsolatunk ne hálózza be ború.
Nem kell nekem a sok vagyon,

Anélkül is szeretlek nagyon. Pocok

Valentin nap alkalmából sok
szeretettel köszöntjük a

Munkás Club tagságát és jó
egészséget mindenkinek. 

A Munkás Club vezetősége.

Angyalnak
A legszebb Mennyország nélküli

Angyalnak tengerszerelmet. Hiszen
mindenki függ valakitől – az angyal
a Mennytől, az ördög az angyaltól. 

Ördög

A józan ész nyert, a barátság vesztett, 
mert szívemben a szeretet szerelmet ébresztett. 

Megtaláltalak, fogom a kezed. 
Nem űz el már semmilyen rettenet.
S mint ahogy két kéz fonódik össze,

Együtt vagyunk, s maradunk egymással ÖRÖKRE. 
Őszinte szerelemmel Vőlegényemnek, Balázsnak! 
Köszönöm, hogy vagy nekem! Kicsi Asszonykád:

Linda

Bajai Babámnak! 
Ha minden nap írnék egy pár sort Bajára,

A sok bélyeg miatt, nem jutna pénz kajára. 
Az Újpesti Napló most leveszi e terhet, 

Fagylajt így ehet is, s még fröccsöt is nyelhet!
A lényeg, hogy soxeretettel szeressünk!

Valentin nap alkalmából Jó
egészséget és megnyugvás
kívánok aki téged szeret és

vigyázni fog rád. Aranka
szeretünk téged. Maca

Drága kislányunk, Gabika!
Nagyon boldog Valentin- napot

kívánunk. Szeretet fénye ragyogja
be életedet. (Bogikát várjuk

szeretettel) Anya, Apa

R. Bálintnak nagyon boldog
névnapot és születésnapot

kívánok sok szeretettel.
Millió csók Anya.

Drága menyünknek „Titikének” kívá-
nunk Valentin-nap alkalmából min-
den szépet és jót. Teljesüljön minden
kívánságod. Szeretettel: Gabi, Bálint

Drága kisfiam Bálintka
(Dudus). Nagyon boldog
névnapot kívánunk sok

szeretettel. Legyen e pár
sor édes neked, hisz aki

írta, nagyon szeret téged.
Anya, Apa

Drága kis unokánk Márk!
(Gatyika)

Valentin-nap alkalmából
kívánunk boldog, szép

életet. Egy év, két év, fut az
idő. Ugye szép lesz minden,
boldogság lesz felső szin-

ten. Nem múlik el ez az
érzés, hogy szeretünk, nem
is kérdés. Millió csók Gabi

mama, Bálint papa.

„Gyöngyhajú”
Bocsáss meg nékem, megbocsáss szivem 

A lelkem csupa emlék, csupa bánat,
Múltba tűnt arc, nem felejtett régi szem.

Őrizni sem tudom, s elhagyni sem…
Bocsáss meg nékem, bocsáss meg. 

„Május 24”

Kedves Erzsike (baba)!
60. születésnapod alkalmából sok

boldogságot és sok szeretetet kíván
élettársad, akivel már 17 éve együtt

vagy. Remélem, hogy az
elkövetkezendő 17 évet is szeretettel

és nyugalomban fogjuk eltölteni.
Szeretettel párod: Sanyi

Valentin nap alkalmából Drága kis-
lányomnak és vejemnek, jó egészsé-
get és jobb 2008-évet kívánok. Sze-
ressétek egymást és persze engem

is, úgy ahogy én titeket. Anyu

Ceglédre, Vadas Istvánnénak
Esztikének és férjének Valentin

nap alkalmából Nagyon Sok
Boldogságot és Jó egészséget

kíván: Csilla és Dárió (piac
nincs elfelejtve!) : )
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HirdetésHirdetés

„Energetikai orvoslás segítségével a betegség olyan lesz, mint kő

a cipőben – könnyen megszabadulhatunk tőle”

Testünk energetikai úton történő harmonizálása egy igen eredményes és kíméletes

módszer egészségünk megőrzése és közérzetünk javítása érdekében gyógyszerek

nélkül, saját önregenerációs, gyógyító képességeink, energiáink újrahangolásával. 

Megelőzés, vagy gyors gyógyulás valamennyi természetes gyógymód együttes

alkalmazásával a biológiai egyensúly helyreállítása érdekében.

Biofeedback vizsgálattal és kezeléssel Ön tetőtől-talpig mindent megtudhat

magáról sejtszinten! Sikerrel veheti fel a harcot olyan nehezen kezelhető

betegségekkel, mint pl. az allergia, fertőzések, méreganyagok, addikciók (alkohol,

drog, dohányzás), szív/érrendszer, csont/izületi bántalmak, emésztési/anyagcsere

problémák, fájdalom vagy akár fogászati kezelések.

Ha egy betegség már abba a stádiumba érkezik, amelyben már kézzel foghatóvá

válik a hagyományos megközelítés számára is, akkor ez a folyamat már a legritkább

esetben gyógyítható. Ezért az első lépés mindig a megelőzés kell, hogy legyen!

Egészségünk pillanatnyi állapotát kíválóan tükrözi a készülékkel mért több ezer

adat alapján megjelenő un. Selye-index. Ezen állapotból megtudhatjuk, milyen

megoldásokat kell alkalmazni a gyógyulási folyamatok erősítéséhez.

A VIZSGÁLAT ÉS KEZELÉS MENETE:

A kezelést kellemes környezetben, számítógéphez kapcsolva végzik. A kliens

személyi adatainak, valamint néhány, az egészségi állapotát mutató információ

bevitele után a test öt akupunkturás pontján, a fejre, a két csuklóra, és a két bokára

elektródákat helyezünk. Ezeken keresztül 5 perc leforgása alatt a készülékbe kerül-

nek a tesztanyagok által generált jelzések és az azokra adott egyedi reakciók. A

rendszer ellenőrzi testünk, szerveink, szervrendszereink rezgéseit, ezáltal lehet-

ségessé válik a szervezet legmélyebb rétegeiben lezajló folyamatok megismerése.

Az egészséges és stresszelt, vagy már megbetegedett szerveink eltérő rezgéseket

bocsátanak ki. Ezeket a komputer a mért adatok alapján rendezi, majd a legkó-

rosabb eltéréseket kiemeli, egyúttal javaslatot is tesz a legmegfelelőbb kezelési mód

megválasztása. Mindezek időtartama: kb. 40-50 perc, illetve egy óra is lehet. (x)

Bővebb információ/időpont egyeztetés: 

Jókai Biocentrum 

1042 Bpest, Árpád út 77. 

Web: www.jokaibiocentrum.hu

Tel: 36 (1) 369 2461 

Mobil: 06 30 4356 553 

Amit a Biorezonanciáról tudnunk kell
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HirdetésHirdetés

INGATLANT ELAD

�� Eladó Rózsa u. 69. szám alatt, (Görgey–Árpád út
között) tulajdonostól 1+2  félszobás 53 m2-es első
emeleti erkélyes, tehermentes jó állapotú panella-
kás, bútorozottan is. Irányár: 10,9 MFt. Telefon:
06-30-922-4875

� ELADÓ IV. Klapka u. 23-ban, 435 m
2

-es telken,
361 m2 felépítménnyel rendelkező, teljes egészé-
ben felújításra szóló ipari ingatlan, magánsze-
mélytől. Telefon: 06-30-966-2737.

� Hitel és szoc.pol ügyintézéssel, akár 0%-os
önerővel eladó Lőrinc utcában 2 szoba hálófülkés
tégla lakás. Ár: 9,9 MFt, Érdeklődni 12 óra után.
Telefon: 06-70-267-0431  Ingatlanirodák ne hív-
janak.

� Újpesten Tél utcában tulajdonostól eladó
igényesen felújított 67 m2-es földszinti lakás. A
konyha IKEA bútorral, mosogatógéppel, gáztűz-
hellyel beépítve. A szobákban beépített tükrös
gardróbszekrények. Jó közlekedés! Irányár:
14,3 MFt. Telefon.: 06-20-310-8850

� Izzó lakótelepen eladó egy 54 m2-es, 2 szobás,
gázfűtéses, világos, zöldövezeti lakás. 3. emeleti.
Készpénzért. Ár: 12 MFt. Telefon.: 06-20-490-
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 m

2

-es telken, 3 lakásos családi ház cca. 140
m2 csak egészben. Ár: 44 MFt. Telefon: 369-3336,
06-30-292-2634

� Újpesten, 72 nm-es, építésszel átépített, ext-
rán felújított, igényes 2,5 szoba hallos, I. emeleti
panel szövetkezeti öröklakás tulajdonostól eladó
májusi költözéssel. Irányár: 12,4 MFt. Telefon:
06-70-329-2747. 

� Újpest kertvárosában 35 m2 beköltözhető kom-
fortos családi házrész eladó. Közös költség mini-
mális, 20 m2 galériázható szoba, konyha, fürdő-
szoba, tároló 5 m2 pincerész beépíthető, padlás-
tér, udvarrész. Ár: 8,9  millió Ft. Telefon.:06-20-
234-7352

� Újpest központban, piac és a posta mellett,
csendes, udvari 1,5 szobás, 40 m2-es felújított
tégla lakás tulajdonostól eladó! Magánszemélyek
jelentkezését várom! Ár: 10,9 MFt. Telefon: 06-
20-498-7633

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

�� IV. ker. Árpád úton, V emeletes régi, téglaépíté-
sű 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 összkom-
fortos, kitűnő állapotú házrész eladó. Irányár:15,9
MFt. Telefon: 369-5214

�� XVI., Matild utcában, 286 m2-es össz-
közműves telken, 3 lakásos családi házban, 33
m2-es, gáz- cirkófűtésű,  1 szobás, összkomfor-
tos lakás  és 60 m2-es lakásnak is használható
melléképület eladó. Eladási ár: 11,5 MFt. Tele-
fon: 369-5214

�� IV., Lőwy I. utcában, Városkapu metróállomás-
hoz közeli,  50 m2-es, 2 szobás, V. emeleti, tégla-
építésű, liftes, távfűtésű lakás, fedett gk. beálló-
val, pincerésszel eladó. Eladási ár: 10,8 MFt

� Újpest villanegyedében 250 m2-es családi ház,
150 m2-es  telken, eladó. Ár: 60 Millió Ft. Telefon:
06-30-921-3154 

� Tulajdonostól  eladó a Lőcsei utcában, csen-
des, szép kertvárosi környezetben 657 m2-es
össz- közműves építési telek. 35%-os beépíthe-
tőséggel. Jelenleg  65 m2-es házzal. Bontási en-
gedéllyel, a telekre pedig érvényes építési enge-
dély van. Irányár: 33  MFt. Telefon: 06-70-512-
4108 

� IV. kerület  Izzó lakótelep 4 emeletes épület-
ben  1. emeleti 49,2 m2 egyedi fűtésű 2 szobás
öröklakás (nem panel)  eladó. Ár: 12,7  MFt. Tele-
fon: 230-5924 

� Újpest  Izzó lakótelepen  4 emeletes ház  II.
emeleti 56 m2-es felújított lakás 15 Millió forint
irányáron tulajdonostól eladó. Fűtése: cirkó. Te-
lefon: 06-70-248-7247

� Újpest Városközpont közelében, Csokonai ut-
cában, zöld udvaros épületben eladó, kiváló álla-
potú 2,5 szobás, földszinti, tetőtér beépítéses,
napos szélső házrész kis kertrésszel, pincével. Ár:
16,9 MFt .Telefon: 06-20-324-9108

� Újpest Központjában lévő 52 nm-es 1,5 szobás
komfortos lakás zöldövezetben eladó. Ár: 14 MFt.
Telefon: 06-30-215-5683. Ingatlanosok és csak
nézegetők kíméljenek!

