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választásba belejátszanak a csa-

ládi példák, a tradíciók, Újpesten

is vannak olyan középiskolák,

amelyekben  a nagypapától az

unokáig a papán, mamán át tanult több

dinasztia. Nem elhanyagolható szem-

pont az sem: a közoktatásban bármeny-

nyire is gyakran hangzik el az esély-

egyenlőség biztosítása, mint követendő

példa, a valóság ennél prózaibb: a köve-

telményrendszert körülölelő verseny-

helyzet, a választás korai kényszere már

az általános iskolás korúak mindennap-

jainak is része. Az élethosszon átívelő ta-

nulással, képzéssel együtt.

– A közoktatásban  és a felsőoktatásban

tanuló diákoknak egyaránt  határnap volt

február 15-e, amikor is beadhatták je-

lentkezéseiket a középfokú oktatási in-

tézményekbe, az érettségi vizsgákra, a

felsőoktatásban pedig az alap-, az egy-

séges osztatlan vagy a felsőfokú szak-

képzésre – kezdi az oktatási körképet

Belán Beatrix, az Önkormányzat oktatási

és kulturális alpolgármestere. 

Újpesten a nyolcadikos gyermeket

nevelő családok számára az elmúlt hóna-

pok a döntés előkészítése jegyében tel-

tek el. A gyermek további életét jócskán

meghatározó döntés előtt minden bi-

zonnyal sokat beszélgettek a lehetséges

megoldásokról, és tájékozódtak is. Meg-

kérdezték rokonaikat, barátaikat, isme-

rőseiket és a pedagógusokat: melyik is-

kolát válasszák?  Az újpesti családok ab-

ban a szerencsés helyzetben vannak,

hogy önkormányzatunk gimnáziumai és

a fővárosi önkormányzat által fenntar-

tott szakközépiskolák tárt kapukkal vár-

ják az ezernél több, végzős nyolcadikos

diákot. 

– Újpest Önkormányzatának önként

vállalt feladata a gimnáziumok fenntartá-

sa. A költségvetés jelentett-e változást az

oktató-nevelő munkában? 

– Újpest Önkormányzata hagyomány-

tisztelő módon ragaszkodik korábban

megteremtett értékeihez. Az oktatási

ágazatban nagyon lényeges a kiszámít-

hatóság. Az elmúlt évben megfogalmaz-

tuk: áttekintjük az önkormányzat vala-

mennyi önként vállalt feladatát, és mér-

legelünk. Nem titkoltuk: egyre nehezebb

annak a pénzösszegnek a költségvetésen

belüli megteremtése, amelybe mindez

kerül. Az újpesti középiskolákban folyó

eredményes oktató-nevelőmunka híre

túlmutat a kerület határain, a főváros

több kerületéből, és a környékbeli tele-

pülésekről is nagy számban érkeznek ta-

nulók. Tanulmányaikat végül is az újpes-

ti önkormányzat támogatja. Ezért úgy

döntöttünk: önként vállalt feladatként

gondoskodunk az iskolák fenntartásáról,

de tárgyalásokat kezdünk az anyagi tá-

mogatás érdekében a Fővárosi Önkor-

mányzattal is, amelynek a középiskolák

működtetése az alapfeladata.

– Ennek a tárgyalássorozatnak az ered-

ménye az a megállapodás, amelyről a

képviselő-testület februári első ülésén is

döntöttek? 

– Igen, megszületett a megnyugtató

rendezés lehetősége. A Fővárosi Önkor-

mányzat vállalta, hogy a 2008. szeptem-

ber elsejével kezdődő tanévtől kezdve

önkormányzatunk részt vehet a középfo-

kú-oktatás támogatási programjában.

Ennek értelmében várhatóan a budapes-

ti állandó lakhellyel rendelkező tanulók

után normatív támogatást nyújt a Babits

Mihály Gimnáziumban, a Könyves Kál-

mán Gimnáziumban, valamint a Károlyi

István 12 Évfolyamos Gimnáziumban ta-

nuló diákok esetében. Ez a normatív tá-

mogatás nyomán beérkező pénzösszeg

az önkormányzati költségvetés része

lesz, amelynek segítségével javítható az

oktatási ágazat helyzete. Így azt mond-

hatom: valamennyi középiskolánk a

megszokott módon készülhet a

2008/2009-es tanévre már a beiskolá-

zás idején is. 

– Hogyan folytatódik a beiskolázási

menetrend?

– Február 18-tól március 7-ig a leen-

dő kilencedikesek az általános felvételi

eljárás során bizonyíthatják tudásukat,

majd március 12-ig a középfokú iskola

nyilvánosságra hozza az ideiglenes fel-

vételi jegyzéket. Ennek ismeretében

március 17-én és március 18-án a tanu-

lói adatlapokat módosítani lehet a ko-

rábban megadott választási sorrend

megváltoztatása érdekében az általános

iskolában. A Felvételi Központ egyezteti

az igazgatói döntéseket, kialakítja a vég-

eredményt az igazgatói döntések és ta-

nulói adatlapok egyeztetése alapján, és

elküldi azt a középfokú iskoláknak április

18-án. Április 23-ig a felvételt hirdető

középfokú iskolák megküldik a felvétel-

ről vagy az elutasításról szóló értesítést a

jelentkezőknek és az általános iskolák-

nak. Május 5-től a középfokú iskolának

rendkívüli felvételi eljárást kell tartani,

ha az általános felvételi eljárás kereté-

ben a felvehető létszám 90%-ánál keve-

sebb tanulót vettek fel. Azok a diákok,

akiket eddig nem vettek fel, ekkor újra

jelentkezhetnek ezekbe az intézmé-

nyekbe. Május 16-18 között történik a

beiratkozás a középfokú iskolákba, az

iskola igazgatója által meghatározott

időben. Mivel ezek a tanulók tankötele-

sek, a be nem iratkozott diákoknak au-

gusztus 21-22-én a kötelező felvételt

biztosító iskolában kell jelentkezniük. A

fentiek is jelzik, hogy nagy feladat vár

még az általános iskolák nyolcadikos di-

ákjaira, szüleikre és a pedagógusokra.

Ezért engedjék meg, hogy sok sikert kí-

vánjak az újság hasábjain is a felvételik

„főszereplőinek” és valamennyi részt-

vevőjének. 

2008.  február  22.
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– Az alapoktatás a helyi önkormányzatok feladatkörébe, a középfokú oktatás

pedig Budapesten a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik – mondja

Tiszavölgyi Jánosnét, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium igazgatója.

– Kerületünk annak idején elvállalta, hogy saját maga üzemel-

tet középiskolákat, s ezt teljes egészében finanszírozza. Azóta

megváltozott az országos finanszírozás, az államháztartási tör-

vényből adódóan egyre kevesebb a pénz. Ezért minden egyes

budapesti kerületben felvetődött az a gondolat, hogy az önként

vállalt feladatokat továbbra is finanszírozza-e, vagy átadja a

fővárosnak.  Az igényesebb kerületek a gimnáziumokat nem szeretnék átadni

teljes egészében a fővárosnak, mivel azok kedvesek számukra, egyszerűen csak

anyagilag nem képesek finanszírozni. Ezért egyre több kerület kereste meg a fő-

várost azzal, hogy az szálljon be a középiskolák finanszírozásába. Újpestet ille-

tően a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziummal együtt három intézményt

hajlandó támogatni. Ez azt jelenti, hogy a főváros az iskolákba járó, fővárosi il-

letőségű gyerekek után meghatározott normatívával támogatja a fenntartót. A

helyi önkormányzat saját döntési körébe tartozik, hogy a két nem támogatott

középiskolát is fenntartja-e a továbbiakban. A fővárosi normatíva részünkre

többletforrást közvetlenül nem jelent a jövőben. Sokkal inkább a kerületi önkor-

mányzat meglévő hiányainak csökkentését eredményezi. Nem gondolom, hogy

több lesz ettől az éves költségvetésünk, mint az előző években. Ha ilyen várako-

zásokat tennék, az jelen helyzetben irreális volna.

Messze magunk mögött az az idő, amikor a mi leszel, ha nagy leszel?-kérdésre mozdonyvezető, tűzoltó,

esetleg katona, nyájakat terelő juhász, vagy anyuka volt a kisgyerek  egyértelmű válasza. Ma már a szü-

lők, akik lehetőség szerint a lehető legjobbat kívánják megadni gyermekeiknek, sokszor már a csecsemő-

re pillantva beszélnek a családban arról: melyik óvodát, általános iskolát, s folytathatjuk a sort, melyik

oktatási intézményt szemelik ki szemük fényének.

Oktatási körkép

Mi leszel, ha nagy leszel?

A

Oktatási körkép

Mi leszel, ha nagy leszel?
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Jövő időben 
az oktatásról
– Sajnos a jövőbe látás tudománya még

nem elsajátítható tananyag, olyan kor-

ban élünk, amikor valaminek, – legyen

az például oktatási-nevelési intézmény

– sokszor megkérdezik, van-e s milyen

a jövője – mondja Sömjén Gábor, a gim-

názium igazgatója. Majd hozzáteszi: –

Az öreg falak között fiatalos, lendüle-

tes, modern szóhasználattal élve, a ki-

hívásokra reagáló és választ adó iskola-

vezetés és nevelőtestület dolgozik. En-

nek is köszönhető, hogy a lehetőségek

figyelembevételével a fővárosban az

elsők között kértük a fenntartótól a hat-

osztályos gimnáziumi képzés megte-

remthetőségét. Úgy véltük már akkor is,

hogy a hosszabb, kiegyensúlyozottabb

képzési idő elmélyültebb ismeretszer-

zésre nyújt lehetőséget, megnöveli az

esélyt a felsőfokú tanulmányok meg-

kezdésére. 

– Előző lapszámunkban két – egymás-

hoz kapcsolódó –  híradásunkban is emlí-

tést tettünk a gimnáziumról. Arról írtunk:

a városrész oktatási ügyeiért felelős al-

polgármestere arról tájékozatta Önöket,

hogy nem kívánják a gimnáziumot a fővá-

rosi önkormányzat fenntartásába adni,

majd szó esett arról is, hogy a Könyves be-

került azon újpesti önkormányzati oktatá-

si-nevelési intézmények közé, amelyet

normatív támogatásban részesít a főváros

önkormányzata. 

– Az elmúlt év vé-

gén röppent fel az a

hír, hogy a fővárosi

önkormányzat átveszi

a fenntartói jogok

gyakorlását a Könyves

gimnázium esetében Újpesttől. Szeren-

csére amilyen villámcsapás hatású volt

az egyik napilap híre, olyan gyorsan el-

ült a dolog, a fővárosi önkormányzat is

sietett cáfolni, hogy a hírnek semmi

alapja nincs, nem kíván átvenni több is-

kolát. De amint ez lenni szokott, a gon-

dolatot nehéz volt elűzni , hiszen az el-

múlt években több patinás, jó hírű, ko-

rábban a kerület büszkeségeként emle-

getett középiskola erre a sorsra jutott.

Azt is tudtuk, egy évvel ezelőtt, amikor

Újpest Önkormányzata kimunkálta az

iskolák jövőjével kapcsolatos program-

ját, szó esett arról, hogy továbbra is el-

kötelezett az egyébiránt  önként vál-

laltként végzett középfokú oktatás

iránt. Ugyanakkor nem titkolta a város-

vezetés, hogy komoly anyagi terhelést

jelent a gimnáziumok fenntartása.Tény

az is, tanulóink nemcsak újpestiek, so-

kan a szomszédos kerültekből, sőt az

agglomerációból járnak hozzánk. Kép-

zésüket az újpesti önkormányzat állja.

Az Alpolgármester asszony nemrégiben

megtartott  tájékoztatója azt a garanci-

át jelenti, hogy továbbra is az újpesti

önkormányzat fenntartásában marad

iskolánk, a két önkormányzat időköz-

ben megszülető megállapodása pedig

finanszírozási kérdések rendezését je-

lenti a mi és még két újpesti gimnázium

a Babits, és a Károlyi gimnáziumok ese-

tében. Ez a két hír megnyugtató volt

számunkra. 

– Előbb úgy fogalmazott: több, az

önök gimnáziumához hasonlóan jó hírű

intézményben folytatódik a színvonalas

munka a kerületi helyett immár a fővá-

rosi önkormányzat fenntartásában is.

Miért jelentett volna hátrányt, avagy tö-

rést az Önök esetében mindez, hiszen

már megszűntek az önkormányzat által

korábban biztosított „előjogok”, a peda-

gógusok Újpest pótléka, az ingyenes

tankönyvek alanyi jogú biztosítása? 

– Ez valóban így van. De a mi ese-

tünkben Újpest első gimnáziumáról van

szó, amelyet az itt lakók kezdeménye-

zésére és akaratára hoztak létre. A

Könyves és szellemisége, amelyet egy-

kori és mai diákjai féltve óvnak és át-

örökíteni kívánnak, nem eladó. A cen-

tenáriumra az iskola épülete kívül-belül

megújult, jelentős összeget áldozott

erre a városrész. Szembesülünk azzal,

hogy a magyar közoktatás folyamatos,

sokak által vitatott változásban van, a

fővárosi önkormányzat hosszabb ideje

nem támogatja a 6 és 8 osztályos gim-

náziumi képzést. Ennek elsősorban

anyagi indoka van, bizonyos gimnáziu-

mi normatívát rövidebb ideig kell bizto-

sítani, ha csak 4 éves képzés folyik egy

intézményben. Ezzel szemben, pedagó-

gia értelemben a mi szándékunk a tel-

jesítőképesség, az eredményesség nö-

velése a nálunk meghonosodott 6 osz-

tályos képzéssel. Ennek esetleges le-

rombolását káros folyamatnak értéke-

lem. Még akkor is, ha tapasztalat mon-

datja velem: a gimnáziumi tanulmányok

4 éve is felkészít a továbbtanulásra. 

A következő tanévben is két 4 osztályos,

és két 6 osztályos gimnáziumi osztályt

indíthatunk.         – H. P., B. K., T. K.
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A vegyes szerkezetű iskolatípus finan-

szírozási kérdései az elmúlt időszakban

nagy teret kaptak az önkormányzati

költségvetés tervezése során. Hosszabb

tárgyalás eredményeként született az a

megállapodás a főváros és a kerület kö-

zött, melynek eredményeként a kerület

költségvetése további forrásokhoz ju-

tott. Három kerületi gimnáziumban ta-

nuló, Budapesten lakó középiskolás ko-

rú tanulók után kiegészítő támogatást

kap az önkormányzat. Ennek köszönhe-

tően – mint korábbi lapszámainkban ol-

vashatták – az önkormányzat vállalta

továbbra is az öt kerületi középiskola

fenntartását. Erről kérdeztük dr.

Kövesdi Istvánt a Babits Mihály Gimná-

zium igazgatóját:

– Öröm a számunkra, hogy az eredmé-

nyeink és az eddigi tevékenységünk

alapján a főváros is támogatandónak ítél-

te iskolánkat. Remélem, hogy az így bő-

vülő kerületi költségvetési keret nagyobb

forrást biztosít az újpesti oktatási intéz-

mények fenntartásához.

– Minek köszönheti a

gimnázium ezt a kiemelt

figyelmet?

– Kedves öntől a

meghatározás. A kollé-

gák becsülettel dol-

goznak, tudásuk legjavát fektetik a peda-

gógiai tevékenységükbe. Ez az elkötele-

zettség pedig biztosítja az eredményes-

séget, melyre joggal lehetünk büszkék.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az ide-

gennyelv oktatására, és arra törekszünk,

hogy a diákjaink lehetőleg mindegyikét

közép vagy felsőfokú nyelvvizsgával en-

gedjük tovább a felsőoktatásba. A mai vi-

lágban ez elengedhetetlen minimum egy

értelmiségi generáció számára. Az elmúlt

években az érettségizettek közel 100%-a

rendelkezett legalább középfokú nyelv-

vizsgával, de eredményeink tükröződnek

a magas felvételi arányszámainkban is.

– Tanulmányi, művészeti seregszemlék,

kirándulások, külső programok sokasága,

egy különlegesen rendhagyó produkció, az

István, a király színpadra állítása, honnan

merítik a pedagógusaik ezt a rengeteg

energiát? 

– Lelkesedésből, a pedagógusi elköte-

lezettségből. Hihetetlen sokat áldoznak

kollégáink, hogy azokat a célokat megva-

lósítsák, melyeket a Pedagógiai Progra-

munkban megfogalmaztunk. Sajnos a

források szűkülése ezen a területen érez-

teti leginkább negatív hatását. Folyama-

tosan szűntek meg azok a nem tanórai

fogalakozások, melyek a közösség for-

málásnak, az „egész” emberré nevelés-

nek jelentős lehetőséget biztosítottak.

Ezért különösen öröm számunkra, hogy a

nehézségek ellenére olyan „eredmé-

nyek” születnek, mint a fentiekben emlí-

tett előadás. Az ilyen sikerek azonban

csak az áldozatos pedagógusi munkának

és a lelkes fiatal diákoknak köszönhető. Jó

tapasztalni, hogy vannak még ilyen peda-

gógusok és diákok az iskolában.   

– A Babitsban 1990 óta négy- és nyolc-

osztályos képzést folyik. Hogyan látja a

vegyes szerkezet jövőjét?

– A kilencvenes években az oktatási

tárca a hat- és nyolcosztályos középisko-

lai képzést preferálta, vélvén a verseny-

helyzet kialakulását. Mára mindez az el-

lenkezőjére fordult, s ismét az egységes

szerkezetet igyekszenek általánossá ten-

ni. Azt gondolom: nem csak a számokban

kifejezhető eredményeink bizonyítják,

hogy a hat- és nyolcosztályos képzési

formának létjogosultsága van egy alap-

vetően a versenyre épülő társadalomban.

A színvonal kötelez
HELYESBÍTÉS
Az Újpesti Napló február 8-án megje-

lenő számában a 7. oldalon szereplő

Testületi hírek beszámolójában saj-

nálatos módon elírás történt Belán

Beatrix alpolgármester asszony elő-

terjesztésével kapcsolatban, amely a

főváros és az önkormányzat közti, az

újpesti  középiskolákat érintő támo-

gatásokról szólt. A tudósításban té-

vesen szerepelt a Bródy Gimnázium

kiemelése, mivel az előterjesztés a

Babits Gimnáziumot említi.

Az érintettektől elnézést kér:

– AZ ÚJPESTI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE



4

A testületi ülés immár hagyományosnak

tekinthető felszólalása ismét elhangzott

az Újpestért Egyesület részéről. Dabous

Fayez a 399/2007. (XII. 20.) önkor-

mányzati határozatra történő hivatkozás-

sal ismét tolmácsolta felháborodását

képviselőtársai nevében a 3-as metró

hajdan megígért, ám a mai napig

elmaradó Káposztásmegyerig tervezett

vonala miatt. Mind képviselőtársai, mind

az újpesti polgárok nevében tiltakozásá-

val igyekszik aláhúzni: a fővárosnak köte-

lessége törleszteni ezt az elmaradt

adósságát. A  Képviselő-testület nevében

is  felszólította  a Fővárosi Önkormányza-

tot, hogy haladéktalanul indítsa el a 3.

metróvonal eredetileg tervezett, Ká-

posztásmegyerig tartó  utolsó szakasza

megépítésének beruházását.

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  február  22.

apunk nyomdai munkálatainak

idején,február 19-én megtartott

ülésén  tárgyalta  és fogadta  el

költségvetési  rendeletét  Újpest

Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te.  A költségvetési rendelet -tervezet

előterjesztője dr. Trippon Norbert gaz-

dasági alpolgármester volt. Az önkor-

mányzat intézményei és a Polgármeste-

ri Hivatal 2008-as évre szóló költségve-

tése 15 milliárd 584 millió 145 ezer fo-

rintos bevételi és kiadási főösszeggel

számol, és a költségvetés egyensúlyá-

nak megteremtése érdekében 250 mil-

lió forintos felhalmozási célú hitel fel-

vételét tervezik. A módosító indítvá-

nyok megtárgyalását követően a rende-

let tervezetet ezúttal  egyetértés fogad-

ta, a képviselők 26 igen, 2 nem szava-

zattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el. 

A testületi ülés napirendjének 2.

pontjaként a képviselők döntöttek  az

önkormányzat tulajdonában álló laká-

sok lakbérének mértékéről szóló ön-

kormányzati rendeletről. Az elfogadott

rendelet, amelynek megalkotásában a

lakbérek mértékére vonatkozó szabá-

lyozás egységes szerkezetbe foglalásán

túl az infláció érvényesítése is szem-

pont volt, ugyanakkor  arra is töreke-

dett az önkormányzat, hogy a legala-

csonyabb komfortfokozatú lakások lak-

bérében ne következzen be változás.  A

napirend 3. pontjában a testület módo-

sította a Polgármesteri Hivatalban fog-

lalkoztatott köztisztviselők és ügykeze-

lők közszolgálati jogviszonyának egyes

kérdéseiről szóló önkormányzati ren-

deletét. Mindkét napirend előterjesz-

tője dr. Trippon Norbert gazdasági al-

polgármester volt.

Az egyebek napirendi pont keretében

többek között tájékoztatást kapott a tes-

tület dr. Derce Tamás polgármestertől a

felnőtt-, és a gyermek szakrendelő jö-

vőjéről kezdeményezett és a fővárosi

önkormányzattal zajló tárgyalások ered-

ményéről. A képviselő-testület öt éves

időtartamra kinevezte Nemesházi Beat-

rix személyében az Újpesti Média Kht.

ügyvezető igazgatóját. ( A részletes té-

mákra a február 26-i testületi ülés be-

számolójával együtt következő lapszá-

munkban visszatérünk.)

No metro

Káposztásmegyeren Nagy Sándor tanár

úr fogta össze, szervezte és vezette

éveken keresztül a Homoktövis iskola

labdarúgó edzéseit. Ez a munka sajnála-

tos módon a Tanár Úr halálával megsza-

kadni látszott, de a kollégák és a sport-

klub szakmai stábja fölkarolta és foly-

tatta a Sándor bácsi által elkezdett

munkát. Emléke és tevékenysége előtt

tisztelegve Nagy Sándor Emléktornát

rendeznek a Káposztásmegyeri Sport

Klub szervezésében. 

A TORNA IDŐPONTJA: 2008. március 08.

(szombat) 10.00–16.00 óra. Megnyitó,

sorsolás: 9.30 óra. Körmérkőzések:

10.00–15.50 óra között. Eredményhir-

detés, díjkiosztó: 16.00 óra

HELYSZÍNE: Homoktövis Iskola Tornate-

rem (Cím: Budapest IV. kerület Homok-

tövis út 100.)

RÉSZTVEVŐ CSAPATOK: (1995–1996

születésű gyerekek) Dunakeszi, Újpest

SC, Káposztásmegyeri SK, Mezőcsát

VSE, Homoktövis I., Homoktövis II.

Nagy Sándor Emléktorna
GIMNÁZIUMI EGÉSZSÉGNAP
A Károlyi István 12 Évfolyamos Gim-

názium egészségnapot szervez  feb-

ruár 29-én, amelyre a gimnáziumban

tanuló gyermekeket és szüleiket, to-

vábbá az intézmény dolgozóit várják.

A reggeltől kora délutánig tartó ren-

dezvényen többek között testzsír,

izomtömeg, súlymérés, életvezetés

tanácsadás is lesz, amelyet vérnyo-

más-mérés, étrendi tanácsok egészí-

tenek ki. „C” vitamin pezsgőtabletta

és egészséges, teljes kiőrlésű gabo-

nából készített pogácsák (melyet

szülők, gyerekek sütnek) kóstolása is

szerepel a lehetőségek között, és a

résztvevők filmvetítés  segítségével a

fogorvos tanácsadásával  is találkoz-

hatnak. 

A résztvevők kitölthetnek egy re-

gisztrációs lapot, amely az egészség-

nap létrejöttében segédkező Arcadia-

Reklám Kft. értékes nyereményhez

segítheti a játékban résztvevőt.

