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TISZTELT ÚJPESTI POLGÁROK!

Otthonunk 100 éve város, ám ahhoz,

hogy a jövőben is vonzó lakóhely le-

gyen, magán hordozza egy sikeres vá-

ros jegyeit, meg kell felelnie az új, vál-

tozó követelményeknek is. Ennek el-

éréséhez elengedhetetlen olyan gaz-

dasági körülmények megteremtése,

melyek a befektetők számára vonzó

lehetőséget kínálnak úgy, hogy a be-

avatkozások eredményeként az épített

és a természeti környezet szerves

egységet alkosson. Minden lehetsé-

ges eszközzel szolgálnunk kell, hogy a

lakosokban megerősödjön a lokálpat-

riotizmus, a legerősebb szellemi és

társadalmi hajtóerő. Ehhez magának a

városnak is formálódnia kell, amint az

egész világot egyetlen dolog élteti év-

milliók óta: a változás.  

Abban mindannyian megegyezhe-

tünk, hogy a változásnak megalapozott-

nak és megvalósíthatónak kell lenni,

felmérve és kiaknázva a városrészünk-

ben rejlő lehetőségeket, egyúttal ki-

használva a külső gazdasági és társa-

dalmi környezetből jövő impulzusokat.

Meg kell ragadnunk a különféle pályá-

zatokban rejlő, jövőt segítő és tápláló

anyagi erőket. Kézzelfogható eredmé-

nyeinkre alapozva tovább kell lépnünk,

hogy létrejöhessenek az élhetőbb Új-

pest megvalósítását elősegítő – rövid és

hosszútávra szóló – gazdasági, közigaz-

gatási és településfejlesztési alapok.

Ennek elengedhetetlen feltétele a sok

szempontot figyelembevevő település-

fejlesztési koncepció, mely alapeleme a

hamarosan elkészülő integrált városfej-

lesztési stratégiának is.

Az alábbiakban ez a – vitaanyagnak

szánt – tanulmány olvasható. Kérem

mindazon érdeklődőket, akiknek a ja-

vaslattal kapcsolatban bármilyen ész-

revételük van, tiszteljenek meg azzal

bennünket. Várom véleményüket le-

vélben (1042 Budapest, István út 14.)

titkárságomra eljuttatva, vagy e-mail

címemen:  trippon@ujpest.hu

– DR. TRIPPON NORBERT, 

Újpest alpolgármestere
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Stratégiai
döntés előtt 

Régi barátságok
– új térben

koncepció meghatározza azokat a

fontosabb helyszíneket (akció-

területeket) is, melyek eseté-

ben vagy városrendezési-sza-

bályozási, vagy közvetlen fejlesztési be-

avatkozás keretében egyedi önkormány-

zati intézkedések megtétele is szüksé-

ges. A városfejlesztési koncepció közvet-

len szakmai alapja a készülő helyi építési

szabályzatnak, ezért tartalmát tekintve

jellemzően településtervezési-városren-

dezési megközelítésű. A városfejlesztési

koncepció munkaanyaga az Önkormány-

zat honlapján megismerhető, azzal kap-

csolatban az érdeklődők észrevételeket,

javaslatokat fogalmazhatnak meg annak

érdekében, hogy az Önkormányzat a ja-

vaslat jóváhagyása során azokat figye-

lembe vehesse.

NÉGY FEJLESZTÉSI KULCSELEM

Ezzel párhuzamosan, részben erre épülve,

folyamatban van a kerület Integrált Város-

fejlesztési Stratégiájának (IVS) készítése

is, mely – szigorúan kötött tematika sze-

rint – elsősorban városfejlesztési szemlé-

lettel készül. Elsődleges célja, hogy Új-

pest is részese legyen egy olyan magyar-

országi városhálózatnak, amelyek egy-

mással szorosabban kooperálnak, fejlesz-

tési céljaik azonos irányban mutatnak.

Az élhető város megteremtésének

fontos eszköze az integrált környezeti

tervezés, a funkcióvesztett területek fel-

élesztése, a válságterek rehabilitációja, a

zöldterületek védelme és lehetőség sze-

rinti növelése.

AZ IVS TARTALMÁNAK NÉGY KULCSELEME:

– a hosszú távú városfejlesztési célok kö-

zéptávú programokká való lebontása,

– a területi alapú fejlesztési szemléletű

tervezés megszilárdítása, ennek kere-

tében az egyes városrészekre vonatko-

zó célok kitűzése és annak középtávon

való érvényesítése,

– a stratégia megvalósíthatóságának

részletes elemzése, a pénzügyi és szer-

vezeti feltételek meghatározása,

– a tervezés során megvalósítandó part-

nerség, az érintettekkel való együttmű-

ködés szervezett kereteinek kijelölése.

A készülő terv keretében mindenek-

előtt a nagyobb térségi összefüggéseket,

illetve az Újpestet érintő állami és főváro-

si fejlesztéseket, intézkedéseket kell ele-

mezni, mivel azok alapvetően befolyásol-

hatják az egyes konkrét helyi célok meg-

fogalmazását, az intézkedések kereteinek

kijelölését. Egyetlen példát említve: nyil-

vánvaló, hogy a közeljövőben elkészülő

Megyeri híd olyan állami közlekedésfej-

lesztési beavatkozás, mely nem csupán

Újpest közlekedési hálózatának fejleszté-

sére, az operatív teendők meghatározá-

sára van közvetlen hatással. A forgalom

megváltozásának kedvező és kedvezőtlen

adottságai kijelölik a szűkebb és tágabb

környezetében lehetséges fejlesztéseket

is. Éppen azért, mert az IVS alapvetően

fejlesztési szemléletű, e munka kereté-

ben kell feltárni azokat a körülményeket,

adottságokat, melyek meghatározzák Új-

pest lehetséges fejlesztési akcióit, illetve

amelyek ismeretében kijelölhetők azok a

lépcsőzetes és helyi feladatok, melyekre

a városfejlesztési tevékenység során Új-

pestnek fókuszálni kell. 

MEGVALÓSULÓ AKCIÓTERÜLETEK

Az integrált városfejlesztési stratégia

egyik fő feladata a koncepcióban meg-

határozott akcióterületek vizsgálata és a

fejlesztések meghatározása. Bár az IVS

bizonyos mélységig valamennyi akcióte-

rülettel foglalkozik, ám – illeszkedve az

uniós tervezési periódusok időintervallu-

mához – külön is kiemeli azt a négy 

akcióterületet, melyek esetében már 

a következő tervezési időszakban

(2007–2013 között) konkrét eredmé-

nyek várhatók. Az IVS keretében azt kell

megvizsgálni, hogy milyen önkormány-

zati intézkedésekkel lehet elősegíteni a

konkrét célok szakszerű, komplex és idő-

beni megvalósítását. Minden esetekben

meg kell tehát vizsgálni, hogy a fejlesz-

tésekben az Önkormányzat (a tervezési

feladatok ellátásán túl) milyen – anyagi

erőforrásokat is mozgósító – közvetlen,

illetve szervezési jellegű beavatkozással

tud részt venni.

FókuszbanFókuszban

Újpest Önkormányzata elkészítette a kerület városfejlesztési koncepcióját, mely részben tematikus,

részben területi elemzések alapján összefoglalja mindazokat a távlati célokat, melyek eredményeként

Újpest elképzelt jövőképének egyes elemei megvalósulhatnak.

A

Az Aquaworld és a Ramada szálló – itt még látványterven…



AZ IVS KERETÉBEN AZ ALÁBBI AKCIÓTERÜ-

LET KIJELÖLÉSÉRE KERÜLT SOR:

1. FŐTÉR-PROGRAM

A Főtér-program célja a Szent István tér

és közvetlen környezete funkciógazda-

gító, rehabilitációs jellegű átalakítása

oly módon, hogy a tér a mindennapi

használat szintjén is a városrész funkci-

onális, egyben spirituális központjává

válhasson. Az ezzel kapcsolatos kon-

cepciót Újpest Önkormányzata jóvá-

hagyta. A tervben foglalt célokat és ja-

vaslatokat tartalmazó dokumentum az

Újpesti Önkormányzat honlapján hóna-

pok óta megtalálható és megismerhető.

2. A KÁROLYI ISTVÁN VÁROSKÖZPONT 

ÉS KÖRNYEZETE

A Károlyi István Városközpont építése

napjaink legjelentősebb újpesti város-

fejlesztési akciója, melynek eredménye-

ként – a Szent István térrel szinte köz-

vetlen kapcsolatban – egy olyan köz-

ponti szerepkörű, nagy ívű fejlesztés

végrehajtására kerül sor, mely – a benne

foglalt primer funkciók (lakások, irodák,

kereskedelmi-, vendéglátó- és kulturá-

lis létesítmények) működőképességén

túl – egy új életforma számára is adekvát

épített kereteket biztosít. Az akcióterület

kijelölésekor (az egyébként magán-be-

ruházásban megvalósuló fejlesztéshez

kapcsolódóan) az Önkormányzat maga is

vizsgálja, hogy milyen eszközökkel lehet

a fejlesztés hatásait kiterjeszteni úgy,

hogy azok a lehető legszélesebb körben

szolgálhassák a beruházás környezeté-

ben élők, illetve Újpest egész lakossága

érdekét. A napirenden lévő építészeti

tervpályázat és az Önkormányzat egyéb

intézkedései is foglalkoznak például a

Szabadság park funkcióbővítő minőségi

fejlesztésével, nemkülönben a Váci út

túloldalán lévő, a téli kikötő öbölpartján

tervezett zöldterületeknek az új város-

központtal való kommunikációjával.

3. A VOLT PETŐFI ÉS HUNYADI

LAKTANYA TERÜLETE

Az IVS kiemelt akcióterületként kezeli a

néhai Petőfi és Hunyadi laktanya terüle-

tét, mely a Váci út mentén Megyer vá-

rosrészbe ékelődve található. E terület

fejlesztése tárgyában egyelőre az alap-

vető koncepció megfogalmazásán túl

konkrét fejlesztési intézkedések nem

történtek. E terület esetében – figye-

lemmel a Váci út közvetlen szomszédsá-

ga miatt adódó kiváló közlekedési kap-

csolatra – olyan megoldást kell választa-

ni, mely a szomszédos megyeri lakóte-

rületekkel való szerves kapcsolatot anél-

kül tudja biztosítani, hogy az új beépítés

működése a már beépült lakóterületek

használatának nyugalmát érdemben

korlátozná. Mindezt annak ismeretében

kell megoldani, hogy ez a helyszín az M0

körgyűrű, illetve a 2. sz. főút felől érke-

ző forgalom számára Újpest „fogadó lát-

ványát” reprezentálja, ezért jogos elvá-

rás, hogy ezen a „fontos helyen” olyan

épületegyüttes valósulhasson meg,

mely az ide érkezők számára vonzó lát-

ványt, a környéken élők és a majdani

fejlesztők számára egyaránt megfelelő

ingatlan-használatot kínál.

4. KÁPOSZTÁSMEGYER

– ÍVES ÚT MENTI TERÜLETEK

Mint bizonyára sokan tapasztalták, las-

sacskán befejezéséhez közeledik

Káposztásmegyer valószínűleg legna-

gyobb intézményfejlesztése, az

Aquaworld élményfürdő- és szálloda-

komplexum megvalósítása. A létesítmény

megközelítését szolgáló Íves út két olda-

lán lévő, egyelőre beépítetlen területek

több tekintetben is vonzó fejlesztési le-

hetőséget kínálnak már csak azért is, mert

a terület az épülő Megyeri híd felől ki-

emelt városképi látványként jelenik meg.

A terület fejlesztésével kapcsolatos elő-

készítő tervezési munka megindult, de a

konkrét rendeltetések, illetve a beépítés

várható paraméterei egyelőre nem körvo-

nalazódtak. Az mindenesetre fontos elvá-

rás, hogy ezen a helyszínen egy olyan la-

kó- és intézmény-együttes valósuljon

meg, mely nem csak Káposztásmegyer

beépített területeinek „lezárását” jelent-

heti, hanem – az M0 autópálya, illetve a

Megyeri híd felől érdekes, változatos,

színvonalas látványként – méltóan repre-

zentálja Újpest északi térségét.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia

összességében egy olyan fejlesztés-köz-

pontú alapdokumentumként kell, hogy

elnyerje végső formáját, mely az idősza-

konként végrehajtandó felülvizsgálat so-

rán, a szükséges korrekciókat rendre vég-

rehajtva folyamatosan alapjául szolgálhat

Újpest ingatlanfejlesztési politikájának,

ebben meghatározhatja az Önkormányzat

ingatlanvagyon-gazdálkodását és mind-

azokat a kapcsolódó (szoft-jellegű) in-

tézkedéseket is, melyekkel – az épített és

a természeti környezet egységes formá-

lásával – Újpest élhetőbb, vonzóbb, érde-

kesebb hellyé válhat. 

3www.ujpest .hu

A „legek” városa most Újpest
Újpest határában épül Budapest leghosszabb hídja, a Megye-

ri híd, és a városrész határain belül Európa legnagyobb fedett

vízi birodalma, az Aquaworld, az ötcsillagos Ramada szállóval.

Impozáns méretű építkezés a Megyeri híd tövében az Európa

Center, ahol lakások, irodák, logisztikai központ kapnak he-

lyet. De amint dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere fogal-

maz: a „legek”-nek mindezen építkezésekkel nincs vége: az

önkormányzat legnagyobb figyelemmel kísért és a városköz-

pont életében legmeghatározóbb beruházása a Főtér program

lesz, amelynek építkezése előbb-utóbb ösz-

szeér a jelenlegi legnagyobb lakásépítési

programmal: a Károlyi István Városközponttal.

Hírünket viszik… 

– Az elmúlt napok híre volt, hogy „össze-

tolták” a Megyeri hidat, száraz lábbal lehet

átkelni a Dunán. Igaz, ez ma még az építők

privilégiuma, de októberig, a híd tervezett

átadásáig, alig több,  mint fél év van hátra –

mondja dr. Derce Tamás polgármester. – Ez az

időszak bennünket arra ösztönöz, hogy ké-

szüljünk a várható forgalomnövekedésre, de

nem lennénk igazságosak, ha mindig csak a

negatívumokról szólnánk. Valljuk be, vára-

kozással tekintünk a híd megépülése elé! Újpestnek közúti

közlekedésre alkalmas hídja ez ideig nem volt. Az Újpesti

vasúti hidat 1896 novemberében adták át a forgalomnak,

majd 1955-ben újraépítették.  Építése a fővárost Eszter-

gommal összekötő vasútvonal tervezése során merült fel,

hogy a vonalat ne csak a főváros jobb parti részével, hanem

a bal parttal is összekössék, lévén, hogy az ipari szállítmá-

nyok elsősorban ezen oldalra irányultak. Bár az épülő Me-

gyeri hídnál is volt több száz évvel ezelőtt Dunai átkelő tele-

pülésünkön, most nyílik alkalom arra, hogy a folyón átkelve

közúti hídon hagyjuk el városrészünket. Bár az MO-ás gyűrű

északi hídja néhány száz méterrel a főváros határán kívül

esik, nekünk már csak újpesti híd lesz a Megyeri híd… Sokan

a hídon áthaladva ismerik meg majd a településünket. Bár

messze még az az idő, hogy az MO-s körgyűrű szó szerint

gyűrűként záródjon, közeledünk ehhez az állapothoz is. Vé-

letlen egybeesés, hogy ugyanezen időben, a híd újpesti le-

hajtójával „szemben” épül az Aquaworld, az a vízi paradi-

csom, ami szintén a „legek” beruházása, és az Európa Center

lakóparkja, logisztikai központja. Közép-Európa legnagyobb

vízi paradicsoma, és az 5 csillagos Ramada szálló minden bi-

zonnyal vonzza majd a külföldi és belföldi tu-

ristákat, bízom abban is, nagyon sok újpesti

család tud majd jegyet váltani a fedett csúsz-

daparkba.   A híd és a vízi park felértékeli a kö-

zelben lévő ingatlanok értékét, ismertté teszi

településünket mások számára is.  

– Ezek a nagy építkezések Kápsztásmegyer és

Székesdűlő területén, illetve Újpest határában

folynak. A városközpont milyen jövőképet kínál? 

– Egy része már jól látható a jelenben, hi-

szen a Károlyi István városközpont az egykori

bőrgyár területét tölti meg élettel, tavasztól

folyamatosan költöznek ide a lakást vásárlók.

A Főtér-program önkormányzatunkat állítja

teherpróba elé, ugyanakkor jelenlegi legnagyobb tervünk.

Ha megvalósul, elmondhatjuk: olyat alkottunk, amit keve-

sen: megfiatalítjuk a városközpontot, az országban szinte

egyedüli helyként megőrzött agórát, a városháza, a templo-

mok és a piac féltett együttesét, sőt ezen túlmenően az

István út és az Árpád út „szomszédos” épülettömbjeit, és

a metróvégállomás környékét. Magyar és külföldi befek-

tetők egyaránt kopogtatnak terveikkel, a megvalósításhoz

EU-s pályázatokra számítunk. Ez a közeljövő, azaz számí-

tásaim szerint 6-8 év munkája lesz. - B.K. 

FókuszbanFókuszban
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  5 .  S Z Á M

Újpest polgármestere 

az Aquaworld bokrétaünnepén
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Újpest Önkormányzata évek óta

közmegegyezésen nyugvó tisztelettel

emlékezik az 1848-as forradalom és

szabadságharcra, valamint hőseire. Így

lesz ez ebben az esztendőben is. Rendez-

vényeinkre szeretettel várjuk az emlékez-

ni és tisztelegni vágyókat. Ünnepeljük

együtt, idézzük fel a szabadságharc ese-

ményeit, a márciusi ifjak tetteit! Várjuk

Önöket családjukkal, barátaikkal együtt,

március idusán és előnapján.

– DR. DERCE TAMÁS, 

Újpest Polgármestere

RENDEZVÉNYEK:

2008. március 14., 11 óra, Megyeri Teme-

tő. Koszorúzási Ünnepség Lebstück Mária

sírjánál. Közreműködnek a Károlyi István

12 Évfolyamos Gimnázium diákjai.