�� Káposztásmegyer II-n, kiváló közlekedésnél,
2. emeleti,65 nm-es 1+2 fél szoba + étkezős,erké-
lyes tehermenetes, vízórás, jó állapotú lakás,fel-
újított fürdőszobával eladó. Telefon: 06-20-417-
1375

�� Újpesten, a Szent László téren, cseréptetős tég-
la házban, alacsony rezsijű, 1.emeleti, 40 nm-es,
gázfűtéses, 1 szobás, étkező konyhás, jó állapotú
lakás, egyedi konyhabútorral, tükrös gardróbszek-
rénnyel, saját tárolóval eladó. Irányár: 10,3 M FT.
Telefon: 06-20-314-8510

�� Újpesten, a Szent László téren, tégla ház 2. eme-
letén üres, azonnal költözhető 34 nm-es gázfűté-
ses, napos lakás eladó. Telefon: 06-20-417-1375

�� 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
nm-es, világos konyhás, tehermentes, vízórás la-
kás eladó. Irányár: 8,3 MFt Telefon: 06-20-314-
8510

�� Dunakeszi Alagon 2005-ben épült, gázcirkó fű-
tésű, 85 nm-es 2 szobás, 2 fürdőszobás ház, kis te-
lekkel, kiváló közlekedéssel eladó. Irányár: 24,7
MFt Telefon: 06-20-417-1375

�� Újpesten a Rózsa utcában, utcára nyíló, 45 nm-
es felújított iroda (szőnyegpadló, tapéta, csempe,
világítás, WC, mosdó, riasztó, telefon, 6 nm dex-
ionsalgós raktár) bérleti joga eladó. Telefon: 06-
30-942-4712

� Újpest  Központban másfél szobás 37 m2-es
felújított lakás téglaépítésű társasház második
emeletén eladó, pince résszel. Irányár: 12 MFt.
Telefon: 06-20-983-3390

� IV., Bárdos Artúr utcában I. em. 72 nm-es, 2,5
szoba hallos, erkélyes, kíváló állapotú, parkra
néző lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 12,5
MFt. Telefon: 06-70-547-1195, 6–14 óráig vagy
este

� Káposztásmegyer II-n erdőnél a legszebb kis-
házban 46 m2-es 1,5 szobás gardróbos nagyfür-
dőszobás, franciaerkélyes, tehermentes második
emeleti öröklakás 11.800.000,- Irányáron eladó.
Telefon: 06-30-952-6894

� 80 m2-es új lakás Erdőkertesen 15 MFt eladó.
Kölcsön, szoc.pol felvehető. Telefon:06-30-549-
4075

INGATLANT KIAD

� Kiadó a Fóti úton kettő szobás, részben búto-
rozott összkomfortos téglaépítésű lakás, kis ud-
varral. Irányár: 65.000,- Ft + rezsi + kaució.Tele-
fon: 06-70-522-7230

� Kiadó Káposztásmegyer I-en, 36 nm-es, búto-
rozott lakás. Telefon: 06-30-602-9025

� Üzlethelyiség, iroda kiadó, esetleg eladó Új-
pest központhoz közel. Telefon: 369-1765, 06-
30-856-6082 

� Újpest kertvárosában 70 nm-es 2 szoba össz-
komfortos családi ház kiadó hosszabb távra. Bérle-
ti díj: 70.000,- Ft + rezsi Telefon: 06-20-944-6344 

� SZTK-nál, 4 emeletes kulturált házban, felújí-
tott garzonlakás bútorozva 1-2 fő, nem dohányzó
részére, kiadó 45.000,- Ft/hó, 80.000,- Ft kaució.
Rezsi kb. 1 főre: 15-20.000,- Ft/hó. Érdeklődni:
06-20-254-2880

� IV. kerületben 46 m2-es másfél szobás gázfű-
téses- csendes környéken lévő- lakás februári
költözéssel kiadó. Jó közlekedés, alacsony rezsi.
Telefon: 233-0771, 06-20-552-2625

� Káposztásmegyer II-n ,erdőnél a legszebb kis-
házban,46 m2-es 1,5 szobás gardróbos nagyfür-
dőszobás, franciaerkélyes, tehermentes második
emeleti öröklakás február 15-től kiadó. Tele-
fon:06-30-952-6894

GARÁZS
�� Garázs bérleti joga eladó Káposztásmegyer
I-en, a Falemez u. 22. szám alatt. Irányár:
1.500.000 Ft Telefon: 06-30-242-3557

� Garázs eladó a Budapest IV., Izzó lakótelepen.
Érdeklődni: 06-20-221-0505

INGATLANT VESZ

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

� Garzont vagy kis lakást vásárolnék lehetőleg
egyedi fűtésest, panel garzon érdekel Újpest köz-
pontban, Izzó lakótelepen, Angyalföldön, Zugló-
ban. Kertes házrész nem érdekel. Telefon: 06-30-
318-9376 

OKTATÁS

� Magas színvonalú német oktatás sokéves ta-
pasztalattal rendelkező tanárnál. Elsősorban
érettségire, nyelvvizsgára való felkészítést válla-
lok, de szükség esetén korrepetálást is. Telefon:
230-5607, 06-20-216-7801, 06-30-472-7142

� Németből középiskolások korrepetálása, felzár-
kóztatása, felnőttek nyelvvizsgára felkészítése gya-
korlott tanárnál. 1.800.-Ft/50 perc, 3.000.-Ft/90
perc, az Árpád-hídnál. Telefon: 06-30-651-0060

� Közép-, általános iskolások korrepetálása, emelt,
középszintű érettségire felkészítése vizsgáztatói
gyakorlattal matematikából, fizikából szaktanárnál
igényes munkával. Telefon:06-20-476-7574

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

�� HBPM KFT mérnök ügyvezetővel társasházi kö-
zös képviseletet vállal. Telefon: 06-30-587-3215,
272-1239 9-17 óra között

ÁLLÁST KÍNÁL

�� Az Angol tagozatos Általános Iskola (1046
Bp.,Fóti út 66.) takarítót keres. Jelentkezni munka-
időben az iskola igazgatójánál a 233-1018-as te-
lefonszámon.

�� A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola teljes ál-
lású, egyetemi végzettségű kémia-biológia szakos
tanárt keres, 2008. március elejei kezdéssel. Je-
lentkezni lehet önéletrajzzal és diplomamásolattal,
Bp, IV., Deák Ferenc utca 40. Telefon: 369-6241, 
e-mail: kozma@kozmafa.sulinet.hu 

VEGYES

� Gombfocit vennék! A hatvanas évek gombfoci-
ait keresem megvételre. Tóth Sándor 06-20-947-
0776 vagy ocsi@porto.hu

RÉGISÉG

� Kitüntetést, fémpénzt, papírpénzt, régi képes-
lapokat, papírokat, katonai felszerelési tárgyakat
vásárolnék. E-mail: ladv.peter@vivamail.hu Tele-
fon:06-20-264-0116 

HOROSZKÓP

� Asztrológia-születési horoszkóp készítése,
elemzése. Aktuális csillaghatások vizsgálata napi
szinten is. Telefon: 06-30-296-6836

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

� A Bajzában 1968-ban, Csák Tanár úr osztályá-
ban végzett 8.b., 2008. május 31-én 40 éves ta-
lálkozót szervez. A jelentkezéseket várja Vavra Er-
zsi 233-3327 és Fülöp József 06-20-991-1531.

CSALÁDI ESEMÉNYEK

� Mezei Fanni Csengét 5.

születésnapja alkalmából sok

szeretettel köszönti keresztanya

és keresztapa.

� Boldog 30. Születésnapot kívánok Deutsch

Lacinak. Kívánom, hogy legalább még kétszer

ennyit megérjél! (Velem) Millió csók: Vikusz

HALÁLOZÁS

� Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Görhöny

Gáspár szülész-nőgyógyász 2008. január 26-án,

súlyos betegség után, 59 éves korában elhunyt.

Február 8-án elbúcsúztunk tőle.

A Gyászoló Család, Munkatársai, Barátai

HIRDESSEN 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN!

Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

APRÓHIRDETÉSEK

HIRDETÉS

Hirdetésfelvétel: IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)
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Kispesti mérnökiroda és képviselet keres regionális

MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ munkatársat.

Munkáját külföldön leányvállalataink munkatár-

sai támogatják.

A munkakör betöltésének feltételei:

• Felsőfokú gépész, vagy integrált mérnöki

(elektromos-gépész) végzettség • kommuniká-

cióképes angol/német nyelvtudás • ipari, mű-

szaki szolgáltatói területen szerzett tapasztalat. 

A feladat nagyfokú önállósággal és felelősség-

gel jár, ezért nem ajánljuk fel pályakezdőknek.

Előnyt élvez, aki hasonló munkakörben tapasz-

talattal rendelkezik.

Amit kínálunk: korszerű cég, jó kereset, közvet-

len érdekeltség az eredményben, hosszú távú

perspektíva.

Tájékozódhat: www.ferry.co.hu oldalon. 

Jelentkezés: info@ferry.co.hu

HirdetésHirdetés

PÁLYÁZAT
A Rózsa utcai Lakásfenntartó Szövetkezet

közgyűlése pályázatot ír ki 

a szövetkezet elnöki pozíciójára.
Elvárásaink:

– minimum technikusi végzettség

– 3 év hitelt érdemlően igazolt

középvezetői gyakorlat

– ingatlan kezelői OKJ-s végzettség

– előnyt jelent a házkezelői gyakorlat

– erkölcsi bizonyítvány

Kereseti lehetőség: megegyezés szerint

Az önéletrajzát a következő címre várjuk:

Rózsa utcai Lakásfenntartó Szövetkezet

Bp. 1045 Rózsa u. 19–21

Beadási határidő: 2008. február 29.

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777



www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  3 .  S Z Á M
KultúraKultúra

roli város proli sportja a bunyó.

Az UTE (1950–1991. között Dó-

zsa) és a Magyar Pamut SC.

ökölvívó szakosztálya bőségesen

ellátták a magyar sportéletet kiváló

öklözőkkel. Az újpestiek egyik kedven-

ce, a cigányok büszkesége a hatva-

nas–hetvenes évek kisváltósúlyú

sztárja Csóka Gyula volt.

Édesapja, Csóka Ferenc tősgyökeres

újpesti zenész családból származó

szegkovács, később zöldségkereskedő

lett. A Bari Feriként becézett apa, Új-

pest egyik legerősebb férfija volt az

ötvenes években. Még a rendőrök is

kétszer meggondolták, hogy a nagyrit-

kán kimaradozó Barit kerüljék inkább

ki, vagy megszólítsák! Édesanyja Ba-

logh Mária szegkovács és zöldséges

családból származó zöldség- gyü-

mölcskereskedő az újpesti piacon, ké-

sőbb pedig az Attila és Fóti út sarkán

lévő üzletet működtették családi vál-

lalkozásban.

Az ötvenes években sokan azért jár-

tak le az edzésre, hogy a tréning végén

kapjanak egy zsemlét és fél liter tejet.

Ilyen körülmények között anyai nagy-

bátya bíztatására, Csóka Gyula 1957-

ben került először a Pamut edzőtermé-

be. Otthon úgy tudták, hogy csak mo-

zogni, edzegetni jár a gyerek. Verseny-

ről szó sem lehetett, mert édesanyja

tigrisként féltette kisfiát. A gyorsan

fejlődő, tehetséges fiúra felfigyeltek,

és a zsinórba nyert ifjúsági meccsek

eredményeképpen, az edzők beválo-

gatták első nemzetközi versenyére. Az

útlevélhez viszont szülői engedélyre

volt szükség. Szigeti Ferenc edző ekkor

mit sem sejtve meglátogatta Csóká-

ékat, ahol kiderült, hogy édesanyja

semmit sem tud fia sikereiről! Szigeti-

nek órákba telt, míg meggyőzte a szü-

lőket. Gyuszit elengedték, utazhatott.

Innentől kezdve ökölvívó karrierje fo-

lyamatosan ívelt felfelé. Szigeti után

Bódis Gyula, Adler Zsiga, Papp Laci

trénerek irányításával lett hétszeres

Magyar Bajnok, több tucat Budapest

Bajnokság I. helyezettje. Csapatbaj-

nokságok és nemzetközi versenyeken

elért sikereit tizenhárom év Magyar

Válogatott tagság, és összesen har-

mincnyolc KO. kísérte. A Nemzeti Sport

számai és napilapok cikkeztek róla: „A

Bajnokságon Csóka Gyula nyert a leg-

biztosabban. Első mérkőzésén ellenfe-

le 2 perc után feladta, a döntőben sem

tartott sokáig 1 perc után ellenfele

szintén feladta a mérkőzést. A vezető-

bíró Csókát döntő fölényű győzelem-

mel hirdette ki Bajnoknak!”