Önkormányzatunk azon volt bizottsági delegáltjai részére,

akik 2006. december 22-e előtt – önkormányzati tevé-

kenységükkel kapcsolatban – vagyonnyilatkozatot adtak le.

Tisztelt Asszonyom/Uram! Értesítem Önt, hogy 2008. január 1-jétől hatályba

lépett az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi

CLII. Törvény, melynek 26.§ (4)-(5) bekezdése szerint a törvény hatályba lépé-

sét megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójánál tárolt és nyilvántartásba

vett nem nyilvános vagyonnyilatkozatokat 2008. június 30-ig meg kell semmi-

síteni, ha a kötelezett azokat 2008. március 31-ig nem kéri vissza. A törvény

26.§ (6) bekezdése alapján a központi közszolgálati hatóságnak a tárolt va-

gyonnyilatkozatokat 2008. június 30-ig meg kell semmisítenie.

Fentiek értelmében:

1. a Polgármesteri Hivatal Személy- és Munkaügyi Irodáján tárolt vagyonnyi-

latkozatokat 2008. március 31-ig személyesen - a  technikai azonosító kód

ellenében - lehet visszakérni. A határidő jogvesztő, mert ezt követően a va-

gyonnyilatkozatok megsemmisítésre kerülnek;

2. a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrzési Irodánál tárolt példányok nem

kérhetők vissza, azokat mindenképpen megsemmisítik. – DR. VITÁRIS EDIT, JEGYZŐ

VÁROSHÁZI ESTÉK 
Tavaszi koncert a MÁV Szimfonikus

Zenekar fellépésével, 2008. már-

cius 1-én (szombaton) Városhá-

zánk Dísztermében (1041 Bp., Ist-

ván út 14.) 19 órakor. Az ingyenes

belépők a Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Irodáin igényel-

hetők (Bp. IV. István út 15. és Haj-

ló u. 42-44)

Műsor: 

Mozart: Sinfonie Concertante,

Kodály: Epigrammák,

Richard Strauss: Till Eulenspiegel

einmal anders

BEZÁR AZ OKMÁNYIRODA
Tájékoztatom T. Ügyfeleinket, hogy

az Okmányiroda 2008. február 29.-

én és március 4.-én technikai okok

miatt zárva tart. Megértésüket

köszönöm. 

DR. VITÁRIS EDIT, JEGYZŐ

Meggyőző többséggel 

Elfogadták az idei
költségvetést 

KözéletKözélet

L

FELHÍVÁS
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– A kívülálló szá-

mára minden bi-

zonnyal ez az ol-

vasata, de jóma-

gam nem a pá-

lyán túlról, és

nem is a pálya

széléről érkeztem

– kezdi sportha-

sonlattal e férfias

erényeket is megkövetelő pályán a 46

éves pedagógus. Tizenöt  éve vagyok a

KOB delegált tagja. Négyszer voltam

képviselőjelölt az Újpestért Egyesület-

tel mindenkor közös választási szövet-

ség tagjaként, MDF-es politikusként.

Talán a sors fintora, hogy éppen most

lettem képviselő, amikor csak a kom-

penzációs listán  szerepeltem.   

- Gondolt arra  egyáltalán , hogy  „menet

közben”  bekerül? 

– Nem. Számomra is meglepetés volt,

hogy elődöm köztisztviselői munkaköre

miatt elköszönt társadalmi megbízatá-

sától.  Mivel a pártok közötti politikai

megállapodás értelmében a KOB elnö-

köt is a választási szövetség jelöli, így

lettem a bizottság elnöke is, ami igen-

csak megtiszteltetés számomra. Csupán

egy képviselő társam tartózkodó szava-

zatán múlt, hogy most nem azt írhatja:

egyhangú szavazattal. Számomra ez azt

jelenti: nemcsak befogadtak, hanem bi-

zalmukba is fogadtak. Indulásnak nem

is kívánhatnék többet. 

– Miközben az a vélemény járja: elődje

bizonyos kérdésekben sokkal árnyaltab-

ban, fogalmazzunk úgy: diplomatikusab-

ban fogalmazott annál, amire Önnel kap-

csolatban sokan számítanak.

– Amióta az újpesti közéletben részt ve-

szek, azóta ismerem dr. Chikány Gábort

is, mindig is jól tudtunk együtt dolgoz-

ni. Elnökként a végzett munkája példa-

értékű számomra is. Kritikusaim minden

bizonnyal arra az egy évvel ezelőtti,

nyilvános bizottsági ülésre emlékeznek,

amikor  szülők és képviselők, önkor-

mányzati vezetők egyaránt  indulatok-

kal tarkított módon fogalmazták meg az

újpesti iskolarendszer átalakításával

kapcsolatos terveiket és a bírálatukat.

Én is. Egy évvel a történtek után úgy vé-

lem, az élesebb hangnak és a határozott

fellépésnek volt köszönhető, hogy bár a

közoktatásnak Újpesten is voltak vesz-

tesei, de korántsem annyian, mint

amennyien lehettek volna, ha elhamar-

kodott döntés születik. Jómagam gya-

korló pedagógusként, intézményveze-

tőként és szülőként élem meg a közok-

tatás anomáliáit, amelyeket összetett

társadalmi problémaként értékelek és

igyekszem kezelni. Mindenesetre az a

célom, hogy Újpesten az oktatás – mint

stratégiai ágazat – visszanyerje korábbi

stabilitását, támogassam a fenntartó és

az intézmények közötti, bizalomra épü-

lő munkakapcsolatot, elősegítsem a

döntések széleskörű megalapozottsá-

gát. Remélem, az önkormányzat és az

ágazat vezetői a kerületi oktatáspolitika

előbbre vitelében kompromisszumra

kész személyt ismernek meg bennem. 

– Említette, hogy az Ön esetében is a

gyakorlat teszi a mestert, pedagógus… 

– Belvárosi iskolaigazgatóként nemcsak

az újpesti közoktatást ismerem. Tanul-

mányaimra visszatekintve: első diplo-

mámat a zsámbéki tanítóképző főiskolán

szereztem, majd a közoktatásban egyre

inkább meghonosodó Zsolnay program

módszertanát sajátítottam el és ebben

lettem szakmai munkaközösség-vezető.

Innen egyenes út vezetett a néptánc ok-

tatói és a szaktanácsadói képesítés meg-

szerzéséhez, majd a Műszaki Egyetem

közoktatás-vezetői szakát végeztem el.

Közben felsőfokú grafológiai, később

írásszakértői képesítést is szereztem. A

‘90-es években lettem közoktatási szak-

értő, tavaly pedig befejeztem Pécsett a

jogi egyetemet.

– Nem túlzás ez? Van egyáltalán szabad-

ideje? 

– Engem nagyon sok minden érdekel,

már kislány koromban minden héten más

és más akartam lenni. Kikapcsolódásban

is az aktív pihenést részesítem előnyben.

Ahogy mondani szokás, családi támoga-

tás nélkül semmi sem lehetséges, de úgy

érzem, engem a gondviselés is megsegít.

A fiunk harmadéves joghallgató, abban a

szerencsés helyzetben van, hogy minden

iskoláját Újpesten végzi. Szabadidőmben

szívesen festegetek. Voltam már helye-

zett újpesti pályázaton is, jeligés pálya-

művel. - B. K.

Másfél évvel a helyhatósági  választásokat követően Molloné dr. Balog

Éva személyében új tagja van a képviselő-testületnek. Az Újpestért

Egyesület színeiben érkező képviselő asszony a legutóbbi ülésen le-

tette az esküt, majd megválasztották az önkormányzat Közművelődé-

si, oktatási bizottsága (KOB) elnökének is. A kívülálló számára mind-

ez villámgyors döntésnek-, és politikai karriernek tűnhet…

Nem  a pálya széléről
KözéletKözélet

– Most aktuális Újpesten a helyi önkor-

mányzat költségvetésének elfogadása.

Mi az, ami ezzel kapcsolatosan különle-

ges változás az elmúlt évekhez képest? 

– Kiderült, hogy mégsem annyira stabil

az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Most a legfontosabb, hogy törekedjünk

az egyensúly fenntartására. Véleményem

szerint az új önkormányzat összetétele, a

többség egy kicsit dinamikusabban és

bátrabban nyúlt azokhoz az ügyekhez,

amelyek eddig valamilyen okból nem ke-

rültek előtérbe. Ilyen például a fejleszté-

si koncepció kialakítása. Ezügyben már

gyakorlati lépések is történtek – mondja

dr. Gergely Zoltán, az MSZP képviselője.

– Ön orvosként jobban belelát az egész-

ségügy helyzetébe. 

– Egy ilyen, az egész országot érintő

ügy valamilyen szintű rendezése nem

Újpesti méreteket igényel. Hozzátarto-

zik, hogy az elmúlt ciklusokban az ön-

kormányzat kötelezettségét illetően, az

egészségügyi ellátás jól működött, a

privatizálás során sem merült fel külö-

nösebb gond. Az újpesti önkormányzat

vezetése is igyekszik valamilyen formá-

ban a lakosság hosszú távú egészség-

ügyi ellátását biztosítani. Úgy is, hogy a

fővárossal olyan egyezséget hozzunk

létre, amely hosszabb távon talán a gaz-

daszellemet részünkről erősíti. Ez első-

sorban a járóbeteg ellátásra vonatkozik,

hiszen az eddigi tapasztalatok más kerü-

letekben megelégedettséget mutattak. 

– Most pozitív változás reményéről be-

szélünk, mégis mintha az emberek el-

vesztették volna a hitüket a jelenben.

Mintha belefáradtak volna a fejük felett

zajló harcba. 

– Hogy fáradtak-e vagy fásultak-e, azt

nem tudnám konkrétan megmondani.

Az tény, hogy a magyar közéletben

megfigyelhető, hogy a szavazásra jogo-

sult emberek jelentős része mintha leült

volna kicsit. Nem tudni, hogy ez a poli-

tika bűne, vagy olyan helyzetben élnek

az emberek, amikor kevésbé érdekli

őket ez a téma. Kétségtelen, hogy van

egyfajta elkülönülés a napi esemé-

nyektől, politikától, közélettől. Lehet,

hogy ez a rendszerváltás természetes

eredménye, de tény. Kérdés, hogy a két

politikai oldal egymásnak feszülése

mennyire tehet erről. Ezt majd a polito-

lógusok eldöntik. 

– Nem fáradt még bele ebbe a csatáro-

zásba? Nagyon sok erőt, energiát kivehet

egy emberből a közéleti „harc”.

– A közösségi munkában nem is tudom,

hogy el lehet-e fáradni igazából. Úgy

gondolom, vagy arra születik az ember,

vagy nem. Vannak kudarcok, csalódások,

de ezeket figyelembe véve sem merült

még fel bennem az, hogy megbántam

volna a jelölést, a képviselői munkát. Ez

valahogy mindig attól függ, hogy éri-e az

embert olyan behatás – akár közéleti –

ami kicsit felingerli. Ilyenkor felmerül,

hogy miért ne vegyek benne részt az ak-

tív munkámmal vagy éppen csak a véle-

ményemmel.  Káposztásmegyeri egyéni

választókerületi képviselőként és

lakóként egyaránt örömmel tölt el az a

fejlődés, építkezés ami az utóbbi időszak

sajátja. Örülök, hogy ennek részese

vagyok.

– Tagja a Népjóléti-, Vagyonnyilatkozat-

és Összeférhetetlenséget vizsgáló  bizott-

ságoknak. Melyik a nehezebb feladat?

– A mandátumvizsgáló bizottság egy for-

málisabb, évente csupán két-három alka-

lommal ülésező bizottság. A Népjóléti bi-

zottság a bázis, már több cikluson keresz-

tül. Az egy kemény dolog, embert próbáló

feladat. Rossz szociális körülmények kö-

zött, rossz önkormányzati lakásstruktúrá-

val kell dönteni emberek sorsáról, támo-

gatásukról, arról, hogy egy akármilyen, de

lakáshoz jusson. Van úgy, hogy egyetlen

valós lehetőségre tizen, tizenöten pá-

lyáznak. Sokszor több nemzedék lakik

egy helyiségben, s ilyen körülmények

között próbálják megoldani, hogy a gye-

rek tanulni tudjon. De nincs például asz-

tal vagy szék, az ágyon, ahol alszik, ott

kell a leckéjét megoldani. Nehéz dönté-

seket kell meghoznunk minden egyes

pályázatnál, de öröm látni, hogy akiknek

sikerül lakáshoz jutniuk, milyen örömmel

és igyekezettel próbálják az életüket to-

vább javítani. – T. K.

Bölcs és józan 
döntések szükségesek

KÉPVISELŐK KÖZELKÉPEN – 19. VÁLASZTÓKERÜLET



6

últ év decemberében kezdő-

dött meg az Izzó lakótelepen

az újpesti járda-felújítási

program következő állomása.

A helyi lakóközösségek és az Izzó óvoda

telkén építkező Schinn ingatlanforgal-

mazó cég között született egy megálla-

podás az önkormányzat segítségét is ki-

kérve, a környéki járdák felújításáról. A

régi, rossz állapotú burkolatokat modern

felület váltotta fel, a garázsbehajtókat

szintén ehhez igazodva újították fel. 

– Amikor elkészültek a munkával, több

lakossági bejelentést is kaptam a körzet

képviselőjeként – nyilatkozta a lapunk-

nak Juhász László (MSZP) képviselő. 

– Volt, ahol a járdaszél bukkanója, volt

ahol a garázslehajtó szűkössége okozott

gondot. Úgy véltük, hogy a költségtöbb-

let vállalásával együtt kötelességünk

pontosan a lakosság igényeihez igazítani

a felújítási munkákat, hiszen hiába szép a

viacolor járdaburkolat, ha „járhatatlan”.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester

már az idei, elfogadott költségvetés

számadataival alátámasztva erősítette

meg a történteket:  

– Az elmúlt év

végén az Izzó la-

kótelepi járdák

f e l ú j í t á s á v a l

m e g k e z d ő d ö t t

egy fejlesztési fo-

lyamat, melyet

Budapest Főváros

IV. Kerület Újpest

Önkormányzata a „Kézzelfogható Ered-

mények” Program keretében az idei év-

ben tovább kíván folytatni.

A fentiek szellemében Önkormányza-

tunk a Fejlesztési Csomagon belül a

2008. évi költségvetésben járdaépítésre

40 millió Ft-ot, míg parkoló építésére 50

millió Ft-ot tervezett. 

A régi, töredezett aszfalt helyett –

mely nem engedi lélegezni a talajt –

olyan viacolor járdákkal kívánjuk ellátni

Újpest utcáit, melyek a tartósság szigorú

kritériumán túl, esztétikailag is hozzájá-

rulnak kerületünk szebbé tételéhez. To-

vábbi előnye, hogy ez a megoldás a köz-

művezetékekhez való hozzáférést, illetve

helyreállítást is könnyebbé teszi. Mind-

ezeket figyelembe véve úgy döntöttünk,

hogy az idei évtől a beruházók esetében

is előírjuk, hogy a kivitelezés során via-

color burkolattal kötelesek ellátni illetve

helyreállítani a járdákat. – H. P.

…Ám nem macskaköves úton, amint a sláger mondja. Az Izzó lakó-

telepen is elindult a városszépítés, bár nem zökkenők nélkül, de

mára zökkenésmentesen. A lakossági kérések alapján módosítot-

tak a felújításon.

Járom az utam

M

odernitás és múlt találkozott február 14-én: kihirdették az Angol Tago-

zatos Általános Iskola által, Bartos Pál tanár úr ötlete nyomán kiírt „100

éve város Újpest” elnevezésű pályázat eredményét. A kiírás olyan számí-

tógépes alkotásokat várt a diákoktól, amelyekben a maguk fantáziája

szerint mutatják be a 100 éves Újpest múltját és jövőjét, gyerekszemmel. A verseny

komolyságát bizonyította, hogy kilenc kategóriában is díjakat nyújtott át a szakmai

zsűri nevében Belán Beatrix oktatásügyi és kulturális alpolgármester Mező János

igazgató úr segítségével az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ új, Lőrinc utcai

helyiségében. 

Az igen értékes számítástech-

nikai ajándékokkal jutalmazott

művek dobogósai Magyar Szabi-

na és Tóth Dániel a Könyves Kál-

mán Gimnázium tanulói, máso-

dikként Czaffit Bernadett és

Galanics Mercedesz a Megyeri

Úti Általános iskolából, első he-

lyezettként pedig Bleischer Nóra

az Angol Tagozatos iskolából. A

nyertes művet az éles szemű

zsűri főként az esztétikai hatásá-

ért jutalmazta. Az indoklás szerint: „…a mű szerkesztése arányos, a képek kivite-

lezése, tartalma minőségi, az elrendezésben következetes. A képek és szövegek

elhelyezésükben is és tartalmilag is jól illeszkednek egymáshoz. A választott té-

mát a megfelelő mélységben mutatja be. A szövegek megfelelnek a történelmi

hűségnek, a forrásokat pontosan megjelölte. Az animáció nagyon gazdag, de nem

túlzó, nem csak az érdeklődés fenntartását szolgálja, hanem az olvashatóságot is

biztosítja.” – H. P.

100 év gyerekszemmel

M

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Helyi hírekHelyi hírek
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– Ki vagy mi motiválta Ágota nénit egy

ilyen témájú kiállítás szervezésére?

– A motiváció gyerekkoromból fakad,

amikor először találkoztam roma csalá-

dokkal, emberekkel. A nyáron alkalmam

nyílt egy alkotótáborban fotósorozatot

készíteni cigány sorsokról, házakról és

a bennük élő emberekről; alkalmam

nyílt a beszélgetésre, megismerhettem

a szokásaikat, gondolkodásmódjukat.

Akkor fogalmazódott meg bennem,

hogy megfestem az érzéseimet. Az él-

ményekhez hozzájárult a Nemzeti Galé-

riában tett látogatásunk. A mi célunk az

volt, hogy a felkészülés során a gyere-

kek egy kicsit más szemmel nézzék a

romákat, azáltal, hogy megismerjük az

életútjukat.       

– Hogyan fogadták a szakkörös gyerekek

a tervezett kiállítás témáját? 

– A kiállítás témáját először vegyes ér-

zéssel fogadták, de azt hiszem, az alko-

tás hosszú hetei, hónapjai alatt sikerült

a gyerekekben egyfajta szemléletvál-

tást kialakítani, mivel megismerhették

ezt a hányatott sorsú népet,  közelebb

kerültek ehhez az első pillanatban szo-

katlan témához, bár erről őket kell

megkérdezni.

– Milyen érzés volt találkoznotok egy

egyszerre távoli és mégis közeli kultúrá-

val?

– Nem tudtam véleményt alkotni addig,

amíg nem ismerkedtem meg közelebb-

ről a történelmükkel és a kultúrájukkal

– mondta Kiss Orsolya. – Igazából ben-

nem is volt előítélet, de rengeteget be-

szélgettünk Ágota nénivel és a Nemzeti

Galéria kiállítása is sokat elárult az éle-

tükről, a sorsukról, megismertem őket. 

– Milyen érzés volt a saját műveiteket

látni és a kiállítás különleges hangulatát

megérezni? 

– Engem is megdöbbentett a látvány,

hiszen ekkora erőre nem gondoltam.

Amikor fölkerültek a képek, illetve az az

enteriőr… Szinte hihetetlen számomra,

hogy sikerült azt a színvilágot visszaad-

ni, amit láttunk a Galériában, azt a han-

gulatot, amiről beszéltünk, amivel kí-

sérleteztünk: hogy próbáljuk bemutatni

gyerekszemmel a cigánysorsokat.

– MOSA DIANA
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assan szappanopera-jelleget ölt

a komoly üzleti álláspontokat vé-

dő s döntögető per újabb epizód-

ja. Mint ismeretes, Újpest önkor-

mányzata azért indított (a 2002-es pró-

bálkozás után) újabb pert, hogy egy

időközben módosított, a birtokháborí-

tásról szóló rendelkezésre hivatkozva

akkor is jogosnak ítélhető a zajszint za-

varó hatását, ha az nem is éri el a tör-

vényben előírt kritikus határértéket.

Mindezt Újpest vezetése – lakossági pa-

naszokra hivatkozva – azzal a kérelem-

mel toldotta meg, hogy a bírói ítélet a

jogerős döntésig előzetesen is mondja

ki a per tárgyát képező nyitvatartási idő,

illetve koncertprogramok korlátozását. 

Mindezt a Sziget Kft. képviselői termé-

szetesen az ellenkező előjellel igyekeznek

védeni, mindkét fél saját igazát bizonyító

szakértői véleményekkel próbálja alátá-

masztani, idáig kevés eredménnyel. A

fesztiválgazdák aggodalma érthető, hiszen

közel ötmilliárdos üzleti tranzakciót veszé-

lyeztet a per – esetleges – negatív ítélete,

mellyel korlátoznák a programok heti esti

működését. Annak ellenére, hogy az elmúlt

év végén szinte az egész magyar sajtó tele

volt a Sziget és Újpest párbajával, meghök-

kentő módon a február 14-i tárgyalásról

már jóval szűkszavúbb jelentések tudósí-

tottak – ha egyáltalán ez megtörtént. 

– Nem csoda – nyilatkozta az ese-

ményt kommentálva dr. Kató Balázs –, hi-

szen olyan abszurd kifogásokkal éltek a

döntés elhalasztásának érdekében, hogy

azt valószínűleg kevésbé szívesen látnák

viszont a lapok címoldalain, mint az előző

év végén kavart médiavihart. Két hivat-

kozási alapot találtak, amelyekkel ha-

lasztást csikartak ki a bíróságtól a követ-

kező, május 22-i ítélethozatalig eltolva a

döntést. Az egyik „érvük” a bíróság által

kirendelt igazságügyi szakértő díjazását

kifogásolta, kérve a bíróságot, hogy ezt

vessék össze az általános gyakorlattal,

mert szerintük eltérő mértékű a honorá-

rium az addig megszokott hasonló díja-

zásoktól (a bíróság által kijelölt szakértő

jelentését a fesztivál Újpestet érintő

hangkulisszáit negatívan értékelte). A

másik megrendítő próbálkozásuk a bizo-

nyítási eljárást igyekezett kiterjeszteni,

mondván: olyan hangfelvételek birtoká-

ban vannak, amelyek egyértelműen bi-

zonyítják – szerintük – hogy a fesztiválzaj

nem érintheti bántóan az újpesti lakosok

éjszakai pihenését. Arról, hogy ezek a

felvételek hol, mikor, milyen körülmé-

nyek között készültek, nem szólt az elő-

terjesztésük. Nos, empirikus bizonyíté-

kaink nekünk is vannak, de szeretnénk

megragadni az alkalmat, hogy az Újpesti

Napló széleskörű olvasottságával élve

megkérjük Újpest lakosságát: bárki, aki a

tavalyi, 2007-es Sziget Fesztivállal kap-

csolatban hangrögzítést végzett újpesti

otthonából akár audio-, akár videó-

felvevővel, jelentkezzen az Újpesti Napló

szerkesztőségénél vagy az önkormány-

zatnál a 2313-101-es telefonszámon a

209-es melléket kérve. Minél több adat

áll a rendelkezésünkre, annál meggyő-

zőbben bizonyíthatjuk az igazunkat ön-

magunk nyugalma, Újpest érdekében. 

Az immár elkerülhetetlen ítélethozatal

május 22-én várható. Az eredményről ter-

mészetesen beszámolunk lapunkban.– H.P.

Legutóbb január 11-én adtunk hírt a Sziget Fesztivál és az újpesti önkormányzat között zajló bir-

tokháborítási perről. Akkor úgy váltunk el dr. Kató Balázstól, az önkormányzat jogi tanácsnokától, hogy

február 14-e után már a bírói döntésről tudunk beszámolni. Nem így lett.