2008. március 14., 19 óra, Városháza

Díszterme. (Bp., IV., ker. István út 14.)

Ünnepi Koncert.

Közreműködnek az Erkel Gyula Újpesti

Zeneiskola együttesei és szólistái, nö-

vendékek és művésztanárok. 

2008. március 15. 11 óra, Petőfi szobor.

(Bp., IV. ker. Rózsa és Deák F. utca  ke-

reszteződése) Ünnepi Megemlékezés.

Beszédet mond: dr. Derce Tamás, Újpest

Polgármestere

Közreműködnek: Bem Hagyományőrző

Együttes, Tungsram Kodály Zoltán Fér-

fikar, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola

Fúvószenekara és a Picinyek Kórusa,

Újpesti Civil Kórus, Szűts István zenész.

KözéletKözélet

középiskolai munka néhány mutatója 2006 címmel az elmúlt év végén jelen-

tette meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet középiskolánként, megyén-

ként, nagyvárosonként, településtípusonként, iskolafenntartók szerint és

településtípusonként összeállított, szokásos statisztikai kiadványát. A

Neuwirth Gábor és Horn Dániel nevével fémjelzett munkacsoport ez alkalommal is az

Országos Felsőoktatási Információs Központ, az Országos Közoktatási Értékelési és

Vizsgaközpont, és az Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda adatai alapján ké-

szítette el összeállítását. A középiskolákban folyó képzés egyik jellemző mutatója a

felsőoktatási felvételi arányokra vonatkozó adatok. Az alábbi táblázat az egyete-

mekre, főiskolákra felvettek számát (F) az érettségizők számával és a 12. évfolyam

tanulóinak számával (L) veti össze. Így vizsgálni lehet, hogy 100 tanulóból hányan

nyertek felvételt. (F/L) A létszámokra vonatkozó  adatok azt jelzik, hogy az iskola a

tanulók hány százalékát teszi fogékonnyá és alkalmassá a továbbtanulásra, illetve

irányítja olyan felsőoktatási intézménybe, ahol a felvételi esélyei a legjobbak.

(A Károlyi István 12. évfolyamos Gimnázium és a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázi-

um adatai még nem szerepelnek az összesítésben, mivel nincs 5 évre visszatekintő

adatuk.) Különösen érdekes lehet, hogy az iskolák milyen eredményességgel ké-

szítenek fel a különböző szakiránynak megfelelően.

2004-ben megszűntek a felvételi vizsgák, helyettük 2005-ben és 2006-ban a

felvételi döntéseknél a kétszintű érettségi eredményét vették figyelembe. A két év

érettségi eredménye az egyes középiskolában még nem tekinthető jellemzőknek, még

legalább két év eredménye szükséges ahhoz, hogy következtetéseket vonhassunk le.

Számok, arányok

Március 15-i ünnepségek

Az újpesti foglalkoztatási helyzet javítását, az általános képzettségi

szint emelését szolgálta a sokak számára idegenként csengő  Ikonok

és indexek  elnevezésű  program, amelyet két  év leforgása alatt, kö-

zel 50 milliós pályázati támogatással valósított meg az Ady Endre

Művelődési Központ. A program további résztvevői a Karinthy Frigyes

Általános Művelődési Központ, valamint a Budapesti Munkaerőpiaci

Intervenciós Központ voltak. 

Ikonok és indexek

Hátrányból  előnyt 

projekt célja a programnak a fel-

nőtt oktatásban az olvasás, írás,

számolás-, és szociális téren

nyújtott kompetencia területén

kívánt segítséget nyújtani, elsősorban a

különösen hátrányos helyzetű, fiatal

felnőtteknek. Ehhez felhasználta az

írásbeliség újszerű formáit, s olyan

módszereket csatolt, amelyek alkalma-

zásával sikert érhettek el ott, ahol a ha-

gyományos iskolai oktatásban tanulva

sokan már kudarcot vallottak. Tagadha-

tatlan ugyanis, hogy aki felnőttként ilyen készségek és képességek hiányában van,

egyáltalán nem, vagy csak nehezen talál munkát magának. 

A programot folyamatos tapasztalatcsere és nagy érdeklődés kísérte, így a

zárókonferencia sem maradhatott el, amelyre az Újpesti Polgár Centrumban került

sor február 27-én. Újpest Önkormányzata nevében Belán Beatrix oktatási és kultu-

rális alpolgármester köszöntötte a vendégelőadókat és a résztvevőket, akik az el-

múlt két év során végig, vagy a képzés egy meghatározott időszakában, részesei

voltak ennek a munkának. A projekt eredményeit dr. Oláh Zsigmond, az Ady Műve-

lődési Központ igazgatója összegezte, Kosch Tamás, a Budapesti Munkaerőpiaci In-

tervenciós központ, Brüll Edit, a Budapesti Művelődési Központ, Csóka János, az

Újpesti Roma Kisebbségi önkormányzat elnökeként szerzett tapasztalatait ele-

mezte.  A felnőttképzés „Ady-s” eredményeit Czégény Ilona és Oláh László osz-

totta meg a hallgatósággal, míg a tananyagfejlesztésről, kompetencia-mérés ta-

pasztalatairól, a hátrányos helyzetűek felkarolásának pedagógiai tapasztalatai-

ról dr. Kopp Erika, a Károli Gáspár Református Egyetem docense és Kopp Gyöngy-

vér, a képzés egyik  vezetője  szólt. 

E

Elsőként Belán Beatrix alpolgármester 

köszöntötte a konferencia vendégeit

A NŐ ÖRÖK – 151 éve, március 8-án New York-ban a nők is forradalmat csináltak. E nevezetes dátum ha-

tározta meg a történelem lapjain is, hogy a nő és az erő, amit képviselnek – örök; amint állandó tulajdon-

ságuk a lenyűgöző báj és vonzerő is. E kettő: a szépség és az erő, ami fölénk helyezi a nőket, míg a világ

világ. Újpest Önkormányzata nevében köszönjük mindkettőt. – DR. TRIPPON NORBERT, alpolgármester

A
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Egy nap az egészségért – ez is lehetett volna a mottója annak az egészségnapnak,

amelyet az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban tartottak február 23-án. 10-17

óráig várták az érdeklődőket programokkal, ingyenes szűrésekkel és szaktanács-

adással. Szív és érrendszeri betegségek rizikófaktor szűrése, biotermékek, táplá-

lék-kiegészítők vására és bemutatója is szerepelt a kínálatban. Aki az aktív meg-

előzést választotta, az többedmagával csatlakozhatott például Boros Erzsébet tor-

naórájához. Itt a résztvevők a csontritkulás megelőzésére, karbantartására, gerinc-

stabilizálásra alkalmas gyakorlatokat tanulhattak meg a türelmes, készséges

gyógytornász vezetésével. Ha azonban valaki inkább az elméletet választotta, részt

vehetett a tavaszi méregtelenítésről, tisztítókúrákról szóló előadáson. Reméljük,

mindenki jól érezte magát, hasznos tanácsokkal távozott a tavaszi egészségnapról.

5

zzel a gesztussal kiemelt támogatójának, Újpestnek, a százéves városnak

mondott köszönetet az évek óta tartó bizalomért és az erre az esztendőre is

biztosított támaszért az 1946-ban alapított zenekar. A Városházi esték soro-

zat térítésmentes koncertjén Mozart, Kodály, Richard Strauss művei csen-

dültek fel, csaknem teltházas előadáson. Mint ismeretes, a MÁV Szimfónikus Zene-

kar a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, nagyváros-

okban egyaránt gyakorta koncertezik és ajánlja bérleteit, előadásait támogatóik-

nak, a zeneszerető közönség figyelmébe. Újdonság, hogy egy-egy programjukat

kimondottan az unokák és nagymamák alkotta hallgatóságnak, valamint szeretet-

hangversenyét a babát váró pároknak állítja össze.  Az újpesti koncert ezt a célt is

szolgálta: minden korosztály számára kedves és emlékezetes marad.  

A KÁPOSZTÁSMEGYERI SPORT KLUB KISPÁLYÁS 

LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGOT SZERVEZ
(TAVASZI-ŐSZI IDÉNYBEN) FELNŐTT CSAPATOK RÉSZÉRE

Helyszín: Káposztásmegyeri Sport Klub, Budapest, 1048 Bp., Székpatak

utca (salakos pálya). A tavaszi bajnokság időpontja: 2008. április 5–

2008. május 24. Játéknap: Szombat 16–20 óra között. A kupa lebonyolí-

tása: A játékidő 2×20 perc, 3×2m kapu, 4+1 fő. Nevezési díj: 25 000

Ft/tavaszi idény (mely minden költséget tartalmaz). 

Nevezési határidő: 2008. március 28. péntek.  További információ: Sárai

Zoltán. Telefon: 06 (70) 598-54-74. Internet: www.kskfoci.hu

yolc éve indult útjára Újpesten a városrész vezetőinek és sok lelkes önkén-

tes összefogásával ez a népszerű, színvonalas dalos rendezvénysorozat.

Amint az eddigi 18 előadást, ezt is nagy érdeklődés és várakozás előzte

meg, hiszen már a rendezvény előtt egy hónappal alig lehetett rá jegyet

kapni. A műsort a program fővédnöke, Belán Beatrix alpolgármester nyitotta meg,

majd pár kedve szóval Kállai Katalin, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főta-

nácsadója köszöntötte a megjelenteket. Köszönetemet szeretném kifejezni mind-

azoknak, akik most is és majd’ minden rendezvényünkön lelkesedésükkel és támo-

gatásukkal biztosítják, hogy a közönséget ilyen magas színvonalon szolgálhassuk.

– LÁSZLÓ MÁRIA, rendező-műsorvezető

Megtisztelő, hogy a tavaszi hangverseny naptárába március elsejére az

újpesti Városháza dísztermét „jegyezte fel” a MÁV Szimfónikus Zenekar.

Városházi esték

E

Dankó emlékest

KözéletKözélet

Teltház fogadta az Ady Művelődési Központ színpadán megrendezett

díszelőadást, amit a legendás cigányprímás emlékére tartottak,

immár harmadik alkalommal. 

N

Tavaszi megújulás

Műsorunk hétköznap 7.00-tól és 18.00-

tól, szombaton és vasárnap 9.00-tól és

17.00-tól látható.

MÁRCIUS 7., PÉNTEK 18.00 Híradó, Pénteki Magazin, Pódium

A HÁLÓZAT  A KULTÚRÁÉRT MŰVÉSZETÉRT EGYESÜLET nóta-

versenye I. rész          

MÁRCIUS 11., KEDD 18.00 Híradó (ismétlés), Keddi Magazin

MÁRCIUS 14., PÉNTEK 18.00 Híradó, Pénteki Magazin, Pódium

A HÁLÓZAT  A KULTÚRÁÉRT MŰVÉSZETÉRT EGYESÜLET nóta-

versenye II. rész

MÁRCIUS 18., KEDD 18.00 Híradó (ismétlés), Keddi Magazin

Az Újpest Televízió műsora

TISZTELT ÚJPESTI LAKOSOK! Értesítjük Önöket, hogy az Újpesti Önkormányzat megkezdi a IV. kerületi közte-

rületi fák lemosó permetezését 2008. március 10-e és március 20-a között. A felhasználásra kerülő szerek:

Vektafid-A 20 l/ha dózisban. Élelmezés-egészségügyi és munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. A sze-

rek a méhekre és a vizekre nem veszélyesek. A közölt időpontok az időjárás függvényében változhatnak.

– DR. TRIPPON NORBERT, alpolgármester

www.ujpest .hu
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KultúraKultúra  

„Csuda egy ember volt a Károlyi gróf!

Anno a nagyapám muzsikált a Megyeri

Csárdában, ahová néha betért a gróf is.

Meghallgatni egy hazafias nótát, meg-

inni egy frissítőt, amikor Pestről igye-

keztek dolgukat intézni Fótra vagy for-

dítva. Mondja neki a gróf: Gyula bácsi,

maga fáradt! Hát hogyne lennék fáradt,

amikor Lőrincről járok ide minden nap!

Ha igénybe veszem a közlekedést, el-

megy az összes pénzem, így hát órákat

gyaloglok, meg várok egy szekérre ami

valameddig elvisz, hogy tudjak haza-

vinni egy kis pénzt a családnak – vála-

szolta az öreg. A gróf erre nem szólt

semmit, elmentek, ahogy jöttek. Más-

nap megjelent az intéző, és megkérdez-

te: Gyula bácsi, akar Ön újpesti lenni?

Mert a gróf úr biztosít maguknak itt egy

lakást, nem messze a csárdától. Na így

kerültek ide az üveggyár mellé, kapott a

papa egy nagyszoba konyhát spájzzal.”

– mesélte ifjabb Horváth Andor.

Öt gyermek közül harmadiknak szüle-

tett, 1925. szeptember 25-én Horváth

Andor, becenevén Csoki. A családi ra-

gadványnév nem a csokoládéra, mint

édességre utal, hanem a Chokeshtyi,

Chokano, cigányul Csókát jelentő csa-

ládnevére. Generációkon keresztül

öröklődött apáról fiúra, időközben

Chokiról, a magyarul is jobban érthető,

Csokira változva. A muzsikus dinasztiák-

nál megszokottan, egyenes út vezetett –

Gyula testvérbátyával együtt – a Me-

gyeri Csárdában eltöltendő tanulóságig.

Andor prímásként, Gyula szintén hege-

dűsként ült a nagy zenekar mellett, és

ahol tudtak beszálltak, amit még nem

ismertek, ott figyeltek dallamra, vonó-

kezelésre, ritmusra. Délelőtt a Megyeri-

úti Elemi Népiskolában mindketten ki-

tűnőként teljesítettek. Gyula olyannyi-

ra, hogy amikor kapott egy jót a kitűnő

helyett, sírva fakadt. Pedig az öreg Hor-

váth egyáltalán nem volt szigorú ember,

nem az ő kedvéért tanultak. A rokonság

máig őrzi a bizonyítványukat, inspirálta

a felmenőket is, hogy szakmát, érettsé-

git szerezzenek. A család férfi tagjai a

második világháborút megúszták, a me-

gyeri orvos elintézte, hogy szívbetegség

miatt egyiknek se keljen bevonulni ka-

tonának. Andor saját bandát alakított és

az Ottotóban, a Három Dióban muzsikált.

1955-ben feleségül vette Fülöp Margi-

tot, házasságukból egy fiúgyermek szü-

letett. A külföldi koncerteket szervező

Nemzetközi Koncertigazgatóság vezető-

sége jól ismerte Horváth Andor zenei

képességeit, mert fiatal kora ellenére

rengeteg külföldi vendégszereplésre

közvetítette ki. Nagyobb zenekarokkal

és saját bandájával is turnézott. Az 56-

os forradalom hírére félbeszakította né-

metországi koncertjét és hazasietett a

családhoz. A határon rengetegen kifele,

ő meg befele sietett. Bátyja is távozott

az országból. Később Torontó számtalan

magyar vendéglőjében megfordult Gyu-

la, és hegedűjével próbálta gyógyítani a

hazától elszakadt szíveket, mígnem el-

emésztette őt is a honvágy.

A hatvanas évek elején megnyílik Új-

pesten az Öreghalász vendéglő. A IV–XV.

kerületi Vendéglátóipari Vállalat meg-

bízásából, első bandáját Csoki Horváth

Andor és népi zenekara adta. Itt muzsi-

kálnak hosszan, állandó munkahelyüket

csak kivételes külföldi vendégszereplé-

sek alkalmával és akkor is csak pár hét

erejéig hagyják el. Ilyenkor helyettesí-

tő zenekart kértek maguk helyett az

Öreghalászba. Érdekes, hogy a „Nyu-

gatra” járó cigányzenészek közül igen

kevesen disszidáltak, az államnak kitű-

nő lehetőség volt a kijáró zenészek ol-

csó valutavisszaváltása forintra. Piaci

kereskedők, maszekok, ügyvédek, or-

vosok, sportolók kedvenc helye lett az

új vendéglő. A sportolók belépőjegyek-

kel halmozták el a népszerű prímást –

ennek kifejezetten örült, mert nagy Új-

pest szurkoló volt. Kottaismerő zene-

karvezetőként minden héten gyakorolt

a bandával. Fia feladata volt rögzíteni a

televízióban és a rádióban hallható leg-

újabb számokat, hogy másnap játszhas-

sa az Öreghalászban.

Negyvenkét éves korában egy svájci

vendégszereplés alkalmával agyvérzést

kapott, ötvenkét évesen elhunyt. Sírja a

Megyeri Temetőben található.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Híres újpesti cigányok 14 Csoki, a prímás

Öreghalász vendéglő Horváth Andor és zenekara az Öreghalász megnyitásakor

Idősebb Horváth Gyula és ifjabb Horváth Andor a Megyeriben Megyeri Csárda



PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

(Budapest, IV. Kerület István út 14.)

bérbeadással történő hasznosításra

meghirdeti az alábbi nem lakás céljára

szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Főváros

IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képvi-

selő-testületének 26/2004. (IX. 07.)

számú a nem lakás céljára szolgáló helyi-

ségek bérletéről és bérbeadásának sza-

bályairól (módosításokkal egységes

szerkezetben) szóló rendelet szabályai

szerint tesszük közé. A helyiségek bér-

bevételére pályázatot  nyújthat be  bár-

mely cselekvőképes magánszemély, jogi

személy, vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdasági társaság. A bérleti

jogviszony határozott idejű, 5 éves. 

A helyiség bérleti díja a helyiségben

folytatott tevékenységi kör figyelem-

bevételével változhat. A bérleti díj mér-

tékét befolyásolja az üzlet területi el-

helyezkedése. A helyiséget kereskedel-

mi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási,

célra lehet bérbe venni. Amennyiben a

bérlő a helyiségben szakhatósági enge-

délyekhez kötött tevékenységet kíván

folytatni, úgy  annak beszerzése a bérlő

feladatát képezi. A rendeletünk 46. §

(2) bekezdése értelmében amennyiben

jogszabály a társasház hozzájárulását

írja elő, úgy – jogszabály eltérő rendel-

kezése hiányában – a bérlőnek kell be-

szereznie. A helyiségek  megtekintésé-

hez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelő ZRt.