Igen jól képzett, technikája fejlett, a

bokszban ésszel érvényesülő, a gyors

ökölvívást űző versenyző: balegye-

nes–balegyenes–hátralépés–jobbe-

gyenes ütéskombinációját több ellenfél

szenvedte meg, az ökölvívó szakembe-

rek viszont, mint tanítandó példát emle-

gették. 1968-ban a Magyar Bajnokságot

sérülten nyerte meg, az orvos csak a sa-

ját felelősségére engedte játszani Csó-

kát. Sikerei csúcsa a 1973-as Világku-

pán aratott második hely volt, ahol

egyedül a későbbi Olimpiai Bajnok,

szovjet bunyós 3:2-es pontozással fo-

gott ki rajta. Az olimpiára, sérülése miatt

Csóka nem jutott ki, a tehetség a szorga-

lom mellett a szerencse is a sport saját-

ja. Az amatőr ökölvívással párhuzamo-

san szakmát tanult és folyamatosan dol-

gozott. Sztojka Annával kötött házassá-

gából egy fia és egy lánya született. 

Buga Kálmán barátjával három éve

hátrányos helyzetű gyermekekkel

kezdtek el foglalkozni. Önzetlenül, tár-

sadalmi munkában tréningezik minden

nap a fiatalokat. Az edzésekért fizetni

nem tudó, csellengő gyerekek, tartást,

önuralmat, tiszteletet tanulnak edző-

iktől. Rendszerességet visznek az éle-

tükbe, aminek hatására a tanulásban is

javítanak eredményeiken. Aki ront az

átlagon, nem jöhet.

Látogatóban jártam a klubban, ahol

megdöbbenve láttam, hogy a vagány

tinédzserek beszámolnak Csókának az

iskolai előmenetelükről. Családias

légkörben, egy-két szponzor baráttal –

akik a termet fizetik – meggyarapodva

készülnek a foglalkozásra. Az egyik fiú

rövidnadrágban érkezett. Az egyéb-

ként marcona felnőttek könnyes szem-

mel néztek egymásra. Kettő szó nélkül

elment ruhákat venni és edzés után

együtt egészítették ki a fiatalok hiá-

nyos öltözékét. A gyerekek hálálkodá-

sára senki nem reagált. Gyula bá’ azt

súgta: „ha így megy tovább, ennivalót

is szereznünk kell! Nem hagyom őket,

mert nagyon tehetségesek.”

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Híres újpesti cigányok 12 Csóka, az ökölvívó

Magyar Bajnoki döntő… …Csóka Gyula keze a magasban. 1973. Sportcsarnok

15

Csóka Gyula

Csóka a dobogó tetején, háttal Papp
László.  Nemzetközi Verseny NDK. 1973.

P
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OktatásOktatás

Újév második napján a Szűcs Sándor Ál-

talános Iskola 86 főből álló lelkes társu-

lata autóbusszal az ausztriai Lachtalba

indult, hogy a szilveszter fáradalmait

aktív síeléssel toldja meg.

Az idei évben a szervező pedagógu-

sokra még több felelősség hárult, mint

az eddig szervezett túrák alkalmával,

hiszen ekkora létszámú gyermek és fel-

nőtt csapatot nem táboroztatott még

külföldön.

A környezeti adottságok Stájerország

síparadicsomában rendkívül kedvezőek

voltak a síeléshez: 2200 m-ig, 27 km-es

pályaszakaszon, hóbiztos pályákon pró-

bálhatták ki és fejleszthették sítudá-

sukat felnőttek, gyerekek egyaránt.

Három kezdő csoport volt: a legki-

sebbekkel Vargáné Balogh Zsuzsa ta-

nárnő foglalkozott, a csoportjába tar-

tozó óvodások is ügyesen vették az

akadályokat. A kezdő iskolásokat Ipacs

Gábor és Bognár Judit oktatta. A hét

közepére minden kezdő kisgyermek

piros pályákról jött le, többnyire esés

nélkül. A középhaladók és haladók

Kátai Tamás, Jakubisz Gábor és Jánosi

József tanár urakkal a carving sízés

technikájának rejtelmeivel ismerked-

hettek.

A táborozás utolsó napján a gyere-

kek tudásukat az osztrák kollégák által

szervezett versenyen mutathatták

meg. 24 érmet sikerült kiosztanunk. Az

abszolút győzelemért járó kupákat

Vida Laura 5.a és Lotz Ádám 6.b osztá-

lyos tanulók vehettek át. Volt egy kü-

lönleges kategória is, a láb közötti síe-

lés bajnoka Sallay Mira két éves óvo-

dás lett.

Az esti programok csapatversenyek

formájában zajlottak: szellemi-,

sportvetélkedőkön, karaoki verse-

nyen szerepelhettek gyerekek és a

felnőttek. Az esti programokat a 8.

osztályos tanulók által szervezett ve-

télkedő zárta.

– BOGNÁR JUDIT, táborvezető

Sítábori élmények
Az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház által

meghirdetett  Magyar Kultúra Hete ren-

dezvénysorozat végeredménye:

VERSMONDÓ VERSENY

5. osztály: 1. helyezett: Nagy Márton

Ádám,  Babits Mihály Gimnázium, (Bodó

Anna), 2. Jugovics Nikolett, Szigeti Jó-

zsef Utcai Általános Iskola,(Csikhon Ju-

dit), 3. megosztva: Kardos Sára ,Babits

Mihály Gimnázium,(Bodó Anna), Szekér

Dóra, Pécsi Sebestyén Általános és Ze-

netagozatos Iskola (Karczub Mihályné).

6. osztály: 1. helyezett: Ignácz Dániel,

Babits Mihály Gimnázium (Honti Mária),

2. Czelláry Dóra, Pécsi Sebestyén Általá-

nos és Zenetagozatos Általános Iskola

(Horváth Erika), 3. Bödő Marianna, Ba-

bits Mihály Gimnázium (Honti Mária). 

7. osztály: 1.helyezett: Vincefi Sheila,

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetago-

zatos Iskola, (Karczub MIhályné), 2. Fal-

vai Ágnes, Homoktövis Általános Iskola

(Temesváryné Molnár Erika), 3. Forrai

Mercédesz, Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium (Molnárné Mészáros Ju-

dit).Dicsérő oklevél: Ravasz Édua,Pécsi

Sebestyén ÁLtalános és Zenetagozatos

Iskola(KArczub Mihályné).

8. osztály: 1. helyezett: Kemenes An-

na, Pécsi Sebestyén Általános és Zene-

tagozatos Általános Iskola (Horváth Eri-

ka), 2. Cserna Kata , Szűcs Sándor Álta-

lános Iskola(Juhász Katalin) 3. Ádám

András, Bajza József Általános Iskola

(Répási Judit), 4. Kammerer Márk,

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

(Planicska Szilvia).

9–12. osztály: 1.helyezett, megoszt-

va: Kozma Gábor Viktor, Babits Mihály

Gimnázium (Nagyné Ács Mária), és Varga

Dávid, Kozma Lajos Faipari Szakközépis-

kola, (Torma Éva), 2. Domokos Zsolt,

Bródy Imre Gimnázium (Vészi Gézáné),

3. Illésy Éva, Babits Mihály Gimnázium

(Nagyné Ács Mária).

MESEMONDÓ VERSENY:

1. osztály, 1. helyezett: Balog-Pálfi

Tímea, Karinthy Frigyes  ÁMK Általános

Iskola (Lázárné Horváth Anita) 2.

megosztva: Schuszter Blanka Rebeka,

Egedi Viktor 3. Vágó Hanna, mindhárman

az Angol Tagozatos Általános Iskola diák-

jai (Rigóczki Csilla, Nagy Erzsébet,

Rigóczky Csilla). 

2. osztály. (1. csoport) 1. helyezett:

Török Richárd, Kossuth Nevelési Központ

(Kecskeméthyné Mezősi Annamária), 2.

Fent István, Németh Kálmán Általános Is-

kola (Sütő Ilona), 3. megosztva: Szilvási

Annamária, Kossuth Nevelési-Oktatási

Központ, (Kecskeméthyné Mezősi Anna-

mária), és Krauter Kira, Fazekas Mihály

Általános Iskola (Benkő Gyöngyi). Dicsé-

rő oklevélben részesültek: Petrovics Zsó-

fia, Szent János Apostol Katolikus Általá-

nos Iskola (Laczkó Tünde), Skotnyár Eve-

lin, Német Kálmán Általános Iskola

(Jakubecz Anett), Illésy Máté Karinthy

Frigyes ÁMK Általános Iskola (Pintérné

Kézér Zsuzsa) 

2. osztály (2.csoport) 1. helyezett:

Hegedüs Dóra, Karinthy Frigyes ÁMK Ál-

talános Iskola (Naszádosné Hegedűs Er-

zsébet), 2.Turschl Tímea, 3. Kaposvári Dó-

ra, mindketten a Szűcs Sándor Általános

Iskola diákjai (Szívós Jánosné), 4. Bérczy

Dorottya, Karinthy Frigyes ÁMK Általános

Iskola (Naszádosné Hegedűs Erzsébet).

PRÓZAMONDÓ VERSENY:

3. osztály: 1. helyezett: Gera Zsófia,

Szűcs Sándor Általános Iskola (Papné

Garamszegi Anett), 2. Szinyéri Lilla, Pé-

csi Sebestyén Általános és Zenetagoza-

tos Iskola (Karczub Mihályné) 3. Vigh

Dorottya Mária, Szűcs Sándor Általános

Iskola (Papné Garamszegi Anett)

4. osztály: 1. Csizmadia Laura, Hunya-

di Mátyás Általános Iskola (Janek Krisz-

tina), 2. Tóth Boglárka Emese, Angol Ta-

gozatos Általános Iskola (Horváthné)

3.Németh Noémi, Hunyadi Mátyás Álta-

lános Iskola, (Janek Krisztina). 

5–8. osztály. 1. helyezett: Feind Bri-

gitta, Homoktövis Általános Iskola (Te-

mesváryné Molnár Erika), 2. Simon Ben-

ce, Kossuth Nevelési-Oktatási  Központ

(Hudákné Bihari Katalin), 3.  megosztva:

Keszthelyi Veronika, Babits Mihály Gim-

názium (Honti Mária), és Kerényi-Nagy

Levente, Pécsi Sebestyén Általános és

Zenetagozatos Iskola (Karczub Mihályné)

9–12. osztály: Különdíj: Bozóki Barba-

ra, Bródy Imre Gimnázium (Vészi Gézáné)

» További eredmények: a 21. oldalon

Győztesek és helyezettek

Nyílt nap a Pécsiben
Szeretettel várja február 12-én és
13-án 9 és 12 óra között megrende-
zendő  nyílt napjára a nagycsopor-
tos óvodásokat és szüleiket a Pécsi
Sebestyén Általános és Zenetago-
zatos Iskola. Az érdeklődőket óra-
részletekkel, bemutatókkal színesí-
tett ismerkedő látogatásra várják.
Cím: IV. Lőrinc u. 35–37.

A Megyeri úti Általános Iskola
szeretettel várja leendő tanítványait 

és a kedves szülőket nyílt programjaira:

újból várja a leendő 1. osztályos

gyerekeket és szüleiket nyílt napjaira, 2008. február 12-én (kedden) és február 13-án

(szerdán). A foglalkozások mindkét napon 8 óra 15 perckor kezdődnek. Ezeken a na-

pokon magyar irodalom, matematika, és angol órarészleteket (20-25 percben) láthat-

nak a 4. a és 4. b osztályokban, a leendő elsős tanítónőkkel. Az órák után az iskola igaz-

gatója, Lévai András bemutatja az iskolát. A tájékoztató után szívesen válaszol a szülők

felmerülő kérdéseire. Az iskola címe: 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.

A Szűcs Sándor Általános Iskola
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– Az idén ünnepeljük az óvoda működé-

sének 19. évfordulóját. Az óvodai dolgo-

zók közül többen az indulás óta az intéz-

ményben dolgoznak, a munkatársak ösz-

szeszokottan, harmóniában tudnak

együttműködni – tudtuk meg Babos

Józsefnétől, a Bőrfestő óvoda vezetőjétől.

– Sokan vannak, akik az elmúlt közel két

évtizedben folyamatosan kötődnek az

óvodához, például aki anno a saját gyer-

mekét, most pedig az unokáját hozza

hozzánk, mások pedig a sokadik gyerme-

küket járatják ide. 