Helyi hírekHelyi hírek

Újpest bizonyítékot kér a lakóitól

Kivár a Sziget Fesztivál

L

A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központban február 25-ig látogatható a Cigánysorsok gyerek-

szemmel című kiállítás, melynek ötlete és megvalósítása Vincze Zoltánné rajztanárnőnek, Ágota néninek

köszönhető. Vele és a tanítványaival készült az alábbi interjú.

Cigánysorsok - gyermekszemmel
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magunk mögött hagyott eszten-

dő decemberi képviselő-testü-

leti ülésén hangzott el először,

hogy az Újpestért Egyesület

önkormányzati képviselői a politika

minden lehetséges  eszköztárát felvo-

nultatva és alkalmazva kívánják felhívni

a fővárosi városvezetők figyelmét a 3-

as metró Újpest központban félbema-

radt beruházására. Az egyesület vala-

mennyi önkormányzatban képviselettel

rendelkező pártot megnyert az ügynek,

a képviselő-testület e témában meg-

született határozatai egyhangú támo-

gatottsággal születnek, s minden bi-

zonnyal így lesz ez a jövőben is, hiszen

az ígéretek szerint minden testületi

ülésen szóba kerül, majd önkormányza-

ti határozattá formálódik a metróépítés

igenlése.

Újpest polgármesterét, dr. Derce Ta-

mást, most arról kérdeztük: mi adja a

testületi „petíció” apropóját, miért

pont most került előtérbe a kék metró

ügye:

– A metróépítés félbemaradt ügye

sohasem került le végleg a fővárosi és

az újpesti ügyeket taglaló, megoldatlan

ügyek hosszú listájáról. Önkormányza-

tunk eddig is minden lehetséges fóru-

mon kifejezte már jogos igényét a met-

ró építése érdekében. Úgy vélem, hogy

azok, akik villamossal, autóbusszal,

vagy autóval közlekednek, nap, mint

nap tapasztalják a Káposztásmegyerig

tartó metró hiányát. Legfeljebb nem

emlegetik fel naponta, hiszen a  város-

központi végállomás kialakítása és át-

adása óta már 18 év telt el, felnőtt és

nagykorúvá vált ezen idő alatt egy új

nemzedék. Mivel közlekedni kell, tudo-

másul kellett vennünk a tényt, ugyan-

akkor elfogadni továbbra sem tudjuk a

helyzetet, és minden egyes metróépí-

tési hír felkorbácsolja a kedélyünket. Ez

történt nemrégiben, amikor felröppent

a hír, hogy a főváros kivinné a 4-es

metrót Budaörsig. Budaörs és Újpest lé-

lekszámának összehasonlítása, vala-

mint a városrészünkön áthaladók for-

galma leginkább a 3-as metró befeje-

zését indokolná. És akkor még nem be-

széltünk arról: hány ezer ember számá-

ra volt csábító ajánlat, hogy nemcsak

szép új lakása lesz Káposztásmegyeren,

hanem gyors közlekedése is.

– Napjainkban, amikor az épülő 4-es

metró is viták forrása, az állomások szá-

ma is vitatott, horribilis összegek jelzik a

költségeket, mennyire keltheti fel a fő-

városi önkormányzat vezetőinek figyel-

mét a 3-as metró elmaradt nyomvonalá-

nak ismételt felemlegetése? 

– Nincsenek illúzióim sem nekem,

sem a képviselő-testületnek. Nem gon-

doljuk azt, hogy ha a képviselő-testü-

leti határozataink megérkeznek a fő-

polgármesteri hivatalba, azonnal dön-

tés születik a metró meghosszabbításá-

ról. Ez ideig két testületi ülésünk hatá-

rozata maradt már válasz nélkül. A

megküldött  határozatot  és  a kísérőle-

velemet – amely bizony nem „könnyű”

olvasmány – erkölcsi nyomásnak szán-

juk, szánom. Azzal vádolom a fővárosi

városvezetőket, hogy becsapták az

újpestieket, amikor az ígéretek ellené-

re nem történt semmi a metró- építés-

ben, nem teljesítették feladatukat, em-

lékeztetek arra, hogy jelentős kár érte

önkormányzatunkkal együtt azokat,

akik a kijelölt nyomvonal mentén lak-

tak, hogy  évekig nem lehetett szanálni

az ott lévő épületeket. Az újpestiek is

újfent szembesülnek eme tényekkel.

Nem tagadom, per indítását is fontol-

gatja önkormányzatunk, hiszen a Pol-

gári Törvénykönyv ismeri az úgyneve-

zett biztatási kár fogalmát. Ami a költ-

ségeket illeti, számomra azt jelzi: a

metró építése esetünkben nem pénz-

kérdés, hanem politikai döntés hiánya.

Egy 511 milliárdos beruházás további

30 milliárd forintos megtoldása nem az

anyagiakon múlik. Újpest közlekedése

már most katasztrofális, hiszen az agg-

lomerációból érkezők, és a Káposztás-

megyeren lakók metró közeli parkolás-

ra egyaránt a városközpontot használ-

ják. Az átmenő forgalmat pedig min-

denképpen megnöveli az őszre elké-

szülő Megyeri híd forgalma. Az Árpád

híd és a Margit híd kényszerű lezárása

sem fest szebb közlekedési előrejelzést

ránk nézve…

– Az Újpestért Egyesület hogyan tud-

ta felsorakoztatni támogatásként a tes-

tület valamennyi képviselőjét?

– Szerencsére nem ez az első eset,

hogy Újpest érdekében sikerül közös

nevezőre jutni. Miközben arról évek óta

vitázunk a testületben egymással, sza-

bad-e, kell-e Újpesten a fizető parkolást

bevezetni, jól tudjuk nem kerülne ez szó-

ba, ha Káposztásmegyeren a metró vég-

állomásával együtt  megvalósult volna  az

a P+R parkoló, amely a vasúti sín és a vil-

lamos nyomvonala között több ezer autó

befogadására lenne alkalmas. Ily’ módon

egyetértettünk a petíció megfogalmazá-

sában, és abban: valamennyi szervezet

felkéri a fővárosi közgyűlésben is részt

vevő képviselőit a téma felkarolására, ar-

ra, hogy minden  lehetséges fórumon is-

mételten adjanak hangot az újpestiek jo-

gos igényének. – B. K.

Helyi hírekHelyi hírek

Újpest központ - végállomás 
Az úgynevezett kék metró első szakaszát 1976-ban már átadták a Deák tér és

a Nagyvárad tér között. A 2. szakasz 1980-ban készült el. Ekkor a Nagyvárad

tér és Kőbánya-Kispest, majd egy évvel később a Deák tér és a Lehel tér

közötti szakaszt helyezték üzembe, amit 1984-ben az Árpád hídig tovább

építettek. Jelenlegi formájában 1990 óta létezik, ugyanis ekkor adták át az

Árpád híd és Újpest városközpont közötti szakaszt. Az eredeti tervekben

szerepelt a vonal meghosszabbítása Káposztásmegyerig. Káposztásmegyeren

a végállomás és a járműtelep helyét ki is hagyták. A pénz és a politikai akarat

hiánya miatt azonban ez a beruházás várat magára. 

(Forrás: Wikipédia. A szabad lexikon)

A

dr. Derce Tamás, polgármester
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TISZTELT ÚJPESTI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A Magyar Köztársaság elnöke 2008. már-

cius 9. napjára országos ügydöntő nép-

szavazást írt, a következő kérdésekben:

1. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvő-

beteg-gyógyintézeti ellátásért a je-

len kérdésben megtartott népszava-

zást követő év január 1-jétől ne kell-

jen kórházi napidíjat fizetni?”

2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a házior-

vosi ellátásért, fogászati ellátásért és

a járóbeteg-szakellátásért a jelen

kérdésben megtartott népszavazást

követő év január 1-jétől ne kelljen

vizitdíjat fizetni?”

3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami-

lag támogatott felsőfokú tanulmányo-

kat folytató hallgatóknak ne kelljen

képzési hozzájárulást fizetniük?”

Az országos népszavazáson a választói

névjegyzékben szereplő –  választójog-

gal rendelkező és magyarországi lakó-

hellyel rendelkező – nagykorú magyar

állampolgár vehet részt. Minden újpes-

ti választópolgár 2008. február 22-ig

névre szóló „Értesítő”-ben (ún. kopog-

tatócédula) kap tájékoztatást a név-

jegyzékbe vételéről, valamint arról,

hogy mikor, hol és milyen okmányok

bemutatásával lehet szavazni.

Szavazni Újpesten 86 darab szavazó-

körben lehet. Az újpesti választópolgár-

ok többsége ugyanabban a szavazókörben

adhatja le szavazatát, mint ahol eddig

szavazott. Felhívom azonban minden

választópolgár figyelmét, hogy ameny-

nyiben 2008. február 22-ig nem kap

„Értesítőt”, úgy a helyi választási iro-

dában érdeklődhet annak okáról. A név-

jegyzék 2008. február 20-27-ig, min-

den nap 16 óráig kerül közszemlére té-

telre. A névjegyzékből való kihagyás,

illetőleg törlés vagy névjegyzékbe való

felvétel miatt 2008. február 20-27-ig,

minden nap 16.00 óráig lehet kifogást

benyújtani. Ha a választópolgár a név-

jegyzékből kimaradt, akkor minél előbb

kezdeményezze a névjegyzékbe véte-

lét, mert a szavazás napján erre már nem

lesz lehetősége!

A választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény változása miatt a szavazat-

számláló bizottság a névjegyzékbe a

szavazás napján – az eddigi gyakorlat-

tól eltérően – nem vehet fel választó-

polgárt, kivéve az igazolással szavazás-

ra kijelölt szavazókört. Felhívom továb-

bá azon választópolgárok figyelmét,

akik a lakcímüket a névjegyzék elkészí-

tése után megváltoztatták (pl: költözés,

átjelentkezés), hogy őket az új lakcím

szerint illetékes helyi választási iroda

vezetője – a bejelentkezéssel egyidejű-

leg – veszi fel a választói névjegyzékbe,

és erről őt az új „Értesítő” átadásával

tájékoztatja. Ebben az esetben a helyi

választási iroda vezetője haladéktalanul

értesíti a korábbi lakcím szerint illeté-

kes jegyzőt, aki törli ezt a választópol-

gárt a névjegyzékből.

Mi tegyen az a választópolgár, aki a

népszavazás napján Magyarországon, de

nem a lakóhelyén tartózkodik? A lakóhe-

lyétől távol lévő (nem az állandó lakóhe-

lyén tartózkodó, és szavazni kívánó) vá-

lasztópolgár igazolással szavazhat.

IGAZOLÁST KÉRNI

a.) személyesen vagy meghatalma-

zott útján a lakóhely (állandó lak-

cím) szerinti polgármesteri hiva-

talban a 2008. március 7-én 16

óráig lehet kérni. 

b.) igazolás ajánlott levélben is kér-

hető, feltéve, hogy az illetékes

helyi választási irodához legkésőbb

2008. március 4-ig megérkezik. 

Az a választópolgár, aki igazolást kért

és állandó lakóhelyétől távol van (pl:

elutazik, gyógykezelésen vesz részt,

rokonlátogatásra megy), 2008. március

9-én csak abban a szavazókörben sza-

vazhat, melyet az igazolással szavazók

számára kijelöltek. Ez minden települé-

sen csak egy szavazókör lehet, mely Új-

pesten a 20. számú szavazókör. E szava-

zókör mellett további 85 darab szavazó-

kör áll rendelkezésére az újpesti válasz-

tópolgároknak a szavazás napján.

ÚJPESTEN A 20. SZAVAZÓKÖR CÍME: Szent

János Apostol Katolikus Általános Isko-

la, Budapest IV., Tanoda tér 6.

Ha az igazolás kikérését és kiadását

követően a választópolgár meggondolja

magát, és mégis a lakóhelye szerinti

szavazóhelyiségben szeretne szavazni,

2008. március 6-ig kérheti, hogy – az

igazolás bevonásával egyidejűleg – ve-

gyék vissza a lakóhelye szerinti szava-

zókörbe.

Ugyanebben a szavazókörben sza-

vazhatnak azok a választópolgárok,

akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre

vonatkozó jogszabály értelmében csak

az adott település – Budapest, IV. ker. –

megnevezését tartalmazza utca és ház-

szám megjelölése nélkül (pl: hajlékta-

lanok) A választás napján külföldön tar-

tózkodó választópolgárok a Magyar Köz-

társaság nagykövetségein és főkonzu-

látusain szavazhatnak abban az eset-

ben, ha a külképviseleti névjegyzéken

szerepelnek. A külképviseleti névjegy-

zékbe való felvételt 2008. február 22-

én 16 óráig lehet kérni.

A SZEMÉLYAZONOSSÁG ÉS A LAKCÍM

IGAZOLÁSA A SZAVAZÁS SORÁN

A szavazáskor az alábbi érvényes iga-

zolványok alkalmasak a személyazo-

nosság és a lakcím igazolására:

a) lakcímet tartalmazó személyazo-

nosító igazolvány („régi”, köny-

vecske formátumú)

b) személyazonosító igazolvány (kár-

tya formátumú) és mellette a lak-

címigazolvány (lakcímkártya), vagy

b) útlevél és mellette a lakcímiga-

zolvány (lakcímkártya), vagy 

c) 2001. január 1-jét követően kiál-

lított vezetői engedély (kártya

formátumú) és mellette a lakcím-

igazolvány (lakcímkártya).

Felhívom a figyelmét minden újpesti

választópolgárnak, hogy a lejárt érvé-

nyességű okmányokkal rendelkezők nem

szavazhatnak. A szavazásra abban az

esetben sincsen mód, ha a polgárt a bi-

zottság tagja, vagy tagjai személyesen

ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.

Fontos ezért, hogy a szavazás előtt vizs-

gálják meg okmányaik érvényességét,

és időben gondoskodjanak az érvényes

dokumentumok beszerzéséről.

HOGYAN SZAVAZHAT A MOZGÁSÁBAN

GÁTOLT SZEMÉLY?

A mozgásában gátolt személy szavazá-

sára mozgóurna útján van lehetőség. Ek-

kor – kérelemre – a szavazatszámláló bi-

zottság két tagja felkeresi a választópol-

gárt szavazásának lehetővé tétele érde-

kében. A választási eljárásról szóló 1997.

évi C. törvény változása miatt a mozgó-

urnás szavazásra vonatkozó igényeket

– a szavazás napja előtt a helyi vá-

lasztási iroda vezetőjénél csak

írásban lehet bejelenteni 

– a szavazás napján a szavazatszám-

láló bizottságnál lehet írásban be-

jelenteni.

Tájékoztatom a T. Választópolgáro-

kat, hogy az Országos Választási Bizott-

ság álláspontja szerint a mozgóurnával

történő szavazás a szavazóhelyiségen

kívüli szavazás kivételes esete, és kizá-

rólag a mozgásában gátolt választópol-

gár szavazásának biztosítására szolgál.

Tájékoztatok minden érdeklődőt,

hogy Újpesten a Helyi Választási Iroda

2008. február 20. napjától fogadja a vá-

lasztópolgárokat. A helyi választási iroda

vezetőjének neve: dr. Vitáris Edit jegyző

Helyi Választási Iroda Hivatali helyi-

ségének címe: 1042 Budapest, István út

15. (Új Városháza) II. em. 209.szoba,

Tel: 231-31-01/123 és 124 mellék.

Dr. Vitáris Edit, HVI vezető

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  4 .  S Z Á M
TájékoztatóTájékoztató

NÉPSZAVAZÁSI TUDNIVALÓK 

ISKOLA NEVE

Német Tagozatos Általános Iskola, Pozsonyi út 3.

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola, Tanoda tér 6.

Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző

Iskola, Árpád út 161-163.

Erzsébet utcai Általános Iskola, Erzsébet u. 31.

Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, 

Munkásotthon u. 3.

Szigeti József Utcai Általános Iskola, Szigeti J. u. 1-3.

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium, Erzsébet u. 69.

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola,

Lőrinc u. 35-37.

Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola,

Langlet u. 3-5.

Bajza József Általános Iskola, Bajza u 2.

Angol Tagozatos Általános Iskola, Fóti út 66.

Szűcs Sándor Általános Iskola, Ugró Gy. sor 1-3.

Megyeri Úti Általános Iskola, Megyeri út 20.

Karinthy Frigyes ÁMK Hajló u. 2-8.

Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző

Iskola, Lakkozó u. 1.

Babits Mihály Gimnázium, Tóth Aladár u. 20.

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium,

Bőrfestő u. 5-9.

Homoktövis Általános Iskola, Homoktövis u. 100.

SZAVAZÓKÖRÖK SZÁMA

1, 2, 3, 4

5, 20* , 21, 22

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

15, 16, 17, 18, 19, 23

24, 25, 26, 27, 28

29, 30, 31, 32, 33

13, 34, 35, 36, 37, 39

40, 41, 42, 43, 44

45, 55, 56, 57, 58

38, 46, 47, 51, 53, 54

48, 49, 50

61, 62, 63, 64

52, 59, 60, 66, 67, 68, 69

65, 70, 73

71, 72, 74, 76

75, 77, 80

78, 79, 81, 86

82, 83, 84, 85

Szavazókörök, Népszavazás 2008. március 9.

*csak igazolással szavazóknakLetölthető űrlapok: www.ujpest.hu
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z emlékplakettet a magyar kultú-

ra napja alkalmából vehette át

Tóth Anett, a gimnázium szak-

pedagógusa. Sokéves munkája

elismerése testesül meg ebben az Arany

Katedra plakettben. A díj persze egyál-

talán nem változtatott a munkához, a

gyermekekhez való hozzáállásán, hiszen

eddig is teljes odaadással, maximális

odafigyeléssel kezelte a kisdiákokat. 

Tóth Anett édesanyja óvodában dol-

gozott, mint mondja, a gyermekszere-

tete, a gyerekekkel való foglalkozás

igénye ebből az időből eredeztethető. A

középiskola után egyből a Gyógypeda-

gógiai Tanárképző Főiskolát választotta.

Levelező tagozaton, munka mellett sze-

rezte meg a diplomát logopédus sza-

kon, közben máris Újpestre szegődött, a

Langlet Valdemár iskolában dolgozott.

Azt megelőzően – mert ez bizony szoro-

san hozzátartozik a szakmai múlthoz -

gyermekfelügyelő volt egy állami gon-

dozottakkal foglalkozó általános isko-

lában. A gyerekek iránti felelősségtu-

dat itt alakult ki igazán. A Langletben,

amikor beindult a kis létszámú osztály,

akkor egy ilyen csoporttal foglalkozott,

ami nagyon kemény időszak volt szá-

mára. Mint mondja, mindig próbált a

legutolsó lehetőségbe is belekapasz-

kodni, amit esetleg nem tudott elsőre

megoldani, annak alaposan utána olva-

sott, utánajárt és érdeklődött. 

Amikor megépült a mai Csokonai Vi-

téz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium –

korábban Bőrfestő utcai Általános Isko-

la, már a kezdőcsapatba bekerült. Itt ki-

maradt néhány év, amíg otthon volt sa-

ját gyermekével, majd miután vissza-

tért, a fejlesztő pedagógiát folytatta.

Egyre inkább belemélyedt a fejlesztő

munkába, nagyon megtetszett neki,

gyakorlatilag a semmiből varázsolt elő

az iskolában két fejlesztő szobát. Ezek a

helyiségek azóta is büszkeségei az is-

kolának, a gyerekek számára pedig

egyszerűen varázslatosak. Vekerdy Ta-

más, a neves szakember is azt mondta,

látván a fejlesztő szobákat, hogy ha ne-

ki két ilyen helyiség állna rendelkezé-

sére, bizony könnyű dolga volna. 

- Harmincnégy éves pedagógiai múlt

áll mögöttem. A diploma után több

egyéb képzettséget is szereztem – me-

sélte a szakmai hátteréről Tóth Anett –,

testnevelési kurzust is – fókuszban az

alternatív testnevelés: Meixner Ildikó

néni módszerét – a dislexia prevenció

és redukációt is elsajátítottam, a ritmi-

kus sportgimnasztikát, a szenzoros in-

tegrációt, az  Ayres mozgásterápiát,

Oroszlán Péter tanulásmódszertanát,

Sindelar részképesség programot, hogy

csak néhányat említsek. 

A fejlesztő pedagógiai munka mellett

másodállásban egy diszlexia kísérleti

programban tevékenykedett Torma Ág-

nessel, volt tanárával. Másodállásban

logopédiai teendőket látott el az Árpád

Kórház pszichiátriai osztályán. Évek óta

gyakorlatvezető tanár az ELTÉ-n, ahon-

nan folyamatosan jönnek a gimnázium-

ba a diákok, hogy további gyakorlati is-

mereteket sajátítsanak el. 

S ha ez még mind nem elég - bár sok-

szor úgy tűnik, mintha mindezek akár

két sőt, három embernek is alig férné-

nek bele az idejébe –, az Önfejlesztő Is-

kolák Egyesületének régióvezetőjeként

is dolgozik Tóth Anett néhány éve. Or-

szágos konferenciájukon, mint közok-

tatási szakértő a korai fejlesztés, a

mozgás jelentőségét hangsúlyozza pre-

zentációival Szekszárdtól Szolnokig. 

Részt vett a SULINOVA által készített

életvitel és környezeti kompetencia

szintű programcsomagok elkészítésé-

ben. A testnevelés és sport program-

csomag kidolgozásában is nagy része

volt, amely a Nemzeti Alaptanterv része

lett volna a tervek szerint, ám ez sajnos

időközben elakadt valahol. 

– Álmom, vágyam az, hogy ez a test-

nevelési program megvalósulhasson –

mondja Anett. – A mozgás nagyon fon-

tos a gyerekek életében. Ezek a készsé-

gek nem csupán a testnevelés órán, ha-

nem tánc, a dráma által, egyéb módon

is fejleszthetők. Hiszem, hogy ha ez a

program megvalósulna, nagyon sokat

segítene a gyermekek fejlesztésében.

Köztudott, hogy most minden második

gyermek részképességzavaros, minden

ötödik gyermek diszlexiás. A szövegér-

tés szintén nem mutat jó eredménye-

ket. Ezen zavarokon a mozgás nagyon

sokat segítene. Szeretném elérni, hogy

az iskolánk udvarán is legyen egy olyan

fejlesztő eszközökkel felszerelt játszó-

tér, mely az egyensúly, a vesztibuláris

rendszer, a téri tájékozódás, a nagy-

mozgás fejlődését segítené elő. Hiszen

ebből alakul majdan a finommozgás,

mely az íráshoz, tanuláshoz elengedhe-

tetlen. 

Amikor Anett elvégezte azt a sok-sok

tanfolyamot, amelyek közül néhányat

fentebb felsoroltunk, úgy gondolta,

hogy tudását szívesen továbbadná kol-

légáinak is. Szervezett rögtön egy to-

vábbképzést, amelyre a kerületből is

érkeztek pedagógusok. Sok minden

szóba került, a csecsemőkori sajátossá-

goktól egészen az iskolaérett korig, a

kisiskolás fejlesztést is beleértve. A pe-

dagógusok az elméleti képzés mellett

gyakorlati tapasztalatokat is szerezhet-

tek. 

Tóth Anettről minden kétséget kizá-

róan megállapíthatjuk, hogy a szakmája

szerelmese. Nem féltékeny senkinek a

sikerére, a maga tudását bármikor képes

továbbadni, ismereteit lelkesen bővíti

tovább. A gyerekekről, mint csodálatos

kis értelmes emberkékről beszél, akik-

ből óriási dolgokat lehet kihozni. Szak-

mai elismerését az általa segített gyere-

kek sokasága támasztja alá leglátványo-

sabban. Sok sikert kívánunk neki a to-

vábbiakban is! – T. K.

A mozgás a fejlődés alapja
Arany Katedra Emlékplakettet kapott a Csokonai Vitéz Mihály 12évfolyamos Gimnázium fejlesztő pedagó-

gusa az idén. A megtisztelő elismerésre az iskola igazgatónője, Borosné dr. Kézy Zsuzsanna terjesztette

fel, az iskolavezetés javaslatára. 