Kezelési Osztályán (Bp., IV. Ker. Mun-

kásotthon u. 66-68. Telefonszám: 369-

8155) vehető át. A pályázati díj össze-

ge  az adott helyiségre 23. § (1) bekez-

dése alapján megállapított egy havi

irányadó bérleti díjnak megfelelő ösz-

szeg, amelyet a pályázónak a pályázata

benyújtását megelőzően a bérbe adó

részére kell megfizetnie  az Újpest Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatal

pénztárába, ( Bp., IV. István út 14. I. em.

50/a szoba). 

Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő

14–17-óráig, szerda 10–13, 14–16-

óráig, péntek 9–12 óráig. A nyertes pá-

lyázó esetében a pályázati díj a szerző-

déskötési díj összegébe beszámításra,

míg a nem nyertes pályázók részére a

pályázati díj az eredmény megállapítá-

sától számított 15 napon belül visszafi-

zetésre kerül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA,

FELTÉTELEI:

1.)  A pályázati ajánlatot írásban, zárt

borítékban kell benyújtani. A bo-

ríték külső oldalán csak a meg-

pályázott helyiség címét, a pá-

lyázó nevét és a pályázat benyúj-

tásának időpontját lehet feltün-

tetni.

2.) A pályázatot tartalmazó zárt borí-

tékban elhelyezett ajánlatnak tar-

talmaznia kell:

a., a pályázó nevét, székhelyét (lak-

címét), levelezési címet, képvise-

lője nevét  és  telefonszámát,

b., a megpályázott helyiség pontos

címét és a pályázati kiírásban

esetlegesen  feltüntetett egyéb

azonosító adatait,

c., a pályázó által megfizetni kívánt

szerződéskötési díj összegét,

amely nem lehet kevesebb, mint

a meghatározott  szerződéskötési

díj összege,

d., a pályázó által a helyiségben vé-

gezni kívánt tevékenység megje-

lölését,

e., a pályázó cégszerű aláírását,

3. ) A pályázat benyújtásakor a pá-

lyázó részére átvételi elismer-

vényt kell adni. A pályázónak a

pályázata benyújtásakor a befi-

zetési bizonylat másolatának

átadásával igazolnia kell a pályá-

zati díj befizetését.  

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 21. (péntek) 12:30 óra. He-

lye: Budapest, IV. Kerület Újpest Önkor-

mányzat Polgármesteri Hivatal, Budapest,

IV. ker. István út 14. sz. I. em. 37-es szo-

ba. A pályázatok kiértékelése a pályázat

benyújtási határidejét követő 8 napon

belül történik. A pályázat nyertese az, aki

a legmagasabb összegű szerződéskötési

díj megfizetésére vállal kötelezettséget.

A pályázat nyertese köteles az értesítést

követő  15 napon  belül a bérleti   szerző-

dést megkötni,  az  Újpesti  Vagyonkezelő

ZRt. Kezelési Osztályán (Budapest, IV. Ker.

Munkásotthon u. 66-68. Telefonszám:

369-8155). A pályázat nyertese tudomá-

sul veszi, amennyiben a bérleti szerződés

megkötésétől neki felróható ok miatt el-

áll, az általa befizetett pályázati díj visz-

szafizetésére igényt nem tarthat. 

A pályázattal kapcsolatos további

felvilágosítás kérhető a 231-3138-as

telefonszámon. 

– DR. TRIPPON NORBERT, 

alpolgármester
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FelhívásFelhívás

FELHÍVÁS

Önkormányzatunk azon, volt bizottsági delegáltjai részére, akik 2006. december 22-e

előtt – önkormányzati tevékenységükkel 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 lépését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakor-

lójánál tárolt és nyilvántartásba vett nem nyilvános vagyonnyilatkozatokat 2008.

június 30-ig meg kell semmisíteni, ha a kötelezett azokat 2008. március 31-ig nem

kéri vissza. A törvény 26.§ (6) bekezdése alapján a központi közszolgálati hatóságnak

a tárolt vagyonnyilatkozatokat 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 vagyon-

nyilatkozatok megsemmisítésre kerülnek;

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

kérhetők vissza, azokat mindenképpen megsemmisítik.

– DR. VITÁRIS EDIT, jegyző
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TájékoztatóTájékoztató 

A szavazás 
napjának 
legfontosabb
tudnivalói
TISZTELT ÚJPESTI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A Magyar Köztársaság elnöke által

2008. március 9. napjára kiírt országos

ügydöntő népszavazáson a Magyar

Köztársaság területén lakóhellyel ren-

delkező minden nagykorú, a választói

névjegyzéken szereplő magyar állam-

polgár vehet részt. Az ügydöntő orszá-

gos népszavazás eredményes, ha az ér-

vényesen szavazó választópolgárok

több mint fele, de legalább az összes

választópolgár több mint egynegyede a

megfogalmazott kérdésre azonos vá-

laszt adott. A választási eljárásról szóló

1997. évi C. törvény változása alapján

2008. március 9. napján tartott népsza-

vazáson csak az szavazhat, aki a név-

jegyzékben szerepel. Felhívom a T. Vá-

lasztópolgárok figyelmét, hogy a szava-

zás napján a szavazatszámláló bizottság

a névjegyzékbe nem vehet fel választó-

polgárt kivéve az igazolással szavazásra

kijelölt szavazókört! Ha a választópol-

gár a névjegyzékből kimaradt, akkor mi-

nél előbb kezdeményezze a névjegy-

zékbe vételét, mert a szavazás napján

erre már nem lesz lehetősége! A lakóhe-

lyétől távol lévő (nem az állandó lakó-

helyén tartózkodó, és szavazni kívánó)

választópolgár igazolással szavazhat.

IGAZOLÁST KÉRNI

a.) személyesen vagy meghatalma-

zott útján a lakóhely (állandó lak-

cím) szerinti polgármesteri hiva-

talban 2008. március 7-én,16.00

óráig lehet kérni. 

b.) igazolás ajánlott levélben is kér-

hető, feltéve, hogy az illetékes he-

lyi 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.

Igazolással rendelkezők számára ki-

jelölt szavazókör kerületünkben a 20.

számú szavazókör, címe: Szent János

Apostol Katolikus Általános Iskola, Bu-

dapest IV., Tanoda tér 6.

Ugyanebben a szavazókörben szavaz-

hatnak azok a választópolgárok, akik lak-

címük alapján a névjegyzékben e szavazó-

körben szerepelnek, illetve azok, akiknek

a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó

jogszabály értelmében csak az adott tele-

pülés – Budapest, IV. ker. – megnevezését

tartalmazz, utca és házszám megjelölése

nélkül (pl: hajléktalanok).

A SZAVAZÁS MÓDJA

Szavazni csak személyesen lehet. A sza-

vazatszámláló bizottság megállapítja a

szavazni kívánó választópolgár személy-

azonosságát és azt, hogy szerepel-e a

névjegyzékben (Az értesítő bemutatása

nem szükséges, de a szavazatszámláló

bizottság munkáját megkönnyíti, ha a

választópolgár azt magával viszi).

A személyazonosság és a lakcím iga-

zolására a következő, magyar hatóság

által kiállított, érvényes igazolványok

alkalmasak:

– lakcímet tartalmazó személyazo-

nosító igazolvány („régi”, köny-

vecske formátumú) vagy

– személyazonosító igazolvány (a

kártya formátumú)

– vagy útlevél,

– vagy 2001. január 1-jét követően

kiállított vezetői engedély (kizáró-

lag a kártya formátumú)

– és mindegyik felsorolt igazolvány

mellett a lakcímigazolvány (lak-

címkártya).

Lejárt érvényességű okmányokkal

rendelkezők nem szavazhatnak. 

Vissza kell utasítani azt

– aki személyazonosságát és lak-

címét nem tudja igazolni, vagy

– nem szerepel a névjegyzékben.

– Vissza kell utasítani azt is, aki la-

kóhelyétől eltérő településen kí-

ván szavazni, de igazolással nem

rendelkezik, vagy

– nem az erre kijelölt szavazókörben

kíván igazolással szavazni

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a

szavazatszámláló bizottság átadja a vá-

lasztópolgár részére a szavazólapokat

(minden kérdés külön lapon szerepel)

és a borítékot. A szavazólapokat a vá-

lasztópolgár jelenlétében kell lebélye-

gezni. A szavazólapok átvételét a vá-

lasztópolgár a névjegyzéken saját kezű

aláírásával igazolja. A szavazásához

szavazófülke áll rendelkezésre. A vá-

lasztópolgár kitölti a szavazólapokat.

Érvényesen szavazni kérdésenként

csak az egyik válaszra IGEN vagy NEM

válasszal lehet, a válasz alatt elhelye-

zett körbe tollal írt egymást metsző két

vonallal. („X” vagy „+” jellel). Egyéb

megjelölés érvényes szavazatként nem

vehető figyelembe.

Végezetül a választópolgár a szava-

zólapokat borítékba teszi, és a boríté-

kot a szavazatszámláló bizottság előtt

az urnába helyezi.

Ha a választópolgár a szavazólapnak

az urnába történő elhelyezése előtt jelzi,

hogy a szavazólap kitöltését elrontotta,

az elrontott szavazólapot a szavazat-

számláló bizottság bevonja és helyébe

új lapot ad ki. A bizottság az elrontott

szavazólap helyett újat csak egyszer ad-

hat ki. 

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL

A mozgásában gátolt személy szavazá-

sára mozgóurna útján van lehetőség.

Ekkor – kérelemre – a szavazatszámláló

bizottság két tagja felkeresi a választó-

polgárt szavazásának lehetővé tétele

érdekében.

A választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény változása miatt a mozgóur-

nás szavazásra vonatkozó igényeket

csak írásban lehet bejelenteni 

– a szavazás napja előtt a helyi vá-

lasztási iroda vezetőjénél 

– a szavazás napján a szavazatszám-

láló bizottságnál.

A választópolgár írásbeli kérelmének

eljuttatásához segítséget vehet igény-

be. Tájékoztatom a T. Választópolgáro-

kat, hogy a mozgásában gátolt válasz-

tópolgár is csak abban az esetben sza-

vazhat, ha ő a névjegyzéken szerepel.

AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSON 

AZ ALÁBBI JOGORVOSLATI 

RENDSZEREK MŰKÖDNEK

A szavazatszámláló bizottság elsőfokú

határozata ellen (a szavazóköri ered-

ményt megállapító döntése kivételé-

vel) a területi választási bizottsághoz

lehet fellebbezést benyújtani. A terüle-

ti választási bizottság másodfokú dön-

tése ellen a megyei bírósághoz lehet

felülvizsgálati kérelemmel élni.

– A szavazatszámláló bizottság tevé-

kenysége ellen, a TVB-hez lehet kifo-

gással fordulni. A TVB elsőfokú határo-

zata ellen az OVB-hez lehet fellebbe-

zéssel élni. Az OVB másodfokú határo-

zata ellen a Legfelsőbb Bírósághoz le-

het felülvizsgálati kérelemmel élni.

– A szavazatszámláló bizottság sza-

vazóköri eredményt megállapító dön-

tése ellen önálló fellebbezésnek van

helye, melyet az OVB bírál el. Az OVB

döntése ellen a Legfelsőbb Bírósághoz

lehet felülvizsgálati kérelemmel élni.

– Az OVB népszavazási eredményét

megállapító döntése ellen a Legfelsőbb

Bírósághoz lehet felülvizsgálati kére-

lemmel fordulni.

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS

A népszavazás napján a választópolgár-

ok nyugalma és a zavartalan szavazás

érdekében csak az alábbi feltételekkel

végezhető közvélemény-kutatás: 

– a közvélemény-kutatás csak név-

telen és önkéntes lehet; 

– a közvélemény-kutató a szavazó-

helyiségbe nem léphet be; 

– a közvélemény-kutató abba az

épületbe, amelyben a szavazóhe-

lyiség van, nem léphet be, a vá-

lasztópolgárokat semmilyen mó-

don nem zaklathatja,

– csak a szavazóhelyiségből kilépő-

ket kérdezhetik meg.

Tájékoztatok minden érdeklődőt, Helyi

Választási Iroda Hivatali címe: 1042 Buda-

pest, István út 15. (Új Városháza) II. em.

209. szoba. Tel: 231-31-01/123 és 124

mellék. Fax: 231-31-01/254. A 2008.

március 9. napjára kitűzött Országos Ügy-

döntő Népszavazás eljárási határidőire

tekintettel 2008. március 7-én (péntek)

08.00–16.00 óráig tartunk ügyeletet.

Felkérek valamennyi választópolgárt,

hogy lelkiismerete szerint éljen szava-

zati jogával! 

– DR. VITÁRIS EDIT, HVI vezető

NÉPSZAVAZÁS: 2008. MÁRCIUS 9.
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lapvetően nőpárti vagyok – jel-

lemezte önmagát Vekerdy Ta-

más. – Úgy látom, hogy a vilá-

got a nők tartják fenn. Kicsit

egyetértek Németh Lászlóval, aki Égető

Eszter című regényének eredetileg az

Őrültek címet akarta adni. Az őrültek a

férfiak. A regény arról szól, hogy a nők

generációkon át  mindig teremtenek

valamit, azután jönnek a férfiak és kü-

lönböző elvek, vagy egyebek nyomán

ezt szétroncsolják. 

Azt tapasztaltam a pszichológiai

rendelőben is, hogy az anyák sokkal

jobban értik a gyereket is és azt is,

hogy mi van a gyerekkel. Sokkal intui-

tívabban fel tudják fogni, az apákat

pedig nagyon merev elvek és elképze-

lések vezérlik akár egy olyan kérdés-

ben is, hogy menjen-e a gyerek isko-

lába. Az anya megérti és megérzi, hogy

a gyereknek jó lenne mondjuk még

egy évet  az óvodában maradni. Az apa

ezt sérelemként éli meg. Az ő gyereke

nem éretlen! Igenis mennie kell isko-

lába! Eszébe sem jut és nem is tudja

beleképzelni magát a gyerek helyze-

tébe. Kicsi az empátiás készségünk,

nekünk, férfiaknak. Sajnálkozva

mondhatjuk, hogy most már a tudomá-

nyos tételek is bizonyítják, hogy a

nőknek nagyobb az érzelmi intelligen-

ciája. Ami azt jelenti, hogy az ember-

társaikat jobban meg tudják érteni. Én

a saját családomban is azt élem át,

hogy a feleségem nélkül a család nem

tudna létezni. Ő az, aki a kemence me-

legét adja az otthonnak, aki igazi ér-

deklődéssel tud beszélni és beszélgetni

a gyerekekkel éjjel-nappal. Nagyon

gyakran élem át, hogy mintha a nők

okosabbak lennének, intellektuálisab-

ban is rugalmasabbak, mint mi, férfiak

vagyunk. Boldogan szemlélem azt,

hogy borzalmas patriarchális társadal-

munk és társadalmaink átalakulóban

vannak talán egy boldogabb, matriar-

chális társadalom felé, ahol a nőknek

nagyobb szerepe lesz. Hátha Anglia és

India példái  után az Egyesült Államok is

egyszer női elnököt kap, vagy akár

afro-amerikai elnököt. Mindkettő jó, és

mutatja, hogy nem igaz, hogy a férfi az

igazi, nem igaz, hogy a fehér az igazi.  

Mit tud mondani azoknak a nőknek,

akik egyedül nevelik gyermeküket?

Ők sokszor egyszerre próbálnak

anyakén és apaként is viselkedni. 

– Tudnunk kell azt, hogy mindnyá-

jan kétneműek vagyunk biológiailag

is. Öreg néniknél azért erősödik a ba-

jusz vagy a szakáll, öreg bácsiknál

azért csökken a szakáll erőssége, mert

csökken a saját nemi hormon, de ez a

kevés az ellenkező nem hormonjából,

ami bennünk van, megmarad. Lelki ér-

telemben pláne kétneműek vagyunk.

Ilyen értelemben erőltetni, hogy én

férfi is legyek, nem kell. De ha ez ben-

nem megvalósul, mint gyermekét

egyedül nevelő anyában, hogy ez is

vagyok, akkor rendben. Egyébként

ugye csonka családról szoktak beszél-

ni. De mihez képest? Például egy há-

zassági pokol fenntartása, egziszten-

ciális vagy presztízs okokból jobb-e

egy gyereknek, mintha egy szerető

anya egyedül neveli? Természetesen a

világ rendje az éjszaka-nappal, jin-

jang, férfi-nő. Így teljes az élet. Ezt a

gyerekek nagyon átélik. Ha egyedül

nevelő anya lennék, akkor vagy fon-

tosnak tartanám, hogy legyen egy

nagypapa, egy nagybácsi vagy egy

barátom, hogy legyen egy férfi

szubsztancia is a közelben… – T.K.
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A nő fontosságáról

A gyermeklélektan 
„reneszánsz embere”
A minap Újpesten járt a gyermeklelkek mindentudója, a szülők segítője, Vekerdy Tamás. A Napraforgó

Alapítvány meghívására érkezett, s az iskolába készülő gyermekek szüleinek adott hasznos, elgondolkod-

tató tanácsokat. Szóba került az iskolaválasztás, a gyerekkel tanulás és még számos érdekes kérdés.  Az

Újpesti Napló a közeledő ünnep – a nőnap – kapcsán a nők szerepéről, családban betöltött fontos tiszt-

ségükről kérdezte a gyermeklélektan „reneszánsz emberét”. 

A

A Nők napjára
Nemzetközi Nőnap
Üdvözlöm a nőket
Minden széppel, jóval
Hadd köszöntsem őket

Sose legyen a sors
A nőkhöz mostoha
A bőség szaruja 
Ki ne fogyjon soha

És ne legyen soha 
A férfiakkal bajuk
Mindig szépek legyenek 
És igéző a hajuk

Férfi keménységgel 
A nők mellé állunk
Mert a hölgyek rózsák
De a tövis nálunk

Aki megharagszik
Később majd megbékül
De ne legyen soha
Rózsa tövis nélkül

Köszöntöm a nőket
Anyát, leányt, nejet,
Fogadják a versikémet
Egy csokor virág helyett.