Amikor az óvoda nyílt, Káposztás-

megyer I-nek a legvégén voltak, akko-

riban a legnagyobb körzet tartozott

hozzájuk. Majd mint máshol is, elkez-

dett csökkenni a gyermeklétszám, a

kezdeti nyolc csoportból egyet be kel-

lett zárni. A csoportszám-csökkenés

következtében a kiürült szobából egy

nagyon jól felszerelt tornaszobát alakí-

tottak ki a dolgozók. Most ismét nőtt a

gyermeklétszám, de az intézményben

mindenképpen arra törekednek, hogy a

tornaszobát ne kelljen megszűntetni. A

kihasználtság jelen pillanatban száz

százalékos. 

A Bőrfestő Óvodában vegyes és tiszta

életkorú csoportok egyaránt működnek.

A vegyes csoportok anno szülői kérésre

alakultak, mivel szerették volna, hogy-

ha testvérek, vagy éppen baráti házas-

párok ismerős gyermekei egy csoportba

kerülnének. – Én magam azt vallom –

teszi hozzá az óvodavezető –, hogy a ve-

gyes csoport sem való mindenkinek.

Van, akinél működik – legyen az gyer-

mek vagy óvónő – másoknál pedig in-

kább csak árt. 

Az óvoda saját nevelési programmal

működik, melynek központjában az ér-

zelmi nevelés áll. Az óvónők hite szerint a

gyermeknek elsősorban érzelmileg kell

kötődnie a környezetéhez, az ott élőkhöz,

s ha ez kialakult, megvan a bizalom, akkor

lehet tovább fejleszteni. A program to-

vábbi része az országos nevelési prog-

rammal hasonlatos. 

Az óvodában egyaránt vannak házi és

külsős különprogramok. Különtornát egy

környékbeli tornatanárnő tart, de ezen kí-

vül van barkács- és bábszakkör is. A gye-

rekek rendszeresen járnak korcsolyázni,

úszni, és ahányszor csak lehet kirándulá-

sokra is sort kerítenek az intézményben.

Kifejezetten nyílt napot nem tartanak

a Bőrfestő utcai intézményben, ehelyett

nyílt hónapot szerveznek. Áprilisban je-

lentkezhetek a szülők, hogy körülnéz-

zenek az óvodában, és kézhez kapják a

nevelési programot is.

1046 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.

Telefonszám: 380-71-99 

E-mail: borfestoovi@freemail.hu

Huszonkilencedik éve működik már a

Nyár utca 14. szám alatti óvoda Újpesten,

önkormányzati fenntartással. A körzethez

a Rózsa utca és környéke, valamint a

gyógyszergyár mögötti rész tartozik. 

Kétszáz apróság jár az intézménybe,

nyolc csoportba. A Nyár utcai óvodában

homogén korcsoportú gyerekekből te-

vődnek össze a kis közösségek. 

Oktatási-nevelési programmal ter-

mészetesen rendelkezik az óvoda, saját

programot dolgoztak ki, amelynek

alapjául a komplex prevenciós program

szolgált. Ezt a helyi igényeknek megfe-

lelően tovább finomították az óvoda

munkatársai. A programnak két alappil-

lére van: a mozgás és a környezet meg-

ismerése. 2007. szeptembere óta

gyengénlátó gyermekeket is integrál-

nak a csoportokba. 

– Azért alakítottuk úgy a programot,

hogy a mozgáslehetőség megteremtése

legyen az egyik legkiemeltebb feladat

számunkra, mert a környezetünkben,

lakótelepi lakásokban élő gyerekeknek

nem jut igazán tér a mozgásigény kielé-

gítésére – tudtuk meg Farkasné Péteri

Ildikó óvodavezetőtől. – Márpedig a

gyerekeknek mozgásigénye van, sőt,

bizonyított, hogy a rendszeres mozgás

nem csak a fizikai, hanem az értelmi

fejlődést is segíti. Ennek jegyében min-

den nap van minden csoport számára

tornafoglalkozás az óvodában, akár a

tornaszobában, vagy az udvaron, ha az

időjárás kedvezőbb.

A környezet megismerése, a környe-

zet esztétikájának felfedezése a másik

fő programpont a Nyár Óvodában. En-

nek kapcsán sokat járnak kirándulni a

csoportok, helyszíni foglalkozásokat

tartanak, a kerület több óvodájához ha-

sonlóan itt is működik a madarász-ovi.

Egyik hónapban jön az előadó és filmet

vetít, madarak, rovarok, növények vilá-

gáról mesél a gyermekeknek, másik hó-

napban pedig a természetben, testkö-

zelben szemlélhetik a madarakat az

óvodások. Volt, hogy a Margitszigetre

mentek sirályt etetni, de madárgyűrű-

zést is láthattak már az apróságok. 

A kerület nevezetességeit séták so-

rán mutatják be a gyerekeknek, de a ki-

rándulások, könyvtárlátogatás is szere-

pel az események sokaságában, mivel

az óvónők hiszik, hogy a megtapaszta-

lás eredményezi a legmaradandóbb ta-

nulást. 

Kifejezetten nyílt napot nem tartanak

a leendő óvodások és szüleik számára,

telefonon egyeztetett időpontban szíve-

sen fogadják őket az év bármely napján.

Nyár Óvoda
1042 Budapest, Nyár u. 14. 

Telefonszám: 369-30-50 

E-mail: nyarovi@freemail.hu

Bőrfestő Óvoda

1988. szeptember 1-től működik az

Óceánárok utcában lévő Óceán Óvoda.

Akkoriban nagyon sok volt a gyermek a

környéken, nem volt férőhely, s ennek

okán az egykori felvonulási épületet, il-

letve a valamikori majorépületet alakí-

tották át óvodának. 

Sok-sok vívódás után, de szeptember

elsején elindult az óvoda, majd október

elején még egy szükségcsoportot is kel-

lett indítani. Így lett hatcsoportos óvoda,

majd miután csökkent a gyermeklét-

szám, 2003-tól négy csoportba járhattak

a gyermekek. Azóta van az intézményben

torna- és fejlesztő szoba, s nincs 36-os,

nagyon magas gyermeklétszám. 

Ami nagyon lényeges változás az utób-

bi időben, az az, hogy az óvónők, illetve

az óvoda vállalta az alapító okiratában,

hogy sérült gyermekekkel is foglalkozik.

Ez az autista gyermekeket jelenti főként,

de tekintve, hogy Down-kóros gyerme-

kekkel, egyéb fogyatékkal élőkkel is fog-

lalkoznak már régebb óta, ilyen irányú

tapasztalataik is vannak a dolgozóknak. 

Az idei tanévben 24-26 fős csoporto-

kat tudtak indítani. A kijelölt körzetből,

illetve Újpest egyéb részéről is sokan

járnak az Óceán Óvodába. Sokan szájha-

gyomány útján választják az intézményt.

A dolgozóknál a fluktuáció szinte nulla, a

kezdetektől összeszokott csapattal mű-

ködnek. A szülő rögtön óvónénit is vá-

laszt sokszor, hiszen a nagyobb gyermek,

vagy az ismerősök gyermekeivel foglal-

kozó nevelőt is szívesen választják. 

– A komplex prevenciós óvodai neve-

lés programját adaptáltuk a saját óvo-

dánkra, pontosan azért, mert amikor

helyi programot lehetett készíteni, vá-

lasztani, akkor is volt sérült gyerme-

künk, úgy döntöttünk, hogy ebbe a

programba belefér a sérült gyermekek-

kel való foglalkozás – tudtuk meg dr.

Hering Andrásné óvodavezetőtől. – Se-

gítséget kapunk gyógypedagógus szak-

embertől is, ők segítik az óvodai fej-

lesztőmunkát.

A nem sérült gyermekek számára ér-

téket közvetít az integrált nevelés, hi-

szen így sokkal toleránsabbak lesznek a

későbbiek során is. Nem rácsodálkoznak

a sérült emberre a jövőben, hanem elfo-

gadják, helyzetét természetesnek ve-

szik. Ha iskoláskorban is találkoznak sé-

rült gyermekkel, együtt játszanak,

együtt élnek velük. A sérült gyermek

számára pedig motiváció az ép társának

viselkedése. Volt olyan gyermek, aki

halmozottan sérülten járt az egészséges

gyermekek közé, az ő összes furcsaságát

kitűnően kezelték a gyerekek. 

Nyílt napot március 29-én, szombaton

9-12 óráig tartanak az Óceán Óvodában.

1046 Budapest, Óceánárok út/M. 

Telefonszám: 380-61-97 

E-mail: ocean@ovi017.t-online.hu

Óceán Óvoda

OktatásOktatás

AZ OLDALT ÍRTA: TUTOR KATA
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INGYENES JOGI 
TANÁCSADÁS
2008. február 12-én ked-

den, 18-19 óráig, ingye-

nes jogi tanácsadást tart az újpesti Fi-

desz- MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda

(1042 Budapest, Árpád út 56.) Beje-

lentkezés: H-P: 11-18-ig a 369-0905-

ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Daróczi Lajos önkormányzati képviselő

február 11-én, hétfőn, 15-17 óráig;

Wintermantel Zsolt önkormányzati kép-

viselő február 13-án, szerdán,18-19

óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz

Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) 

Dr. Hollósi Antal február 12-én, kedden,

18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín:

Megyeri u. 20. Általános Iskola.

A Fidesz-MPSZ Újpesti Szervezete 
Szeretettel vár minden kedves érdek-

lődőt 2008. február 13-án (szerda), 18

órától Paulus Alajos Dr. (Balázs Béla-

díjas és Újpestért-díjas operatőr, film-

rendező) – A magyar falu Mezőhék

küzdelme a megmaradásért című do-

kumentum filmének vetítésére. Hely-

szín: Fidesz iroda (1042 Budapest, Ár-

pád út 56.)

AZ ÚJPESTI FIDELITAS
szeretettel vár minden

kedves érdeklődőt Magyarság-tudat

DVD estjére, ahol 2008. február 15-én,

pénteken, 18 órai kezdettel Pörzse

Sándor – Csillagösvényen 1-2 filmje

kerül vetítésre. Helyszín: Fidesz iroda

(1042 Budapest, Árpád út 56.)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt

és kedves családját feb-

ruár 20-án (szerdán), 17

órakor kezdődő teadélutánra – egy

rendhagyó fogadóórára –, melynek

helyszíne: Újpesti Polgár Centrum (IV.

Árpád út 66.) Jöjjön el egy kötetlen,

baráti beszélgetésre! – KISS PÉTER

országgyűlési képviselő

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri

Szervezet (1046 Budapest, Nádor u.

1.) szervezésében. Ingyenes jogi ta-

nácsadást tart Dr. Csiki-Szász Elemér

ügyvéd – előzetes bejelentkezés

alapján – kéthetente hétfőn.

INGYENES PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS 
ÉS TANÁCSADÁS 
A pénzügyi tanácsadás banki, bizto-

sítási, nyugdíj- és egészségbiztosí-

tási, befektetési és hitelezési szol-

gáltatásokra terjed ki. Információ és

jelentkezés a 369-4205 telefonszá-

mon hétköznap 12.00-18.00-ig.

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  február  8.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

DANKÓ PISTÁRA EMLÉKEZNEK

Hulló levél, sárga levél címmel, a százöt-

ven éve született Dankó Pista cigányprí-

másra, nótaköltőre emlékeznek neves

művészek, valamint az Újpest Cigányze-

nekar és Szecső Kovács Kálmán folklór

együttese részvételével március 1-jén,

szombaton,15 órai kezdettel az Ady Endre

Művelődési Központban. Az előadás fő-

védnöke: Belán Beatrix kulturális alpol-

gármester, társrendezője az Újpesti Roma

Kisebbségi Önkormányzat, rendező-mű-

sorvezető: László Mária. Jegyek 700 fo-

rintos árban kaphatók a művelődési köz-

pont pénztárában.

VÁRJÁK AZ ÚJPESTIEKET

A László Gyula Történelmi és Kulturális

Egyesület az újpestiek megtisztelő ér-

deklődésére is számít, amikor lapunk se-

gítségével jelzi következő  előadásának

idejét és színhelyét. Február 13-án, szer-

dán, 19 órai kezdettel a fóti Vörösmarty

Művelődési Házban (Vörösmarty tér 3.)