A
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HirdetésHirdetés

Mit várhatunk a bioenergetikusunktól?
Ugye szeretnénk tudni, hogy egy nehéz élethelyzet (váratlan

betegség, anyagi veszteség, válás, haláleset, stb.) miért történik

meg velünk, és hogyan lehet minél hamarabb kikerülni belőle?

Ez az a problémakör, amelyben a bioenergetikus segíteni tud. Érteni mi, miért

történik velünk, körülöttünk, bennünk és tudni, hol a helyünk, mi a dolgunk a világ-

ban. Az egész élet egy fejlődési folyamat, egy lehetőség, melyben testünk tünetei

nagy tanítóink lehetnek. Ezt értelmezni és kezelni, vagyis magunkat meggyógyí-

tani a cél. Sorsunk megértésével, tudatos megélésével és közben a legjobb szelle-

mi és fizikai szinten tartva élni, felelősséget vállalva önmagunk fölött, ez a leg-

nagyobb erőnk lehet, hogy biztonságunkat többé már ne a külvilágban, az anyagi

világban keressük. Köles Rita bioenergetikusunk 1991 óta dolgozik hivatalosan,

mint természetgyógyász. Egyénre szabott öngyógyító technikákat tanít és rávilágít

életünk elakadási pontjaira.

Kezelést és teljes körű tanácsadást (életmód, táplálkozás, gyógykészítmények,

meditációk…) biztosít annak, aki felkeresi. Megtanítja betegeit, tanítványait arra,

hogyan tudják életüket a legnagyobb biztonsággal vinni a helyes úton!

SZOLGÁLTATÁSAI:

– állapotfelmérés testi és lelki szinten,

– sorselemzés,

– bioenergetikai kezelés,

– öngyógyító technikák tanítása,

– meditációs technikák,

– tanácsadás,

– karmikus kapcsolatok elemzése,

– szülők tanítása gyermekük gyógyítására,

– várandósoknak kommunikációs meditációk a babával.

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 

(x)

– Dr. Starcz Judit
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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.

Pénzre van szüksége?
Szabad felhasználású

G Y O R S H I T E L
Saját autó fedezettel

…csak egy bejegyzés és már gurulhat is tovább…
Jövedelem igazolás nélkül

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

Az Ön partnere: Takachi Észak-Pest
1046 Budapest, Homoktövis u. 1., 

Telefon: 06-1/230-1567, 06-30-498-8734, 06-20-253-8074 
www.hitel4.eu

Szeretettel várok mindenkit gyógy-
pedikürre, manikürre és műköröm

építésre az István téri piacnál.
Áraim: pedikür: 1800 Ft

műköröm: 3500 Ft
Katika: 06-70/294-5792; 

370-1906

TÁRSASHÁZKEZELÉS 
A IV. KERÜLETBEN
• Szakképzettség • Korrekt ár

• Könyvelői háttér • Precizitás

06-20-573-1500

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

Újpesti ingatlanokat 

keresünk és kínálunk 

eladásra!

Újpest Ingatlanközvetítő Iroda

380-4222, 789-9978

06-20/9582-957

Cím: 1043 Munkásotthon u. 18.

A Somos és Társai Ügyvédi

Irodában

WENDY STÚDIÓ
NŐI, FÉRFI, 

LENGYEL, HAZAI 
BŐR CIPŐK,

VALAMINT KISMÉRETŰ 
NŐI CIPŐK,

ESKÜVŐI 
ÉS ALKALMI CIPŐK

Budapest IV. ker. Templom u. 4.

Telefon: 06-30-250-5985

UROLÓGIA
Dr. Rózsahegyi József

főorvos 

orvostudomány kandidátusa

KEDD: 16.30-19.00

Előjegyzés: 350-0631

06-20/972-5592

1132 Budapest,

Babér utca 32. I. em.

Gönczöl és Babér utca sarok

Parkolás a VITALORG

szakorvosi magánrendelő

udvarán
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INGATLANT ELAD
� Eladó a IV. Klapka u. 23-ban, 435 m2-es telken,
361 m2 felépítménnyel rendelkező, teljes egészében
felújításra szóló ipari ingatlan, magánszemélytől. Te-
lefon: 06-30-966-2737.

� Hitel és szoc. pol ügyintézéssel, akár 0%- os ön-
erővel eladó Lőrinc utcában 2 szoba hálófülkés tégla
lakás. Ár: 9,9 MFt. Érdeklődni 12 után 06-70-267-
0431-es számon lehet. Ingatlanirodák ne hívjanak.

� Káposztásmegyer I-en, a Nádasdy utcában, 6.
emeleti, 1+2 félszobás, 65 m2-es, vízórás, erkélyes,
budai panorámás, felújított lakás, kulturált környe-
zetben tulajdonostól eladó. Irányár: 13 MFt. Érdek-
lődni: 06-70-282-4722

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

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

� Újpesten, 72 m2-es, építésszel átépített, extrán
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 villanegyedében 250 m2-es családi ház 150
nöl-es  telken eladó. Ár: 60 MFt Telefon: 06-30-
9213-154 

� Újpesten, az Izzó lakótelepen ,eladók 55 m2-es II.
és III. emeleti világos zöldövezeti, konvektoros laká-
sok, készpénzért. Ár: 12,5  MFt. Telefon: 06-20-490-
4721

� Tulajdonostól  eladó a Lőcsei utcában, csendes,
szép kertvárosi környezetben 657 m2-es össz- köz-
műves építési telek. 35%-os beépíthetőséggel. Je-
lenleg  65 m2-es házzal. Bontási engedéllyel, a telek-
re pedig érvényes építési engedély van. Irányár: 33
MFt. Telefon: 06-70-512-4108 

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

� Újpest  Izzó lakótelepen  4 emeletes ház  II. eme-
leti 56 m2-es felújított lakás 15 MFt. irányáron tulaj-
donostól eladó. Fűtése: cirkó. Telefon: 06-70-248-
7247

� Újpest Városközpont közelében, Csokonai utcá-
ban, zöld udvaros épületben eladó, kiváló állapotú
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 m2-es 1,5 szobás
komfortos lakás zöldövezetben eladó. Ár: 14 MFt. Te-
lefon: 06-30-215-5683. Ingatlanosok és csak néze-
getők kíméljenek!

� Újpest  központban másfél szobás, 37 m2-es fel-
újított lakás, téglaépítésű társasház második emele-
tén eladó, pincerésszel. Irányár: 12 MFt. Telefon: 06-
20-983-3390

� Káposztásmegyer II-n erdőnél a legszebb kisház-
ban 46 m2-es 1,5 szobás gardróbos nagyfürdőszobás,
franciaerkélyes, tehermentes második emeleti örök-
lakás 11.800.000 Ft. irányáron eladó. Telefon: 06-
30-952-6894

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

� Káposztásmegyeren eladó 4 emeletes ház 2. eme-
letén 1+2 félszobás, 55 m2-es erkélyes étkezős, jó
állapotú panellakás. Ár: 12 MFt. Telefon: 06-20-886-
2944 

� Újpest-Központban, Metróhoz közel eladó egy 41
m2-es garzonlakás, 2000-ben épült, tégla- építésű
házban, amelynek ablakai a belső udvarra néznek.
Csendes, világos, alacsony fenntartási költségű. Ár:
12,7 MFt. Telefon: 06-30-944-0435 

� IV., Újpest központjánál 36 m2-es 1 és félszobás,
parkettás, járólapos, redőnyös, V. emeleti lakás tu-
lajdonostól áprilisi költözéssel eladó! Irányár: 8,4
MFt. Tel.: 06-20-491-5494 vagy 230-6138 

� Dunakeszin, nyugodt csendes környezetben új épí-
tésű mediterrán jellegű 170 m2-es, alápincézett ház
eladó. A nappalihoz és az emeleti szobákhoz fedett te-
raszok tartoznak gyönyörű kilátással. A ház nem tető-
teres. Ár 45 millió Ft. Telefon: 06-30-900-7252

� Agárdi Gyógyfürdő mellett, új építésű, (fsz.+eme-
let+tetőtér) liftes társasházban, II. emeleti, panorá-
más, 26 m2-es, egyedi fűtésű, bútorozott garzonla-
kás, 2,6 m2-es erkéllyel, gk. beállási lehetőséggel
eladó. Eladási ár: 9,8 MFt. Telefon: 369-5214

� IV. Árpád úton, 12 lakásos karbantartott társasház-
ban, 37 m2-es, fsz-i, parkettás, galériázható, vízórás,
gázfűtéses, alacsony rezsijű, keleti tájolású lakás, kis
kerttel, 27 m2-es gk.-i tároló tulajdonjogával együtt
eladó. Eladási ár: 11,2 MFt. Telefon: 369-5214

� IV., Liszt F. utcában, 2002-ben épült, liftes tégla-
építésű társasházban, 95 m2-es, 2,5 szobás, I. eme-
leti, nagy erkélyes, cirkófűtéses, igényesen kialakí-
tott, összkomfortos, telefonos öröklakás garázzsal
eladó. Irányár: 30 MFt. Telefon: 369-5214

� Dunakeszi-Tóvárosban, 630 m2-es, összközműves,
parkosított, gondozott telken, 2004-ben épült, 3
szintes, 223 m2-es, 1+4 félszobás, duplakomfortos,
kiváló állapotban lévő családi ház eladó. Pincében
kétállásos, 55 m2-es garázs. Irányár: 53 MFt .Telefon:
369-5214

� IV. Nap utcában, 8 lakásos társasház II. emeletén,
48 m2-es, 1+félszobás, amerikai konyhás, cirkó-
fűtéses, teljesen felújított öröklakás, 13 m2-es udva-
ri gk.beállóhellyel eladó. Irányár: 14,4 MFt + 800 eFt.
Telefon: 369-5214

� Újpesten a Zrínyi utcában hat lakásos rendezett
udvarban lévő négy éve teljesen felújított másfél
szobás verandás házrész tulajdonostól eladó. Közös
költség nincs! Irányár: 13 MFt. Telefon: 06-20-520-
6690

� Nyár utcában tulajdonostól eladó 68 m2-es erké-
lyes, világos, jó elosztású, 4 emeletes panel negye-
dik emeletén. Beépített bútorok, felújított fürdő,
biztonsági ajtó, riasztó. Azonnal költözhető. Irányár:
13,2 MFt. Telefon: 06-70-708-0537

� Újpesten a Víztoronynál, 71 m2-es, I. emeleti, 2,5
szobás + étkezős, loggiás, jó állapotú panellakás el-
adó. Irányár: 12,4 MFt. Telefon: 06-30-646-9047

� Eladó Dunakeszi ipari területén a 2. sz. főút mel-
letti nagy forgalmú körforgalmi csomópontnál 6000
m2 saját tulajdonú ipari telek. 23.600,- Ft/m2. Tele-
fon: 06-30-949-1835

� IV., Bárdos Artúr utcában I. em. 72 m2-es, 2,5 szo-
ba, étkezős, gardróbszobás, erkélyes, felújított,
parkra néző lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 12,5
MFt. Telefon: 6-14 óráig a 06-70-547-1195 

� Káposztásmegyer I-en 4 emeletes ház 1. emeletén
93 m2-es, erkélyes, duplakomfortos, belső lépcsős, jó
állapotú panellakás és 16 m2-es garázs egyben eladó.
Irányár: 23 MFt. Telefon: 06-70-204-0551

� Újpesten az Attila utcában parkra néző 1,5 szobás
téglaépítésű, felújított, gázos, II. emeleti, erkélyes,
pincerészes 46 m2-es lakás eladó. Ár: 12 MFt. Tele-
fon: 06-30-854-2751

� Újpesten csöndes helyen, 53 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
D-NY-i fekvésű világos konyhás, napfényes, vízórás pa-
nellakás eladó. Irányár: 9,5 MFt. Tel.: 06-20-417-1375

� Újpesten újépítésű téglaházban, egyedi gázcirkós,
1+2 fél szobás, két erkélyes, tehermentes lakás egye-
di konyhabútorral, sarokkáddal eladó. Irányár: 20,8
MFt. Telefon: 06-20-314-8510

� Káposztásmegyer II-n, kiváló közlekedésnél, 2.
emeleti, 65 m2-es 1+2 fél szoba+étkezős,erkélyes te-
hermenetes, vízórás, jó állapotú lakás felújított fürdő-
szobával eladó. Telefon: 06-20-417-1375

� Újpesten a Szent László téren, cseréptetős tégla ház-
ban, alacsony rezsijű, 1. emeleti, 40 m2-es, gázfűtéses 1
szobás, étkező konyhás, jó állapotú lakás, egyedi konyha-
bútorral, tükrös gardróbszekrénnyel , saját tárolóval el-
adó. Irányár: 10,3 MFt. Telefon: 06-20-314-8510

� Fóton az Öreg hegy aljában azonnal beköltözhető, 5
szobás duplakomfortos, stabil szerkezetű, gázcirkó fű-
tésű tégla ház, garázzsal, kedvező áron eladó. Irányár:
26,5 MFt. Telefon: 06-20-417-1375

INGATLANT KIAD
� Újpest kertvárosában 35 m2 beköltözhető komfor-
tos családi házrész eladó. Közös költség minimális,
20 m2 galériázható szoba, konyha, fürdőszoba, tároló
5 m2 pincerész beépíthető, padlástér, udvarrész. Ár:
8,9 millió Ft. Telefon:06-20-234-7352

� Üzlethelyiség, iroda kiadó, esetleg eladó Újpest köz-
ponthoz közel. Telefon: 369-1765,  06-30-856-6082 

� Újpest kertvárosában 70 m2-es 2 szoba összkom-
fortos családi ház kiadó hosszabb távra. Bérleti díj:
70.000 Ft+rezsi. Telefon: 06-20-944-6344 

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

� Káposztásmegyer II-n , erdőnél, a legszebb kis-
házban, 46 m2-es 1,5 szobás gardróbos nagyfürdő-
szobás, franciaerkélyes, tehermentes második eme-
leti öröklakás február 15-től kiadó. Telefon: 06-30-
952-6894

� Árpád úton, a kórházzal szemben, 1+2 félszobás,
53 m2-es felújított, berendezett lakás, teljesen fel-
szerelve, klímával hosszú távra azonnal kiadó. Bérle-
ti díj: 55.000 Ft+rezsi+egy hónap kaució. Telefon:
06-30-742-3047

� Kiadó 20 m2-es utcai iroda magánszemélytől az
újpesti piac mellett. Telefon: 06-30-949-1835

� 30 m2-es lakás nem dohányzó nő részére XV. ker.
központjában (a városházánál) családi házban, gáz,
villanyórával kiadó. Telefon: 06-20-997-9136

INGATLANT CSERÉL
� Elcserélném 30 m2-es galériázható szoba-kony-
hás, komfortosított, zuhanyzó+WC, konvektoros Ár-
pád úti önkormányzati lakásomat az Újpesti piac kör-
nyékére hasonló önkormányzatira, családi okok mi-
att. Tel.: 06-20-276-6235

� Önkormányzati XIII. kerületi 27 m2 + galériás laká-
somat hasonló újpestire cserélném. Lehet nagyobb
max. 45 m2 régi bérű. Minden megoldás érdekel,
esetleg kicsi öröklakás is.Tel: 06-20-533-55-26

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

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

� A József Attila u. 21–23. alatti társasházban gépkocsi-
beálló hosszú távon kiadó. Tel.: 06-30-595-1785.

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

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

� Garzont, másfeles kis lakást, lehetőleg egyedi fű-
tésest vásárolnék Újpest központban, Izzó lakótele-
pen, Angyalföldön, Zuglóban. Panel garzon is érdekel
8,5 millióig. Kertes házrészt nem veszek! Telefon-
szám: 06-30-318-93-76

OKTATÁS

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

� Olasz nyelvoktatást, állami és egyéb nyelvvizs-
gákra való hatékony felkészítést vállal nagy gyakor-
lattal rendelkező, bolognai egyetemen végzett
nyelvtanár. Helyszín Újpest-központ és VI. ker. Ko-
dály Köröndnél. Telefon: 06-20-518-7907 

� Matematika, fizika tanítás általános és középis-
kolások részére szaktanártól! Házhoz megyek! Tele-
fon: 06-20-959-0134 

� Angol nyelvoktatást vállalok minden szinten. Érett-
ségire, nyelvvizsgára való felkészítést, felzárkóztatást.
Alkalmi esetenként, dolgozatírások előtt is. Érdeklőd-
ni, tel: 417-3805, esténként, 06-30-861-1268

� Matematika, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére szaktanártól! Házhoz megyek! Telefon-
szám: 06-20-959-0134

SZOLGÁLTATÁS

� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, ja-
vítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker.
Fóti út 45. Telefon: 370-4932

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz.
Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusí-
tása. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet:
369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépíté-
sek, előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom.
Tel.: 360-0035; 06-30-975-2315

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

� Kéménybélelés, szerelt kémény építés, zárt égés-
terű kémények kivitelezése, szakvélemény. Telefon:
06-30-414-0784

� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkély-
beépítés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák.
Ingyenes árajánlat társasházaknak is. Tel.: 410-5428,
06-30-941-5280 www.sulyok-t.hu

ÁLLÁST KERES
� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gondozá-
sát, füvek – fák telepítését, metszését – nyírását, gyom-
irtást és fakivágást. Vojtkó Mihály 06-20-917-6811

� Irodai adminisztratív munkát keres 61 éves fiata-
los nyugdíjas rész-munkaidőben a IV, XIII, vagy a XV.
kerületben. Ügynöki munka nem érdekel. Tele-
fon:06-30-358-5718 

� Megbízható, leinformálható asszony rendszeres,
heti, kétheti lakástakarítást vállal. Telefon: 06-70-
250-5529 vagy késő délutántól: 369-7533 

� A Szigeti József Utcai Általános Iskola 1 fő  kertész-
karbantartó  munkatársat keres. A munkakör legko-
rábban 2008. április 1. napjától tölthető be. Pályázni
önéletrajz leadásával lehet legkésőbb 2008. március
14-ig. A pályázatok leadásának módja: személyesen
az iskolában, postai úton (1041 Bp. Szigeti József u. 1-
3.), valamint az a.jozsef1@chello.hu e-mail címen.

ÁLLÁST KÍNÁL
� A 30-as busz Szondi utcai végállomásához közel
lakó, szellemileg ép, mozgáskorlátozott felnőtt férfi
személyi segítőt keres, hétvégi napokon, a reggeli
órákban, kb. 45-50 perc/alkalom időtartamra, meg-
beszélt díjazás ellenében. Érdeklődését 10 és 18 óra
között a 06-30-624-9981-es telefonon várjuk.

� A Szigeti József Utcai Általános Iskola 1 fő  kertész-
karbantartó munkatársat keres. A munkakör legkoráb-
ban 2008. április 1. napjától tölthető be. Pályázni ön-
életrajz leadásával lehet legkésőbb 2008. március 14-
ig. A pályázatok leadásának módja: személyesen az is-
kolában, postai úton (1041 Bp. Szigeti József u. 1-3.),
valamint az a.jozsef1@chello.hu e-mail címen.

� Exkluzív drinkbárba pultost keresek. Telefon: 06-
20-335-3910

VEGYES
� Több zsák bébi és gyermek ruha  költözés miatt
egyben 5000 forintért elvihető. Szép állapotban  ren-
geteg kisruha egyben. Telefon: 06-70-623-8466

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

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
� A Bajzában 1968-ban Csák Tanár úr osztályában
végzett 8. b., 2008. május 31-én 40 éves találkozót
szervez. Jelentkezéseket várja Vavra Erzsi 233-3327
és Fülöp József 06-20-991-1531

EGÉSZSÉG
� Idős néni, vagy bácsi gondozását, ápolását vállal-
ja nyugdíjas hölgy, lehet házaspár is. Hívható: de: 7-
9, vagy du. 17-20-ig Tel.:233-2822, 230-2053 és
06-70-524-3713

HIRDESSEN 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN!

Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

APRÓHIRDETÉSEK

Hirdetésfelvétel: IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)
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mai kor embere gyorsan él. Sok mindent intéz minden nap, sok szolgáltatást

vesz igénybe. Sokat utazik. A Károlyi István Városközpont annak ígéretét

hordozza, hogy minden modern, minőségi szolgáltatást egy tömbön belül

legyünk képesek igénybe venni, a legszebb épített környezetben,

sétálóutcák és parkok mentén. Kevés utazással mégis egy helyen tudjuk a napi

ügyeinket intézni (bank, posta, stb.), bevásárolni, kulturális programokon részt

venni, sportolni vagy csak egy hangulatos vacsorát elkölteni. 

A terület kiválasztása és a több mint 3 évig tartó előkészítés során egy célkitűzés

volt: „Urban Lifestyle” terméket létrehozni minőségi és építészeti kompromisszumok

nélkül. Az újfajta városi életformát kínáló termék minden városi szolgáltatást egy

helyen kínál, válogatott üzemeltetőkkel és „brendek”-kel, valamint kiváló

tömegközlekedési lehetőségekkel (metró). 

A Károlyi István Városközpontban 900 lakás – köztük Budapest első „pent-

house” lakótornyai –, és több mint 50 ezer négyzetméternyi iroda épül, egymás-

sal szerves egységben. A 4 hektáros terület több mint egynegyedére parkokat,

játszótereket, sétálóutcákat terveznek, az autókat a földszint alá mélyített úton

vezetik a mélygarázsokhoz, ezzel is több helyet biztosítva a zöldfelületnek, a

sétálóutcáknak. A városközpont lakói így nyugodt, szellős, zöldövezeti

környezetben élhetnek majd, a kék metrónak köszönhetően mindössze 15 perc-

nyire Budapest belvárosától.

„Urban Lifestyle”
A Károlyi István Városközpont célja, hogy egy élettel teli, pezsgő városrész

jöjjön létre, kultúrával, sporttal, rendezvényekkel. Teljenek meg fiatalokkal

minden nap az éttermek-kávéházak teraszai, legyen minden héten sok száz

idelátogató érdeklődője a kulturális rendezvényeknek, intézzék itt minden-

napi ügyeiket a (tágabb) környék lakói.

Az újfajta városi életformát követő fiatalok így a Károlyi István

Városközpontban élve, vagy itt dolgozva élvezhetik a különleges új városrész

nyújtotta előnyöket:

·Bármikor kisétálhatnak a közel hektárnyi igényesen megtervezett és kar-

ban tartott parkba, pihenhetnek a sétálóutcák padjain, élvezve a belső

(zaj)védett területek előnyeit, szemét és graffitimentes területen.

·Választhatnak a hatalmas méretű hagyományos fitneszterem vagy a

„Day-Spa” szolgáltatásokat nyújtó wellness részleg szolgáltatásai közül,

annak függvényében, hogy edzeni, vagy pihenni-kikapcsolódni kívánnak

(3000 m2-en!).

·Kiülhetnek a 8-10 db napfényes éttermi és kávéházi terasz valame-

lyikére, elfogyaszthatnak egy hangulatos ebédet vagy vacsorát. Várja

őket a Budapesten még korszaknyitó borbár és bortrezor egy jó hangu-

latú kóstolásra. Nyári időszakban az éttermi teraszokhoz kapcsolódóan

esténként élvezhetik a nyári színház programját.

·Esténként ellátogathatnak a toronyépületek tövében lévő művészeti

galériába vagy a kulturális rendezvényeknek helyt adó konferencia-

központba.

·Helyben intézhetik napi ügyeiket, legyen szó banki, postai ügyintézés-

ről, a ruhatisztítóba való eljutásról, a napi bevásárlásról vagy csak egy

lottószelvény feladásáról.

·A jövőben lesétálhatnak az újpesti Duna-partra és élvezhetik a folyó

partján kialakuló sétányt és szolgáltatásokat.

A Károlyi István Városközpont:

Új városrész születik
A XXI. század új kihívásai által megváltozott életvitelünk, ezzel együtt

elvárásaink, szükségleteink és igényeink is átalakultak. A mai kor

emberének egyre inkább igénye mutatkozik arra, hogy okosan és

átgondoltan kialakított, gondozott környezetben éljen, legyen szó a

lakások műszaki tartalmáról és alaprajzáról, a lakóházak közösségi

területeiről vagy a házakat körülvevő közterületekről. 