(írta: Rady 78, miittvagyunk klub)
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INGATLANT ELAD
�� Káposztásmegyer I-en, a Nádasdy utcában, 6.
emeleti, 1+2 félszobás, 65 m2-es, vízórás, erké-
lyes, budai panorámás, felújított lakás, kulturált
környezetben, tulajdonostól eladó. Irányár: 13
MFt. Érdeklődni.: 06-70-282-4722

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

�� Újpesten, II. emeleti, 72 nm, 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 pa-
nel szövetkezeti öröklakás tulajdonostól eladó má-
jusi költözéssel. Irányár: 12,4 MFt. Tel.: 06-70-
329-2747

�� Újpest kertvárosában 35 m2 beköltözhető kom-
fortos családi házrész eladó. Közös költség minimá-
lis, 20 m2 galériázható szoba, konyha, fürdőszoba,
tároló 5 m2 pincerész, beépíthető, padlástér, udvar-
rész. Ár: 8,9 MFt . Telefon.:06-20-234-7352

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

�� Újpesten, az Izzó lakótelepen ,eladók 55 m2-es
II. és III. emeleti világos zöldövezeti, konvektoros
lakások, 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.
Jelenleg  65 m2-es házzal. Bontási engedéllyel, a
telekre pedig érvényes építési engedély van.
Irányár: 33  MFt. Telefon: 06-70-512-4108 

�� IV. kerületi  Izzó lakótelep 4 emeletes épületé-
ben  1. emeleti, 49,2 m2-es, egyedi fűtésű, 2 szo-
bás öröklakás (nem panel)  eladó. Ár: 12,7  MFt.
Telefon: 230-5924 

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

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

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

�� Újpest-központban, metróhoz közel eladó egy
41 m2-es garzonlakás, 2000-ben épült tégla építé-
sű házban, amelynek ablakai a belső udvarra néz-
nek. Csendes, világos, alacsony fenntartási költsé-
gű. Ár: 12,7 MFt. Telefon: 06-30-944-0435 

�� IV., Újpest központjánál 36 m2-es, egy és félszo-
bás, parkettás, járólapos, redőnyös, V. emeleti lakás
tulajdonostól áprilisi költözéssel eladó! Irányár: 8,4,
MFt. Telefon: 06-20-491-5494 vagy 230-6138 

�� Dunakeszin, nyugodt csendes környezetben, új
építésű, mediterrán jellegű , 170 m2, alápincézett ház
eladó. A nappalihoz és az emeleti szobákhoz fedett
teraszok tartoznak, gyönyörű kilátással. A ház nem
tetőteres. Ára: 45 MFt.Telefon: 06-30-900-7252

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

�� Nyár utcában tulajdonostól eladó 68 m2-es erké-
lyes, világos, jó elosztású, 4 emeletes panelház ne-
gyedik emeletén lévő lakás. Beépített bútorok, fel-
újított fürdő, biztonsági ajtó, riasztó. Azonnal költöz-
hető. Irányár: 13,2 MFt. Telefon: 06-70-70-80-537

�� Újpesten, a Víztoronynál, 71 m2-es, I. emeleti, 2,5
szobás + étkezős, loggiás, jó állapotú panellakás el-
adó. Irányár: 12,4 MFt. Telefon: 06-30-646-90-47

�� Újpesten, az Attila utcában, parkra néző 1,5 szo-
bás téglaépítésű, felújított, gázos, II. emeleti, er-
kélyes, pincerészes 46 m2-es lakás eladó. Ár: 12
MFt. Telefon: 06-30-854-2751

�� Eladó, vagy május 1-jétől kiadó, minimum egy év-
re Káposztásmegyer I-en a Járműtelep utcában, há-
romemeletes cseréptetős panelépületben, 36 m2-es,
egyszobás, összkomfortos garzon, bútorozatlanul
40.000,-Ft/hó+rezsi. Telefon: 06-30-951-2953

�� Újpest Központban, a Deák utcában, 73+10 nm-
es 2,5 szobás földszinti téglaépítésű, cirkófűtésű,
fenyőkertes, csendes, (vállalkozásra alkalmas) la-
kás, beépíthető tetőtérrel, négylakásos társasház-
ban, 19,5 MFt-ért eladó. Telefon: 06-20-334-
4628

�� Eladó tulajdonostól Erdősor utcai 68 nm-es, V.
emeleti, tömbfűtéses, 2 szobás, jó állapotú panel-
lakás. Irányár: 12,1 MFt. Telefon: 06-70-326-3149
és 06-20-976-5644

�� Tulajdonostól eladó Káposztásmegyer I-en, 68
m2-es 1+2 félszobás, nagyerkélyes, jó állapotú
háztömbmérős panellakás. Irányár: 12,2 MFt .Tele-
fon: 06-20-228-5800

�� Újpalotán, a Kőrakás parkban, három emeletes
épület harmadik emeletén, 70 nm-es panel lakás
eladó tulajdonostól. Irányár: 12,5 MFt. Telefon:
06-20-952-0376

�� XV. ker. Nyírpalota utcában 71 m2-es, 3 szobás,
erkélyes, gardróbos lakás eladó. A WC és a fürdő-
szoba külön helyiségben. A szobák különbe-
járatúak. Ár: 10,2 MFt. Telefon: 06-70-500-9680

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

�� Káposztásmegyeren a Bőröndös utcában, 4
emeletes ház első emeletén, 2 szintes, 93 m2-es,
nagy erkélyes, duplakomfortos, beépített búto-
rokkal, kis előkerttel,  jó állapotú panellakás és 16
m2-es garázs egyben eladó. Irányár: 23 MFt. Tele-
fon: 06-30-869-6931

�� Eladó Káposztásmegyer II-n,  a 14-es villamos
végállomásánál, csendes helyen, erdő mellett 3
éves, I. emeleti 64 m2-es, 2 szobás tégla lakás, 20
lakásos házban. Irányár: 19,6 MFt. Telefon: 06-20-
384-3310 és 06-30-279-4033

�� IV., Újpesti, Berda J.utcai, 35 m2-es, 1,5 szobás,
VI. emeleti, keleti fekvésű panellakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 8,5 MFt. Telefon: 06-70-530-7645

�� Szent László téren eladó 54 m2-es, földszinti,
másfél szobás, felújított, napos, alacsony rezsijű,
tégla öröklakás, tulajdonostól. Irányár: 13,7 MFt.
Telefon: 06-30-238-3389

�� IV., Szekfű Gyula utcában többlakásos  földszintes
társasházban, 30 m2-es, előkertes, egy szoba, kom-
fortos, felújított, vízórás, gázkonvektoros fűtésű
öröklakás eladó. Ár: 7,9 MFt. Telefon: 369-5214

�� IV., Erzsébet utcában, X. emeletes panelépület, III.
emeletén, 2 szobás, 53 m2-es, nyugati tájolású,
gardróbszobás, járólap és padlószőnyeg burkola-
tokkal, konyhabútorral, vízórás, erkélyes öröklakás
eladó. Irányár: 10,3 MFt. Telefon: 369-5214

�� Mátraszentimrén, 394 m2-es telken, kétszintes,
tetőtérbeépítéses, 60 m2-es, felújított, 2+2 félszo-
bás, loggiás, nyaralónak is alkalmas lakóingatlan,
parkosított kerttel eladó. Irányár: 11 MFt. Telefon:
369-5214

�� IV., Megyeren, 282 m2-es telken, igényesen fel-
újított, 129 m2 alapterületű, 2 szintes, duplakom-
fortos, családi ház, beépített járható gardróbbal
eladó.  Irányár: 36 MFt. Telefon: 369-5214

�� XV., Dessewffy utcában 3 lakásos családi ház ut-
cafronti, 116 m2-es, háromszobás lakása  245 m2-
es telekrésszel, garázzsal eladó. A lakást 2002-ben
teljesen átépítették és felújították. Irányár: 24
millió Ft. Telefon: 369-5214

�� Újpesten, kiváló közlekedésnél, 53 m2-es 2 szo-
bás, erkélyes , világos konyhás , gardróbos,1. eme-
leti panellakás liftes házban eladó. Irányár: 9,6 MFt.
Telefon: 06-20-314-8510

�� Újpesten, az Erzsébet utcában, 71 m2-es 2,5 szo-
ba+étkezős kiváló állapotú, felújított  lakás eladó.
Telefon: 06-20-417-1375

�� Káposztásmegyeren a Bőröndös utcában  67 m2-
es 2,5 szoba+ étkezős, parkettás, járólapos, jó álla-
potú, 2. emeleti napfényes panellakás eladó. Tele-
fon: 06-20-314-8510

�� Fóton kétgenerációs, kétszintes, duplakomfor-
tos, gázcirkós azonnal beköltözhető ház garázzsal+
kocsi beállási lehetőséggel  csöndes helyen, szép
környezetben eladó. Irányár: 26,5 MFt. Telefon: 06-
20-417-1375

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

INGATLANT KIAD

�� Újpesten, Izzó lakótelepen kétszobás, emeleti, szé-
pen bútorozott, gépesített, gázkonvektoros téglalakás
igényes bérlőnek kiadó. A lakás rezsije kb. 20 ezer
Ft/hó. Tel.: 06-30-975-8703 és 06-20-582-3012

INGATLAN CSERE

�� X. kerületi, önkormányzati, felújított 2 szobás,
51 nm-es, cirkós, parkettás, járólapos, földszinti,
világos udvaros lakásomat családi okok miatt új-
pestire cserélném. Telefon: 06-30-602-2300 és
06-30-532-6794

�� 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. Telefon :06-20-533-55-26

�� Elcserélném Tél utcai 2+2 fél szobás, két erké-
lyes lakásomat házrészre vagy gázfűtéses lakásra,
ami kocsi beállós, legalább 2 szobás, vagy vennék
ilyet, illetve eladnám lakásomat 13,5 MFt-ért,
nyári költözéssel. Telefon: 06-20-492-5633

�� Újpest, Rózsa utcai, 34 m2-es 1+1 szobás önkor-
mányzati lakást kisebbre cserélném értékegyeztetés-
sel, sürgősen. Tel.: 06-70-547-0431, az esti órákban.

GARÁZS

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

�� Újpesten a Káposztásmegyeri u. 14-ben garázs
eladó! Telefon: 233-1244, 06-30-541-8485

�� A József Attila u. 21-23 sz. alatti társasházban gép-
kocsi beálló hosszú távra kiadó. Tel.: 06-30-595-1785

�� Újpest központjában metró közelében teremga-
rázs beálló hely eladó, vagy hosszútávra kiadó. Te-
lefon: 06-20-238-1370

OKTATÁS

�� 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 

�� Angol nyelvoktatást vállalok minden szinten. Érett-
ségire, nyelvvizsgára való felkészítést, felzárkóztatást.
Alkalmi esetenként, dolgozatírások előtt is. Érdeklődni:
417-3005, esténként:  06-30-861-1268

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

�� Főiskolás srác német korrepetálást vállal kez-
dőknek 1000 Ft/45 perc. Garantáltan jó hangulatú
könyvből tanítok, vicces történetek, szlengek,
minden,  ami érdekes. Házhoz is megyek. Szuhár
Szabolcs. Telefon: 06-20-584-6041

�� Matematika korrepetálást vállalok középisko-
lásoknak. Telefon: 06-30-618-0241

SZOLGÁLTATÁS

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

�� Egyéni vállalkozók és magánszemélyek számára is
elérhető áron irodai adminisztrációt, könyvelés elő-
készítést, word, exel dokumentumok szerkesztését,
nyomtatását, kis mennyiségben is vállalok.
gizus@fai-hu.com Telefon: 06-20-420-1893

�� Újra megnyílt a BIOVARÁZS gyógynövény és
biobolt. Cím: IV.ker. Munkásotthon u. 14-16. Bejárat
a Mártirok u. felől. 

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szer-
viz. Készülékjavítás, csere, új és felújított készülé-
kek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. 1046 Bp., Ná-
dor u. 73. Üzlet: 369-0422; 06-30-960-1138, szer-
viz: 230-7669

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépí-
tések, előtetők, korlátok gyártását és javítását vál-
lalom. Tel: 360-00-35; 06-30-975-2315

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

�� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkély-
beépítés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák.
Ingyenes árajánlat társasházaknak is. Tel: 410-54-
28, 06-30-941-5280 www.sulyok-t.hu

ÁLLÁST KÍNÁL

�� Újpesti munkahelyre közgazdasági végzettséggel
áruforgalmi ügyintézőt felveszünk. Angol nyelvtu-
dás előny. Telefon: 06-30-944-1245

�� Dunakeszi Subway-be vidám, gyors fiatalokat
szendvicskészítőnek keresünk. Önéletrajzokat a sub-
way-auchan-dunakeszi@invitel.hu címre várjuk. Te-
lefon: 06-70-324-1172

�� Vidám, lelkes munkatársakat keresek. Főnök nél-
küli kreatív munka. Egészségmegőrzés, pénzkereset!
Telefon: 06-30-481-0845

�� Idős hölgy mellé nem dohányzó mindenest ke-
resek, rugalmas időbeosztásban, hetente több al-
kalomra. Telefon: 06-30-270-8089

ÁLLÁST KERES

�� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését,
gondozását, füvek – fák telepítését, metszését –
nyírását, gyomirtást és fakivágást. Vojtkó Mihály
06-20-917-6811

�� Irodai adminisztratív munkát keres 61 éves fia-
talos 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 

RÉGISÉG

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

HOROSZKÓP

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

EGÉSZSÉG

�� Újra megnyílt a BIOVARÁZS gyógynövény és
biobolt. Cím: IV.ker. Munkásotthon u. 14-16. Bejárat
a Mártirok u. felől. Telefon: 06-30-595-8967

�� Dohányzás leszoktató, fogyókúrás méregtelení-
tő, eredményes biofizikai szolgáltatás. Telefon: 06-
70-234-9581 786-8326

TÁRSKERESÉS

� 160/65, 64 éves nő megismerkedne korban
hozzá illő férfival. Becsületes, állatszerető legyen.
Telefon: 06-20-208-0215

RÉGISÉG

�� Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papírré-
giséget vásárol. Díjtalan kiszállás. Telefon: 332-
0243, 06-20-922-0001

HALÁLOZÁS
Dragodán Lászlóné 2008. március 1-jén elhunyt.
Temetése a Megyeri úti temetőben 2008 március
17-én, 14 órakor lesz. A gyászoló család

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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– Mit kell tudnunk a Benson Elliot-ról?

– A Benson Elliot az egyik legsikeresebb tőkemenedzsment társaság. A céget

2005-ben alapítottuk, egy nemzetközi intézményi befektetőcsoport támogatásá-

val. Mára a Benson Elliot kezeli különböző nyugdíjalapok, biztosítási alapok és ala-

pítványok tőkéjét, az általa befektethető tőke eléri a kétmilliárd euró értéket.

A cég közepes méretű – 25 és 500 millió euró közötti – befektetések végrehajtá-

sát tűzte ki célul Európa-szerte, ahol van lehetősége, hogy kiemelkedő eredményt

érjen el a kifinomult üzleti struktúra, a pénzügyi lehetőségek és helyi piac ismere-

tének házasításával. A befektetéseket a Benson Elliot által irányított Benson Elliot

Real Estate Partners II elnevezésű alap hajtja végre. 2006-ban a Private Equity Real

Estate az „év feltörekvő cégének” nevezte a Benson Elliot-ot, idén pedig az esélye-

sek között van a Financial News „Az év európai ingatlan vállalkozása” díjára.

– Miért vonzóak a közép-európai befektetések?

– Majdnem húsz éve tevékenykedem Közép-Európában, a kilencvenes évek elején

én hoztam létre az ingatlan, majd az idegenforgalmi részleget az Európai Újjáépíté-

si és Fejlesztési Bankon (EBRD) belül, előtte pedig a Goldman Sachs igazgatójaként

foglalkoztam a régióval. Az elején a „kaland”, a szakmai fejlődési lehetőség von-

zott, és az, hogy részt vehetek a régió gazdaságának az államilag irányítottból a pi-

acgazdaságba történő átalakításában. Mostanában, hogy az átalakulás már nagy

részben megvalósult, inkább az üzleti lehetőségek jelentenek kihívást. Közép-Eu-

rópa befektetőbarát régió, vonzó gazdasági környezettel, és ígéretes, hosszú távú

lehetőségekkel. Persze nem megy még minden simán, de a régió gazdaságpolitiká-

jának alakítói már megértették a közgazdasági kulcskérdéseket, és elkötelezettek a

hosszú távú növekedést biztosító irányvonal fenntartása iránt.

Jelenlegi közép-európai befektetéseinket Pozsonyban és Budapesten hajtjuk

végre. Szlovákia gazdasági eredményei az utóbbi években igen látványosak, a GDP

növekedése a legjobbak között van az EU-ban. Az ország stratégiai helyzete, és a

józan fiskális politikája mágnesként vonzza a külföldi befektetőket. A gazdasági

helyzetből fakadó előnyök még fokozottabban érzékelhetők az ingatlan piacon.

Magyarországon egy ideje figyelemmel kísérjük a kormány gazdasági reformtö-

rekvéseit, különös tekintettel a költségvetési hiány csökkentésére tett erőfeszíté-

sekre. Természetesen nem egyszerű komoly eredményt elérni ezen a területen, de

már látható tényleges javulás. A budapesti ingatlan piacot vizsgálva pedig egyet-

értünk a CEU-Reality Csoporttal abban, hogy korrekt áron kínált, jó elhelyezkedésű

különleges projektek egyre inkább kedveltebbek lesznek a vásárlók körében.

– Hol vannak még befektetéseik?