Ősbuda-Fehéregyháza-Siccambria he-

lyének rögzítése, Árpád sírja kutatásának

történeti áttekintése címmel dr. Lánszki

Imre ökológus beszámolóját hallgathatják

meg az érdeklődők. Az előadás továbbra

is térítésmentes. Bővebb tájékoztatás:

321-3257, illetve www.lgye.hu.

LEGYEN ÖN IS  A KÓRUS TAGJA!

Az Újpesti Civil Kórus tagfelvételt hirdet

énekelni szerető, tudó hölgyek részére.

A kóruspróba színhelye: Könyves Kálmán

Gimnázium, zeneterem, ahol minden hét-

főn 17 óra 15 perctől 19 óráig megtalál-

hatóak. Minden érdeklődőt szeretettel

várnak.

MAGYARNÓTA KEDVELŐK  FIGYELMÉBE!

Több sikeres újpesti népdal és nótaest

rendezője, László Mária, amennyiben

sokan támogatják  elképzeléseit,  a kö-

zeljövőben szeretné megalakítani Új-

pesten a magyarnótát, népdalt kedve-

lők körét.  Az elképzelések szerint a kö-

zös éneklés mellett érdekes zene-, és

daltörténeti  előadásokkal, népszerű

előadók meghívásával színesítenék a

kör programját. László Mária kéri, aki

szívesen csatlakozna hozzájuk, az Ady

Endre Művelődési Központban (IV. Ta-

vasz u. 4.) elhelyezett igényfelmérő

íven adja meg elérhetőségét.

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN:

KIÁLLÍTÁS

Cigánysors gyermekszemmel címmel

kiállítás látható a KFÁMK Képzőművé-

szeti Körének alkotásaiból 2008. feb-

ruár 7-február 25. között.

Helyszín: KFÁMK Főépület, emeleti

Galéria. A kiállítás ingyenesen megte-

kinthető minden hétköznap 10-18 óra

között.

RENDEZVÉNYEK

Valentin Bál: Február 16-án, szombaton

20-02 óráig. Játszik a Coctail zenekar,

kellemes hangulattal, sok meglepetés-

sel és meleg vacsorával várunk minden-

kit. Lehetőséget kínálunk apró ajándé-

kok vásárlására, mellyel meglephetik

kedvesüket. Belépő: 3500 Ft/fő, csak

elővételben, február 13-ig. Helyszín:

KFÁMK Főépület, aula

Családi matiné és játszóház: Február

23-án, 10-12 óráig. A Szép Ernő Szín-

ház előadásában láthatják az Ágacska

című mesejátékot. Utána játszóház.  Be-

lépő: 700 Ft/fő. Helyszín: KFÁMK Kö-

zösségi Ház

Babavilág-Bababörze: Március 1-

jén, 9-13 óráig. Börze, termékbemuta-

tók, kedvezményes pelenkavásár. Je-

lentkezés, asztalfoglalás: csak szemé-

lyesen február 25-én 8 órától. Egy

asztal ára: 1000 Ft. Látogatóknak a be-

lépés díjtalan. Helyszín: KFÁMK Kö-

zösségi Ház.

KLUBÉLET

KARINTHY FRIGYES ÁMK – KÖZÖSSÉGI

HÁZ: Hancurka Baba-mama klub hétfő-

től-péntekig, 9-18 óráig nyitva tart.

Baba-mama torna kedden és csütörtö-

kön 9-10 óra. Díja: 500 Ft/alkalom.

Ringató zenés, játékos készségfejlesz-

tő foglalkozássorozat szülőknek és ki-

csinyeknek három éves korig minden

pénteken 9.00, 9.45, 10.30 ill. 11.10

órától. Díja: 700 Ft/alkalom. Foltvarrás

a Babaklubban kéthetente hétfőnként

9-12 óráig. Szoptatási tanácsadás és

beszélgetés a babaklubban minden

hónap 2. keddjén 10 órától. A foglal-

kozás ingyenesen látogatható. 

GYERMEKTANFOLYAMOK 

A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN:

Manó Torna, Mozgásterápia, Kezdő, kö-

zéphaladó kubai salsa tanfolyam,

Szinovál Szinistúdió, Aranyalma néptánc

oktatás.

ELÉRHETŐSÉGEK Karinthy Frigyes ÁMK Fő-

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

380-6188, Közművelődés: 380-6163) 

Honlap: www.karinthyamk.sulinet.hu.

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

(1048 Budapest, Lóverseny tér 6. Tel:

380-6760.) E-mail: 

haz.kozossegi@gmail.com

ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZ

Babaruha- és játékbörze Február 9. 9-13

óra. Belépő vásárlóknak: 250 Ft. 

Családi játszó Február 16. 10-13 óra.

Kézműves foglalkozás, babajátszó, játék-

kuckó, falfirka, zenebölcsi várja a részt-

vevőket. Belépő gyerekeknek 300 Ft/fő,

felnőtteknek: 350 Ft/fő, családoknak (4

főtől) 300 Ft/fő. 

Fotó- videóbörze Február 10-én 9-13

óra. Felvilágosítás és helyfoglalás: Vajda

János, telefon 231-7050. Belépő vásár-

lóknak: 250 Ft.

Különóra Február 13., 20. és 27. Febru-

árban farsangi álarcot készíthetnek az ér-

deklődők. Kezdési időpontok 10 és 14

óra. Előzetes bejelentkezés szükséges

egy héttel a foglalkozás előtt Kovács Gab-

riellánál a 231-7082-es telefonszámon.

Belépő: 300 Ft/fő.

„Mese-mese mátka” Február 15. 14

óra. Mesefilmvetítés 3-4. osztályos nap-

közis csoportoknak. A filmvetítét játékos

memóriapróba követi. A programra előze-

tes jelentkezés szükséges a 399-7067-es

telefonszámon. 

„Tavaszi megújulás” Egészségnap Febru-

ár 23. 10-17 óráig. Hagyományos rendez-

vényünkön segítséget kívánunk nyújtani

mindazoknak, akik fontosnak tartják ön-

maguk és családjuk egészségét. Ingyenes

szűrővizsgálatok, állapotfelmérés, egyéni

tanácsadás, előadások, mozgásprogramok

reformkonyha bemutató, termékbemuta-

tó. A rendezvényen való részvétel díjtalan!

KULTURÁLIS PROGRAMOK

Rendezvényeinkről, tanfolyama-

inkról tájékozódhat a HÍVOGATÓ

kiadványból és honlapunkon 

keresztül is.
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FARSANGI JELMEZBÁL 
A „Ki Mit Tud?” Klub szervezésében

szeretettel meghívjuk a „Mi itt va-

gyunk!” nyugdíjas „Ki Mit Tud?” Pó-

dium résztvevőit és a „Ki Mit Tud?”

Klub tagjait február 27-én, szerdán

15 órára a XV. kerület Száraznád utca

5. szám alatti Újpalotai Közéleti

Házba, egy vidám, zenés farsangi

jelmezbálra. A legötletesebb jelme-

zeket jutalomban részesítjük! A Klub

védnökei: Csizmár Gábor és Kiss Pé-

ter országgyűlési képviselők. A jó-

kedvet kérjük nem otthon felejteni,

részvételükre számítunk! Baráti üd-

vözlettel: 

– A KLUB SZERVEZŐI

BORUZS ANDRÁS
Egyéni képviselő, 15.

választókerület (Megyer-Székes-

dűlő) – SZDSZ frakcióvezető. 

Tel.: 232-1501, fax: 380-6341, e-

mail: boruzsa@ujpest.hu Fogadóóra:

Megyeri Úti Általános Iskola, minden

hónap első hétfőjén 16.30–17.30

KOVÁCS SÁNDOR
Listás SZDSZ képviselő. Fogadóóra:

Megyeri Úti Általános Iskola, minden

hónap első hétfőjén 16.30-17.30

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
ÚJPESTI SZERVEZET
1042 Budapest Árpád út 56. Tel.:

788-0802 (munkaidőben) E-mail:

info@szdszujpest.hu Kedden és csü-

törtökön 16-19 óráig személyesen is

várunk minden érdeklődőt.

INGYENES JOGTANÁCSADÁS
Az SZDSZ Újpesti Szervezete és Dr.

Kovács Pál ügyvéd ingyenes jogta-

nácsadást szervez a kerület polgárai-

nak. Időpont: Minden páros hét pén-

teken 15-16h. Helyszín: 1042 Buda-

pest, Árpád út 51. Telefon: 370-

0682. Előzetes bejelentkezés nem

szükséges, minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!

– BORUZS ANDRÁS, 

SZDSZ újpesti elnök

Pártok, CivilPártok, Civil

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

Morell Mihály festő-, szobrászművész
kiállítása február 1–17-ig

Somossy Tamás szobor kiállítása
január 31-től február 17-ig

Tóth Péter akvarell kiállítása február
22-től március 09-ig

Károlyi Ernő festőművész , február
21-től március 09-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

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

Gróf Szapáry Wittemberg Péter nem

jegyzi el a számára kijelölt ismeretlen

menyasszonyt, ezért vagyonából ki-

tagadják. Álnéven dolgozik saját volt

birtokán. Az új tulajdonos Marica

grófnő a kérők elől erre a birtokra

menekül, hogy elbújjon a világ elől,

de meg nem tartott eljegyzése szé-

gyenét is itt szeretné elfelejteni. Az

itt dolgozó tiszttartóval az első pilla-

natban megtetszenek egymásnak, ám

a szegény tiszttartó és a gazdag gróf-

kisasszony csak sok félreértésből fa-

kadó bonyodalom után lehetnek egy-

máséi.

FEBRUÁRBAN INDULÓ TANFOLYAMAINK:

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

FELNŐTTKÉPZÉS: SZÁMÍTÁSTECHNIKAI

TANFOLYAMOK: Alapfokú számítás-

technikai 1 modul: SZÖVEGSZERKESZ-

TÉS Alapfokú számítástechnikai 2

modul: TÁBLÁZATKEZELÉS. Beiratko-

zás: február 13-án, 17.30 órakor.

Részvételi díj: 20 000,- Ft. 

A Budapesti Művelődési Központ

kihelyezett kurzusa: „KATTINTS RÁ,

NAGYI!” AZ INTERNETHASZNÁLAT ELSA-

JÁTÍTÁSA IDŐS KORBAN. Beiratkozás:

február 14-én, 14.30 órakor. Részvételi

díj: 1000,- Ft.

ANGOL NYELVTANFOLYAM KEZDŐ

SZINTTŐL MAGASABB SZINTEKIG. Be-

iratkozás NEM KEZDŐK részére: feb-

ruár 7-én 17.30 órakor. Beiratkozás

KEZDŐK részére: február 11-én,

17.30 órakor. Részvételi díj:

30.000,- Ft.

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.

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 15. 17:00
SZELLŐK SZÁRNYÁN – Tóth Éva és
Leblanc Győző operett műsora. Jegyár:
1300 Ft

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.

Két különböző hajszín, két különböző

szerepkör, két különböző életkor. Ennek

ellenére a két színésznő egymásra talált.

Műsoruk nem kínál mást, mint puszta szó-

rakozást, vidámságot, játékot. Ebben a já-

tékban minden dal, minden jelenet, szá-

mukra íródott. A jelenetekben hol gyere-

keket, hol rosszlányokat, hol féltékeny

feleséget és szeretőt, hol tanítónőt és

anyukát alakítva mondják el véleményü-

ket a jó öreg kabaré nyelvén a mai világról

és közben néha még dalra is fakadnak.

Bernadett sejtelmes dalaival némi nosz-

talgiát is becsempészik a műsorba, el-

hangzik egy monológ egy furcsa szere-

lemről, Zsuzsa sodró latin egyveleget

énekel és láthatnak egy laza sztriptízt is,

természetesen magyar módra. A finálé hí-

ven tükrözi a műsor mondanivalóját: „la-

zítsunk, nevessünk, mert az élet – ha úgy

vesszük – kész kabaré”.

2008. február 29. 19 óra

BÉRLETBEN MEGTEKINTHETŐ ELŐADÁSOK:

Andrew Bergman: Társasjáték New Yorkban (2008. március 21.)

Bencsik Imre: Kölcsönlakás (2008. április 11.)