A

MIT HOZ A 2008-AS ÉV 

A KÁROLYI ISTVÁN 

VÁROSKÖZPONT SZÁMÁRA?

ikeres évet zártunk 2007-ben.

Hosszú évek gondos előkészí-

tő munkája után elindult az

első ütem építése, ennek

eredményeként az első két épület

ezért idén tavasszal már átadásra ke-

rülhet. Az első ütem közel 300 lakásá-

nak értékesítettsége az év végére el-

érte a 95%-os állapotot, amely rend-

kívüli eredmény, mutatja, hogy a Vá-

rosközpont koncepciója, a kínált élet-

forma valóban a mai kor igényeihez

van kitalálva. Rendkívül örülünk an-

nak, hogy valóban van igény az új vá-

rosi életformára, valóban van igény a

tiszta, rendezett közterületekre, sétá-

lóutcákra, a kiváló minőségű szolgál-

tatásokra.

Megkezdődtek a további bontási

munkálatok. Elindul a Váci úti épüle-

tek és a toronyház nemzetközi tervpá-

lyázata, amely ötletpályázat remé-

nyeink szerint sok neves külföldi ter-

vezőt és sok kreatív fiatal építészt fog

vonzani.

Tavasszal elindul a következő lakó-

épület (II/C ütem) értékesítése és

építése, amely épület különleges épí-

tészeti megoldásokkal hoz újat a hazai

piacra.

A Károlyi István

Városközpont si-

kerének alapja,

hogy nem egy-egy

telekben, vagy

egy-egy épület-

ben van a kialaku-

ló élettér megter-

vezve, hanem egy átfogó program ke-

retében négy hektárnyi területen kell

kialakulnia azoknak a közösségi terü-

leteknek, parkoknak, sétálóutcáknak,

amelyeket az ide látogatók vagy itt

élők használni fognak. A kerületi ön-

kormányzattal együttműködve próbá-

lunk túlnyúlni a városközpont terüle-

tein, és még több, még nagyobb terü-

leten kialakítani tiszta, rendezett köz-

területeket. Ennek érdekében közö-

sen vizsgáljuk a Szabadság Park és a

Duna part rendberakásának lehetősé-

gét, amely hosszú és fáradságos mun-

ka, de Újpest kapujának rendezettsé-

ge, tisztasága olyan fontos cél, amely

érdekében tennünk kell.

Folytatódik a KAF-A projekt, azaz

2008-ban is jelentkezünk művészeti,

kulturális eseményekkel, családi prog-

ramokkal. A KAF-A céljához évről évre

közelebb kerülünk, az elmúlt év művé-

szeti eseményei sok látogatót vonzottak

kiállításainkra, koncertjeinkre. (x)

JÁROSI TAMÁS

CEU-Reality csoport vezetője 

S
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1950-ben, amikor megszülettem az Árpád kórházban,

anyám 18 éves gyors- és gépíró volt, apám 21 éves köz-

gáz- hallgató. A család eltartása miatt apám otthagyta az

egyetemet és beállt könyvelőnek egy kőbányai textil-

üzembe. A főnök azt mondta,  az lesz a dolga, hogy árazza

be a gyár termékeit. Apám tiltakozott, fogalma sincs mi

mennyibe kerül. Az nem is érdekes, írjon oda bármilyen

számot, úgyis tervgazdálkodás és cserekereskedelem

van. Apám búsan ült az iroda második emeleti ablakában,

tekerte a kurblis számológépet, a slejfni már leért a járdá-

ra. Egy szemközti lakó feljelentette apámat a szocialista

munkamorál megsértése miatt, mire rövid úton eltanácsolták a gyárból. Ekkortól

apám szabadúszó újságíróként próbálta összeszedni a háztartási pénzt. 1951-ben

végül sikerült elhelyezkednie a Ludas Matyi című élclapnál, s ott dolgozott egészen

haláláig, 1986-ig. Előbb mezőgazdasági rovatvezető volt (pedig a búzát sem tudta

megkülönböztetni a rozstól), vidám tszcs-riportokat írt hétről-hétre. Aztán előlé-

pett szerkesztővé, majd főszerkesztő-helyettessé, a főnök Árkus József volt.

Apám volt a Ludas Matyi párttitkára is 1954-től 1974-ig, szerintem ő volt az

egyetlen párttitkár, aki kibekkelte Rákosit, Nagy Imrét, a népfelkelést, a forradal-

mat, az ellenforradalmat, a konszolidációt és a kádári pangást. Apám után Peterdi

Pali lett a párttitkár, na képzelhetik, milyen komoly pártélet folyt ott a Ludasban.

1954-ig nem lakott együtt a család, anyám és én édesanyám szüleinél az Árpád

út 48-ban, apám a szüleinél a Ságvári utca 8-ban éldegélt. Végül aztán kisírtak ma-

guknak a tanácsnál egy Lebstück Mária utca 46. szám alatti szoba konyhás lakást,

ami olyan volt nekünk, mint a paradicsom. Annak ellenére, hogy csak hideg víz

folyt a csapból, kis kályhában fűteni kellett és a budi a folyosó végén volt. Csak aki

ilyen körülmények közül került az ezerszer elátkozott panelba, az tudja megérteni,

mekkora áldás volt a meleg víz, a WC, és a távfűtés. Panelban laktam a későbbiek-

ben a Munkásotthon utca 70-72-ben, a feleségem nagyanyjánál, oda költöztünk

hozzá, miután elvettem egy ősújpesti lányt. Azóta is sajnálom, hogy a lakótelep

építésekor lebontották a Munkásotthont, amit a múlt század elején az újpesti mun-

kások összeadott fillérjeiből építettek, s még József Attila is szavalt a falai között.

Fiam születésekor elcseréltük a lakást, és beköltöztünk a Virág utca 17. tizedik

emeletére, egy nagyon jó elrendezésű két és félszobásba. Körbelaktam Újpestet: a

következő stáció a Szent István tér 16 volt, közvetlenül a piac mellett. Ha reggel ki-

tártuk az ablakot, hogy friss levegő áramoljon be, megcsapta orrunkat a fokhagy-

más lángos illata. Tíz év után újra költöztünk, nagyon messzire, két sarokra a piac-

tól, az újpesti zsinagóga mellé, a József Attila utcába. Jelenleg itt tartunk, már nincs

szándékom innen tovább költözni. Csak 27 éves fiam költözött el tőlünk, vett egy

kis garzont négy háznyira tőlünk, szintén a József Attila utcában, papucsban is át

tudok menni hozzá, ha valamit meg kell javítani.

A fotón apám és anyám látható 1954-ben a Jánoshegyi kilátóban, úgy néznek ki

a képen, hogy boldogok. Egy diktatúrában is lehet boldog az ember, ha fiatal és

szerelmes. Apám imádott utazni, de útlevél és pénz híján maximum a Hármashatár-

hegyre jutott el. Mégis nagy volt nálunk a jókedv minden nap, pedig nem is egy

Római-parti csónakházban laktunk. – MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ

tunkat a Károlyi-féle kórház előtti megállónál

szakítottuk félbe. A Viola utcából a másik sín-

páron villamos érkezik: az E kocsi, mely megál-

lás után az Ősz utca felé halad tovább, ellen-

tétesen a mi D járatunkkal. Itt jegyzem meg, hogy a

teljes vonalon kettősvágányú pálya fekszik, az átlag

11 méter széles utcák hétméternyi szélességű

úttestén lévő két sínpáron két vaskerekű rendben elfér

egymás mellett. Negyedórai várakozás után a Kórház

utcai kanyarból előbukkan a következő D jelzésű kocsi.

Felszállunk rá, és már indulunk tovább a Viola utcán

északi irányban. Az iskola másik végénél, a Tavasz utca

torkolatánál is megállunk, majd egyenesen Újpest főút-

ja, az Árpád út felé haladunk. Most pedig, kedves Útitár-

sam, felhívom figyelmét e vonal egyetlen megmaradt

tárgyi emlékére, melyet – a kocsi ablakán jobbra kitek-

intve – a jelenlegi Viola Óvoda közelében láthat: egy

több mint százesztendős felsővezeték-tartó oszlop

olvad bele a környezetbe. (Társai az itteni villamosköz-

lekedés megszűnése után még jó néhány évtizedig áll-

tak, tápvezetéket hordoztak magukon. Később fela-

datukat veszítve elbontották őket – ám e példányról

szerencsére megfeledkeztek.) Következő megállónk az Árpád út torkolata előtt van. 

A kereszteződés után elhagyjuk a járat „legtisztább” szakaszát, ugyanis a Viola

utca eddig nagy részben sétálóutcaként maradt meg. Árpád úttól északra eső

felének helyén a Bárdos Artúr utcai tízemeletes lakóház Árpád Kórház felöli járdája

húzódik a Deák Ferenc utcáig. Utóbbi ponton ismét adatik lehetőség a le-és fel-

szállásra. Ezen túl északkeleti irányban törik meg a Viola utca, még egy rövidke,

körülbelül 80 méteres szakaszon a rá merőleges Széchenyi utcáig vezet.

Gondolatban átvillamosozunk az iskola épületén, utunk irányát a suli udvarán két

idős fa is jelzi. Mielőtt a következő, Kossuth (ma Szigeti József) utcai megállót

elérnénk, éles balkanyar következik a Széchenyi utcába (melynek az SZTK mellett

húzódó Szent Imre utca egyenes irányú folytatása volt). Végül ezen a mai Görgey

Artúr utcáig utazunk – képzeletben át a négy- majd kétemeletes házakon –, ahol a

rég megszűnt vonalrész utolsó megállójánál elhagyjuk kicsiny, képeslapról szökött

D villamosunk fedélzetét. Kocsink a mai 14-es vonalán halad vissza Újpest bel-

területén át Angyalföld felé – vissza a múltba, saját korába…

Befejezésül néhány érdekességgel szeretnék szolgálni! A körforgalmi járat tel-

jes menetideje 70 perc volt, a kocsik Nyugati pályaudvari végpontjukról egész nap

negyedóránként indultak. A bejárt Mária, Ősz, Kórház, Viola és Széchenyi utcai

2154 méter hosszúságú vonalrészen a forgalom 1907 decemberétől 1914 nyaráig

zajlott, az első világháború kitörésékor szűntek meg a D és E viszonylatok, később

sem állították ezeket vissza. A háború idején a Viola utcai iskola hadikórházként is

működött, a hazaérkező sebesült katonákat a Rákospalota-Újpest vasútállomásról

villamosokkal e vonalon szállították a kórházba. A tízes-húszas évek fordulóján az

egyik vágányt felszedték, a Kórház, Viola és Széchenyi utcák teljes „sínte-

lenítésére” pedig 1924-ben került sor. (A Mária és Ősz utcákban továbbra is járt

villamos). – KRIZSÁN SÁNDOR

Ú J P E S T I  N A P L Ó

Egy ősújpesti család emlékkönyvéből (9.)

Bolygó újpestiek

Villamossal a Viola utcában 2. rész

Elmúlt alkalommal - képzeletben - az egykori újpesti körforgalmi vil-

lamosjárat Mária, Ősz és Kórház utcai szakaszán utaztunk… 

U

Műsorunk hétköznap

7.00-tól és 18.00-tól –,

szombaton és vasár-

nap 9.00-tól és

17.00-tól látható.

FEBRUÁR 22., PÉNTEK

18.00 Híradó, Pénteki Magazin

Pódium – A hatalom és a költő – Berda

József.  47’

FEBRUÁR 26., KEDD

18.00 Híradó (ismétlés), Keddi Magazin

Pódium – A zarándok angyal – Berda

József.  42’

FEBRUÁR 29., PÉNTEK

18.00 Híradó, Pénteki Magazin

Pódium – Adytórium – vendég volt

Szalay Károly író, szerkesztő, iro-

dalomtörténész. 60’

MÁRCIUS 4., KEDD

18.00 Híradó (ismétlés)

Keddi Magazin

A BIBLIA ÉVE AZ ÚJPEST TELEVÍZIÓBAN

Új, kéthetente jelentkező sorozat

indul február 22-én BIBLIA – Életfor-

rás címmel az Újpesti Ökumenikus

Lelkészkör tagjainak résztvételével az

Újpest Televízióban. Az előadások

minden második pénteken láthatóak

az Újpest Magazin adásán belül

18.50-kor.

Az Újpest

Televízió műsora

Az egyetlen megma-
radt felsővezeték-tartó
oszlop a Viola utcában
(A szerző felvétele) 
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Az

AQUAWORLD SZÁLLODA
ÉS FÜRDŐKOMPLEXUM 

befejező építési munkáira

2 fő kőművest, és 4 fő 

segédmunkást azonnali

munkakezdéssel 

felvételre keres.

Jelentkezés kizárólag szemé-

lyesen az építési területen

Kemény Gábor főépítés

vezetőnél.

Cím: 1046 Budapest, Íves út

építkezés

Kedves Szülők és

Gyermekek!

Havonta egy alkalommal, az Ady Endre

Művelődési Központ a Bem Néptánc-

együttes vezetésével élőzenés tánchá-

zat szervez, amelyre szeretettel hívunk

minden játszani, táncolni, énekelni

szerető kicsit és nagyot! 

Hónapról-hónapra követve ünnepe-

inket- és jeles napjainkat megismerke-

dünk az ezekhez kapcsolódó szokások-

kal, játékokkal, énekekkel, a gazdag

magyar néptánckincsünkkel, és a kü-

lönféle népi hangszereinkkel.

Március 2-án, vasárnap de. 10-12-ig

böjti játékokat játszunk.

A kézműves foglalkozáson gyöngy-

ből ékszereket készítünk, a tánchoz a

citera adja a talpalávalót.

Szeretettel várnak: A Bem Néptánc

együttes táncosai Helyszín: Ady Endre

Művelődési Központ – Színházterem

(Cím. 1043 Bp. Tavasz u. 4, Újpest–Köz-

pont) Belépőjegy: 400 Ft.

Gyermek táncház Újpesten

Méretek

1/1

1/2 fekvő

1/2 álló

1/4 fekvő

1/4 álló 

1/8 fekvő

1/8 álló

1/16

1/32

mm-ben

207x280mm

207x136mm

101x280mm

207x68mm

101x136mm

101x68mm

49x136mm

49x68mm

49x32mm

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

Ár (bruttó)

250.000 Ft

130.000 Ft

130.000 Ft

70.000 Ft

70.000 Ft

40.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

10.000 Ft

Hirdetéssen 
az Újpesti Naplóban!

Az Újpesti Napló 2008. évi hirdetési árai:

FELÁRAK:

Hátsó borító: + 100%

Elhelyezett hirdetés: + 50%

GYAKORISÁGI KEDVEZMÉNYEK (%):

Megjelenés 1/32 1/16 1/10 1/8 1/6 1/4 1/3 1/2     3/4 1/1

4-6 9 10 11 11 12 13 13 14 14 14

7-12 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17

13-24 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20

VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSEK: 

(1 évre lekötve 20% kedvezmény!)

Szavak száma Ár (bruttó)

10 szóig 3000 Ft

20 szóig 5000 Ft

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS:  

Szavak száma Ár (bruttó)

25 szóig 1000 Ft

Lakossági apróhirdetés felvétel: Újpesti Ingatlanközvetítő és Építő Iroda:

1042 Budapest Árpád út 16.  Hétfő-Szerda: 10-17 óráig,  pénteken: 10-12

óráig. Tel.: 380-4920; Tel./fax:369-5214, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

(Családi, születésnapi, esküvői üdvözletek-, illetve gyászjelentések köz-

zététele ingyenes.)

Vállakozói hirdetésfelvétel: Ady Endre Művelődési Központ 1043 Budapest

Tavasz u. 4. I.em. Hétfőn: 9-15 óráig, szerdán: 9-15 óráig, pénteken: 9-12 óráig.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Cím: Ady Endre Művelődési Központ Bp.,1043 Tavasz u.4.I.em. Tel: 785-0366  Fax:

785-0466. E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu. 

MEGJELENÉSEK ÉS LAPZÁRTÁK DÁTUMAI:

Lapzárta: 02.29, 03.14, 03.28, 04.11, 04.25, 05.09, 05.23, 06.06, 06.20

Megjelenés: 03.07, 03.21, 04.04, 04.18, 05.02, 05.16, 05.30, 06.13, 06.27
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alogh Tibor harminckét évvel ez-

előtt született Fehérgyarmaton.

Édesanyja becsomagolta és a

helyi közért előtt hagyta. Nem

véletlenül, mert már a terhesség alatt

vizes ruhával borogatta a melleit. Ké-

szült rá, hogy valahol ottfelejti. Tibor

kórházba került, majd csecsemőott-

honba. Állami gondoskodásban nevel-

kedett Berkeszen, Tiszadobon és még

egy tucat vidéki településen. Gyer-

mekkorában kijutott neki mindenből.

Szadista nevelő, aki ütötte és alázta a

reá bízott kisgyerekeket. Ünnepek,

ahol a többieket meglátogatják szüle-

ik… Sérelmei elől a természetbe me-

nekült, a közeli erdőket, réteket járta.

Gyönyörködött a virágok és a fák szép-

ségében, az otthonban pedig lerajzol-

ta, amiket előtte szemügyre vett. Di-

cséretet kapott rajzból, a húsvét előtti

tojásfestés mintáiért. Áldott nevelő,

aki szeretettel bíztatta és támogatta a

tanulásban.

Tiszadobon, a művészetek iránt ér-

deklődő társaival alkotóközösséget

hozott létre. Festettek, zenéltek, ver-

seket szavaltak és a nevelőotthon

könyvtárában albumokat nézegettek,

megismerkedtek az olajfestés techni-

kájával. Tibor itt rengeteg vallási ké-

pet másol, egyre jobban érdekli a re-

neszánsz korszak festészete. Megfo-

galmazódik benne, hogy neki is újjá

kell születni, mert nem élhet sorsa,

gyermekkori sérelmei fogságában. El-

dönti, hogy tudatosan készülnie kell a

„kinti” életre. Ebből a csapatból került

ki többek között: Oláh Ibolya énekes,

Horváth Kálmán versmondó és Vári

Zsolt festőművész is. Szobafestő-má-

zoló, utána hegesztő szakmunkás bi-

zonyítványt szerez. A tiszavasvári

gimnáziumba már azért jelentkezett,

hogy terveit megvalósítsa: minden-

képpen továbbtanulni, művésszé, al-

kotó emberré válni. A Képzőművészeti

Egyetem felvételijén a harmadik for-

dulóban esett ki. Az első két forduló-

ban magát hozta, a harmadikban vi-

szont körbenézett. Látta, hogy társai

mindenféle elvont témákkal és tech-

nikákkal próbálkoznak. Az egyik fiú

lavírozott portrét készített és egy kés-

sel épp akkor kaparta ki a szemét a

rajzolt fejnek, mikor Tibor odaért. El-

bizonytalanodott, és végül egy átgon-

dolatlan kubista festményt adott le.

König Róbert tanár úr viszont levelet

írt neki, melyben kérte, ha van ideje,

járjon hozzá órákra. A következő évben

már felvették az egyetem grafika sza-

kára. Megismeri, és alázattal próbálja

ki a különböző technikákat, például a

rézkarc és a karcból eredő vegyes

módszerek végigkísérik tanulmányait.

A művészettörténetet is úgy tanulja,

hogy minél nyitottabb legyen, előíté-

letek nélkül próbálja magán átengedni

a különböző művészeti korokat. Diplo-

mamunkája egy tiszadobi élményeiből

összegyúrt aqatinta sorozat, melyre jó

minősítést kapott.

József Attila: Nagyon fáj című ver-

sére készült olajfestményén az embe-

rek ugyan közel vannak egymáshoz, de

a kép közepén végigfutó feketeség

mégis oly távol helyezi őket, amelyben

az alakok elárvulnak, rémültekké vagy

éppen magányossá válnak. A Hatalom

című képén varjakként jellemzi azokat,

akik – az egyformaság ellenére – ha-

talmaskodással a másik fölé akarnak

kerülni. A kék háttérben elhelyezett

fekete madarak csőreiben iszonyú tű-

fogak merednek. Az anyagszerűség a

faktúra, prizmaszerű töredezettség, az

új, mélyebb kifejezésformák keresése

jellemzi munkáit. Képeinek túlnyomó

részén erős színeket és éles kontrasz-

tokat használ. Témáiban visszatérő

elem az egyenlőség – egyenlőtlenség,

a szeretet és az elidegenedés, képi áb-

rázolásának különböző megfogalmazá-

sai. Fontos számára, hogy alkotásának

nézője tisztán, sallangoktól mentesen

lássa a mű témáját.

Tibor két éve Újpesten él, itt festi

képeit, készíti grafikáit. Tavaly lehető-

sége nyílt a Velencei Biennálén is be-

mutatni festményeit. Előtte a berlini

Magyar Intézetben rendezett csopor-

tos kiállításon állíthatta ki grafikai so-

rozatát. Szerény ember, aki elszánt tu-

datossággal, programszerűen készíti

munkáit. Tervezgeti, hogy beiratkozik

a képzőművészeti doktori képzésére. A

tandíjra gyűjt, de nem hajlandó divat-

festő lenni, pedig tudja miket és ho-

gyan kellene pingálni ahhoz, hogy

meglegyen a pénze. Ő inkább alkot.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Híres újpesti cigányok 13 Balogh, a grafikusművész

J. A. Nagyon fáj (olajfestmény) A hatalom (olajfestmény)

Balogh Tibor

Kisgyermek angyallal (tusrajz)

B



jpest képviselő-testülete janu-

ár 29-i, éjszakába nyúló ülésén

órákig tartó, szenvedélyes vita

alakult ki: négy határozati ja-

vaslat is foglalkozott a demokrácia té-

makörével, ezen belül főként a Magyar

Gárda újpesti megjelenésével. A té-

mával kapcsolatosan két kérdésben is

név szerinti szavazást kértek a képvi-

selők. A szocialista frakció által be-

nyújtott javaslatot elfogadta a több-

ség, a dr. Derce Tamás polgármester

által előterjesztett javaslat „nem ment

át” a testületen. Ez utóbbi felfüggesz-

tését és február 19-re rendkívüli tes-

tületi ülés összehívását kezdeményez-

te saját jogkörére hivatkozva a polgár-

mester.

A szocialista frakció által megfogalma-

zott és többségi szavazatot nyert nyi-

latkozat szerint: „A Képviselő-testület

elutasít és elhatárolódik minden szél-

sőséges, gyűlöletkeltő, rasszista, kire-

kesztő és félelmet keltő, illetve erő-

szakos megnyilvánulástól, tevékeny-

ségtől, szervezettől, különös tekintet-

tel a Magyar Gárdára.

A Képviselő-testület egyúttal az Ön-

kormányzat hivatalos rendezvényein

nemkívánatos szervezetnek minősíti a

Magyar Gárdát.”

A fent említett kérdéshez kapcsoló-

dóan nyílt levelet intézett dr. Derce Ta-

más polgármesterhez Csóka János Pál,

az Újpesti Roma Kisebbségi Önkor-

mányzat elnöke. Elsőként az ő nyilat-

kozatát, majd a polgármesteri választ

olvashatják. 

Eredeti elhatározásával ellentétben

a polgármester a január 29-i, felfüg-

gesztést célzó javaslatát visszavonta.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kedves Tamás!

Engedd meg, hogy az újpesti cigány

közösség nevében a „Magyar Gárda”

ellen tiltakozzam!

Tisztelettel kérem Tőled, hogy Új-

pest első embereként az Újpesti Ön-

kormányzat vezetőjeként minden esz-

közzel megakadályozni szíveskedj,

hogy előforduljon olyan ünnep, meg-

emlékezés, amely 2007. október 23-

án előfordult. Újpesti köztiszteletben

álló személyek, városvezetők, civil-

szervezetek és pártok jelenlétében

együtt voltunk kényszerűek koszorúzni

a „Magyar Gárda” tagjaival. 