– A befektetéseket 2006-ban kezdtük meg, és mára egymilliárd euró értékű in-

gatlan portfolióval rendelkezünk. Hét irodaházat vásároltunk meg Párizsban és kör-

nyékén, összesen hatvanezer négyzetméter területtel. Düsseldorfban megszerez-

tük az ötcsillagos Nikko Hotelt, amelyet már 43 szobával bővítettünk. A közép-eu-

rópai lakóingatlan fejlesztéseink után, hasonló projektekbe kezdünk Dániában és

Spanyolországban, valamint ez év vége előtt szeretnénk megkezdeni a befektetői

tevékenységünket az olasz, a török és a brit piacokon is. Szakértőink már alaposan

tanulmányozták ezeket a piacokat, és minden esetben sikeres, helyi partnerekkel

működünk együtt, akár csak Budapesten a CEU-REality Csoporttal.

– Miért a CEU-Reality-t választották partnerül Magyarországon?

– Hiszem, hogy a tevékenységünket a tehetség vezérli, és kezdettől fogva arra tö-

rekedtem, hogy a legprofibb csapatot állítsam össze a Benson Elliot-nál. Ezt a tö-

rekvést tartjuk szem előtt a partnereink kiválasztása során is: hosszú időt töltünk az-

zal, hogy megismerjük a potenciális partnereink üzleti filozófiáját, felmérjük, mi-

lyen képességekkel rendelkeznek, hogy megállapíthassuk, képesek leszünk-e sike-

resen együttműködni. A joint venture olyan mint egy házasság – elengedhetetlen a

nyitottság, a kompatibilitás, és egymás kölcsönös tisztelete. A CEU-Reality Csopor-

tot könnyű volt megtalálni – elismert, dinamikusan növekvő szereplője a magyar in-

gatlan piacnak. Folyamatosan keressük azokat a tehetséges partnereket, akiknek

segíthetjük a fejlődését, és ezt a lehetőséget láttuk meg a CEU-Reality Csoportot

megismerve. Hosszú hónapokig „randizgattunk”, mielőtt megkötöttük ezt a „házas-

ságot”, hogy immár együtt folytassuk a munkát első közös projektünkben, a Károlyi

István Városközpont fejlesztésében. De félretéve a hivatalos formát, az a fontos,

hogy a két csapat jól tud dolgozni együtt, és a munkatársak kedvelik egymást. (x)

Sikeres partner

Új lehetőségek
A CEU-REality közel két évig kutatott a nem-

zetközi és a hazai piacokon olyan partner után,

aki szakmai fejlődésében, kapcsolatrendsze-

rének és tapasztalatainak bővítésében segít-

séget tud nyújtani. 2007. november végén

aláírták azt a szakmai társulási megállapodást,

amely igen jelentős lépcsőfok a cég életében:

a Benson Elliot tőkealap 60% tulajdonrészt vá-

sárolt a Károlyi István Városközpontot fejlesz-

tő projektcégben. A Benson Elliot alapítójával,

Marc Mogull-lal beszélgettünk. 

Marc Mogull
Marc Mogull a Wharton School of the University of Pennsylvania képzésén

szerzett közgazdász diplomát, majd a Northwestern University's J.L. Kellogg

Graduate School of Management képzésén MBA fokozatot, mindkettőt summa

cum laude eredménnyel. Közel húsz éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az

ingatlan szakmában, melyet Európában és az USA-ban szerzett. Európai karri-

erjét 1990-ben kezdte a Goldman Sachs európai igazgatójaként, előtte négy

évig a chicago-i JMB Realty Corporation-nél akvizícióval foglalkozott. 1993-

ban ő hozta létre az ingatlan, majd az idegenforgalmi részleget az Európai Új-

jáépítési és Fejlesztési Bankon belül, 1998-tól pedig a szállítmányozási terü-

letet is irányította közép-európától közép-ázsiáig, összesen 26 országban. Az

európai feltörekvő piacokon elsőként végrehajtott befektetésekkel jelentős

szakmai elismertséget vívott ki.
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TESTKEZELÉSEKHEZ 
keresek kozmetikust

(újpesti szalonomba), 
aki vákumos gyakorlattal 

rendelkezik. 4 órás munkára.
Telefon: 06-30-9-649-579

Megnyitott a 

NEFERTITI
aromaterápiás testkozmetika

az Árpád út 140-ben.
Bejelentkezés: 06-70-60-60-497

Masszázs, testkezelés

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 fő
építésvezetőnél.

Cím: 1046 Budapest, Íves út
építkezés

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

Újpesti székhelyű

ENTER 3000 Kft.
12 éves szakmai 

gyakorlattal,

számítógépes háttérrel

TÁRSASHÁZAK

teljeskörű képviseletét 

vállalja.

Telefon: 305-0294, 

06-70-543-0401

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

HirdetésHirdetés
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Vállalatunk, az Alstom Hungária Zrt.,
amely világszinten az iparág leg-
nagyobb szereplője, a hazai erő-

műszerviz piac teljes körű, ki-
emelkedő szolgáltatója, budapesti
telephelyére, munkatársakat keres

az alábbi munkakörökbe:

MINŐSÍTETT  HEGESZTŐ
Feladatok: • Erőművi kondenzáto-

rok, nyomástartó edények 
hegesztése

Elvárások: • Fogyóelektródás
védőgázas és/vagy AWI – kombinált

minősítés • 4-5 éves 
szakmai tapasztalat

SZERKEZETI  LAKATOS
Feladatok: • Erőművi kondenzá-

torok, nyomástartó edények
gyártása

Elvárások: • 3-5 éves szakirányú
gyakorlat • Rajzolvasási és he-

gesztési alapismeretek
Juttatások: • Járulékos juttatások
széleskörű rendszere (kafetéria

rendszer) • Továbbképzési, tanu-
lási lehetőségek támogatása • Vi-

dékiek jelentkezése esetén 
munkásszállás biztosítása

Jelentkezés: Erdélyi Gábor
Hegesztőüzem vezetőnél 

a 06-20/953-7899-es 
telefonszámon.

IRODALMI PÁLYÁZAT MOZGÁSSÉRÜLTEK-

NEK ÉS HOZZÁTARTOZÓIKNAK

Az Újpesti Napló, a Mozgássérültek Reha-

bilitációs Központja Alapítvány és a

„rehabcenter” internetes újság irodalmi

pályázatot hirdet elsősorban mozgássé-

rültek és hozzátartozóik számára.

A pályázat célja azokat az élethelyzete-

ket megmutatni, amelyekben  a mozgás-

sérült ember nem elutasításban részesül,

nem kerül hátrányos helyzetbe egészség-

ügyi állapota miatt. Várjuk tehát azokat a

műveket, amelyek jó példákról számolnak

be – hiszen rossz példából oly sok van. A

beérkezett műveket folyamatosan közöljük

a „rehabcenter” internetes újság oldalain

(www.rehabcenter.hu). A pályázat ideje

alatt lehetőség van a beérkezett művek

„pontozására” is – a szavazatokat a zsűri fi-

gyelembe veszi, de döntését más szem-

pontok is (irodalmi érték, szerkesztettség,

stílus, mondanivaló) befolyásolják.

Megfelelő mennyiségű és színvonalú

pályamű beérkezése esetén távlati terve-

ink között szerepel az írások megjelente-

tése kötet formájában is.

Írja meg Ön is, hogy nem reménytelen

ma Magyarországon mozgássérültként

élni – még ha nehéz is.

A pályázat címe: „Valóban akadálymentes!”

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 „rehabcenter”

portál munkatársai.

Információ: www.rehabcenter.hu

kiss@dunakanyar.net

„Valóban akadálymentes!”
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Az én Újpestem címmel 2000-ben indult

útjára az az évenként meghirdetett kép-

zőművészeti verseny, amelynek során  az

Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ  a

városrész bármely középiskolájában ta-

nuló, a képzőművészet iránt fogékony

diákjait várja. A versenyt fél évtizeden át

a Babits Mihály Gimnázium bonyolította

le, és nyújtott kiállítási lehetőséget a

legjobbaknak, immár második alkalom,

hogy a művészeti oktatásban Újpesten

jeleskedő  Bródy Imre Gimnázium vállal-

ta a szervezést, a lebonyolítást, és Cs.

Szabó Zsuzsa tanárnő munkájaként a ki-

állítás elkészítését. A február 29-i ered-

ményhirdetésen Szunyoghy András Új-

pestért-díjas képzőművész, a zsűri elnö-

ke szólt arról: ugyan a vártnál keveseb-

ben neveztek az idei tanév versenyére, és

az alkotómunkában kizárólag az önkor-

mányzati középiskolákban tanuló diákok

vettek részt, mindez semmit sem von le a

díjazott pályamunkák értékéből, a győz-

tesek és helyezettek tehetségéből.

A versenyre a zsűri ebben az évben is

egy korában készült, „otthonról hozott”

pályamunkát várt, majd egy kijelölt na-

pon egy készen kapott, megkomponált

beállítást kellett lerajzolniuk. A zsűri a

két együttes pályamű értékelésével

alakította ki a sorrendet. 

– Mivel a pályázat apropóját Újpest

várossá nyilvánításának századik évfor-

dulója is adta, a diákok többsége a tet-

szés szerint megkomponált alkotással a

városrésszel kapcsolatos élményeit tár-

ta a zsűri elé, bizonyítva  ezáltal –

emlékeztetett a művész-tanár Szu-

nyoghy András, – hogy az „én Újpes-

tem” a mi gyermekeink  Újpestje is… 

A 9–10. évfolyamosok versenyében

Pollmann Zsófia, a Bródy Imre Gimnázi-

um diákja lett az első helyezett, máso-

dik díjat kapott Karlik Melitta, szintén a

Bródy Imre Gimnázium diákja. Harmadik

helyen Cseri Zoltán, a Károlyi István 12

Évfolyamos Gimnázium tanulója vég-

zett. A zsűri különdíjban részesítette

Vörös Alexandrát, a Bródy Imre Gimná-

zium tanulóját.

A 11–12. évfolyamosok kategóriájá-

ban az első helyezett Vadász Dóra, a

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázi-

um tanulója lett, a második helyen Ko-

vács Balázs, a Könyves Kálmán Gimná-

zium diákja végzett. Harmadik díjjal ju-

talmazta a zsűri Csontos Otíliát, a Káro-

lyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumból.

Különdíjban Bencze Diana, a Bródy Im-

re Gimnázium diákja részesült. 

A helyezést eléri diákok a szervezők

és az Önkormányzat ajándékaként

könyvjutalmat és könyvvásárlási utal-

ványt vehettek át, és a résztvevők

mindegyikét emléklap emlékezteti a

megmérettetésre. -B.

Az én Újpestem 2008-ban

Az Erzsébet Utcai Általános Iskola a

2008/2009-es tanévben a következő –

régi, nagy szakmai hagyományokkal

működő – osztálytípusokat indítja:

• ANGOL tagozatos osztály, ahol első

osztálytól kezdve emelt óraszámban,

bontott csoportokban történik a taní-

tás.

• MATEMATIKA-SZÁMÍTÁSTECHNIKA ta-

gozatos osztály, ahol 4. évfolyamtól

kezdődően képesség szerinti csoport-

bontásban történik a tanítás.

• TESTNEVELÉS tagozatos osztály, ahol a

testnevelés tanítása emelt óraszámban

történik.

• FEJLESZTŐ osztály, ahova az Újpesti

Nevelési Tanácsadó és Szakértői Bi-

zottság javaslata alapján kerülnek a

gyerekek.

A leendő első osztályos tanító nénik

szeretettel várnak minden érdeklődőt a

nyílt napra: 2008. március 11-én (kedd)

8-10 óráig.

Az emeltszintű (tagozatos) osztá-

lyokba előzetes megbeszélés, képesség

felmérés: 2008. március 17-én (hétfő)

16-18 óráig.

Érdeklődni lehet: Erzsébet Utcai Álta-

lános Iskola. 1043, IV. ker. Erzsébet u. 31.

Tel/fax: 369-3180

Szeretettel várjuk a leendő elsősök és

szüleik látogatását!

– ISKOLAVEZETŐSÉG

Tisztelt szülők!

Mint ahogyan korábbi lapszámunkban

hírül adtuk, a Károlyi Galériában tekint-

hették meg az érdeklődők  a Kodály-em-

lékév alkalmából kerületi általános isko-

lások számára meghirdetett plakát-pá-

lyázat legjobb alkotásait, és ugyanitt,

ugyanekkor a Károlyi István 12 Évfolya-

mos Gimnáziumban tanuló alsó tagoza-

tos tanulóinak illusztrációit is. A díjazot-

tak:  

PLAKÁTKÉSZÍTÉS KATEGÓRIA:

I. helyezett: Nyikos Ádám (4.c ), II. he-

lyezett: Molnár Sára (3.a ) Buza Petra

(3.a) és Baranyai Kata(3.a). III. helye-

zett: Üveges Anna (3.b), Varju Réka

(3.b), Karvai Dániel (3.b), Varaga Máté

(3.b), Zelen Zsombor(3.b ).

Különdíjban részesült a Szűcs Sándor Ál-

talános Iskola három tanulója: Bartos

Petra (4.b) ,Graszl Anna (4.b) és Borne-

misza Lídia (4.a).

ILLUSZTRÁCIÓKÉSZÍTÉS KATEGÓRIÁBAN:  

1. évfolyam: I. helyezett: Barta Dániel

(1.c), II. helyezett: Erdei Adrienn(1.c),

III. helyezett: Szabados Virág (1.b).

2. évfolyam: I. helyezett: Ruff Diána, II.

Szabó Bettina III. helyezett: Láng Cson-

gor és Seeler Botond (valamennyien a

2.c tanulói)

3. évfolyam: I. helyezett:  Lipták Panna,

II. helyezett: Fülöp Lili, III. helyezett:

Üveges Anna és Kiss Renáta Lilla, (mind-

annyian a 3.b tanulói). 

4. évfolyam:  I. helyezett: Csomós Niko-

lett, II. helyezett: Nyikos Ádám, III. he-

lyezett Magyar Bettina (mindannyian a

4.c tanulói).

Plakátok, rajzok…

A Homoktövis Általános Iskola az idén március 8-

án, szombaton  rendezi a hagyományos családbarát sulinapját,  amelyre a leendő elsős

kisgyermekeket és szüleiket várja.  A  9 órakor kezdődő találkozó célja, hogy a csalá-

dok megismerkedhessenek a tanító nénikkel, az iskola szokásaival, hagyományaival,

majd ezt követően – már a közelegő húsvét jegyében – kézműves foglalkozással tegyék

emlékezetessé az „első” találkozást.

Családbarát sulinap

Bármennyire is rendszeresek a Pé-

csi Sebestyén Általános és Zeneta-

gozatos Iskola tanulóinak hangver-

senyei, nagy örömmel és várako-

zással tekint minden egyes fellépés

elé  diák, tanár és a család is. Az is-

kola elmúlt év őszén felavatott új

díszterme kiváló lehetőséget nyújt

a koncertezésre, amellyel élnek is.

Legutóbb, február 28-án, tizenhét

zongorázó, három hegedülő és négy fuvolázó kis-, és nagydiák muzsikált – köztük

előképzős, valamint továbbképzős (egykori)növendékek is. Csorba Zsófia, Nagy

Istvánné, Vilmányi Alexandra és Erdélyi László zongoratanárok, Nagy Harold hege-

dűtanár és Zalavölgyi Cecíila fuvolatanár diákjai emlékezetes koncertet adtak a hall-

gatóság nagy örömére.

Kicsik és nagyok koncertje

Vadász Dóra

Csomós Nikolett
illusztrációja

Pollmann Zsófia
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1977-ben adták át az óvoda épületét,

akkor indultak az első csoportok. A spe-

ciális program, amely szerint működik

az intézmény, a komplex prevenciós

óvodai program, melynek alcíme: Ku-

darc nélkül az iskolában. Ez egy fej-

lesztő program a gyerekeknek – tudtuk

meg Szaitzné Gregorits Anna óvodave-

zetőtől. – Preventív, mert a hozzánk járó

gyerekeket ezen program szerint nevel-

jük, mivel a kutatások szerint a korai

fejlődés tudatos támogatására szükség

van. Azok számára is, akik esetleg jobb

képességekkel vannak megáldva. Náluk

sokkal hamarabb észrevehető, ha vala-

milyen képességükben többet tudnak.

Ilyenkor plusz feladatokat, eszközöket

adunk a gyerekeknek. Egy erős felzár-

kóztató, korrekciós rész is van a prog-

ramban, ha például a gyermeknek rész-

képesség zavara van. A fejlesztő prog-

ram alkalmazásával az intézmény

igyekszik a gyermekek részképesség

zavarait csökkenteni, illetve megszűn-

tetni az iskolás kor eléréséig, hogy az új

feladatokra felkészültek és alkalmasak

legyenek.  

Az óvoda azért is különleges, mivel ezt

a programot nem átvették, hanem ebben

az intézményben alakították, kísérletez-

ték ki 1986 óta, Porkolábné dr. Balogh

Katalin, az ELTE docense vezetésével. A

fejlesztő programot az óvoda mindennapi

életébe beillesztették. A programot

1997-ben szakmailag minősítették és az

országosan választható programok sorá-

ba emelték. Lényege az, hogy a gyerme-

keknek azon képességeit helyezik elő-

térbe, amelyek 3-7 éves korban spontán

is fejlődnének. Minél több cselekedtető,

játékos tevékenységgel segítik ezt a fo-

lyamatot az óvónők, úgy, hogy eközben a

gyermekek boldog, játékos gyermekko-

rukat megőrizhessék.

A program fontos része a mozgásfej-

lesztés, az érzékszervek finomítása, az

óvodások testképének kialakítása, hiszen

ez nagyon lényeges a további sikeres is-

kolakezdéshez. Ugyanilyen fontos az

anyanyelv helyes elsajátítása, a szókész-

let, szóhasználat megtanítása. 

Az óvodások nevelőikkel rendszeresen

járnak kirándulni – a Farkaserdőbe, Esz-

tergomba, Bábszínházba, Margitszigetre,

Vasúttörténeti parkba, Fővárosi Állatkert-

be, stb. –, úszásoktatásra, valamint kor-

csolyázni. Mint az látható, a sport kiemelt

tevékenység, hiszen a mindennapi test-

nevelés mellett minél több egyéb módon

is igyekeznek kielégíteni a gyerekek meg-

növekedett mozgásigényét. Immáron több

mint tíz éve működik cselgáncsoktatás.