Mikroszkóp Színpad vendégelőadása

Újra indul az Ady Endre Művelődési
Központ irodalmi klubja

ADYTÓRIUM
2008. február 28. 18 óra

Vendég: Tóth Krisztina író, 
műfordító

Beszélgetőtárs: Szakonyi Károly
A vendég 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 honlap-

ján: www.adymk.hu • Bérletek rendelhetők személyesen az Ady Endre Művelődé-

si Központban vagy a 06-1-231-6000-es számon. Az előadások bérleten kívül is

megtekinthetőek. Jegyárak: 2000 és 2200 Ft

HELYREIGAZÍTÁS
Előző lapszámunkban tévesen je-

lent meg, hogy a Kiss Péter és

Csizmár Gábor országgyűlési kép-

viselők nevével meghirdetett, az

egészségbiztosítás átalakításáról

szóló fórumot az MSZP szervezte

volna. Az Újpesti Kertbarátok Köre

a lap megjelenése után jelezte,

hogy saját rendezésükben került

megtartásra a vitaest. 

Az érintettek elnézését kéri a

szerkesztő

2008. február 16. 19 óra



agy örömmel ragadom meg a

lehetőséget, hogy a Szent Já-

nos Apostol Katolikus Általá-

nos Iskoláról adhatunk Önök-

nek tájékoztatást.

Iskolánkban jelenleg 160 diák tanul 8

évfolyamon, 9 osztályban. Tanáraink

100%-ban vallásukat gyakorló katoli-

kusok, és diákjainkat is – természete-

sen az iskolaérettségi kritériumokon kí-

vül a családdal történő alapos elbeszél-

getés és plébánosi ajánlás alapján vesz-

szük fel az iskolába. Szoros együttmű-

ködésben neveljük a gyermekeket a

családokkal. Számos családos progra-

mot rendezünk családok számára – kö-

zös szentmiséket, zarándoklatokat, lel-

kigyakorlatokat, sporteseményeket,

kerti és egyéb iskola körüli tevékenysé-

geket. A fogadó órákon, melyeken min-

den héten fel lehet keresni a tanárokat,

illetve szülői értekezleteken, valamint

szükség szerint bármilyen egyeztetett

alkalommal igyekszünk lehetőséget

biztosítani az esetleges problémák ala-

pos és közös megoldására.

Iskolánkban a jövő tanévben két el-

ső osztályt indítunk. Nyílt napot ren-

dezünk 2008. február 13-án, 8-10

óráig, ahol az iskola hangulatával va-

lamint a jövő évi első osztályos taní-

tónénikkel is megismerkedhetnek a

szülők! Március és április hónapban,

csütörtöki napokon (márc. 6, 13, 27,

ápr. 3.) előkészítő foglalkozást tar-

tunk az iskolánkba készülő óvodások

részére, 17–18 óra között. Ezekre az

alkalmakra, szeretettel várunk min-

den érdeklődő családot! A nyílt na-

pon, illetve az előkészítő foglalkozá-

sok ideje alatt a szülők megismerked-

hetnek az iskola programjaival, kér-

déseikre választ kaphatnak az iskola

vezetőitől.

Természetesen idősebb gyermekei-

ket is várjuk iskolánkba a félévek, illet-

ve a tanévek végén, amennyiben meg-

felelnek az iskolánkban azonos osztály

tanulmányi szintjének, és azonosulni

tudnak az iskola szellemiségével!

Iskolánkban a szeretet a vezérlő elv.

Ehhez ad segítséget a kápolnánkban

minket óvó Oltáriszentség, a szentmi-

sék, liturgikus szertartások imái!

Az oktatás az önkormányzati fenn-

tartású iskolákkal azonos rendszerben

történik nálunk is, természetesen in-

gyenesen!

Oktatásunkban az első években a

magyar nyelv és a matematika kap fő-

szerepet, az alapos szótagolásos ol-

vasás és írástanítás után, negyedik

osztálytól tanítunk angol nyelvet heti

3 órában. Kiemelten kezeljük a gyer-

mekek esztétikai képességeinek fej-

lesztését is, órarendben tartunk furu-

lya és egyházzene órát, illetve külön-

böző kézműves szakköreink vannak.

Az Erkel Gyula Zeneiskola kihelyezett

részlege működik délutánonként is-

kolánkban, így a zenét tanulni vá-

gyóknak az iskolában nyílik lehetősé-

ge a hangszeres tanulmányokra is. A

sportot kedvelők, heti négy sportköri

foglalkozásból válogathatnak.

Heti két római katolikus hittanóra és a

vasárnaponkénti szentmise látogatása

természetesen része az iskolai kötele-

zettségeknek. Végezetül iskolánk közös-

sége nevében szeretettel hívom és vá-

rom iskolánkba első osztályba készülő

gyermekét, és minden újpesti családnak

ezúton kívánok sikeres iskola választást!

– KÄFER GYÖRGY, igazgató

A Szent János Apostol
Katolikus Általános
Iskola
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Hit és oktatásHit és oktatás

N
Megyeri Nagyboldogasszony

Szalézi Plébánia több iskolával

áll kapcsolatban. A Megyeri

Úti Általános Iskolában és a

Humanisztikus Alapítványi Iskolában

rendszeresen tartunk hittanórát. A

Szent János Apostol Katolikus Általános

Iskolával barátságban állunk. Elbűvöl,

ahogy a pedagógusok és szülők áldo-

zatvállalásával elkezdhette működését

ezen intézmény néhány évvel ezelőtt.

Az ott tanuló gye-

rekek nemcsak

tudásban gazda-

godhatnak, ha-

nem hitük, nyi-

tottságuk révén

egy erősebb kö-

zösséget alkot-

hatnak.

Ahol azonban

beépülünk az is-

kola egész nevelő

munkájába, az a

Páli Szent Vince Szakiskola a Tanoda tér

6. szám alatt. Mint ismeretes, itt a víz-

vezeték-, a gáz- és a központi fűtés-

szerelő szakmát tanítják.

A Szentlélek és a Szalézi Rend a

munkásfiatalokhoz küld minket, az is-

kola pedig örömmel fogad bennünket,

szalézi szerzeteseket. Tökéletesen

egymásra találtunk. A nevelőtestület

alapítónk, Bosco Szent János megelőző

nevelési módszerét alkalmazza – mes-

terfokon. A tanárok részt vettek a sza-

léziak nevelési konferenciáján, ame-

lyet minden évben megrendeznek

Péliföldszentkereszten. Az Iskolát ha-

tékonyan támogatja a Kolping Család

is, amelyet Boldog Kolping Adolf alapí-

tott – ugyancsak a munkásfiatalok föl-

karolására.  A közös  imának és munká-

nak sok szép gyümölcsét tapasztaljuk a

tanítványainkban. Megküzdünk érte

rendesen, de látjuk nagy értelmét. A

nevelésre is áll Don Bosco jelmondata:

„Reménykedjünk a reménytelenség el-

lenére is!” Isten velünk van.

A már említett Péliföldszentkereszt a

Komárom-Esztergom megyei Bajót

község határában van. A szaléziak itt

telepedtek le először  Magyarországon

1913-ban. A  Rend itt egy európai szín-

vonalú ifjúsági

központot alakí-

tott ki – messze

várostól, falutól –

a természet lágy

ölén: a Gerecse

hegységben. Már

országos híre van,

mert a csendben,

közös imákban,

beszélgetésekben

Istenhez, és ezál-

tal önmagukhoz is

közelebb juthatnak a résztvevők, lelki-

ekben gazdagodva távoznak. A központ

programjairól további részletek a

www.szentkereszt.try.hu honlapon ol-

vashatók.

A legkisebbekről se feledkezzünk el. A

Szent Anna Katolikus Óvoda szintén meg-

kezdte missziós működését néhány évvel

ezelőtt az újpesti piac mellett. A Jézus Is-

teni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek

pedig hitük és reményeik szerint ősszel

szeretnének katolikus óvodát nyitni a

rend tulajdonába visszakerült épületük-

ben, a Megyeri úti iskolával szemben. A

tervekről, előzetes jelentkezésről, felté-

telekről többet az Aschner Lipót téren ta-

lálható Megyeri Plébánián (Tel.: 231-

0603) tudhatnak meg a kedves érdeklődő

szülők. – VENDREY GÁBOR, plébános

Jövőnk: az ifjúság
Iskolakóstoló Újpesti körkép egy szalézi szerzetes szemével

Mariann néni el-

ment… Felfoghatat-

lan, hogy ehhez a

mondathoz kell szok-

tatni magunkat. Nem hittük, hogy

ennyire beteg, hiszen két hete még,

betegágyából is telefonon üzent ne-

künk, szervezte az előttünk álló fel-

adatokat… 

Neve és a Berzeviczyé egybeforrt.

1962-ben pályakezdő tanárként lépte

át először az iskola küszöbét, 1975 óta

igazgatóként vigyázta, óvta, irányította

annak életét. Mindenről tudott, minden-

re odafigyelt, mindenkire volt gondja.

Minden diákját név szerint ismerte, min-

denkihez volt kedves szava, irodájának

ajtaja mindenki előtt nyitva állt. Soha

nem mulasztotta el megdicsérni a jókat,

megdorgálni a rosszakat, de ezt is olyan

szeretettel tette, hogy aki rossz fát tett a

tűzre, az is érezhette, hogy van helye a

Berzében. Vitalitása, energiája, munka-

szeretete, hivatástudata mindenkor pél-

daként szolgált tanároknak, diákoknak

egyaránt.

Felfoghatatlan, hogy soha többé nem

találkozunk Vele a folyosón, a tanári-

ban…

Fáj az űr, amit maga után hagyott!

– A DIÁKOK ÉS A TANTESTÜLET

Hegedűs  Oszkárnét, a Berzeviczy Ger-

gely Közgazdasági és Két Tanítási

Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépis-

kola igazgatóját, az Igazgatói Szövet-

ség elnökségi tagját, a Közgazdasági

Munkaközösség vezetőjét, január 23-

án, életének 70. évében érte a halál. 

Hamvasztás előtti búcsúztatása febru-

ár 14-én, 14 órakor lesz a Fiumei úti

sírkert ravatalazójánál.

„Hagyjátok csak a gyermekeket (…) hisz ilyeneké a mennyek orszá-

ga!” (Mt 19, 14)

A

Búcsúzunk
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Rendőrségi hírek

ERŐSZAKOS RABLÓK A BOLTBAN

Rablás miatt indított eljárást a IV. kerületi rendőrkapitányság január utolsó

napjaiban. Történt ugyanis, hogy a Szent István téren lévő ázsiai áruház

egyik üzletrészének eladóját, Z. S. kínai állampolgárt, ketten tettleg is bán-

talmaztak. Annyit lehet tudni az ügyről, hogy a feltehetőleg roma származá-

sú férfi és nő vásárlási céllal tértek be az üzletbe. Zheng S. a rendőröknek

kihallgatásakor elmondta, hogy a férfi vásárló kiválasztott egy cipőt, majd

jelezte az eladónak, hogy szeretné felpróbálni. 

Mivel a kínai férfi nem beszél magyarul, csupán kézjelekkel tudott a ve-

vőkkel kommunikálni. Nos, miután a cipőpróba megtörtént, s a lábbeli úgy

tűnt, megfelelő lesz, a férfi egyértelműen – még mindig kézjelekkel – az

eladó tudtára adta, hogy megvásárolná a cipőt. Fizetéskor a vásárló elővett

egy húszezer forintos bankjegyet, majd átadta. Zheng S., az eladó hátra-

ment a pénzzel, mivel a kasszánál nem volt nála annyi váltópénz, hogy visz-

sza tudjon adni a nagy címletből. Amikor a raktárba ért, s leemelte az egyik

polcról a papírdobozban tartott váltópénzt, arra lett figyelmes, hogy az ad-

dig az üzletben tartózkodó férfi és nő kísérője már mögötte állnak. Sőt, a

vásárlóból tolvajjá lett férfi már próbálta is egy hirtelen mozdulattal kiven-

ni a kezéből a nála tartott pénzt. Mivel az eladó ellenállt, a rablóval lévő nő

tettleg nyomatékosította szándékukat, s ököllel Zheng fejét kezdte verni.

Mikor már mindketten ütötték a védekezni sem tudó, földre zuhant kínai

állampolgárt, a rablók kivették a pénzt az áldozat kezéből s kiszaladtak az

üzletből. 

Az erőszakos rablók zsákmánya 270 ezer forint és háromszáz euro kész-

pénz volt. 