A Gárda megnyilvánulásai kimerítik

a cigányság elleni izgatást. Vezetői-

nek ideológiája félelmet keltenek

gyermekeinkben. Tagjai a kollektív

bűnösséget próbálják bizonygatni, a

cigány népcsoportra. A bűnözés fogal-

mát kapcsolják össze a magyarországi

cigányság egészével. Nem a rendőrség

ellen tiltakoznak, hogy derítsék fel,

kapják el a bűnöző személyeket, ha-

nem cigánytelepeken nyomorgó ma-

gyar állampolgárokat félemlítenek

meg!

Lerombolni készülnek minden erő-

feszítést, amely a cigányság integrá-

lására irányul. Demagóg szólamokkal

politikai babérokra törnek.

Büszke vagyok arra, hogy Újpesten ci-

gány családban láttam meg a napvi-

lágot, és ugyanolyan büszke vagyok,

hogy a Magyar Nemzethez tartozom és

ezen csodálatos nyelvet beszélem. 

Tisztelettel kérlek, hogy minden le-

hetséges eszközzel próbáld megaka-

dályozni, hogy a közelgő Nemzeti Ün-

nepünkön ilyen megaláztatásban le-

gyen részem!

Újpest, 2008. január 31.

Barátsággal:

Csóka János Pál

Elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Kedves János!

A január 29-i testületi ülésen előter-

jesztett, és megszavazott határozat

szerint Önkormányzatunk a Magyar

Gárdát, az önkormányzat rendezvé-

nyein nemkívánatos szervezetnek mi-

nősítette. Én ezen határozat ellen sza-

vaztam.

A szavazást követően elmondtam a

Testületetnek, hogy amióta polgár-

mester vagyok, egyetlen egy önkor-

mányzati határozatot sem függesztet-

tem fel, de most, ezt valószínűleg

megteszem.

Most arról tájékoztatlak, hogy a

Képviselő-testület határozatát még

sem függesztem fel. Nem a leveled ha-

tására, nem azért mert ugyanerre töb-

ben kértek. Döntésemnek ennél sokkal

mélyebb okai vannak.

A rendszerváltáskor egyik és tán

legfőbb célunk, vágyunk a törvények, a

jogrend uralma utáni vágy volt. Az,

hogy az életünket meghatározó és jog-

szabályokban testet öltő közös akarat,

feltétel nélkül, és a lehető legjobban

szolgálják ennek a tízmilliós népnek az

érdekeit, a politikai szándékok és a ke-

vesek gazdasági érdekeire tekintet

nélkül. Ezen ország valamennyi lakója,

az ezen a kilencvenháromezer négy-

zetkilométeren élő románok, németek.

tótok, szlávok, ruszének és rutének,

magyarok és zsidók, horvátok és cigá-

nyok közös érdekének megfelelően.

Mert egy a hazánk, és egy a sorsunk.

Hacsak nem becsukott szemmel

élünk, akkor felfoghatatlan, hogy mi-

ért nem látjuk: ez a vágyunk egyre tá-

volodik tőlünk! Azt látjuk, hogy re-

cseg-ropog az állam intézményrend-

szere. Azt látjuk, hogy az állam nem

csak a vagyontárgyakat privatizálta,

hanem szép lassan az intézményrend-

szerét, és szép lassan mindazt a köte-

lezettségeket és mindazt a jogot, amit

azért kapott tőlünk, Tőled, és mind-
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Elhatárolódás – a demokrácia nevében
Újpest nem kér a Magyar Gárdából

Ú

» Folytatás a 20. oldalon



annyiunktól, hogy a Te, hogy a mi éle-

tünk normális legyen. Nem akarok túl-

zott részletességbe merülni, de talán a

legutolsó hír, miszerint a gyorshajtás-

sal kapcsolatos feljelentést is privati-

zálja az állam, magán társaságok és

személyek kezébe adva, azon a

Wesenmayer-i kijelentést juttatja

eszembe, amikor is azt vallotta: 1944

március 19-ét követően annyi felje-

lentést kapott a Gestapo Magyarorszá-

gon, mint amennyit egyetlen más

megszállt országban sem. És most mi

arra buzdítjuk állampolgárainkat, hogy

szervezett formában, vagyoni előnyö-

kért jelentsék föl polgártársainkat. És

ez ellen senki nem emelte fel a szavát.

Ez mindent elmond rólunk.

Ha a jogszabályok uralma alatt

élünk, akkor ennek igaznak kellene

lenni a Magyar Gárdára is. Ha a Gárda

nem jogszerűen működik, ha a Gárda

törvényeket sért és eközben százez-

rekben félelmet kelt, az állami intéz-

ményrendszernek azonnal cselekednie

kell. Nem egy, két vagy három hónap

múlva, hanem azonnal. Ha a jogsértés

súlyos, az állami szerveknek a jogsza-

bályok szerint joga van soron kívüli el-

járásban fellépni, a Gárda működését a

jogerős ítélet meghozataláig felfüg-

geszteni és ezzel megakadályozni,

hogy bármilyen további jogsértést el-

kövessen. Ez nem történt meg. És vajon

miért nem történt meg? És vajon kinek

érdekében áll, hogy ez nem történt

meg, és így a Gárda folyamatos kér-

désként a magyar közéletben állandó-

an jelen legyen és állandó fenyegetés-

ként hivatkozási alap legyen? És még

egyszer felteszem a kérdést: ugyan ki-

nek az érdeke ez? És ehhez kapcsoló-

dóan azt a kérdést is fel kell tenni,

hogy a történtekért ki a felelős? 

A Kádár-rendszer ugyan nem mondta

ki, hogy gyűlöli a cigányságot, de a ki-

mondással egyenértékű módon sorsuk

javítása érdekében az égvilágon semmit

nem csinált. Az, hogy egyeseken segí-

tett, csak arra volt jó, hogy a többségen

ne kelljen segíteni és önmagát meg-

nyugtassa: tettem valamit, és kifelé is

ezt a látszatot keltette. Mert a többsé-

get hagyta ugyanolyan körülmények

között élni, mint ahogy éltek évszázad-

okkal korábban. A falu szélén megve-

tettként, segédmunkásként az építke-

zéseken, és sunyin asszisztált, hogy a

cigány szó az elmúlt évszázadoknak

megfelelően szitokszó legyen, s csak

pecsenyeként szeressék a gádzsók. 

1990-et követően sem mondhatunk

mást, mint hogy a cigányság sorsán va-

lójában senki nem akart változtatni,

mert nem fűződött hozzá politikai érde-

ke. A mindenkori politikai hatalom

hagyta, hogy saját belső harcukat vívják

egymás ellen, mert így legyinteni lehe-

tett rájuk, de négyszemközt suttogva,

kimondva azt lehetett gagyogni: „ko-

szos cigányok, ezeken úgysem lehet se-

gíteni, csak szokásuk szerint marják

egymást!”. Hogy a Miniszterelnök úr

mondatát kölcsönvegyem: „Nem csi-

náltunk semmit!”. De ez szűklátókörű,

öngyilkos politika. És ahogy már mond-

tam Neked: nem sok idő kell, s a magyar

társadalom ajtaján bekopog: a Ti Martin

Luther King-etek. És akkor?…

Te pontosan tudod, hogy én a pozitív

diszkrimináció híve vagyok. Egész egy-

szerűen azért, mert olyan óriási hát-

rányban indul egy cigány ember a nem

cigány emberrel szemben, amit a mi

szép és új és boldog demokráciánkban

nem tud ledolgozni. Sose felejtem el,

amit Tóth Józsi bácsi mondott: „Nekem

a cigány embernek, mindig háromszor

annyit kellett teljesítenem, mint egy

magyarnak, hogy elfogadjanak”. És

közben láttam az arcát és láttam azt a

keserűséget, amit életének közel het-

ven évének történései a tekintetébe

véstek. És ha igazak vagyunk a gondo-

latainkban, akkor már megbocsáss a

hasonlatért, de eszünkbe kell, hogy

jusson: a lóversenyen is a lassúbb ló az,

amely mindig kevesebb súlyt visz ma-

gával a versenyen, hogy a gyorsabb ló-

val azonos esélyei legyenek. Többségi

társadalmunk még ezt sem fogta fel…  

Mi, akik itt élünk ezen a kilencvenhá-

romezer négyzetkilométeren, és akik-

nek az agyát a politika és az élet nehéz-

ségei még nem tették lapossá és simává,

hanem még mindig gömbölyű és mélyen

barázdált, azoknak tudniuk kell, hogy

csak egymásra utalva tudunk létezni. És

akiknek ezt leginkább tudniuk kellene,

azon állami szervek vezetői, amelyek a

Magyar Gárda ügyében intézkedésre

lennének jogosultak, akár pozitív, akár

negatív értelemben. És akik ezt nem te-

szik, azok az ország alapvető érdekei el-

len cselekszenek! A megosztottságot, a

gyűlöletet nem csak fenntartják, hanem

még újabb és újabb lapát szenet dobnak

az amúgy robbanni készülő kazánba!

Nekem, mint polgármesternek a dol-

gom, a jog akaratának az érvényesítése.

És ha Magyarországon e kérdésben

ugyanúgy, mint számtalan más kérdés-

ben a jog kezd alárendelődni a kevesek

politikai akaratának, a politika által ki-

csiholt anyagi érdekeknek, akkor ez az

ország a szakadék felé rohan. Mert ha a

Magyar Gárda alkotmányellenesen mű-

ködik, akkor a bíróságnak ezt ítéletében

már rég ki kellett volna mondani! Ha pe-

dig nem sért jogszabályt, akkor azt tu-

domásul kell venni. De az államnak ez

ügyben, csinálni a semmit, hagyni, hogy

az ország ismét egy újabb ügyben kétfe-

lé szakadjon, és megosztódjon sokadik

alkalommal, számomra újra és újra azt

bizonyítja: az ország kalandorok és sze-

rencsejátékosok kezébe került, akik is-

mét és ismét a tizenkilencre lapot húz-

nak! De a tét Te vagy és én vagyok, Ti

vagytok, és mi vagyunk és mi, mi, tíz

millióan! És csak azt a mondatot tudom

figyelmébe ajánlani az országot irányí-

tóknak, amit Kossuth írt Deáknak: „Ne

vidd az országot azon meredély szélére,

ahonnan nincs többé vissza út.” A mere-

dély pedig itt tátong előttünk!

A szavazásommal és a felfüggesztés

gondolatával, ezen szerencsétlen köz-

állapotainkkal való szembenállásomat

kívántam kifejezni. De végül is azért

nem függesztem fel a döntést, mert

ezeknek az ócska, és általam mélyen

megvetett politikai szerencselovagok-

nak akaratát teljesíteném akaratlanul is

a felfüggesztéssel. Már pediglen semmi

sem áll tőlem távolabb annál, hogy a

hamis táltosoknak a segédje legyek.

Újpest, 2008. február 5.

Változatlan igaz barátsággal:

– DR. DERCE TAMÁS
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Csóka János Pál

dr. Derce Tamás

» Folytatás a 19. oldalról



OktatásOktatás

21

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  4 .  S Z Á M

www.ujpest .hu

z  Angol Tagozatos Általános Isko-

lában -hagyományosan- ezúttal

is két napos farsangi mulatságot

rendeztek. Különlegesség a

télűző ünnepégben, hogy a farsangi ün-

nepséget minden évben megelőzi a ha-

gyományőrzés, ami annyit jelent, hogy a

tanórákon a diákok megismerik a far-

sang eredetét, az ünnepkörhöz tartozó

népszokásokat. 

– Természetesen a tanórák után eljön a

mulatság ideje is – avat be a szokásokba

Mező János, az iskola igazgatója –, amikor

egyik délután az alsó tagozatosok, másik

délután pedig a felsősök farsangolnak. Az

életkori különbségek miatt szükséges,

hogy két külön ünnepet rendezzünk. A ki-

sebbek beöltöznek, jelmezükben büszkén

végigvonulnak a folyosókon, az osztály-

termekben. A felsősök pedig már kicsit

más jellegű délutánt szerveznek. A diák-

önkormányzatnak nagy szerepe van ab-

ban, hogy ilyen programok jönnek létre. 

Mint megtudtuk, a nagyobbaknál a

legnagyobb igény mindig a diszkóra

van. A tanárok megpróbálják úgy alakí-

tani a programot, hogy a diákok ne csak

a modern diszkózenével találkozzanak,

hanem például a népzenével is. Ezen

program alkalmából meghívtak egy né-

pi együttest is, akik először némi cso-

dálkozást váltottak ki a gyerekekből,

azután pedig már kacagva és érdeklődve

hallgatták a tájszólással beszélő zené-

szeket, akik különös, fülbemászó dalla-

mokat játszottak. Az előadás után kö-

vetkezett a diszkó, de a különböző ter-

mekben más-más programok várták a

tanulókat. Tréfás vetélkedő, de büfé és

tombolasorsolás is szerepelt a progra-

mok között.  – T.K.

Álarcosbál és népi játékok

Színes programok várták a diákokat a Szi-

geti József  Utcai Általános Iskolában far-

sang havában. Ez az időszak vízkereszttől

hamvazó szerdáig tart. 

A programok kiválasztásában hang-

súlyt kaptak a népi hagyományok.

• Az anyukák bevonásával szalagos

fánkot (pampuskát) sütöttünk. 

• Igazi vőfély közreműködésével (ő

egy tanulónk édesapja) „mókás es-

küvőt” tartottunk. Mákos Zsolt sok

érdekes népszokással ismertetett

meg, melyek az esküvői vigadalommal kapcsolatosak, hiszen faluhelyen általában

ilyenkor tartották a lakodalmakat.  

A program végén kipróbálhattuk az ostorcsattogtatást. 

• Sütöttünk tubukát. Ez a farsangi madár alakú kalács neve. Minden napközis elké-

szíthette a saját madárkáját. Igazán finomra sikerült!

• Színházi előadás is volt iskolánk Agórájában. A Tündér Lala című színdarabot láthat-

tuk a Nevesincs Színház társulatának előadásában. 

• A farsangi bált az alsósok csütörtökön, a felsősök péntek délután tartották.

• Pénteken színes program várta a nagyokat: gyöngyöt fűztek, álarcot készítettek,  a

játékbarlangban vetélkedtek,  karaokiztak a színpadon.

• A Téka Együttes húzta a talpalávalót, diákokat, felnőtteket egyaránt megtáncoltatott.

A vidám időszakot jelmezes felvonulással zártuk. A telet kiszebáb égetésével búcsúz-

tattuk. – A SZIGETISEK

Elbúcsúztatták a telet

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos

Gimnázium szülői munkaközössége  jóté-

konysági bált rendezett február 16-án,

amelyre örömteli előkészültek után  sze-

retettel várták a diákokat és azokat az ér-

deklődőket, akik szívesen segítették

adományukkal az iskolát. Akik „benevez-

tek” a bálra, és a nagyszámú támogatók

tudták: az adomány az iskola bejáratának

felújítását, a tereprendezést, a parkosí-

tást, a fásítást, virágok ültetését segíti

majd a tavasz közeledtével. Az est sztár-

vendége Kovács Kati énekes volt, a mű-

sorban, amelyben felléptek az iskola te-

hetséges diákjai, különböző táncproduk-

ciókat, bűvészbemutatókat, operett- és

musicalrészleteket láthatott, hallhatott a

közönség.  A műsort követően a ‘70-es,

‘80-as, ‘90-es évek slágereire táncolhat-

tak a résztvevők, hajnalig. Értékes tom-

bolanyeremények találtak gazdára, a jó

hangulathoz a gazdag büféválaszték is

hozzájárult. A jótékonysági bál bevétele-

ként 380 ezer forintnyi összeg segíti a

célok mielőbbi megvalósulását.

Jótékonysági bál

Az Erzsébet Utcai Általános Iskola a

2008/2009-es tanévben a következő-

régi,nagy szakmai hagyományokkal mű-

ködő- osztálytípusokat indítja:

• angol tagozatos osztály, ahol első osz-

tályoktól  kezdve emelt óraszámban,

bontott csoportokban történik a tanítás, 

• matematika-számítástechnika tagozatos

osztály, ahol a 4. évfolyamtól kezdődően

képesség szerinti csoportbontásban tör-

ténik a tanítás • testnevelés tagozatos

osztály, ahol a testnevelés tanítása emelt

óraszámban történik • fejlesztő osztály,

ahova az Újpesti  Nevelési Tanácsadó és

Szakértői Bizottság javaslata alapján ke-

rülnek a gyerekek. 

A leendő első osztályos tanító nénik sze-

retettel várnak minden érdeklődőt a nyílt

napokra: március 5-én, szerdán, 8-10 óráig

és március 11-én, kedden, 8-10 óráig.

Az emeltszintű (tagozatos) osztályok-

ba előzetes megbeszélés, képesség fel-

mérés: március 17-én, hétfőn, 16.18 órá-

ig. Érdeklődni lehet: Erzsébet Utcai Álta-

lános Iskola, IV. Erzsébet u. 32. Tel/fax:

369-3180. Szeretettel várjuk a leendő el-

sősök és szüleik látogatását!

– ISKOLAVEZETŐSÉG

Nyílt napok

„Kedvenc könyvem” címmel január 28-tól

február 1-ig könyvhetet rendeztünk az

óvodánkban, amely gyermekeknek és fel-

nőtteknek egyaránt élményt nyújtott.

A televízió, a számítógép és az internet

világában egyre kevesebb idő jut olvasás-

ra, a könyvek megszerettetésére. Óvodás

korban ugyan még nem olvasnak a gyere-

kek, de a könyvhöz szoktatás, a mesék ál-

tali gondolkodás és képzeletvilág fejlesz-

tése ebben az életkorban kezdődik el. 

A Liget óvodában eddig is nagy tiszte-

letben tartottuk a mesekönyveket, képes

könyveket. Ezen a héten azonban a könyv

kiemelkedő szerepet kapott a napiren-

dünkben. Hétfőn reggel a gyerekek „ked-

venc könyvvel” érkeztek az óvodába, ahol

az előre elkészített kiállító helyre elhe-

lyezhették a jelükkel ellátott jól ismert

könyveiket. Megtekinttették a többi cso-

port kiállítását, valamint a tornateremben

megrendezett báb- és rajzkiállítást.

Az óvó nénik mindenki könyvéből me-

séltek, a gyerekek egymás könyveit néze-

gették vagy elmondták kedvenc meséiket.

A nagycsoportosok a Szabó Ervin Könyv-

tárba is ellátogattak, ahol újabb élménnyel

lettek gazdagabbak.

A hét díszvendége Dr. Ranschburg Jenő

gyermekpszichológus volt, aki kedd este a

szülőknek tartott élvezetes és színes elő-

adást. Beszélt a pici korban elkezdett

könyvhöz szoktatásról, az olvasás megala-

pozásáról, és arról a kapcsolatról, ami me-

sélés közben összeköti a gyermeket a szü-

lővel, nagyszülővel vagy az óvó nénivel.

A Tanár úrhoz záporoztak a kérdések,

aki reggelig tudott volna mesélni és ta-

nácsokat adni. A könyveit megvásárló

szülők örömére az előadás után dedikálta

műveit. 

Köszönjük Ranschburg tanár úrnak,

hogy elfogadta meghívásunkat és még

rangosabbá tette az első könyvhetet, mel-

lyel újabb hagyományt teremtettünk óvo-

dánkban. A könyvhét sikerességét az is

jelzi, hogy szinte minden gyermek elhozta

kedvenc könyvét, van, aki többet is. 

Köszönetet mondok  a szülőknek, hiszen

az ő odafigyelésük és támogatásuk leg-

alább olyan fontos volt, mint az óvó nénik

lelkesedése, akik igazán szívügyüknek te-

kintették a héten történteket.

Ma már nincs könyvhét, farsangra ké-

szülünk, de a gyerekek még mindig „kiál-

lítást” játszanak.

– TÁCSIK LÁSZLÓNÉ óvodavezető

„Kedvenc könyvem” a Ligetben

A
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INGYENES JOGI 

TANÁCSADÁS

2008. február 26-án, ked-

den, 18-19 óráig ingyenes

jogi tanácsadást tart az újpesti

Fidesz–MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda

(1042 Budapest, Árpád út 56.), bejelent-

kezés: H-P 11-18-óráig a 369-0905-ös

telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyula;

Rádi Attila önkormányzati képviselők

március 3-án, hétfőn, 17-18-óráig tar-

tanak fogadóórát.

Bartók Béla március 4-én, kedden, 18-

19 óráig; Koronka Lajos március  6-án,

csütörtökön, 17-18 óráig tart fogadó-

órát. Helyszín: (1042 Budapest, Árpád

út 56.) Tel: 369-0905.

Nagy István március 4-én, kedden ,16-

17 óráig  tart fogadóórát. Helyszín: 1042

Budapest, István út 11.

A KERESZTÉNYDEMOKRATA

NÉPPÁRT ÚJPESTI SZERVEZETE 

FOGADÓÓRA: Szalma Botond

önkormányzati képviselő fo-

gadóórája: Minden hónap első hétfőjén

18-19 óráig. Helyszín: KDNP helyiség,

Templom u. 4.

KDNP FILMKLUB

Március 27-én, csütörtökön, 18 órakor

a 80 Huszár című film vetítésére kerül

sor az Újesti Polgár Centrum tükörter-

mében (Árpád út 66.). Meghívott ven-

dégek: Sára Sándor filmrendező és Dó-

zsa László színművész, a film főszerep-

lője. Minden érdeklődőt szeretettel vá-

runk!

MEGHÍVÓ NŐNAPI 

MŰSOROS DÉLUTÁNRA

Szeretettel várjuk Önt ha-

gyományos nőnapi műsoros délutá-

nunkra, melyet március 7-én (pénte-

ken), 14 óra 30 perces kezdettel az

Ady Endre Művelődési Központban (IV.

Tavasz u. 4.) rendezünk meg. A műsor-

ban fellép: Zsadon Andrea és Szolnoki

Tibor örökzöld operett slágerekkel. Je-

gyek igényelhetők személyesen, az

MSZP IV. kerületi szervezetének irodá-

jában a Nádor u. 1. szám alatt, hétfő-

től–péntekig, 12 és 18 óra között, vagy

érdeklődni lehet a 369-42-05-ös te-

lefonszámon.

– CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER

országgyűlési képviselők

Pártok, CivilPártok, Civil
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BÁLI PÉTER KIÁLLÍTÁSA

Báli Péter újpesti  festő- és grafikus-

művész , művésztanár (egykori Baj-

zás-, és Könyves-diák) újabb kiállítá-

sával  örvendezteti meg a képzőművé-

szet kedvelőt. Ezúttal Vácott, a Ma-

dách Imre Művelődési Központ Emele-

ti Galériájában  (Vác, Dr. Csányi L. krt.

63) tekinthetők meg alkotásai március

16-ig. 

KODÁLY – PLAKÁTOK, PÁLYAMŰVEK

Két kiállítás nyílt egy időben és egy

helyen február 20-án a Károlyi István

12 Évfolyamos Gimnázium Károlyi Ga-

lériájában (IV. Erzsébet u.69). Az Új-

pesti Pedagógiai Szolgáltató Központ

által, a Kodály emlékév alkalmából

meghirdetett plakát pályázatra készí-

tett alkotások mellett megtekinthe-

tők a Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium alsó tagozatos tanulónak

vizuális kultúra tantárgyból hirdetett

pályázatra készült  legsikeresebb al-

kotásai is. A kiállítás március 5-ig te-

kinthető meg.

SZÜLŐKLUB

A  Napraforgó Képességfejlesztő Köz-

pont meghívott vendége 2008. február

28-án csütörtökön este 18 órakor

Vekerdy Tamás pszichológus. Előadása

címe: Iskolás lesz a gyermekem.