Cím: 1043 Budapest, Aradi u. 9.

Telefonszám: 369-78-39 

E-mail: aradiovi@freeweb.hu

Honlap: http://aradiovi.fw.hu

– Nehéz egy szülőnek óvodába adni a

gyermekét. A kicsi, a család szeme fénye

csak egy legyen a huszonöt között? Ide-

genek legyenek vele egész nap? Idegen

szavakat, szokásokat tanuljon? – Sok csa-

lád aggódva várja ezt az időszakot, az első

nagy elválást. Az óvodának éreznie kell,

mekkora bizalmat jelent, hogy egy család

éppen rá bízta legféltettebb kincsét.– 

- A kisgyermekben rejlő sokféle tehet-

ség még ígéret, a jövő lehetősége. Óvo-

dás korban kell megtörténnie a csodának.

Az óvoda feladata, hogy a családokkal

összefogva a lehetőségek széles kínála-

tát biztosítsa a gyereknek, így ő maga

jöjjön rá, mi mindenre képes.

A körülötte élő felnőtteknek és az óvo-

dának kötelessége olyan körülményeket

biztosítani, ahol képességei felszínre ke-

rülnek, kibontakoznak. A felnőttek együtt

gondolkodása, egymást kiegészítő mun-

kája biztosítja a gyerek testi és lelki szük-

ségleteit, ettől tud értelmi képessége

megfelelően fejlődni. Fontosnak érezzük,

hogy a családok nevelési elvei, és az óvo-

da nevelési programja szorosan kapcso-

lódjon egymáshoz. 

– A képességek kibontakoztatása

olyan óvodai nevelési programot igényel,

amelyben minden fajta tevékenység,

minden szükséges terület fejlesztése

egységes szerkezetben történik. 

Programunk olyan teljes körű fejlesz-

tést biztosít, amely mellett már nem

szükséges óvoda utáni különóra, külön-

foglalkozás. A csoportokban egységes

nevelési elvek szerint folyó magas szín-

vonalú pedagógiai munka alapozza meg

az iskolaérettséghez szükséges ismere-

teket, biztosítja az egészséges fejlődést.

Ezt egészíti ki a különfoglalkozások kor-

osztály szerint differenciált rendszere:

sokféle mozgásfejlesztés, zene, magyar

és angol nyelvű kommunikáció. A látszó-

lag különböző tevékenységek mind

ugyanazt az agyi területet érintik, közö-

sen fejlesztik a tanulási képességeket,

mindig más-más eszközökkel. 

– Kellenek a semmittevés órái is.

Programunkban jut idő az élmények fel-

dolgozására, a békés játékra.  

– Vegyes csoportokban neveljük a

gyerekeket, ez a családi élethez legkö-

zelebb álló csoportforma. Tudjuk, hogy

minden gyerek fejlődése egyéni. A ve-

gyes csoport jó keretet biztosít az egyé-

ni képességeknek leginkább megfelelő

fejlesztésre. A gyerekek itt könnyebben

megtanulják, hogyan lehet egy kis kö-

zösségben tervezni, szervezni, csoport-

ban gondolkodni. A pedagógus feladata,

hogy irányítsa a tevékenységeket, és

átsegítse a gyerekeket a fejlődés zökke-

nőin. – SÜVEGES ANIKÓ óvodavezető

Dalos Ovi Cím: 1047.Budapest, 

Ugró Gyula utca 5.

Tel/Fax: +(36-1) 233-28-06

Honlap: www.dalosovi.hu

Aradi Óvoda

1983 óta működik a Rózsaliget köz 1.

szám alatt a Liget óvoda. Az intézmény

saját nevelési programot készített,

amelynek neve egy mozaikszó: M.A.M.I. 

Minden betű más-más értéket je-

lent. Az első „M” a mozgást takarja. –

Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a

mozgásra. Minden nap van testneve-

lés foglalkozás saját, jól felszerelt

tornaszobánkban. A helyiséget már

régebben sikerült kialakítani, így volt

alkalom a megfelelő játék- és torna-

szerek kiválasztására, megvásárlására

– tudtuk meg Tácsik Lászlóné óvoda-

vezetőtől.

A második betű, az „A” az anyanyelvi

nevelésre utal. Az óvoda pedagógusai

azt az elvet vallják, hogy a gyerekek szá-

mára nagyon fontos a magyar nyelv

megismerése, a helyes beszéd elsajátí-

tása. Rengeteg verset, mesét, szójátékot

tanulnak az óvodások, szógyűjtésekkel

ismertetik meg őket az óvónők. 

A művészeteket jelöli a harmadik, az

„M” betű. Fontosnak tartják az óvodá-

ban a kreativitás fejlesztését. Az óvoda-

vezető elmondta, hogy nem mindegy,

milyen muzsikát hallgatnak a gyerekek.

Ezen a téren is magas színvonalra törek-

szenek. Hivatásos zenészeket is hívnak

az óvodába, így például a Kolompos

együttes is visszajáró vendég. Az óvónők

báboznak, bábokat készítenek, mesejá-

tékokat adnak elő. 

Ismeretek rendezését jelenti a

M.A.M.I. program utolsó betűje. A kör-

nyező világunkból szerzett ismeretek

rendszerezésével foglalkoznak.

A Liget óvodában homogén csopor-

tokba járnak a gyerekek, azaz az egyko-

rúak vannak együtt napközben. A hat

csoport három blokkban van, egy-egy

blokkban azonos korosztályú ovisok ját-

szanak. A tapasztalatok szerint ez na-

gyon jó, hiszen a csoportok átjárhatók,

nem kettő, hanem négy óvónő és két

dadus jut egy-egy korosztályra. 

Jelen pillanatban 143 gyermek jár a

Liget óvodába. Idén már sajátos nevelé-

si igényű, beszédfogyatékos kicsiket in-

tegrálnak a csoportokba. Szinte minden

csoportba jár 1-1 beszédfogyatékos

gyermek, akikkel logopédus és más

szakemberek is foglalkoznak. 

– Az óvodában a néptánc és mozgás-

művészeti foglalkozások délutánonként

szintén a művészetek keretében zajla-

nak. Májusban egy teljes gyermekhetet

tartanak, ahol kincskeresés, Kölyökpark,

Légvár és számos színes program várja a

kicsiket. 

Leendő szülők részére kijelölt nyílt nap

az óvodában nincs, de előzetes bejelent-

kezéssel várják az érdeklődő szülőket.

Cím: 1041 Budapest, 

Rózsaliget köz 1. 

Telefonszám: 369-7006

Liget Óvoda

OktatásOktatás

TUTOR KATA
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A FIDESZ–MPSZ ÚJPESTI

SZERVETE SOK SZERETET-

TEL KÖSZÖNTI A HÖLGYE-

KET NŐNAP ALKALMÁBÓL!

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

2008. március 11-én, kedden, 18-19

óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az

újpesti Fidesz-MPSZ. Helyszín: Fidesz

Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.)

Bejelentkezés: H-P 11-18-óráig a

369-0905-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Daróczi Lajos önkormányzati képvi-

selő március 10-én, hétfőn, 15-17

óráig; Wintermantel Zsolt önkor-

mányzati képviselő március 12-én,

szerdán, 18-19 óráig tart fogadóórát.

Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Buda-

pest, Árpád út 56.) Dr. Hollósi Antal

március 11-én, kedden, 18-19 óráig

tart fogadóórát. Helyszín: Megyeri u.

20. Általános Iskola  

VENDÉGÜNK DR. MORVAI KRISZTINA

2008. március 14-én, pénteken, 18. 00

órától Dr. Morvai Krisztina jogász az Új-

pesti Fidesz és Fidelitas vendége.

Helyszín: Polgár Centrum színházterem

(1042 Budapest, Árpád út 66.) Sok sze-

retettel várunk minden kedves érdek-

lődőt!

FOGADÓÓRA:

Szalma Botond önkormány-

zati képviselő fogadóórája:

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!

A Magyar Demokrata Fórum

újpesti képviselői és Újpesti

Szervezete tisztelettel és

szeretettel köszönti a nők

nemzetközi ünnepén a  városrészben élő

Hölgyeket!

– HOCK ZOLTÁN, PETTKÓ ANDRÁS

országgyűlési képviselők

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  március  7.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

NŐNAPI RENDEZVÉNY

A női nem köszöntése 

dalban és prózában.

Hálózat a Kultúráért, Művészetért Egye-

sület szervezésében. 2008. március 14.

(péntek) 18–21 óra. Fővédnöke: Belán

Beartix Kulturális alpolgármester. Dísz-

vendég: Kállai Katalin OKM Főtanácsadó

Társrendező: Újpesti Román Kisebbségi

Önkormányzat

FELLÉPŐ MŰVÉSZEK:

Sztárvendég: Dévai Nagy Kamilla

A HAKME által rendezett Országos Nóta-

verseny győztesei

Szabó Julianna – előadóművész

Szálka Veronika – csángó népdalénekes

Szitkó Etelka – énekes

Szitkó László – gitárművész

Tomi Wonder – énekes

Szopper Zsófia – színész

MOZAIK TÁRSULAT – a GNM Színitanoda

növendékei.

Közreműködik a HAKME cigányzenekara

Novák Dezső vezetésével.

Műsorvezető: Szlávik László.

Szerkesztő: Wolskyné Farkas Mónika.

Rendező: Farkas József (A HAKME el-

nöke).

JEGYEK: Nőknek 1000Ft 

Férfiaknak 1500Ft. 

A műsorral kapcsolatban érdeklődni le-

het a 06-30-585-19-72-es telefon-

számon. A jegyek válthatók az Ady End-

re Művelődési Központ jegypénztárá-

ban 10-től 18 óráig.

TÁNCISKOLA FELNŐTTEKNEK!

Ismét indul kezdő tánciskola 2008.

március 26-án, szerdán, 18 órai kez-

dettel a Katolikus Művelődési Házban

(IV. Szent István tér 14.) azon felnőt-

tek, párok, házaspárok részére, akik

szeretnék megtanulni a legismertebb

társastáncokat. A tánctanfolyam idő-

tartama 10 hét; heti egy alkalommal

2×45 perc. Tandíj: 10.000 Ft/fő. Je-

lentkezés és beiratkozás telefonon, ill.

az első órán. A tánctanfolyamot vezeti:

Kránicz József tánctanár. Információ:

06-20-958-92-77.

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN:

KIÁLLÍTÁS

Barangolás kedvenc tájaimon címmel

Nechanszky József grafikus és festő-

művész rézkarc és akvarell kiállítása

látható a KFÁMK Galériájában   március

24-ig. A kiállítás ingyenesen megte-

kinthető minden hétköznap 10-18 óra

között.

TANFOLYAMOK

ALAPFOKÚ 40 ÓRÁS SZÁMÍTÁSTECHNI-

KAI KÉPZÉS

Windows-alapok, szövegszerkesztés,

Internet használat. Foglalkozások:

kedden és csütörtökön 17.00-19.30

óráig. Díja: 22.000 Ft (10 fő esetén. A

tandíj a résztvevők számától függően

változhat.) Bővebb információ a 380-

6163-as telefonszámon. Vezeti: Turner

Ferenc szaktanár. Helyszín: KFÁMK Fő-

épület

AGYKONTROLL GYEREKEKNEK

Agykontroll tanfolyam gyermekeknek.

Alsó tagozatosoknak március 20–21-

én, a felső tagozatosok számára márci-

us 29–30-án. Részletes információ és

jelentkezés Papp Zsuzsánál, a 380-

6163-as telefonszámon. Tanfolyamot

vezeti: Magda Katalin agykontroll-ok-

tató. Helyszín: KFÁMK Főépület

MEGHÍVÓ

Új város született… Káposztásmegyer

25 éve képekben címmel fotó és do-

kumentum kiállítás tekinthető meg

március 13 és március 28. között a

KFÁMK Közösségi Ház aulájában (1048

Budapest, Lóverseny tér 6.) Szeretet-

tel várja Önöket: a Karinthy Frigyes Ál-

talános Művelődési Központ és az Új-

pesti Helytörténeti Gyűjtemény

ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZ

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ: 

Március 7-én, 10 és 14.30-kor: Micimac-

kó és barátai – a Holló Együttes koncert-

je 4-12 éves korig. Bérletes előadás. Je-

gyek a délutáni előadásra válthatók kor-

látozott számban az előadás előtt 700 Ft-

os egységáron.

CSALÁDI JÁTSZÓ:

Március 8-án, 10-13 óráig kézműves

foglalkozás, babajátszó, játékkuckó,

falfirka, zenebölcsi-zeneovi várja a

résztvevőket. Belépő: gyerekeknek 300

Ft/fő, felnőtteknek 350 Ft/fő, csalá-

doknak (4 főtől) 300 Ft/fő.

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ:

Március 9.-én,  10 órakor Gulliver – a Fo-

gi Színháza előadásában. Jonathan Swift

világhírű regénye elevenedik meg szín-

padunkon. Koós Iván Kossuth-díjas báb-

tervező bábjai és Bródy Vera Jászai- és

Munkácsy-díjas művész maszkjai köny-

nyedén varázsolják a nézőket Lilliputba és

az Óriások földjére. 

Jegyek 1000 Ft-os egységáron válthatók

az információs pultnál.

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZAK ISKOLAI 

CSOPORTOKNAK:

Március 18-án 14 órától. Belépő: 250

Ft/fő. Március 19-én,  14 órától Hagyo-

mányőrző húsvéti kézműveskedés és

táncház Belépő: 350 Ft/fő. A programok-

ra előzetes jelentkezés szükséges március

11-ig a 231-7082-es telefonszámon.

„MESE-MESE MÁTKA”:

Március 28.-án  14 órakor Mesefilmvetí-

tés alsó tagozatos napközis csoportok szá-

mára. A filmvetítést játékos memóriapró-

ba követi. A programra előzetes jelentke-

zés szükséges a 399-7067-es telefonszá-

mon. (A férőhelyek száma korlátozott.)

DÍSZMADARAK EMBERKÖZELBEN 

Március 28 és 30 között, naponta 9-18

óráig. Újra várjuk a szép, egzotikus mada-

rakat kedvelő látogatóinkat. A kiállítók

szívesen tájékoztatják a látogatókat a ma-

darakkal kapcsolatos kérdésekről. A be-

mutatón kívül lehetőség van vásárlásra is.

Belépő: csoportoknak 250 Ft/fő  (a kísérő

pedagógus belépése díjtalan, maximum 2

fő), gyermekeknek és nyugdíjasoknak

200 Ft/fő, felnőtteknek 300 Ft/fő, csalá-

doknak (2 felnőtt és 2 gyerek) 250 Ft/fő

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA:

Március  16.-ig tekinthető meg,  Schmidt

Mónika (alkotói neve: Szil) képzőművész

kiállítása Nyitott szemmel járok… címmel. 

KULTURÁLIS PROGRAMOK

A Tanár úrtól, szeretettel… Magát Tamás, a
Német Tagozatos Általános Iskola tanára fotóival
mutatkozik be a Károlyi Galériában. (IV. Erzsébet u.
69.) „Hétköznapi pillanatokat mutatok a természetből,
olyanokat, melyeket bárki láthat, de a mai rohanó
életünkben nem mindenki képes észrevenni. Lassítsunk tehát, próbáljunk meg
látni,vegyük észre a  környezetünkben lévő formákat, színeket…” – írja önmagát is
bemutatva, képeit ajánlva  Magát Tamás a kiállítás meghívójában. A képeket befo-
gadó Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium galériája a kiállítással a Víz napjától,
a Föld napjáig tartó programsorozatuk részének is tekinti a tárlatot, amely március
10-én  15 órai kezdettel nyílik. A megnyitón résztvevő látogatók figyelmébe a
képeket Kerekes György természetfotós  ajánlja. (Megtekinthető: március 27-ig )
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NŐNAPI VIRÁGVÁSÁR
A Magyar Demokrata Fórum Újpesti

Szervezete irodájában – Budapest IV.,

Árpád út 88. (bejárat a József Attila ut-

ca felől) – március 7-én, pénteken, 9

és 18 óra között cserepes zöld és virág-

zó dísznövények kedvezményes vásá-

rát szervezi. Szeretettel várjuk az

érdeklődőket. Az MDF Újpesti Szerve-

zete nevében: 

– PETTKÓ ANDRÁS

országgyűlési képviselő

HÚSVÉTI VÁSÁR
A Magyar Demokrata Fórum Újpesti

Szervezete húsvéti vásárát rendezi

március 20-án, csütörtökön, 9-18 óra

között az Árpád út 88. szám alatti

székhelyén ( József A. u. sarok) Akciós

áron kínálunk ömlesztett és táblás

csokoládét, egyéb édességet, fűszert. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

– A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

ÚJPESTI SZERVEZETE

Újra eljött március nyol-
cadika, s vele együtt a
nemzetközi nőnap! En-
gedjék meg, hogy kíván-

junk a hölgyeknek nagyon boldog Nőna-
pot az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete nevében.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri

Szervezet (1046 Budapest, Nádor u.

1.) szervezésében. Ingyenes jogi ta-

nácsadást tart Dr. Csiki-Szász Elemér

ügyvéd – előzetes bejelentkezés

alapján – kéthetente hétfőn.

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

sítási, nyugdíj- és egészségbiztosí-

tási, befektetési és hitelezési szol-

gáltatásokra terjed ki. 

Információ és jelentkezés a 369-4205 te-

lefonszámon hétköznap 12.00-18.00-ig.

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Kedves Örökifjú Barátunk!

A „Mi itt vagyunk!” nyugdíjas „KI

MIT TUD?” Pódium képzőművészeti

kategóriájába nevezett alkotók művei-

nek kiállítása 2008. március 20–április
1. között a Száraznád utcai Közéleti
Házban (XV. Száraznád u. 5.) hétfőtől

csütörtökig 8 és 16 óra, pénteken 8 és
13 óra között tekinthető meg. A kiállí-

tás legszebb darabjait szavazatuk

alapján Önök választhatják ki, ezért

részvételükre és szavazatukra számí-

tunk!