Az elkövetőkről az alábbi személyleírás áll rendelkezésre: A férfi rabló:

körülbelül 160cm magas, zömök testalkatú, kerek arcú férfi, aki szürke kö-

tött sapkát, derékig érő fehér pufi kabátot és sötét színű nadrágot viselt. A

női elkövető: kb. 170 cm magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, hátkö-

zépig érő fekete hajú nő, aki combközépig érő világoskék kabátot és fekete

nadrágot viselt.

Aki esetleg érdemleges információval rendelkezik a fenti esettel, vagy az

elkövetőkkel kapcsolatban, az jelezze a rendőrség munkatársainak.

DOLGOZAT HELYETT BOMBARIADÓ

2008. január 30-án eljárást indítottak az újpesti rendőrök ismeretlen tettes

ellen, közveszéllyel fenyegetés vétség elkövetése miatt. Az ismeretlen te-

lefonon hívta fel a IV. kerületi, Bajza utcai általános iskola tanári szobáját

azzal, hogy az iskolában bomba robban majd. 

Az iskola kiürítése megtörtént, a kiérkező tűzszerészek bombát nem talál-

tak az iskolában. Az ilyenhez hasonló esetek igen nagy kárt okoznak a rend-

őrség számára, hiszen a tűzszerészek kivonulása igen sokba kerül, valamint

elvonhatják az erőket egy esetleges valós fenyegetés kivizsgálásától. Nem-

régiben többszázezer forintos bírsággal sújtottak egy iskoláskorú fiatalem-

bert, mivel egy dolgozat elbliccelése érdekében szintén bombariadóval fe-

nyegette az iskolát. 

A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Mint azt a kerületi rendőrség illetékes munkatársától megtudtuk, az elmúlt

egy hétben nyolc közlekedési baleset történt Újpesten, ebből három eset-

ben volt személyi sérülés. 

Bűncselekmények számát tekintve január utolsó hete igen eseménydús-

nak tűnik: kilencvenkét elkövetett bűncselekmény miatt rendeltek el a he-

lyi rendőrök nyomozást. Betöréses lopásból volt a legtöbb (12 eset), ezt a

gépkocsi-feltörés követi (8 eset), majd a jármű önkényes elvétele, azaz

gépkocsi-tolvajlás öt esetben fordult elő. Jutott a héten ezeken kívül csalás,

testi sértés, garázdaság és lopás is, a rablásból szintén történt három eset a

városrészben. 

A mérleg másik serpenyője: bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt

összesen huszonöt embert hallgattak ki gyanúsítottként a helyi kapitánysá-

gon.

ár Angyalföldön született, és élete első felét ott is élte le – míg az innensőt Óbu-

dán – mióta az eszét tudja, az élete része Újpest. Ide járt óvodába, anyja nővé-

rénél rendszeres látogatók voltak a Sporttelep utcában. Itt tanulta a szakmát, itt

nyugszik nagymamája, sőt jó ideje a szülei és sok rokona is. 1999 óta pedig a

munkája is ide köti. Az ember akaratlanul is kötődik azokhoz a helyekhez, ahol sokat

megfordul, s ha valamely alkotótevékenység is a bogara, ez a kötődés előbb-utóbb

óhatatlanul művekben is testet ölt.

Ezt az érzelmes bogarasságot, szenvedélyes kötődést tekinthetik meg a Fővárosi

Szabó Ervin Könyvtár IV. kerületi, Király utcai fiókjában február 29-ig.

Vajda János fotóművész minitárlata

» folytatás a 16. oldalról

NÉPDALÉNEKLŐ VERSENY: 

1–4. osztály: 1. helyezett: Hermann Lilla,

Kossuth Nevelési Központ (Hidvéginé

Kozáry Zsuzsa), 2. holtversenyben: Nagy

Dorottya Borbála, Pécsi Sebestyén Általá-

nos és Zenetagozatos Iskola (Vass Veroni-

ka) és Gera Zsófia, Szűcs Sándor Általános

Iskola (Papné Garamszegi Anett), 3. Bitskey

Borbála, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Is-

kola (Kosztolányiné Berecz Anikó).

5-8. osztály: 1. helyezett: Kemenes

Anna, Pécsi Sebestyén Általános és Zene-

tagozatos Iskola (Mádi Barbara), 2. Szabó

Hajnalka, Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium, (Bakó Judit–Aranyosi Ló-

ránt), 3. Fodor Barbara, Fazekas Mihály

Általános Iskola (dr. Gyombolainé Kindler

Edit). Dicsérő oklevél: Zavaros Anna, Baj-

za József Általános Iskola (Goór Katalin)

9-12.osztály: Különdíj: Szórádi Rozália,

Fóti Népművészeti Szakközépiskola (Nagy

Zoltán)

MESEÍRÓ-ILLUSZTRÁLÓ VERSENY: 

3. osztály:  1. hely: Szentpáli Gavallér Csaba,

Tomolák Dániel, Szűcs Sándor Általános Is-

kola (Libényiné Varga Klára) 2. Szabó Nor-

bert, Fazekas Zsombor, Garay János Általá-

nos Iskola, 3. megosztva: Kismarjai Csenge,

Laki Szonja Lili, és Horváth Alexandra

Szeiferman Fruzsina, mindannyian a Garay

János Általános Iskola diákjai, (Bódisné

Danyi Magdolna). Dicsérő oklevél: Hermann

Ágoston, Szabó Levente (Pécsi Sebestyén

Általános és Zenetagozatos Iskola (Karczub

Mihályné), és Al-Akrad Ammar Ádám és

Borsos Dániel (Szűcs Sándor Általános Isko-

la, (Libényiné Varga Klára). 

4.osztály, 1. hely:  Balogh Boróka,

Novák Lilla, Karinthy Frigyes ÁMK Általá-

nos Iskola (Kosztolányiné Berecz Anikó),

2. hely: Wittmann Nóra, Pénzes Máté,

Szűcs Sándor Általános Iskola (Geren-

csérné Oláh Marianna) 3. Ferenczi Luca,

Horváth Kitti, Hunyadi Mátyás Általános

Iskola (Janek Krisztina) 

MESEVETÉLKEDŐ:

3-4. osztály: 1. hely : Lovagok csapata,

Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Janek

Krisztina). 2. holtversenyben: a Garabon-

ciások, Garay János Általános Iskola,

(Bódisné Danyi Magdolna), továbbá a

Mesefa, Fazekas Mihály Általános Iskola

(Bódisné Danyi Magdolna), 3. hely: meg-

osztva: A szegény vándorlegény csapat:

Körcsönyei Márk, Kovács Luca, Papp Ber-

talan, Bazsó Ágnes, a  Szűcs Sándor Általá-

nos Iskola diákjai, (Papné Garamszegi

Anett), a Mesehősök csapat: Bazsó Sándor,

Bíró Petra, Mázsár Kata, Wittmann Nóra, a

Szűcs Sándor Általános Iskola diákjai

(Gerencsérné Oláh Mariann) valamint a

Skorpiók csapat: Pejtsik Boglárka, Németh

Tünde, Sándor Blanka, Németh Virág, a

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagoza-

tos Iskola (Révészné Lászlóffy Szilvia).

B

Győztesek és helyezettek

Újpesti concertino



A fiatal, mosolygós lány gőzerővel ké-

szül a nagy megmérettetésre. A kvalifi-

kációs szintet biztosan hozza, már több-

ször megugrotta a szükséges 4,30 méte-

res magasságot. Kérdésünkre elmondta,

hogy az olimpiai részvételhez az szüksé-

ges, hogy a játékokat megelőző több,

mint másfél évben, azaz 2007. január 1-

től 2008. július 23-ig lehet versenyen

teljesíteni a „B” szinthez a 4,30 métert,

az „A” szinthez pedig a 4,45 méteres

magasságot. A két eredmény között a

különbség, hogy ha az országban egye-

düli rúdugróként megy az olimpiára, ak-

kor elég a „B” szint, egyébiránt az „A”

szükségeltetik. 

– Fedett pályán tavaly már többször

sikerült megugranom 4,40 métert, sza-

badtéren pedig 4,35 méteres magassá-

got is. Tehát többszörösen teljesítettem

a szintet. Egyelőre egyedül vagyok rúd-

ugró, akinek sikerült a „B” szint teljesí-

tése, de még az ifjú tehetségek számára

is nyitott a lehetőség. 

Sporteredményeire igazán büszke le-

het, hiszen 2001 óta folyamatosan or-

szágos csúcstartó. Saját csúcseredmé-

nyeit javítja évről évre, legutóbb 2006-

ban sikerült javítania 4,55 méterre. 

– Hogyan kerültél kapcsolatba a rúd-

ugrással? Milyen sportmúltad van?

– Ötéves korom óta tornáztam az UTE

színeiben, a barcelonai olimpián csapat-

ban 6. helyen végeztünk. A tornát 1993-

ban hagytam abba, majd érettségi után

főiskolára mentem. Az ELTE-n, az ottani

atlétika tanár nagyon szerette a rúdug-

rást. Éppen akkoriban – 1994–95 kör-

nyékén – került fel a női rúdugrás új

sportágként az atlétika versenyek műso-

rára. Elég sok tornász kezdte el az új

sportot amiatt, mert ügyesek, a levegő-

ben jól tudnak koordinálni. A tanárom

ajánlotta, hogy mindenképpen menjek,

mert jó tornász voltam, biztosan jó rúd-

ugró is lehet belőlem. 

– A rúdugrás mégis teljesen más moz-

gás, más edzéseket kíván, mint a torna. Itt

van például a futás…

– Természetesen, sőt! Így utólag néz-

ve, amikor a főiskolán ugrottam, nagyon

gyenge teljesítményt nyújtottam. Egy-

értelművé vált, hogy nem elég, ha csak

ügyes az ember. Az ugrásnak bizony neki

kell futni, el kell ugrani, erő kell ahhoz,

hogy eredményesek legyünk. Karerőt,

láberőt kellett volna fejleszteni, de akkor

még nem vettem annyira komolyan. 

– Mikor jött el az a pont, amikor úgy

döntöttél, hogy komolyan veszed a rúd-

ugrást?

– 1997-ben, amikor visszaigazoltam

az UTE-hoz az ELTE-től, s Balogh László-

val kezdtem az edzéseket. Akkoriban

Szemerédy Eszter – anno Európa-

csúcstartó rúdugró – is a tanítványa

volt.  Eszti és a csoportja nagy motiváci-

ót jelentett a számomra. Elkezdtem ve-

lük dolgozni. Majd amikor az edzőnk,

Balogh László sportágat váltott, s in-

kább a golfoktatást választotta, közös

megegyezéssel Szabó Dezső – akivel

már akkor is párt alkottunk, most már a

férjem – lett az edzőm. Dezső tízpróbá-

zó volt, komoly sportmúlttal rendelke-

zik, Európa-bajnok ezüstérmes és olim-

piai negyedik helyezéssel büszkélked-

het, hogy csak kettőt említsünk a sike-

rei közül. 

– Nem okoz konfliktust, hogy a férjed

egyben az edződ is?

– Most már lassan tíz éve edzünk

együtt, már nem okoz problémát. Egy-

máshoz csiszolódtunk. Eleinte persze

voltak kisebb gondok, de mostanra már

szinte csak előnyét érezzük a közös mun-

kának. Ilyen helyzetben ugyanis a jó

duplán jó, a rossz pedig tripla olyan

rossz, hiszen hazavisszük az érzelmeket,

a munka során kialakult stresszt. 4-5 éve

teljesen kialakultak a rutinok, most már

zökkenőmentes a közös edzés.

– Miben kell leginkább fejlődnöd az

olimpiáig?

– Pekingben elég nehéz helyzetben

leszek, hiszen a tavalyi világbajnokságon

4,55 méterrel lehetett döntőbe kerülni.

Tehát nagyon komolyan kell venni a fel-

készülést ahhoz, hogy ott a döntőbe ke-

rülhessek. Egyéni csúcsra lesz szükség.

– TK

UTE-hírek
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

2008. január 18-án összeállítást készí-

tett azokról a sportolókról, akik már

részvételi jogosultságot szereztek a 196

nap múlva kezdődő Pekingi Olimpiára. 

Az UTE részéről eddig három hölgy

sportoló szerepel a listán. Molnár Krisz-

tina rúdugró, Teveli Petra maratoni fu-

tó, Tóth Anita sportlövő.