Az előadással kapcsolatban érdek-

lődni a 06-30-584 9914 telefonszámon

lehet. 

www.napraforgoalapitvany.hu

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐ-

DÉSI KÖZPONTBAN:

KIÁLLÍTÁS

Barangolás kedvenc tájaimon címmel

Nechanszky József grafikus és festő-

művész rézkarc és akvarell kiállítása

látható a KFÁMK Galériájában  2008.

február 29–március 24.  között.

Helyszín: KFÁMK Főépület, emeleti

Galéria. A kiállítás ingyenesen megte-

kinthető minden hétköznap 10–18 óra

között.

RENDEZVÉNYEK

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ

Február 23-án,10-12 óráig várjuk a lá-

togatókat a családi programunkra. Ez-

úttal a Szép Ernő Színház előadásában

láthatják az Ágacska c. mesejátékot.

Utána játszóházzal várunk mindenkit.

Belépő: 700 Ft/fő. Helyszín: KFÁMK Kö-

zösségi Ház

BABAVILÁG-BABABÖRZE 

Március 1-jén, 9-13 óráig. Börze, ter-

mékbemutatók, kedvezményes pelen-

kavásár. Jelentkezés, asztalfoglalás

(csak személyesen) február 25-én, 8

órától. Egy asztal ára: 1000 Ft. Látoga-

tóknak a belépés díjtalan. Helyszín:

KFÁMK Közösségi Ház.

SZEDERINDA APRÓK TÁNCHÁZA

Máricus 1-jén 17-18.30 óráig. Zenél a

Somos együttes, a táncokat és játéko-

kat tanítja Prekler Kata. Belépő: 400 Ft.

Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház.

MEGHÍVÓ

Új város született… Káposztásmegyer

25 éve képekben címmel Fotó és doku-

mentum kiállítás tekinthető meg márci-

us 13.  és  március 28. között a  KFÁMK

Közösségi Ház aulájában (1048 Buda-

pest, Lóverseny tér 6.)

Szeretettel várjuk Önöket: Karinthy

Frigyes Általános Művelődési Központ

és az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-

mény

NÉMET NYELVTANFOLYAM

Negyven órás német nyelvtanfolyamot

indít az Újpesti Német Kisebbségi Ön-

kormányzat – megfelelő számú jelent-

kezés esetén – kezdő vagy  haladó szin-

ten. A térítésmentes tanfolyam színhe-

lye az Újpesti Német Kisebbségi Önkor-

mányzat székhelye, Nyár u 40-42. Je-

lentkezés és beiratkozás február 26-án

és 28-án, 17–19 óra között lehetséges

Pappné Windt Zsuzsanna tanárnőnél, a

helyszínen.

NYUGDÍJAS KLUB

Nyugdíjas klubot szervez  minden hónap

utolsó keddi napjára az Újpesti Német Ki-

sebbségi Önkormányzat és szeretettel vár-

ja mindazokat, akik a német kultúra iránt

érdeklődnek, örömmel frissítenék fel

nyelvtudásukat, szívesen hallgatnának

zenét, néznének filmet. Az első klubnapot

március 25-ére tervezik, 17 órai kezdettel.

A színhely: az Újpesti Német Kisebbségi

Önkormányzat székhelye, Nyár u. 40-42.

A klubvezető: Gáspár Károly.

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN:

EGÉSZSÉGNAP „Tavaszi megújulás” címmel

Egészségnap színhelye lesz február 23-

án,  10-17 óráig az Újpesti  Gyermek és If-

júsági Ház (IV. István út 17-19.) A prog-

ramból: Szív és érrendszeri megbetegedé-

sek, rizikófaktor szűrése (10-14 óra kö-

zött) Állapotfelmérés, egyéni tanácsadás.

Biotermékek, táplálékkiegészítők, gyógy-

hatású termékek, bemutatója és vására.

Gyógyászati segédeszközök kedvezmé-

nyes árusítása. 10.30–11.30: Gerincstabi-

lizáló torna (csontritkulás megelőzése és

karbantartása gimnasztikai labdával) Elő-

adások: 13 óra: Reformétkezés az egész-

ségért – ételkóstolóval együtt. 14 óra: Ta-

vaszi méregtelenítés, tisztítókúrák Szol-

gáltatók: ÁNTSZ Fővárosi Intézet Egész-

ségnevelési és Kommunikációs Osztálya,

Egészségvizsgáló Szűrőállomása, Holiszti-

kus Oktatási Központ, Újpesti Lisztérzé-

kenyek Klubja, Med-Ipari Alapítvány. A

belépés díjtalan!

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

„MESE-MESE MÁTKA” Február 29. 14

óra Mesefilmvetítés 1-2. osztályos

napközis csoportoknak. A filmvetítést

játékos memóriapróba követi. A prog-

ramra előzetes jelentkezés szükséges a

399-7067-es telefonszámon. (A férő-

helyek száma korlátozott.)

„NYITNIKÉK” A napközis tábor háborí-

tatlan parkjában március végétől, a

rügyfakadás idejétől környezetismereti

órára várjuk az alsó tagozatos osztályo-

kat. A megfigyelő sétát játékos isme-

ret-ellenőrzés követi. A foglalkozások-

ra előzetes jelentkezés szükséges

Trencsényi Editnél, a 231-7084-es te-

lefonszámon,  8-13 óra között.

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ Március 9. 10 óra

Gulliver – a Fogi Színháza előadásában.

Jonathan Swift világhírű regénye eleve-

nedik meg színpadunkon. Koós Iván

Kossuth-díjas bábtervező bábjai és

Bródy Vera Jászai- és Munkácsy-díjas

művész maszkjai könnyedén varázsol-

ják a nézőket Lilliputba és az Óriások

földjére. Jegyek  1000 Ft-os egység-

áron válthatók az információs pultnál.

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ Március 7. 10 és

14.30 óra. Micimackó és barátai – a Hol-

ló Együttes koncertje 4-12 éves korig.

Bérletes előadás. Jegyek a délutáni elő-

adásra válthatók korlátozott számban az

előadás előtt 700 Ft-os egységáron.

CSALÁDI JÁTSZÓ Márcus 8. 10-13 óra.

Kézműves foglalkozás, babajátszó, já-

tékkuckó, falfirka, zenebölcsi-zeneovi

várja a résztvevőket. Belépő: gyerekek-

nek 300 Ft/fő, felnőtteknek 350 Ft/fő,

családoknak (4 főtől) 300 Ft/fő.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA Március

3–16. között: „Nyitott szemmel járok”

címmel  Schmidt Mónika (alkotói neve:

Szil) képzőművész kiállítása. Megnyitó:

március 3-án, 18 órakor. A kiállítást

megnyitja: Pilaszonovits Irén, művé-

szettörténész.

KULTURÁLIS PROGRAMOK
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„Mi itt vagyunk!” „Ki mit tud?” Pódium
rendezvénysorozat nyugdíjasoknak
Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel tá-
jékoztatjuk Önt, hogy a „Ki mit tud?”
Pódium harmadik előadására 2008.
március 5-én (szerdán), 14 órai kez-
dettel kerül sor az Újpesti  Polgár Cent-
rumban (IV. Árpád út 66.). A zenés, szó-
rakoztató rendezvényen az összes mű-
faj, kategória képviselteti magát egy-
egy színes előadás keretében. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk! – CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER

országgyűlési képviselők

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Kedves Örökifjú Barátunk! A „Mi itt va-
gyunk!” nyugdíjas „KI MIT TUD?” Pódi-
um képzőművészeti kategóriájába ne-
vezett alkotók műveinek kiállítása 2008.
március 20. és április 1. között a Száraz-
nád utcai Közéleti Házban (XV. Száraz-
nád u. 5.) hétfőtől csütörtökig 8–16  óra,
pénteken 8–13 óra között tekinthető
meg. A kiállítás legszebb darabjait sza-
vazatuk alapján Önök választhatják ki,
ezért részvételükre és szavazatukra
számítunk! A kiállítás nyilvános, min-
den kedves érdeklődőt szeretettel vá-
runk! 

– CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER
országgyűlési képviselők

BORUZS ANDRÁS Egyéni
képviselő, 15. választóke-

rület (Megyer-Székesdűlő) – SZDSZ
frakcióvezető Tel.: 232-1501 Fax: 380-
6341 e-mail: boruzsa@ujpest.hu Foga-
dóóra: 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 csütör-
tökön 16-19 óráig személyesen is vá-
runk minden érdeklődőt.

INGYENES 
JOGTANÁCSADÁS
Az SZDSZ Újpesti Szervezete és Dr. Ko-
vács Pál ügyvéd ingyenes jogtanács-
adást szervez a kerület polgárainak.
Időpont: Minden páros hét pénteken
15-16h. Helyszín: 1042 Budapest, Ár-
pád út 51. Telefon: 370-0682 Előzetes
bejelentkezés nem szükséges, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

ÚJPESTI LIBERÁLIS KÖZÉLETI KLUB
a népszavazásról. 2008. március 4-én
18 órakor az Újpesti Polgár Centrumban.
Vendég: Dr. Kincses Gyula, államtitkár
(EÜM) házigazda: Boruzs András, újpes-
ti elnök (SZDSZ) Mindenkit szeretettel
várunk!

Pártok, CivilPártok, Civil

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

Tóth Péter akvarell kiállítása február
22-től március 9-ig

Károlyi Ernő festőművész , február
21-től március 9-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

Andrew Berman: 

TÁRSASJÁTÉK 
NEW YORKBAN

– vígjáték két részben –

Fordította: Szász Imre

Szereposztás: Sophie: Almási Éva, Maurice:

Koncz Gábor, Barbara: Farkasházi Réka,

David: Incze József, Trudy: Valler Gabriella,

Martin: Éless Béla

Díszlet: Urbanek Attila Jelmez: Rományi

Nóra A rendező munkatársa: Kickinger Gá-

bor, rendező: Koncz Gábor, művészeti ve-

zető: Éless Béla

Egy New York-i műkereskedő házaspár

gondtalanul éli életét egy pazarul beren-

dezett lakásban. Egyik nap váratlanul

beállít a feleség nővére és annak férje,

azzal a szándékkal, hogy mivel ők elutaz-

nak Buffalóba, erkölcstelen életmódot

folytató lányuk ügyeinek elrendezésére.

addig is, édesanyjukat itt hagyják náluk.

A kedves, szókimondó, idős hölgy meg-

jelenése rengeteg komikus helyzetet te-

remt a műkereskedő házaspár életében, s

egy szép napon – amikor beállít a világ-

hírű festőművész – ez csak fokozódik.

A produkció létrehozását Érd Megyei Jo-

gú Város Művészeti Alapja támogatta.

BÉRLETBEN MEGTEKINTHETŐ ELŐADÁSOK: Bencsik Imre: Kölcsönlakás (2008. április 11.)

Mikroszkóp Színpad vendégelőadása, vígjáték

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 in-

vitálja a színház szerelmeseit. A bérlet ára: 1–9. sor: 6.600 Ft, 10–15. sor: 5.700 Ft. A

bérleti előadásokról tájékozódhat az Ady Endre Művelődési Központ honlapján:

www.adymk.hu • Bérletek rendelhetők személyesen az Ady Endre Művelődési Köz-

pontban vagy a 06-1-231-6000-es számon. Az előadások bérleten kívül is megte-

kinthetőek. Jegyárak: 2000 és 2200 Ft.

MEGHÍVÓ A „Vér és Arany” Ady Baráti

Társaság és a Benczúr Hotel Igazgatósága

meghívja Önt, Önöket 2008. február 29-

én 17 órára, nyugdíjasok találkozójára

az Újpesti Polgár Centrumba (1042 Bu-

dapest, Árpád út 66.) Az összejövetel a

nyugdíjasok életkörülményeinek javítá-

sáról, önbecsülésük fokozásáról, gon-

dolkodásuk pozitívvá tételéről szól, és

mindezekhez próbál segítséget nyújtani

beszélgetés formájában. Nemcsak be-

szélgetni fogunk, hanem előadásokkal

is kedveskedünk vendégeinknek.

Előadók: Dr. Eöry Ajándok  orvos-

természetgyógyász • Györgyi Béla  köl-

tő és előadóművész • Kemenes Kálmán

író, költő • Dr. Losonczi Miklós művé-

szettörténész, professzor, író • Dr.

Nahm Krisztina radiológus főorvos •

Pulay Balázs  a „Cardex” Kft. ügyveze-

tő igazgatója • Vadász László a Benczur

Hotel igazgatója. A nyugdíjasokat kö-

szönti és velük beszélget v. Dr. Ady

Endréné a társaság elnöke.

A belépés ingyenes!

2008. március 21. 19 óra

EGY FEKETE ÉS EGY SZŐKE
Pikáns zenés kabaré

Gregor Bernadett és Nyertes Zsuzsa 

felléptével. Rendezte: Bodrogi Gyula

Jelmez: Rományi Nóra. A dalokat hang-

szerelte és kísér: Siliga Miklós. Írta és

szerkesztette: Král Gábor. Helyszín: Új-

pesti Polgár Centrum. Jegyár: 2000 Ft.

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

Tom Ziegler:

GRACE ÉS GLORIA
Színmű két felvonásban

Fordította: Zimmermann Claudia

Szereplők: Grace: Sólyom Katalin, Jászai-

díjas. Gloria: Füsti Molnár Éva, Jászai-dí-

jas. (A Pécsi Nemzeti Színház művészei)

Rendezte: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas.

Díszlet–jelmez: Tresz Zsuzsa. Jegyár: 1000

Ft. Helyszín: Újpest Polgár Centrum (Pódi-

umszínház – Budapest IV. Árpád út 66.)

Hogyan adunk számot életünkről? Mi-

ért vagyunk ezen a világon?

Nincs ember, akit ne foglalkoztatna ez a

kérdés, hiszen életünk minden percében

ott ólálkodik körülöttünk az elmúlás.

Grace-t, az idős parasztasszonyt nemrég

engedték ki a kórházból. Gondozója Gloria,

miután elhagyta New Yorkot és egy sikeres

állást, most önkéntes ápolóként érkezik

hozzá. Kettőjük történetét mondja el az is-

mert amerikai író, miközben a néző önfe-

ledten nevet az élet abszurd helyzetein.

Egy humorral teli megható történet a

hitről, életről és halálról.

2008. március 8. 19 óra
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A Deák Ferenc utcai óvoda azon kevés ne-

velési intézmények egyike, amely kifeje-

zetten erre a célra épült, így kialakításában

maximálisan figyelembe vették a gyerme-

kek igényeit, a pedagógusok tanácsait. Az

intézmény 1985-ben készült el, az első

gyerekeket 1986. január 20-án fogadták. 

Az óvodavezető asszony, Berey Mária,

már az építkezésnél jelen volt, élt is azon

lehetőségével, hogy segédkezhet a vég-

leges struktúra kialakításában. Az erede-

ti tervben szerepelt egy főzőkonyha, amit

elhagyott, helyette saját építésű tornate-

remmel gazdagodott az óvoda, ami akko-

riban ritkaságnak számított. 

A kezdetekben 36-40 fős csoportokkal

indult az intézmény, mára ez éppen a fe-

lére csökkent, ami teljesen ideális a cse-

peredő óvodások számára. Egyéni bánás-

mód differenciált alkalmazása a jelszó,

azaz minden gyermekkel a saját képessé-

geihez és igényeihez mérten foglalkoz-

nak a fejlesztő- és óvodapedagógusok. 

A Deák Ovi nagyon jól megközelíthető

tömegközlekedési eszközökkel is. A kör-

zet, ami hozzátartozik, igen nagy, határos

a XV. kerülettel. Sokan jönnének is a

szomszédos kerületből, ám kizárólag új-

pesti gyermekeket vesznek fel. 

Egyedi tervezésének köszönhetően ki-

fejezetten gyermekbarát az épület is, hi-

szen a gyerekek szemmagasságában he-

lyezkednek el az ablakok, onnan a kicsik

minden akadály nélkül kilátnak, integet-

hetnek a távozó szülőnek, nagyszülőnek.

Ez a beszoktatás ideje alatt is nagyon jó,

megnyugtatólag hat a kicsikre. Láthatják

a házat, ahol a szülő, nagyszülő lakik,

szemlélhetik az ismerős környezetet.

A tágas udvaron a lehető legtöbb alka-

lommal biztosítanak mozgáslehetőséget

az óvodában a gyerekek számára, hiszen

a mozgás a testi-lelki fejlődésre pozití-

van hat. Az udvari játékok mindegyike

megfelel a legújabb követelményeknek

és szabványoknak. Nincs túl sok játék

egyelőre, ám ami van, az mind biztonsá-

gos. Mint azt az óvodavezetőtől megtud-

tuk, folyamatosan törekszenek a játék-

park bővítésére.

– Van egy mesterséges tavunk - mesé-

li Berey Mária – amit mi építettünk. En-

nek esztétikai és környezetismereti je-

lentősége is egyaránt van. A tóban békák,

tavirózsák, halak láthatóak, olykor sikló is

előfordul, de szitakötők is érkeznek nya-

ranta. A madarak a tavirózsák leveléről

isznak, így a gyerekek megfigyelhetik

azokat igazán közelről is. 

A Deák ovi helyi nevelési programja „A

mozgáskorlátozottak óvodai nevelési in-

tegrációja az épek körében” címet viseli.

A mozgást, mozgásfejlesztést alapnak te-

kintik a pedagógusok az intézményben. 

– A nevelési programunkkal kapcsolat-

ban a pedagógiai ellátottság sokkal maga-

sabb az átlagnál – mondja az óvodavezető.

– Vegyes csoportokkal működünk éppen

azért, hogy az eltérő ütemű fejlődés ne le-

gyen olyan szembetűnő. Nálunk a gyer-

mek fejlődésének ütemében követeljük

meg a teljesítményt, ha pedig segítségre,

fejlesztésre szorul, azt természetesen

megadjuk. Ennek az a követelménye, hogy

jól működő szakemberhálózatunk legyen. 

Az óvodában három gyógypedagógus

dolgozik, ketten közülük mozgásjavító

szakemberek, egyikőjük pedig főállású

logopédus. Azt is érzékelték a pedagógu-

sok, hogy a kétféle felsőfokú végzettség

jó, ha integrálódik, így minden csoport-

ban van olyan óvónő, aki a fejlesztő pe-

dagógia szakot is elvégezte, így a lehető

legjobb az együttműködés a fejlesztő pe-

dagógusokkal, könnyebb a közös munka. 

Március 19-én, szerdán, Óvodakóstoló

címmel nyílt napra várják a szülőket a De-

ák Oviba 9-12 óráig. Aki nem tud elmen-

ni a nyílt napra, előre egyeztetett idő-

pontban bármikor megtekintheti az óvo-

dát, beszélgethet az óvodavezetővel, az

óvónőkkel.

1971-ben nyitotta meg kapuit az intéz-

mény, körzeti általános iskolaként. Ma

fő profilja az emelt szintű német nyelv-

oktatás, mely több mint húszéves múlt-

ra tekint vissza. Első és második osz-

tályban bárki tanulhatja a németet, ez-

után dől el, ki alkalmas az emelt szinttel

járó terhek elviselésére. 

A heti öt óra nyelvtanulásnak köszön-

hető, hogy a legjobban tanuló diákok

nyolcadik év végére általában középfo-

kon beszélik a német nyelvet, ám nem

feltétel a nyelvvizsga megszerzése –

mondta az igazgatónő, Orbán Ildikó – Ti-

zennégy évesen még nem is alkalmasak

arra a gyerekek, hogy ilyen megméret-

tetésre küldjük őket, később- középis-

kolai éveik alatt- már érettebben vehe-

tik ezt az akadályt.

Faltus Krisztina, nyolcadik osztályos

diákkal következőképpen nyilatkozott az

iskoláról: – Sokféle tanítás utáni progra-

mot szerveznek nekünk az iskolában –

kezdi az intézmény adta lehetőségek

felsorolását Kriszta. – Például színjátszó,

háztartási, matematika szakkörökön ve-

hetünk részt,  korrepetálások  segítenek

a tanulásban. A szórakoztató programo-

kon kívül számos versenyt is szerveznek

nekünk, ilyen volt például a legutóbbi Il-

lemtan verseny, ahol második helyezést

ért el osztályunk négy fős csapata. 

Ez azért is jó ötlet a diákok szerint,

mert megtanulják az alapvető viselke-

dési szabályokat. Krisztina elmesélte,

számára nagyon sokat segített az előre-

jutásban a tanárok kedvessége és segí-

tőkészsége. – A tananyaggal kapcsolat-

ban bármikor, akár órán kívül is fordul-

hatunk hozzájuk, de az olyan kérdésekre

is nyitottak, amelyek nem kifejezetten

az iskolához, a tanuláshoz kötődnek-

mondta. 

A tanári karról annyit tudtunk még

meg Krisztától, hogy szigorúak, de igaz-

ságosak. Az osztályközösségekről kide-

rült, hogy az osztálytársak amiben tud-

ják, segítik egymást, mindig töreksze-

nek a közös álláspont megtalálására. 

Orbán Ildikó, a Német Tagozatos Ál-

talános Iskola igazgatója elmondta,

hogy az intézmény egyik legnagyobb

előnye családias hangulata. – Igyek-

szünk minden gyermekre külön-külön

is odafigyelni – jellemezte az iskolát. –

Családi hátterüket is próbáljuk megis-

merni, nem feltétlenül családlátogatá-

sok által, sokkal inkább a gyerekek

hétköznapjain keresztül. Noha most a

beszélgetésünk alatt éppen nem, de az

irodám ajtaja bárki előtt nyitva áll. Kol-

léga, szülő, gyermek bármikor jöhet ma

és a jövőben is. 

Most, hogy közeledett a középiskolai

felvételi időpontja, még nagyobb szük-

ség volt a pedagógusok tapasztalatára,

segítségére. Ahogy Krisztina is elmond-

ta, a tanárok segítenek az iskolaválasz-

tásban, ha szükséges a felkészülésben

is. Ő például konkrétan az osztályfőnö-

kétől és a humán tantárgyakat tanító

pedagógusoktól kért segítséget, mivel

arra koncentrál mostanában jobban. 

Megtudtuk, hogy az iskola tanulói

gyakran vesznek részt kerületi, fővárosi

szintű versenyeken is, ahol rendre kitű-

nő eredményeket érnek el. Tavaly több

mint száz tanulójuk neve szerepelt a

tanulmányi versenyek Aranykönyvében,

de az idei versenyeken is több szép si-

kerrel büszkélkedhetnek.

Német
Tagozatos
Általános
Iskola

1045 Budapest, Pozsonyi út 3.

Telefonszám: 369-27-41

E-mail: a.tagozatos@chello.hu

Honlap: 

members.chello.hu/pozsonyi

Deák Ovi Cím: 1042 Budapest, Deák F. u. 95. 

Telefonszám: 369-63-07 

E-mail: 

deakovi@ovi004.t-online.hu

Web: www.deakovi.hu

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TUTOR KATA
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Tűzoltók szabadították ki azt a másfél

éves kisgyermeket, akit édesapja ha-

gyott magára tegnap délután egy lakás-

ban Újpesten. A kicsit egy ágyban talál-

ták, mellette némi élelemmel, a tévé pe-

dig az egyik mesecsatornára volt állítva.

A gyereksírásra a szomszédok figyel-

tek fel tegnap délután négy óra körül,

végül este hétkor értesítették a rend-

őröket, akik a tűzoltók segítségével ju-

tottak be a lakásba. A kisgyereket egy

ágyban találták, mellette némi élelem-

mel, a bekapcsolt televízió pedig az

egyik mesecsatornára volt állítva - tá-

jékoztatta a Független Hírügynökséget

Molnár Péter, a Fővárosi Tűzoltóság

szóvivője

Mentőt hívtak hozzá, mert nem bírta

abbahagyni a sírást. Később kiderült,

hogy az ijedtségen kívül nincs komoly

baja. Végül előkerült az apa is, aki azt

állította, hogy csupán tíz percre hagyta

magára a gyereket. Arra hivatkozott,

hogy különváltan él a feleségétől. A

kisgyereket a családsegítő szolgálat

munkatársai látták el. Forrás: FH

A Mozgássérültek Rehabilitációs Köz-

pontja Alapítvány és a „rehabcenter”

internetes újság irodalmi pályázatot

hirdet elsősorban mozgássérültek és

hozzátartozóik számára.