A kiállítás nyilvános, minden kedves

érdeklődőt szeretettel várunk!

– CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER

országgyűlési képviselők

Pártok, CivilPártok, Civil

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

Újpesti Iskolák

rajzpályázat
március 17-30 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 GABRIEL-

LA, Martin ÉLESS BÉLA.

Díszlet: Urbanek Attila. Jelmez: Rományi

Nóra. A rendező munkatársa: Kickinger Gá-

bor. Rendező: KONCZ GÁBOR. Művészeti

vezető: ÉLESS BÉLA.

Egy New York-i műkereskedő házaspár

gondtalanul éli életét egy pazarul beren-

dezett lakásban. Egyik nap váratlanul be-

állít a feleség nővére és annak férje, azzal

a szándékkal, hogy mivel ők elutaznak

Buffalóba, erkölcstelen életmódot foly-

tató lányuk ügyeinek elrendezésére, ad-

dig is édesanyjukat itt hagyják náluk. A

kedves, szókimondó, idős hölgy megjele-

nése rengeteg komikus helyzetet teremt

a műkereskedő házaspár életében, s egy

szép napon, – amikor beállít a világhírű

festőművész, – ez csak fokozódik.

A produkció létrehozását Érd Megyei Jo-

gú Város Művészeti Alapja támogatta.

2008. április 15. 19 óra

ZORÁN koncert

Sipeki Zoltán – gitár

Kovács Péter Kovax – billentyűs

hangszerek

Óvári Éva – vokál, ütőhangszerek

Kabelács Rita – vokál, 

ütőhangszerek

Péter Barbara – vokál, 

ütőhangszerek

Jegyár: 3000 Ft

HERVÉ: NEBÁNCSVIRÁG
Operett három felvonásban

Teremi Trixi, Csonka Zsuzsanna,

Medgyesi Mária, Kovács Iby, Török

Tivadar, Benkóczy Zoltán, Csere László,

Kokas László, Egyházi Géza

Jegyár: 2000.- és 2200 Ft

2008. március 28. 19 óra

BÉRLETBEN MEGTEKINTHETŐ ELŐADÁSOK: Bencsik Imre: Kölcsönlakás

(2008. április 11.) Mikroszkóp Színpad vendégelőadása, vígjáték

Tom Ziegler: 

GRACE ÉS GLORIA
Színmű két felvonásban

Fordította: Zimmermann Claudia

Szereplők: Grace: Sólyom Katalin Jászai-

díjas, Gloria: Füsti Molnár Éva Jászai-díjas

(a Pécsi Nemzeti Színház művészei)

Rendezte: Füsti Molnár Éva Jászai-díjas

Díszlet–jelmez: Tresz Zsuzsa

Hogyan adunk számot életünkről? Mi-

ért vagyunk ezen a világon?

Nincs ember, akit ne foglalkoztatna ez

a kérdés, hiszen életünk minden percé-

ben ott ólálkodik körülöttünk az elmúlás.

Grace-t, az idős parasztasszonyt

nemrég engedték ki a kórházból. Gon-

dozója Gloria, miután elhagyta New

Yorkot és egy sikeres állást, most ön-

kéntes ápolóként érkezik hozzá. Kettő-

jük történetét mondja el az ismert

amerikai író, miközben a néző önfeled-

ten nevet az élet abszurd helyzetein.

Egy humorral teli megható történet a

hitről, életről és halálról.

A Pécs-Baranyai Kulturális Szövet-

ség nívódíjával kitüntetett előadás.

Jegyár: 1000 Ft. Helyszín: Újpest

Polgár Centrum/Pódiumszínház – Bu-

dapest IV. Árpád út 66.

2008. március 8. 19 óra

Újra indul az Ady Endre Művelődési
Központ irodalmi klubja

ADYTÓRIUM
2008. március 13. 18 óra

Vendég: Kiss Dénes költő, író,
nyelvész

Beszélgetőtárs: Szakonyi Károly
A vendég műveiből 

felolvas: Incze Ildikó
Helyszín: Újpesti Polgár Centrum,

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

ÚJRA INDUL AZ ÚJPEST SZÍNHÁZ BÉRLETSOROZATA!
Az Ady Endre Művelődési Központ 2008. februártól színházi bérletes előadásokra

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

Ft. A bérleti előadásokról tájékozódhat az Ady Endre Művelődési Központ honlap-

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

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

megtekinthetőek. Jegyárak: 2000 és 2200 Ft

IX. BIOENERGETIKAI KONGRESSZUS 

2008. március 22. 10 óra. „Tudással a

magyar szemléletért, az emberért”

Helyszín: Ady Endre Művelődési

Központ (Bp., IV., Tavasz u. 4.)

Jegyek a helyszínen válthatók, ára:

2000 Ft.

TAVASZVÁRÓ BÁL 2008. március 29.

20 óra. Játszik a HANGULAT ZENEKAR.

Fergeteges BÁLI hangulat a szikrázó ta-

vaszi éjszakában! VÉRPEZSDÍTŐ ZENE!

VIGASSÁG HAJNALIG! ESZEM-ISZOM,

DÍNOMDÁNOM EGÉSZ ÉJSZAKA! VEN-

DÉGFOGADÓ PEZSGŐ, SVÉDASZTALOS

KÍNÁLAT! FOGYASZTHAT, AMENNYI JÓL-

ESIK! ÉJFÉLKOR TOMBOLA! Jegyár: 3800

Ft (mely magában foglalja a korlátlan

ételfogyasztást)

2. bérleti előadás:
2008. március 21. 19 óra
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A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  március  7.
HirdetésHirdetés

„A fej az emberi test fővárosa” – írja a Sárga Császár belgyógyászati könyve,

mintegy 2500 éve. 

Az emberi életmód legutóbbi évtizedekben végbemenő drámai megváltozása, a

szellemi munka, az irodai, illetve a számítógéppel történő munkavégzés, az autóve-

zetés előtérbe kerülésével  az emberek feje és agya aránytalanul nagyobb igény-

bevételnek van kitéve mint a test többi része.

A naponta bennünket elérő információ dömping és a stressz ezt a terhelést csak

tovább fokozza, amire az agy – az „irányító központ” – nincsen felkészülve. Ha

mégis szeretnénk jó szellemi állapotunkat, nyugalmunkat, stressztűrő képessé-

günket, munkabírásunkat és fiatalságunkat sokáig megőrizni, segítenünk kell ab-

ban, hogy agyunk kipihenhesse magát.

Ehhez segít hozzá a Dr. Wu-féle fejmasszázs, ami az ősi kínai gyógyászat sok év-

ezredes módszerein alapul. A  kéthetes pihenővel felérő hatású, kellemes környe-

zetben elvégzett fejmasszázs egyik előnye az, hogy segít visszaállítani az agymű-

ködést, így az öregedés is jelentősen lassítható, és a szépészeti hatások sem elha-

nyagolhatóak. A másik jótékony hatása pedig azon alapul, hogy a fejen megtalál-

hatók az emberi szerveknek megfelelő reflexzónák, amelyek az arcon és a fejbőrön

át enyhe masszázzsal, akupresszúrás kezeléssel az adott testrészek működését is

képesek javítani illetve visszaállítani.

A Dr. Wu-féle fejmasszázs pihentet, lazít, fokozza a szellemi képességeket,

rendszeres alkalmazásával igen jó hatások érhetők el.

Próbálja ki Ön is! A masszázs időtartama egy óra, de 15 perces időtartammal is

kipróbálható. (x)

– DR. STARCZ JUDIT

Bővebb információ és időpont egyeztetés:

Jókai Biocentrum 1042 Budapest, Árpád út 77. 

Tel.: 369-2461, 06-30/4356-553

Miért éppen fejmasszázs?

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Szent István téri piac és élel-

miszer felügyelősége  (Budapest, IV. kerület Szent István tér) bérbeadással történő

hasznosításra meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeit:

A pályázati felhívást a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képvi-

selő-testületének 26/2004. számú, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérle-

téről és bérbeadásának szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) szó-

ló rendelet szabályai szerint tesszük közé. 

1. Budapest, IV. ker. Szt. István téri piac és vásárcsarnok területén lévő  15/7  je-

lű, 57 m2-es üzlethelyiséget. Bérleti díja: 1966 Ft/m2/hó. Induló Szerződéskötési díj:

560.310,- Pályázati díj összege: 112.062,-

A helyiségben tej-tejtermék, egyéb élelmiszer jellegű kiskereskedelemi tevé-

kenység folytatható. A bérbeadás 1 év időtartamra történik, mely a szerződésben

foglaltak betartása esetén a bérlő kérésére évenként hosszabbítható.

2. Budapest, IV. ker. Szt. István téri piac és vásárcsarnok területén lévő 13 jelű,

296 m2-es üzlethelyiséget. Bérleti díja: 1966 Ft/m2/hó. Induló Szerződéskötési díj:

2.909.680,- Pályázati díj összege: 581.936,-

A helyiségben tej-tejtermék, egyéb élelmiszer jellegű kiskereskedelemi tevé-

kenység folytatható. A bérbeadás 5 év időtartamra történik, mely a szerződésben

foglaltak betartása esetén a bérlő kérésére öt évenként hosszabbítható.

A helyiségek bérbevételére pályázatot nyújthat be bármely cselekvőképes magán-

személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

A helyiségek a piac nyitvatartási ideje alatt 6.00 - 17.00-óráig megtekinthető, az

üzemeltető Piacfelügyelőség közreműködésével.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, FELTÉTELEI

• A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A boríték külső

oldalán csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályázat be-

nyújtásának időpontját lehet feltüntetni. 

• A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell: 

a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselője nevét és

telefonszámát,

b., a megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen fel-

tüntetett egyéb azonosító adatait,

c., a pályázó által megfizetni kívánt szerződéskötési díj összegét, amely nem lehet

kevesebb, mint a meghatározott szerződéskötési díj összege,

d., a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevékenység megjelölését, 

e., a pályázó cégszerű aláírását.

A pályázat benyújtásakor a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni. A pá-

lyázónak a pályázata benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának átadásával

igazolnia kell a pályázati díj befizetését.

A PÁLYÁZATI DÍJ ÖSSZEGE Az adott helyiségre – a tevékenységi kör figyelmen kí-

vül hagyásával – megállapított, egy havi irányadó bérleti díjnak megfelelő összeg,

amelyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelőzően be kell fizetni a Bp. IV.

ker. Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Piacfelügyelőségén. A pályázat nyerte-

se esetében a pályázati díj a szerződéskötési díj összegébe beszámításra kerül. A

nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az eredmény megállapításától számí-

tott 15 napon belül visszafizetésre kerül. 

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű szerződéskötési díj megfizeté-

sére vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles az értesítést követő  15 napon

belül a bérleti szerződést megkötni, az Üzemeltetővel. 

A pályázat nyertese tudomásul veszi, amennyiben a bérleti szerződés megköté-

sétől neki felróható ok miatt eláll, az általa befizetett pályázati díj visszafizetésére

igényt nem tarthat. 

Az induló szerződéskötési díj mértéke 5 havi bérleti díjnak megfelelő összeg. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 2008. március 21. nap

HELYE: 1042.Bp. Szt. István téri Piac- és Vásárcsarnok, Piacfelügyelőség.

A pályázattal  kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 369-1250 telefonszámon.

A pályázatok kiértékelése a pályázat benyújtási határidejét követő 8 napon belül

történik.

– BALOGH ANGÉLA mb. vezetőfelügyelő. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

www.jokaibiocentrum.hu
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Rendőrségi hírek

BÖLCSŐDÉBE TÖRT BE

Február 28-ra virradó hajnalban ismeretlen tettesek betörtek a Rózsaliget Böl-

csődébe. A Rózsaliget köz 3. szám alatti intézmény bejárati ajtaját beszakítot-

ták, majd értékek után kezdtek kutatni a helyiségekben. 

A távfelügyeleti rendszernek köszönhetően – hangos szirénázás nélkül – a ri-

asztó jelzett a szerződésben álló biztonsági cégnél. Az ügyeletes riasztotta saját

biztonsági őrét, valamint értesítette a IV. kerületi kapitányság illetékesét is. A

helyszínre érkező rendőr járőr még a bölcsődében érte az elkövetőt, aki ugyan

próbált elbújni, de nem sok sikerrel. Mint kiderült, Sz.N. 24 éves hajléktalan

férfi volt a betörő. Kihallgatása során elmondta, hogy csupán néhány hete ke-

rült az utcára, már nagyon éhes volt és úgy gondolta, a legkönnyebb zsákmány-

szerzési lehetőség az óvoda, illetve bölcsőde. 

A pórul járt tolvaj összesen nyolc darab – egyenként ötezer forint értékű – cd-

lejátszó készüléket vihetett volna el, ám a távfelügyeletnek köszönhetően ezek

is megmaradtak a gyerekek használatában.

IDŐS EMBERT FOSZTOTT KI

Egy hetvennégy éves asszony február végén elment a pénzintézetbe, ahol a

számláját vezetik. Mivel éppen szüksége volt némi készpénzre, felvett egy ki-

sebb összeget. Vesztére rögtön árnyéka is akadt, aki kifigyelte, hogy az Erzsé-

bet utcai pénzintézetnél bemegy a bankba, majd követte egészen a Munkásott-

hon utcáig, ahol megtámadta. Az idős asszony próbált ellenállni, ám a rabló rán-

cigálta a táskáját. Végül a földre esett, már alig tudta táskáját tovább szorítani,

az elkövető azonban nem adta fel, s a táskánál fogva húzta a szerencsétlen idős

nőt. A huzavona vége az lett, hogy a rabló két táskával elmenekült a helyszínről.

Összesen mintegy ötvenezer forint összegű kár érte a kifosztott asszonyt, vala-

mint a lelki-fizikai sérülések. A zsákmány között volt készpénz, autónyeremény

betétkönyv, mobiltelefon, gyógyszer és élelmiszer egyaránt. 

Az elkövető személyleírása: körülbelül 30 éves, 170 cm magas, fehér bőrű,

borotvált, kerek arcú férfi. A rablás idején fekete sapkát, sötét színű dzsekit és

világos színű nadrágot viselt.

Lánglovagok
Sorozatunkban az Újpesti Tűzőrség érdekesebb riasztásaiból szemelgetünk.

KIGYULLADT SZEMETES

Február 27-én az Aradi és Csányi utcák kereszteződésében, a 121-es busz megállójá-

ban kigyulladt egy narancssárga színű szemetes. A szemtanúk értesítették a tűzoltó-

kat, akik a helyszínre vonultak. Még kiérkezésük előtt sikerült eloltani a közelben tar-

tózkodóknak néhány vödör vízzel a tüzet. 

KÖZLEKEDÉSI BALESET 

Február utolsó napján történt, hogy egy furgon a forgalomirányító lámpát tartó oszlop-

nak rohant. A Váci úton lévő jelzőlámpás oszlopot a jármű kidöntötte, ezáltal forgalmi

akadályt képezett. A balesetben egy ember könnyebb sérülést szenvedett, őt a hely-

színen ellátták a mentőszolgálat munkatársai. Az autót a tűzoltók elvitték a forgalom

útjából, így a közlekedési akadályt megszűntették. A helyszínt ezek után átadták a

rendőröknek. 

LAKÁSTŰZ 

A Virág utca egyik tízemeletes lakóházának tízedik emeletén tűz ütött ki a konyhában.

Éjszaka, 23 órakor kapták a riasztást a tűzoltók. Mire a helyszínre érkeztek, már csak a

kiégett helyiséget találták, a lakók a tüzet szinte teljesen eloltották. A végleges oltást

a tűzoltók fejezték be. A látvány igen lehangoló volt: a gáztűzhely teljesen kiégett, a

konyhaszekrény a mosogatóval csupa korom volt, a fali szekrény szintén kiégett, mint

ahogyan a kenyérpirító, a mikrohullámú sütő, a szagelszívó, az elektromos olajsütő és

még ki tudja mi minden szintén megsemmisültek. A tűzben egy ember súlyosan meg-

sérült, őt a mentők füstmérgezéssel, fejen és alkaron égési sérülésekkel szállították

kórházba.

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Tiszte-

letbeli Tagjai sorába fogadta BUJTOR ISTVÁN Balázs

Béla-díjas színművészt. „Ötvös Csöpi” az egyesü-

lethez eljutatott üzenetében megtisztelve érezte

magát, és köszönetét fejezte ki a tiszteletbeli tag-

ságért, de külföldi munkája miatt nem tudott meg-

jelenni, így a Tiszteletbeli Tagságot igazoló okira-

tot egy későbbi időpontban adják át részére.

SZILÁGYI TIBOR Kossuth-díjas színművész az

alábbi méltatás után vehette át a Tiszteletbeli

Tagságot igazoló oklevelet, és tagsági igazolványt: „1976-ban a Kántor c. tvfilm-

sorozatban alakított fiatal nyomozóként talán elsőként mutatta be a kora modern

bűnüldöző technikáit és módszereit, hitelesen ábrázolta a nyomozók munkájának

nehézségeit, örömeit. Az agilis, pályakezdő Sátori nyomozó-százados karakteré-

nek megformálása jelentős mértékben hozzájárult a filmsorozat népszerűség-

éhez, – amit mi sem bizonyít jobban, hogy napjainkban is látni a televíziós csa-

tornákon.

Az 1985-ben készült Kémeri c. tvfilm-sorozatban Bernát budapesti főkapitány-

helyetteseként felügyelte és irányította a »bűnügyi rendőrség« munkáját, az ak-

kori kor szellemének megfelelően. Az Európa Express és a Rendőrsztori Papp alez-

redese már a mai kor kihívásaival néz szembe – szerencsére nem eredménytelenül.

Több moziban alakított bűnügyi rendőri vezetőt, és ezzel akaratlanul is összeforrt

művészi alakítása a bűnüldözés népszerűsítésével.”

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Tiszteletbeli Tagjának fogadta PRÁGER

FERENC r. ezredest, rendőrségi főtanácsost, a BRFK. VIII.ker.-i Rendőrkapitányság

vezetőjét, aki az elmúlt év végéig az Újpesti Rendőrkapitányságot vezette, és az

egyesület megalapításában, több, mint négy éves zökkenőmentes működtetésé-

ben pótolhatatlan segítséget nyújtott az egyesületnek.