Bővebb információ: www.mob.hu

ISMÉT GYŐZTEK A LÁNYOK

Tovább tarolnak az UTE hokis lányai. Ezút-

tal, január 27-én, az MTK Meteor csapata

ellen léptek a jégre, a magyar bajnokság,

alapszakaszában. 2:8 arányú győzelmet

arattak idegenben az újpesti hölgyek. 

Ahogyan azt a beszámolóból megtud-

hatjuk: „Az alapszakasz zárómérkőzésén

kiábrándító játékkal, a szezon leggyen-

gébb teljesítményét nyújtva, bár mégis

könnyű győzelemmel tért haza a csapat a

Pesterzsébeti Jégcsarnokból.”

Két kulcsember, Osztódi Angéla és

Kocsondi Nóra is hiányzott a meccsről,

ám egy kiemelkedően tehetséges

újonccal állt fel az UTE kezdőcsapata.

Miután az első harmadban előnyre tet-

tek szert az újpestiek, hamar lelohadt a

lelkesedés és inkább könnyed korcso-

lyázással töltötték a hátralévő időt. 

A második játékrészt emberhátrány-

ban kezdte az UTE, s éppen mire kiegé-

szült a csapat, érkezett az első nagy ku-

darc: a védelem csak pislogott szinte,

miközben az MTK játékosa szép gólt lőtt

a keresztvas alá. Ám még ez sem pörget-

te fel a játékot, viszonylag gyenge telje-

sítményt nyújtva játszottak a csapatok. 

Még egy mondat a csapat saját érté-

keléséről: „Egy gyakorlatilag tét nélkü-

li mérkőzésen sikerült olyan játékkal

előrukkolni, amelyet jobb lesz minél

hamarabb elfelejteni. Hibát hibára hal-

mozó, tompán és ötlettelenül játszó

UTE-Marilyn szerepelt ma Pesterzsébe-

ten, és bár az összecsapáson gond nél-

kül szereztük meg a pontokat, de tudjuk

jól, hogy ha bajnoki címünket meg sze-

retnénk védeni, ilyen hibákat nem kö-

vethetünk el.”

fotó: www.utemarylin.hu
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A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

2008.  február  8.

Olimpiai sorozatunkban folyamatosan bemutatjuk azokat a sportolókat, akik az UTE színeiben kvalifikációt

szereztek a 2008-as pekingi nyári olimpiai játékokra. A sorban az első Molnár Krisztina rúdugró bajnokunk.

Optimista, mosolygós hölgy, aki pontosan tisztában van a céljaival, terveivel. Érdemes lesz rá odafigyelni a

nyári játékokon is.

Beszélgetés Molnár Krisztinával

Egyéni rekord a cél az olimpián



Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkor-

mányzata pályázatot hirdet az Újpesti

Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok

FELÜGYELŐSÉGE vezetői állására.

Pályázati feltételek:

– szakirányú felsőfokú végzettség,

– 5 év szakmai gyakorlat,

– büntetlen előélet.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvény-

ben (Kjt.) foglaltak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok

működtetésére vonatkozó szakmai

helyzetelemzésre épülő fejlesztési

elképzeléseket, s a vezetésre vonat-

kozó szakmai programot,

– a képesítést igazoló okiratokat, il-

letve azok hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítványt.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-

ma: a közalkalmazotti jogviszony határo-

zatlan időre szól, újonnan létesített jog-

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

désében foglaltak kivételével – 3 hónap

próbaidő kikötésével.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

Az álláshely betölthető: a pályázat el-

bírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határide-

je: az Újpesti Naplóban való megje-

lenéstől számított 60 napon belül.

A pályázat benyújtásának formája

és helye: a pályázatot írásban, a csatolt

mellékletekkel együtt a Budapest Fő-

város IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala Személy- és

Munkaügyi Irodájának címezve kell be-

nyújtani (1041 Budapest, István út

14.).

A pályázat elbírálásának határideje: a

benyújtástól számított 60 napon belül

A pályázatok elbírálása a vonatkozó

kormányrendeletben foglaltak szerint

történik.

Tisztelt Újpesti és Káposztásmegyeri lakosok!
Káposztásmegyer 2008 márciusában ünnepli alapkőletételének 25. évfordulóját. 

Ezzel kapcsolatos időszaki kiállításunkra keresünk az 1980-1985-ös évekből való

kisbútorokat, kisebb berendezési tárgyakat egy korhű szobabelső berendezéséhez, va-

lamint dokumentumokat (pl. értesítés lakás-kiutalásról) és magánfotókat a lakótelep

életéről. 

A tárgyak és dokumentumok állagmegóvását biztosítjuk, és az Új város születik,

Káposztásmegyer 25 éve képekben című kiállítás zárása után visszaszolgáltatjuk azokat.

A dokumentum ill. fotóanyagokat február 20-ig, a tárgyi emlékeket 2008. február

29-ig, várjuk a KFÁMK Közösségi Házába. 

Cím: 1048 Budapest, Lóverseny tér 6. Érdeklődni lehet: 380-6760-as telefonszá-

mon. Segítségüket előre is köszönjük!

– KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS AZ 

ÚJPESTI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY.
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Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  3 .  S Z Á M
FelhívásokFelhívások

Piacvezetőt keresnek
Tisztelt Újpesti Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke 2008.

március 9-re Országos ügydöntő nép-

szavazást tűzött ki.

A népszavazáson minden választó-

polgár személyesen, a lakóhelyén sza-

vazhat. A szavazás 6:00 órától 19:00

óráig tart.

A szavazás napján a települési szinten

lakcímmel rendelkező választópolgárok

a 20. szavazókörben adhatják le szava-

zatukat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol,

belföldön lévő választópolgár, a kérel-

mére kiállított igazolással – települési

szinten kijelölt egy szavazókörben –

szintén a 20. szavazókörben – szavazhat.

A 20. szavazókör címe:

Szent János Apostol Katolikus Általános

Iskola Budapest IV., Tanoda tér 6.

Igazolás kiadását ajánlott levélben

2008. március 04. napjáig, személye-

sen, vagy meghatalmazott útján 2008.

március 7-én 16:00 óráig lehet kérni a

lakóhely szerint illetékes jegyzőnél.

Külképviseleti szavazás:

Ha a szavazás napján Ön külföldön tar-

tózkodik, a Magyar Köztársaság nagy-

követségén vagy főkonzulátusán sza-

vazhat. Ennek érdekében a külképvise-

leti névjegyzékbe vételét kérheti a he-

lyi választási iroda vezetőjétől ajánlott

levélben úgy, hogy a kérelme 2008.

február 22-ig megérkezzen a helyi vá-

lasztási irodába személyesen vagy

meghatalmazottja útján kérelmemmel

2008. február 22-ig. 

A rendelkezésre álló rövid határidő

miatt a kérelem benyújtásával ne várja

meg az „Értesítő” kézbesítését!

A külképviseleti névjegyzékbe vétel

iránti kérelem nyomtatvány mintáját

az internetről (www.valasztas.hu) le-

töltheti, továbbá ott tájékozódhat arról

is, hogy mely országok mely települé-

sein van lehetőség a szavazásra, illet-

ve tájékozódhat a Polgármesteri Hiva-

tal Helyi Választási Irodáján. (Telefon:

231-31-01)

– DR. VITÁRIS EDIT, a Helyi Választási

Iroda vezetője

Tájékoztató a  népszavazásról

Jogsegélyszolgálat
Dr. Trippon Norbert alpolgármester kezdeményezésére lakástulajdonosok és lakásbér-

lők részére nyújtanak szakmai és jogi segítséget a kerületi önkormányzat megbízásá-

ból az Újpest Építési és Épületgondnoksági Kft. szakemberei. Napjainkban igen sok jo-

gi kérdés merül fel a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel kapcsolatosan akár a tu-

lajdonosok, akár a bérlők részéről. Kevesen vannak tisztában jogi lehetőségeikkel,

sokszor információhiány miatt az ingatlanok kezelésében olyan hibákat követnek el,

amely már-már visszafordíthatatlan. Az ilyen esetek megelőzésére, valamint a folya-

matos tájékoztatás biztosítására hozta létre a kerületi önkormányzat az ingyenes se-

gítségnyújtó szolgálatot. Az érdeklődők telefonos időpont-egyeztetést követően

(379-3009) minden páratlan héten kedden 16-18 óra között a Polgármesteri Hivatal-

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

Amerikából jönnek…
Nemcsak fellépési lehetőségben gondolkodott, hanem a jövőben esetlegesen kiala-

kítható cserekapcsolatot is ápolna a Babits Mihály Gimnáziummal azaz amerikai fő-

iskola, amelynek szimfonikus zenekara, jazz együttese és kórusa  a közeljövőben

egyaránt Újpesten vendégszerepel. 

Az amerikai diákok nem először koncerteznek Európában: Barcelona, Madrid,

Bécs, Salzburg, Prága, Athén volt már a bemutatkozások színhelye. A New York vá-

rosból érkező Hunter College High School diákjai és a Babits Mihály Gimnázium

nagykórusa – az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola hangszeres zenészeivel – közös kon-

certet adnak február 22-én, pénteken, 17 óra 30 perces kezdettel a káposztás-

megyeri Szentháromság Plébániatemplomban. A térítésmentes koncertre a fellépők

nevében szeretettel vár minden érdeklődőt a Babits Mihály Gimnázium.

A Gróf Széchenyi István Vasútmodellező

Egyesület – a Magyar Királyi Vasúti Főfelü-

gyelőség megalapításának 150-ik évfor-

dulójára emlékezve – vasútmodell kiállí-

tást rendez február 9-10 között 10-18

óráig az Ady Endre Művelődési Központ-

ban (IV. Tavasz u. 4.). A Kisvasút játéktól a

nagy vasútjátékig című kiállításon meg-

tekinthető Magyarország legelső, magyar

témájú TTe modulrendszerű terepasztala,

gyári újdonságok, magyar modellek,

egyedi készítésű villamos és autómodel-

lek. A látogatók számtalan érdekességet

találnak a vasútmodellezés világából, a

gyermekeket játszósarok várja, lesz szak-

tanácsadás, csere-bere lehetőség, vásá-

rolhatók szakkönyvek, képeslapok. Belé-

pődíj felnőtteknek 500,- gyermekeknek

(4-14 éves korig) 300 forint. 

Vasútmodell
kiállítás



– azaz Fogjunk össze az elefántokért! címmel nyílt kiállítás az Újpesti MEO József

Attila utca 4-6 szám alatti épületében. A március 30-ig minden nap 10–18 óra kö-

zött látogatható tárlat fotók és filmek segítségével az ázsiai elefántok veszélyez-

tetett helyzetére hívja fel a figyelmet. A szervezők számítanak az újpesti gyerme-

kek érdeklődésére, a kicsiket és a nagyokat rajzsarok, origami várja, sőt a szerve-

zők rajzpályázatot is hirdettek. A legjobb pályamunkát kiállítják, jutalmazzák. A

kiállítás kedvezményes árú belépőjeggyel látogatható: gyermekeknek – 14 éves

korig: 200,- diákoknak – 14 év felett és nyugdíjasoknak: 300 Ft, csoportoknak 200

Ft/fő, felnőtteknek: 700 Ft. A családi jegy 1 000 Ft.

GalériaGaléria

24

Újpest Önkormányzatának 

hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Kht.

Ügyvezető: az Újpesti Média Kht.

vezetője

Főszerkesztő: Harkai Péter

Szerkesztőségvezető:

Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata

Fotó: Horváth Dávid

Titkárságvezető-hirdetésszervező: 

Szerencsi Csilla

Szerkesztőség:

Ady Endre Művelődési Központ, 

1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em.

Telefon: 785-0366, fax: 785-0466

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8

Nyomdai előállítás: Pauker nyomdaipari

Kft. Budapest, Baross u. 11-15.

Terjeszti: DM Hungary Kft.,

Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét péntekén

48 000 pédányban

Újpesti Napló

RUAM MUA!

2008.  február  8.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

FOTÓK: HARKAI PÉTER, HORVÁTH DÁVID

Üdvözöljük a
vendéget!

„Lek” a thaiföldi
elefántok

védelmezője

Népek tánca

Táncbemutató
Thaiföld

egzotikumával

Elefántok 

– ajándéktárgyakon

Az Újpesti MEO

bejárata

Ismert vendég a 
kiállításmegnyitón:

Frei Tamás

Egy kisgyermek rajza a sok közül
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