A pályázat célja azokat az élethelyze-

teket megmutatni, amelyekben  a moz-

gássérült ember nem elutasításban ré-

szesül, nem kerül hátrányos helyzetbe

egészségügyi állapota miatt. Várjuk te-

hát azokat a műveket, amelyek jó pél-

dákról számolnak be - hiszen rossz pél-

dából oly sok van.

A beérkezett műveket folyamatosan

közöljük a „rehabcenter” internetes új-

ság oldalain (www.rehabcenter.hu). A

pályázat ideje alatt lehetőség van a be-

érkezett művek „pontozására” is – a

szavazatokat a zsűri figyelembe veszi,

de döntését más szempontok is (irodal-

mi érték, szerkesztettség, stílus, mon-

danivaló) befolyásolják.

Megfelelő mennyiségű és színvonalú

pályamű beérkezése esetén távlati ter-

veink között szerepel az írások megje-

lentetése kötet formájában is.

Írja meg Ön is, hogy nem reményte-

len ma Magyarországon mozgássérült-

ként élni – még ha nehéz is.

A pályázat címe: „Valóban akadály-

mentes!”

A pályamű formája: elektronikus doku-

mentum (.doc vagy .rtf formátum)

A pályamű terjedelme: max. 7500 karakter

A beadás módja: elektronikusan a

kiss@dunakanyar.net címre

A pályázat határideje: 2008. május 15.

Az elbírálás határideje: 2008. május 31.

A zsűri: a Mozgássérültek Rehabilitációs

Központja Alapítvány és a „rehabcen-

ter” portál munkatársai.

Információ: www.rehabcenter.hu

kiss@dunakanyar.net

„Valóban akadálymentes!”
Irodalmi pályázat mozgássérülteknek
és hozzátartozóiknak

A rendelkezésre álló adatok alapján

Barna Attila Gyula megalapozottan

gyanúsítható azzal, hogy 2008. január

3-án 17.50 óra körüli időben Újpesten

a Görgey utca-Kiss Ernő utca kereszte-

ződésében közlekedési nézeteltérés-

ből eredő szóváltást követően egy ed-

dig ismeretlen idős férfi a Barna Attila

Gyula által vezetett HMW-475 forgal-

mi rendszámú gépkocsi felé csapott,

majd megkerülte a gépkocsit és a jár-

dán a Rózsa utca felé eltávozott. Ekkor

Barna a gépkocsijából kiszállva az is-

meretlen férfi után ment, akit egy

esetben jobb kézzel fejbeütött, Az ütés

következtében a keresett férfi meg-

tántorodott, kalapja/sapkája fejéről

lerepült. A sértett a helyszínről az ada-

tai rögzítése előtt eltávozott, hatósá-

gunk erre vonatkozóan információval

nem rendelkezik. A BRFK. IV. ker.

Rendőrkapitánysága várja annak a kö-

zépkorú kb. 170 cm. magas, normál

testalkatú, őszes szakállú férfinak a je-

lentkezését, aki 2008. január 3-án 17

óra 50 perc körüli időben gyalogosként

közlekedett a Görgey u.- Kiss Ernő ut-

ca kereszteződésében.

Kérjük a férfi jelentkezését munka-

időben a 231-34-00 telefonszámon,

illetve személyesen a Bp. IV. kerület

Árpád út 87.  szám alatt a BRFK. IV. ker.

Rendőrkapitányságán, illetve olyan

személyek jelentkezését is várjuk, akik

a fenti cselekménynek szemtanúi vol-

tak.

Szemtanút keresnek

Ren.dőr.mor.ze

SOROZATOS RABLÁS AZ ISKOLÁNÁL

Január 31-én indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen az újpesti rendőrök egy

rablás kapcsán. Történt ugyanis, hogy a Kassai utca 20 szám alatt lévő Kanizsai

Dorottya Szakközépiskola előtt egy ismeretlen férfi megszólította M.N. és P.M.

17 éves budapesti fiatalokat. Az iránt kérdezősködött, hogy a srácok nem isme-

rik-e az öccsét, akit néhány napja az iskolában megvertek. Állítása szerint az

esetről szeretett volna többet megtudni. A verekedés kapcsán végül beszélge-

tésbe elegyedtek a fiatalok az ismeretlennel, közösen indultak tovább a Kassai

utcán az Árpád úton keresztül, a Görgey Artúr utca felé. A Kassai utca 50 elé érve

azonban egy félreeső helyen megálltak, a frissen melléjük szegődött férfi érté-

keik átadására szólította fel őket. Kérését azzal a felkiáltással nyomatékosította,

hogy ha nem akarják, hogy nagyobb bajuk legyen, ne ellenkezzenek. A rabló vé-

gül egy Nokia 7210i típusú mobiltelefont és egy arany nyakláncot szerzett. 

Az elkövető személyleírása: 20-25 év körüli, körülbelül 180 cm magas, vé-

kony testalkatú, kreol bőrű férfi, aki kék farmerdzsekit és ugyanilyen színű far-

mernadrágot viselt a rablás során. 

Az előző esethez kísértetiesen hasonlító rablás történt február 5-én, 14 óra-

kor szintén a  Kanizsai Dorottya SZKI előtt. Ezúttal S.P. veresegyházi lakost szó-

lította le az elkövető azzal az ürüggyel, hogy az öccse megverése kapcsán gyűj-

tene információkat. Elindult  az áldozattal, hogy megmutassa, hol verték meg

állítólagosan az öccsét, majd az iskola oldalához érve kést fogott  S.P. fiatalem-

berre, s mobiltelefonjának, nyakláncának átadására kényszerítette. Ezek után a

helyszínről elmenekült. 

Az elkövető személyleírása: fiatal, körülbelül 180-185 cm magas, vékony

testalkatú, kreol bőrű férfi.

Az eljárás során kiderült, hogy az ismeretlen férfi a második esetnél elkérte a

sértett mobiltelefonját azzal, hogy az ő telefonja lemerült és szeretne telefo-

nálni. Az elkövető SIM kártyáját átrakta sértett telefonjába. Ennek hatására a

telefonra kerültek az idegen kártyáról a telefonszámok, így azok a rendőrható-

ság birtokába kerültek. 

A kihallgatásokat követően az előadó a megadott számot felhívta, majd meg-

állapította, hogy beszélgetőpartnere nagy valószínűséggel azonos a fenti két

cselekmény elkövetőjével. Rafinált módon „randevút” beszélt meg a gyanús fi-

atalemberrel, ahol azonban nem egy kellemes találka, hanem a rendőrök várták. 

A rend őrei az utolsó elkövetett bűncselekmény után négy nappal elfogták B.

G. 24 éves ózdi lakost. 

MEGTETSZETT A DÍSZTÁRCSA

A Sárpatak utca 15. szám előtt parkolt egy Opel típusú gépkocsiról ismeretlenek

január 31-én éjszaka lelopták a dísztárcsákat. A sértett gyors helyzetfelismeré-

sének és lélekjelenlétének köszönhetően az elkövetők egy részét azonosították

a rendőrök. Az autó tulajdonosa ugyanis feljegyezte a tolvajok által használt

gépkocsi rendszámát.

Bezárta másfél éves gyerekét 
egy újpesti férfi

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egye-

sülete tiszteletbeli tagjának fogadta

elismerésül a színészi pályájuk során

nyújtott azon alakításaikért, melyek-

kel a bűnüldözők, ezen belül is a nyo-

mozók munkáját hitelesen mutatták

be, azt népszerűsítették:

BUJTOR ISTVÁN Balázs Béla-díjas

színművészt, a Veszprémi Petőfi Színház

igazgatóját, és

SZILÁGYI TIBOR Kossuth-díjas szín-

művészt, a Budapesti Kamaraszínház

tagját.

Az elismerések átadására 2008. feb-

ruár 28-án 14.15 órakor kerül sor az Új-

pesti Polgár Centrum Tükörtermében.

Tiszteletbeli
tagok



Tóth Anita, az UTE színeiben, hazánkat

képviselve mérettetheti meg magát az

idei olimpián, rögtön a megnyitóün-

nepség másnapján. Hogy hogyan jutott

el a nagy lehetőségig? Kitartással, ke-

mény munkával és önerőből. 

– 2007. július közepén volt az Euró-

pa-bajnokság, ahol golyós fegyverrel

lőttünk. Ez volt a sportlövészetben, a

puskás-pisztolyos szakág esetében az

utolsó olimpiai kvalifikációs lehetőség.

Ott két versenyszámban indultam: –

kezdi mesélni a sikertörténetet Tóth

Anita – 3×20 összetett kisöblű sport-

puska versenyszámban hatodik lettem.

Noha harmadikként kerültem a döntő-

be, a szoros eredmények miatt végül a

hatodik helyet sikerült megszereznem.

A 3×20 összetett versenyben tehát

egyéni hatodik lettem, és ezzel szerez-

tem meg az olimpiai kvalifikációt. Más-

nap rendezték a 60 lövéses fekvő ver-

senyszámot, amely a nőknél nem olim-

piai szám. Itt egyénileg ugyan nem

nyújtottam kimagasló teljesítményt, de

csapatunk kiegyensúlyozottsága Euró-

pa-bajnoki aranyat ért. Így duplán örül-

hettem, hisz az olimpiai kvalifikáció

mellé még egy aranyéremmel is gazda-

godtam. 

– Hogyan készülsz a nemzetközi ver-

senyre? Reggeltől estig edzés, lövés,

erősítés, minimális pihenés?

– Az elmúlt két hét eléggé speciális

volt, mivel az influenza engem is utol-

ért, kicsit kevesebbet tudtam edzeni. A

felkészülést nem úgy kell elképzelni,

hogy reggeltől estig lövünk, bár vannak

olyan időszakok, amikor tényleg sokat

edzünk. Az alapozó időszakokra jellem-

ző ez főként. Most, amikor nagyobb

versenyek előtt vagyunk, napi 2-4 órát

edzünk, függően az aktuális feladattól,

ez heti rendszerességgel általában négy

alkalmat jelent. 

– Milyen képességekre van szükség a

sikeres sportlövészethez véleményed

szerint? 

– Az emberek általában azt feltétele-

zik, hogy a legfontosabb a jó szem. Nos,

itt vagyok én, ugye, szemüvegesként,

tehát látszik, hogy önmagában a jó

szem nem elég, nem feltétlen az a leg-

fontosabb. Koncentrálni nagyon kell

tudni. Olyan ember, aki ezt a technikát

nem tudja elsajátítani, az szerintem

nem lehet a lövészetben sikeres. Az ál-

lóképesség a másik elmaradhatatlan

tulajdonság. Azt is mondják, hogy a jó

ritmusérzék elengedhetetlen, sőt, aki-

nek van zenei előképzettsége, az állító-

lag előnyt élvez a sportlövészetben. 

– Neked van ilyen jellegű képzettsé-

ged? 

– Semmi ilyen előképzettséggel nem

rendelkezem. (Bár a beszélgetés során

később kiderült, mégis van valami rit-

musos előélete Anitának: sokáig nép-

táncolt gyermekként) Ami plusz van

számomra: a szüleim is, bátyám is

sportlövő, számomra nem is volt kérdés,

hogy milyen sportágat válasszak. 

– Mit szeretsz leginkább ebben a

sportban?

– Magam lehetek, csak rajtam múlik

a teljesítményem. Valószínűleg nem is

tudnék csapatban sportolni, hiszen nem

az a típus vagyok. Ez a sport szépsége és

nehézsége is egyaránt. 

– Milyen eredményekre számítasz az

olimpián?

– Azt gondolom, hogy döntőbe kell

kerülni, s onnan már bármi lehet. Az az

eredmény, amit az Európa-bajnokságon

lőttem, valószínű elég volna a döntőbe

kerüléshez az olimpián is. Az pedig, hogy

ha sikerül bejutni a döntőbe, ott hogyan

alakul, az csak azon múlik, hogy éppen

ott, akkor mennyire tudok koncentrálni,

mennyi erőt tudnak küldeni nekem itt-

honról a barátok és a szurkolók. 

Nos, akkor sok erőt, fényes érmeket

kívánunk Anitának is az olimpián!

– TK

UTE-hírek
VENDÉGSÉGBEN A PÓLÓSOKNÁL

Az UTE vízilabda szakosztályának után-

pótlás szakágánál Dr. Görgényi István

járt vendégségben. Az egykori olimpiai

ezüstérmes vízilabdázó, világ- és Euró-

pa-bajnok mesteredző a sportág jelen-

legi helyzetéről tartott előadást. 

A napjainkban Ausztráliában élő

sportszakember szíve azért is húz Új-

pestre, mivel sikereinek kezdete az fő-

város IV. kerületéhez köthető. 

Görgényi István 1946. november 2-án

született Budapesten. A vízilabdázást

1957-ben kezdte, egészen az 1980-as

évekig aktívan sportolt, majd edzőként te-

vékenykedett. Az Eötvös Lóránd Tudo-

mányegyetemen szerzett jogi doktori ok-

levelet 1976-ban, majd két évvel később a

Testnevelési Főiskola Továbbképző Intéze-

tében vízilabda szakedzői képesítést. Az

ezdredforduló környékén Ausztráliában

telepedett le, ám ott sem szakadt el a vízi

sporttól. Sikeres edzői munkájának kö-

szönhetően 2000-ben, a nyári olimpiai já-

tékokon az ausztrál női vízilabda váloga-

tott olimpiai bajnoki címet szerzett.

JUDO HÉTVÉGE

Nem kedvezett a hazai terep a 43. Hun-

gária Világkupán a szereplés a magyar

lányoknak. Az UTE színeit három hölgy

is képviselte: Szabó Franciska 70 kg,

Sass Noémi 57 kg és Kovács Enikő 52

kg-os súlycsoportban indult.

Utoljára rendezték meg a Körcsar-

nokban a női Hungária Kupát, hiszen

nemsokára lebontják a szép múltú csar-

nokot, s a helyére egy modern sport-

komplexumot építenek. 

Derekasan küzdöttek a lányok – az

olimpiai kvalifikáció miatt különösen –

erős mezőnyben, ahol a japán, kubai, és

más nemzetek neves versenyzői is a

szőnyegre léptek. A nehéz körülmények

között a helytállás volt a cél, amelyet

teljesítettek is a lányok.

ATLÉTÁINK a február végi fedettpályás

Magyar Bajnokságra készülnek.

CSELGÁNCS Burján László és Taraba Sán-

dor a hét végén Párizsban a Világkupán

lépnek tatamira. Bővebb info:

www.judoinfo.hu
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Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

2008.  február  22.

Igen eredményesek mostanában az UTE ifjú sportolói, sorra hozzák a jó eredményeket, ami pedig az idei év-

ben talán még fontosabb, egymás után szerzik meg a pekingi nyári olimpiai játékokon való indulás jogát.

Olimpikonjainkat bemutató sorozatunkban ezúttal egy „magányos harcost”, egy szelíd lelkű, vidám sportlö-

vő hölgyet mutatunk be.

Családi tradíció a lövészet
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Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

– A maratoni távon láttam esélyesnek az

olimpiai szint teljesítését – kezdi az ese-

mények összefoglalását Petra. – A tava-

lyi évben a Bécs Maratonon sikerült tel-

jesítenem a „B” szintet 2 óra 40 perccel.

December 2-án, Milánóban pedig az „A”

szintet is megfutottam 2 óra 35 perc 21

másodperccel. 

Mint megtudtuk, az atlétikai sport-

ágakban három-három versenyző indul-

hat az olimpián. Jelen pillanatban a ma-

ratoni távra megvan a három magyar fu-

tó, ám a csapathirdetésig még bármi tör-

ténhet. Reméljük azonban, hogy semmi

sem veszélyezteti az elkövetkezendő hó-

napokban Petra pekingi utazását. Sem

sérülés, sem bármi más. 

– Ebben az elhúzódó téli időben hogy,

hol tudsz edzeni? 

– Kint és bent egyaránt vannak edzé-

seink. A benti edzés helyszíne a Népsta-

dionnál felállított 200m hosszú, fedett

futópálya. Itt tudjuk az intenzívebb mun-

kát elvégezni. Mivel áprilisban ismét in-

dulok egy maratonon, így az alapozás, a

sok-sok kilométer gyűjtése szükséges,

ezért kint is futok elég sokat. A téli edzé-

sek sokkal keményebbek a hideg miatt,

de idén összességében mégis kedvezett

az időjárás, hiszen a főbb edzéseket el-

végeztük sikerrel itt Újpesten, illetve a

Margitszigeten. 

– Nem monoton nagyon az ilyen hosz-

szú távú futás?

– Nem mondom, hogy néha nem unal-

mas ennyit futni. Lehet, hogy ez furcsán

is hangzik éppen tőlem, de tény, hogy

sokszor nagyon küzdelmes a felkészülés.

Ám a cél érdekében ezeket általában fél-

re tudom tenni, és felülkerekedek a hul-

lámvölgyeken. 

– Gondolom, a több tíz kilométeres

versenyek során vannak holtpontok, amin

küzdelmes felülkerekedni. A táv melyik

részénél jellemző ez? 

– Különbözőképpen lehet megélni a

maratont. A legutóbbi versenyen szinte

holtpont nélkül tudtam agyilag és fizi-

kálisan is végigfutni a távot. Az eddigi

hét lefutott maratonom között azonban

volt, ahol 15 kilométer után jött a holt-

pont, de féltávnál is jellemző ez az érzés.

Ilyenkor talán a legfontosabb, hogy

igyekezzek nem belegondolni, hogy

hány kilométer van még hátra. Az is el-

mondható azonban, hogy a maraton iga-

zából 30-35 kilométernél kezdődik. Ha

az ember jól felkészült, akkor ezt a távot

teljesíteni tudja a felkészültségéhez ké-

pest jó iramban. A fennmaradó rész vi-

szont komoly kihívást tud jelenteni. Ha

mindez iramváltással is jár, akkor az kü-

lönösen nagy energiát, összpontosítást

igényel a futótól. 

– Ezek szerint ez a sport is fejben na-

gyon komoly felkészülést igényel a fizi-

kai teljesítményen túl.

– Azt gondolom, hogy talán nagyobb

százalékban kell jelen lenni a versenyen

pszichésen, mint fizikailag. Fizikálisan

természetesen a verseny előtti hónapok-

ra építünk, fejben pedig úgy, hogy he-

tente egy-két alkalommal maratonközeli

távot teljesítünk. Ez az úgynevezett

versenyszimulációs edzés. 

– Az olimpián való indulás mennyivel

jelent nagyobb terhet, mint egy bármi-

lyen más világverseny?

– Azt gondolom, hogy az olimpia egy

teljesen külön történet. Számomra ez az

első alkalom, hogy megadatik részt ven-

ni rajta. Teherként is lehet tekinteni, de

sokkal inkább jelent hihetetlen nagy

motivációt. Nagyobb súlyt inkább magán

a versenyen érzünk majd, de a felkészü-

lésben inkább hajtóerő. 

– Milyen eredménnyel lennél elége-

dett Pekingben?

– Azt gondolom, hogy a jó középme-

zőny a reális elvárás a magyar futók szá-

mára. A világ nagyon elszaladt. Egyrészt

az afrikai futókkal nem tudjuk felvenni a

versenyt, továbbá manapság itthon egy

sportoló kevés támogatást tud ahhoz

összegyűjteni, hogy az orvosi háttere és

a felkészülése tökéletes legyen. Mind-

ezeket összevetve úgy érzem, hogy a kö-

zépmezőnyben végezve elégedett len-

nék magammal. – TK

UTE-hírek
BOTRÁNY A MECCSEN

Január 30-án, a Megyeri úton, körül-

belül ötszáz néző előtt játszott rang-

adót az UTE és az FTC-NZ jégkorong

csapata. 

Bár a végeredmény 4-2 lett, s azt

gondolhatnánk elsőre, hogy nem volt

túl eseménydús a mérkőzés, ez ko-

rántsem igaz, sajnos. 

Az első harmadban Berta ember-

hátrányból szerzett gólt a hazai csa-

patnak. Ezt követően az FTC csapata

többször jutott emberelőnyhöz, ám

ezt nem tudták igazán kihasználni,

sőt a kettős emberhátrányt is jól ke-

zelték az újpestiek. 

A második harmad késve kezdő-

dött, mivel durva rendbontás akadá-

lyozta a mérkőzés folytatását, de er-

ről majd a későbbiekben szólunk. A

harmad közepén az FTC csapata meg-

szerezte első gólját, ám rá négy perc-

re újra a lilák találtak az ellenfél ka-

pujába. 

A záró játékrészben mindkét csapat

egy-egy gólt szerzett, s ezzel be is

állították a 4-2-es végeredményt. 

S hogy mi történt a szünetben? Áll-

jon itt a felháborító eset krónikája.

Tudnivaló azonban, hogy a rendbon-

tóktól a csarnokban szurkoló Ferenc-

város-drukkerek is elhatárolódtak,

hiszen ők teljesen békésen, a meccs

hangulatának megfelelően szurkoltak

mindvégig. 

Nos,  információink szerint 18:45-

kor érkezett az első jelzés az újpesti

rendőrkapitányságra, miszerint FTC

drukkerek csoportja gyülekezik a Me-

gyeri úti stadion előtt. A rendőrök ki-

vonultak a helyszínre, s próbálták a

körülbelül kétszáz randalírozót eltá-

volítani a stadiontól. Az első harmad

végén már az UTE szurkolói közül is

sokan kimentek az utcára, így a két

tábor – nagyjából 200-200 ember –

farkasszemet nézett egymással. A

rendőrök – akikhez támogató erő is

érkezett – próbálták kiszorítani az FTC

„szurkolókat”, ám azok petárdákkal,

tűzijátékokkal, egyéb pirotechnikai

eszközökkel támadtak a rend őreire. A

kiszorítás nem járt teljes sikerrel, a

huligánok körbeszaladtak, s sikerült

az UTE drukkereivel összecsapniuk,

bejutni a stadionba. Ekkor a rendőrök

összevonták erőiket, s a másik bejá-

raton bementek az épületbe, s nagy-

jából negyed óra alatt kiszorították a

rendbontókat. Az egész összecsapás

körülbelül fél óráig tartott, ám rá-

nyomta bélyegét a mérkőzésre.

Prokoppné Teveli Petra, az UTE női atlétája is megszerezte nemrégiben az olimpiai kvalifikációt. Ebből az

apropóból beszélgettünk az ifjú futónővel, aki terveiről, a sikerhez vezető útról beszélt nekünk.

Beszélgetés Prokoppné Teveli Petrával

Fejben is teljesíteni kell a távot



Az elmúlt hétvégén diákok és tanárok százai töltötték meg az Ady Endre Műve-

lődési Ház nagytermét. A Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium ugyanis az

említett helyszínen tartotta  – az immáron tizenhetedik alkalommal megrende-

zett – Károlyi Fesztivált. 

Jelentős eseménnyé nőtte ki magát a Károlyi Fesztivál, hiszen a kezdetekben

csupán egy-egy produkciót láthattak a diákok és szülők, mostanra azonban há-

rom különböző alkalommal mutatkoznak be az iskola tanulói. Külön az alsó,

máskor a felső tagozatosok és megint más alkalommal a középiskolások. A

szombati rendezvényen – még úgy is, hogy cserélődtek a nézők között a szülők

és a diákok is – folyamatosan tele volt a nézőtér Újpest egyik legnagyobb befo-

gadóképességű termében, sőt az ülőhelyek mellett kétoldalt is tömött sorokban

álltak a nézők. Ezúttal a felső tagozatosok műsorát

láthatták az érdeklődők s amint a képek is mutatják,

olyan produkciókkal sikerült elkápráztatni a néző-

sereget, hogy az profi előadóknak is becsületére

vált volna.          – T. K.

GalériaGaléria
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