Az egyesület Közgyűlése a szakmai tanácsait, segítő támogatását a Címzetes el-

nökségi főtanácsadó cím adományozásával fejezte ki Práger Ferenc r. ezredesnek. 

Dr. Lakatos János, az egyesület rendes tagja, a Rendőrtiszti Főiskola Kriminaliszti-

kai Tanszéke szakcsoportvezető-adjunktusa, Elnökségi főtanácsadói címet kapott.

A honvédelem rendszerének strukturá-

lis átalakítása keretében, a Magyar

Köztársaság Kormányának 2118/2006.

számú határozata alapján – a megyei

(fővárosi) hadkiegészítő parancsnok-

ságok jogutódjaként a budapesti és Pest

megyei Hadkiegészítő Parancsnokság

feladatait a Kelet-Magyarországi Had-

kiegészítő Toborzó és Érdekvédelmi

Központ Budapest látja el az alábbi fel-

adatkörökben:

I. Katonai igazgatás

II. Érdekvédelem

III. Toborzás

A Központ címe: 1134 Budapest, Dózsa

György út 51. (megközelíthető 14-es vil-

lamossal – Dózsa György út Lehel u. sarok)

Levelezési cím: 1545 Budapest

Ügyfélszolgálat rendje:

Hétfő-Csütörtök: 08.00-15.00 óráig

Péntek: 08.00-12.00 óráig

Elérhetőségek:

Üdülési ügyek, igazolványok, igazolások:

236-5232

Segélyezés, elismerések: 236-5217

Kegyeleti ügyek: 236-5196

1. Toborzó Iroda: 1123 Budapest, Alkotás

u. 23-25. Levelezési cím. Budapest, 1545

Telefon: 225-8778, 225-8779

e-mail: budapest.tobozo@regiment.hu

2. Toborzó Iroda: 1134 Budapest, Dózsa

György út 51. Levelezési cím: Budapest,

1545 Telefon: 236-5352, 06-30/627-

1740 • e-mail: pest.tobozo@regiment.hu

Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi
Hadkiegészítő Parancsnokság 1. Toborzó
és Érdekvédelmi Központ tájékoztatója

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 2008. február 23-án tar-

totta meg a 2008. évi soros közgyűlését – megalakulása óta sorrend-

ben a hetediket – az Újpesti Polgár Centrum Tükör-termében, ahol

neves művészeket fogadott a soraiba.

„Bűnművészek” a Polgár Centrumban



nnek kapcsán beszélgettünk a

múltról, a jelenről és a tervekről

egy lyukasórában Fannival.

– Mikor vettél fel először kor-

csolyacipőt?

– Elsős voltam, amikor az édes-

anyám beíratott egy korcsolyaiskolá-

ba. Ez még Kazincbarcikán volt, akkori-

ban ott laktunk. Miután véget ért a

kurzus, a kori-suli, mondták, hogy vol-

na lehetőség arra, hogy az akkor indu-

ló korcsolyaklubban edzhessek. Bele-

vágtam. Először szinkronkorcsolyáz-

tunk, bemutatókat tartottunk a szülők-

nek, az ottani kisváros rendezvényein.

Később kialakítottak egy műkorcsolya

részt, akkor kezdtem ezzel a sporttal

foglalkozni. 

– Ekkor már megmérettetéseken is

részt vettél?

– Igen, kisebb versenyeken indul-

tam, a klubon belül, vidéki városok csa-

pataival, Tiszaújvárossal, Miskolccal

versenyeztünk. Amikor negyedik osztá-

lyos voltam, felköltöztünk Budapestre.

Itt változott meg a korcsolyázással való

viszonyom: sokkal komolyabban kezd-

tem a sporttal foglalkozni. 

– Egyúttal egyesületet is kellett vál-

tanod? 

– Nem, maradtam ugyanannál az

egyesületnél, amelyiknél kezdtem: a

Zúzmara Korcsolya Klubban. Ez inkább

csak formális dolog, nem is kerestem

másik csapatot. Először Téglássy Ta-

marához kerültem, egy év múlva vál-

tottam, Vidrai Szabolcs az edzőm. Miu-

tán Szabolccsal kezdtem dolgozni –

ötödikes korom óta –, látványosan so-

kat fejlődtem. Eleinte még nagyon

nagy lemaradásban voltam a többiek-

hez képest. Ennek oka, hogy vidéken

sokkal kevesebb edzési lehetőségünk

volt, nyitott, szabadtéri pályán gyako-

roltunk, kitéve az időjárás viszontag-

ságainak. 

– Mikor ért be a sok edzés eredmé-

nye? Mikor jöttek az első komolyabb

sikerek?

– 2004-ben második lettem az or-

szágos bajnokságon, következő évben

már megszereztem az első helyet. Azóta

már negyedik alkalommal nyertem meg

a bajnokságot junior korosztályban. 

– Kitűnő eredmények, csak gratulál-

ni tudok hozzá. Vajon akkor nincs is már

igazi ellenfeled a hazai mezőnyben?

– Olyan még sosem volt, hogy ne

lett volna nagy küzdelem a versenyen.

Mindig akadt versengés. Igazából

tény, hogy az első két helyért volt harc

általában köztem és egy-egy másik

versenyző között. Ez nem gond, hiszen

hajt előre a versenyszellem. 

– Gondolom, ilyen komoly eredmé-

nyekhez nagyon sok edzésre van szük-

ség. Mégis jut időd fiatalnak maradni,

kicsit lazítani néha? Hogy tudod az is-

kolával összeegyeztetni az elfoglalt-

ságidat?

– Tény, hogy mindennap van edzé-

sem, reggel és délután is. Ez az iskolát

annyiban érinti, hogy az első és utolsó

óráról rendre hiányzom, ám ez nem

gond, hiszen magántanulói státuszban

vagyok. Bejárok, amikor csak tudok, ám

ez edzések miatt egy-egy óráról hiány-

zom. Az osztálytársaim, a barátaim se-

gítenek, elmondják mi is volt azokon az

órákon, amiken nem tudtam részt venni.

A felkészülés sokrétű:  a korcsolyázáson

túl balettet is tanulok, konditermi erő-

sítés, valamint stretchingre, ami a nyúj-

tásban segít. Hétvégéken inkább csak

versenyek előtt van edzés, egyébként

ez a két nap a szabadidőé. 

– Mi a helyzet a külföldi versenyekkel? 

– Tavaly, egy közép-európai körver-

senyen harmadik lettem. Idén indul-

tam először junior Grand Prix-en,

amely szintén világverseny. 

– Az egyesület támogat – mint él-

sportolót – abban, hogy eljuss a verse-

nyekre, akár felszerelésben? 

– Nem, nekik erre igazán nincsen le-

hetőségük. A felszerelést, a verseny-

költségeket mind saját finanszírozás-

ból fedezzük. 

– Mi a cél, mik a tervek a jövőre nézve?

– Rövidtávú cél a triplaugrások meg-

tanulása. A háromfordulatos ugrások

elsajátítása után már Európa-bajnoksá-

gon, világbajnokságon is indulnék. 

Ezek után mi mást kívánhatnánk en-

nek a tehetséges ifjú hölgynek, mint

sok tökéletes triplaugrást, sikeres és

boldog jövőt! – TUTOR KATA

Sulimpia a Kanizsayban

Sulitúra Alapítvány immáron harmadik

éve hirdette meg országos versenyét,

amelyen magyarországi és határon túli

magyar anyanyelvű általános- és közép-

iskolák, 6 diákból és 1 tanárból álló csa-

patai vehetnek részt. A vetélkedő során

logikai, általános műveltségi és kreatív

feladatokat kell megoldani, február-áp-

rilis folyamán interneten keresztül, majd

a legjobban szereplő hat csapat görögor-

szági döntőn vehet részt júniusban.

Iskolánk, a Kanizsay Dorottya Egész-

ségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium,

ebben az évben először vesz részt a ver-

senyen, méghozzá két csapattal.

A 8 fordulós verseny 3. feladataként

kaptuk, hogy 11 nap alatt szervezzünk

egy suli-olimpiát.

Az első látásra azt gondoltuk, hogy ezt

a feladatot szinte lehetetlen végrehajta-

ni, de aztán győzött az optimizmus, a két

csapat összefogott és lázas tervezgetés-

be kezdett.

Először arra gondoltunk, hogy csak

vicces feladatokat állítunk össze, de aztán

mégis egy komolyabb verseny mellett

döntöttünk. Az osztályok olimpiáját ren-

deztük meg, amelyen az 5 versenyszám:

kosárlabda, ping-pong, activity, sorvál-

tóverseny és olimpiai totó szerepelt.

Az első két nap plakátkészítéssel, az

iskola feldíszítésével telt el, majd ked-

den megkezdődtek a versenyek. A lá-

nyok is keményen küzdöttek, de az igazi

sikert – nagy szurkolás, sikoltozás kísé-

retében – a fiúk mérkőzései aratták.

A sulimpia csúcspontja a pénteki játé-

kos sorváltó verseny volt, ahol a fiúk is

megmutathatták mennyire háziasak – a

ping-ponglabda söprögetés és a párosan

tollas ütővel való lufiterelgetés játéko-

kon a nézősereg nagyon jól mulatott, hi-

szen a lufik csak arra nem akartak halad-

ni, amerre kellett volna.

A versenyeket az eredményhirdetés-

sel zártuk, amelyen a három első helye-

zett csapat tagjait emléklappal jutalmaz-

tuk, na persze a jól megérdemelt csoko-

ládé kíséretében.

Az elmúlt hét nagyon jó mulatság volt,

emellett mindannyian megtapasztalhat-

tuk, hogy a sport és a közös játék talán a

legjobb összekovácsoló erő.

– A FÜRGE GYÍKOK ÉS 

A KANIZSAYINFÓ CSAPATA
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Olimpiai verseny 
– Egész tanéven át
Több mint nyolcvan versenynap, tizenöt
újpesti általános iskola közel 500 csapata,
négyezer résztvevő lesz a végéhez közele-
dő kerületi diákolimpiai sportversenyei-
nek mérlege. A jó idő beköszöntével a
program szerint befejeződnek az ősszel
megkezdett fedett pályás versenyek, így
a labdarúgás, a kézi- és kosárlabda és torna küzdelmek, majd március végén a
CSIVIT, – a 6–12 éves korúak játékos tornavetélkedői –, míg áprilisban a mezei
futás és a váltófutás hívja rajthoz a diákokat. A korcsoportonként meghirdetett
diákolimpiai versenyeket öttagú versenybizottság bonyolítja le a Polgármes-
teri Hivatal Művelődési és Sportosztályával karöltve. Az Újpest Önkormányza-
ta által meghirdetett és támogatott kerületi diákolimpia első hat helyezett in-
tézménye (az erkölcsi siker mellett) sportszervásárlási lehetőségnek örülhet,
a diákok pedig oklevéllel és – a dobogós helyezést elérők – éremmel fejezhe-
tik be az idei tanév zárásával egy időben a diákolimpiát.

Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!
2008.  március  7.

Egy kedves, mosolygós tinédzsert ajánlunk most az olvasók figyelmébe. A Babits Mihály Gimnázium 10. évfo-

lyamos tanulója, Forgó Fanni Eszter éppolyan életet él első ránézésre, mint bármelyik osztálytársa. Ez nagyjából

így is van, csupán annyi a különbség, hogy közben sorra nyeri az országos műkorcsolya bajnokságokat. 

E

Negyedszerre is bajnok

Február 20-án a Szigeti  József Ut-
cai Általános Iskola csapata a
Szűcs Sándor Általános Iskola csa-
patával 1-1-es döntetlent játszott
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FelhívásokFelhívások

Kinek adjam az adóm 1%-át?
Az Újpesti Napló segíteni kívánja olva-

sóit abban, hogy a személyi jövedelem-

adójuk bevallásakor miként rendelkez-

zenek adójuk felajánlható 1%-áról. La-

punkban térítésmentesen közöljük azon

alapítványok, szervezetek nevét, tevé-

kenységi körét és adószámát, amelyek

felhívásunkra ezt kérték tőlünk. 

EGÉSZSÉGÜGY 

Az alapítvány neve: 

Egészséget Ma és Holnap Alapítvány

Adószáma:  18101034-1-41

A képviselő neve: Dr. Kálmán Mihály

Az alapítvány célja, tevékenységi

köre: Alapítványunkat az újpesti, Ki-

rály utcai gyermekrendelő felszerelé-

sének fejlesztésére, kulturált, gyer-

mekbarát környezet kialakítására hoz-

tuk létre. 

Az alapítvány neve: 

Egészséges Újpestért Alapítvány

Adószáma: 18079818-1-41

Képviselője: dr. Hornyák Csaba

Az alapítvány célja, tevékenységi kö-

re: az újpesti polgárok betegségmeg-

előzése, szűrése, kiemelt figyelmet

fordít a „hanyag tartás” program kere-

tében a Babits Mihály Gimnáziumban

tanulók gyógyúszás és gyógytorna

program keretében a gerincbántalmak

kezeléséhez.

Az alapítvány neve: 

Egymásért Alapítvány

Adószáma: 18073867-1-41

A képviselő neve: Oláhné Győrvári Vik-

tória

Az alapítvány célja, tevékenységi

köre: az alapítványt a Károlyi Sándor

Kórház-Rendelőintézet szakdolgozói

(nővérek, asszisztensek) hozták létre

azzal a céllal, hogy szakmai tovább-

képzésüket támogassa, szakmai verse-

nyeket szervezzen, pályázatokat díjaz-

zon. A kevés jövedelemmel rendelke-

ző, ugyanakkor felelősségteljes mun-

kát végző szakdolgozók csupán az 1

százalékos támogatásban reményked-

hetnek.

EGYHÁZAK

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház

elnöksége nevében támogatását kérjük

egyházunk javára.

Technikai számunk: 1067

Szolgálataink: hajléktalanok nappali

melegedője, éjszakai szállója, közét-

keztetés, betegápolás-gondozás.

KULTÚRA

Az alapítvány neve: 

Újpesti Helytörténeti Alapítvány

Adószáma: 18040609-1-01

A képviselőneve: dr. Sallai János

Az alapítvány célja, tevékenységi kö-

re: Újpest helytörténeti értékeinek fel-

kutatása, gondozása, megőrzése.

OKTATÁS

Az alapítvány neve: 

Út a jövőbe Alapítvány

Adószáma: 18084434-1-41

A képviselő neve: Mező János

Az alapítvány célja, tevékenységi köre:

az Angol Tagozatos Általános Iskola tá-

mogatására jött létre az „Út a jövőbe Ala-

pítvány”. Célja az iskola oktatási, anyagi,

technikai feltételeinek javítása. Működé-

sének több mint tizennégy évében több

mint 12 millió forintot költött iskolai bú-

torok, udvari játékok, számítógépek, stb.

beszerzésére, az udvar rendbetételére,

alagsori tornaszoba kialakítására.

Az alapítvány neve: 

Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diák-

jaiért

Adószám: 18000153-1-41

A képviselő neve: Lugosi Antalné

Az alapítvány célja, tevékenységi köre:

Segíti az iskola szakmai oktató -nevelő

munkáját, támogatja a tehetséggondo-

zást, a sport, kulturális és szabadidős

programokat. Hozzájárul a matematika-

informatika, természettudományok, a

nyelvoktatás tárgyi feltételeinek javítá-

sához, az erdei iskolák költségeihez.

Ápolja Újpest alapítójának, Károlyi gróf-

nak szellemi örökségét.

Az alapítvány neve: 

Szigeti Alapítvány

Adószáma: 18051166-1-41

Az alapítvány célja, tevékenységi

köre:  2008. évben terveink között sze-

repel új, számítógépes tanterem kiala-

kítása, valamint a meglévő informati-

kai eszközök korszerűsítése. Köszöne-

tet mondunk mindazoknak, akik a

2007. évben úgy döntöttek, hogy adó-

juk 1%-át a Szigeti Alapítvány számára

biztosítják. Ebből támogattuk az iskola

diák-önkormányzatának éves verse-

nyét. Az osztályok júniusi kirándulá-

sokhoz kapták meg jutalomként a

megérdemelt összeget. Az alapítvány

szintén ebből az összegből tudta tá-

mogatni az iskolát új fénymásoló gép

beszerzésében.

Az alapítvány neve: 

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért

Adószáma: 18055366-1-41

A képviselő neve:  dr. Kövesdi István

A kuratórium elnöke: Kéfer Ferenc

Az alapítvány célja, tevékenységi

köre: az alapítvány célja, hogy segítse

az iskolában folyó oktató-nevelő mun-

kát, nyújtson segítséget ezen célok

megvalósításához, a tárgyi feltételek

megteremtéséhez. Különösen támoga-

tónak tartjuk a nyelvismeret fejleszté-

sét, az énekkar külföldi útjának támo-

gatását, a szabadidő kulturált eltölté-

sét, a táborok támogatásával. Az előző

években felajánlott összegeket is ezen

célok megvalósítására használtuk fel. 

Az alapítvány neve: 

SOS Bródy Imre Gimnázium Alapítvány

Adószáma: 19666141-1-41

A képviselő neve: Hirmann László

Az alapítvány célja, tevékenységi köre:

Alapítványunk az alapító okirat szellemé-

nek megfelelően támogatja a hátrányos

helyzetű, nehézségekkel küzdő diákok

eredményes felkészülését. Az alapítvány

elsősorban olyan  technikai berendezése-

ket vásárol, amelyek javítják a tanulók

komfortérzetét, illetve emelik az oktatás-

technológia színvonalát. Az alapítvány

kéri támogatóit, hogy amikor személyi jö-

vedelemadójuk egy százalékáról rendel-

keznek, akkor gondoljanak Újpest nagy

múltú, nyitott szellemiségű iskolájára.

Az alapítvány neve: 

MS Mester Alapítvány

Adószáma: 18087482-1-42

A képviselő neve: Trojkó Ildikó

Az alapítvány célja, tevékenységi  kö-

re: alapítványunk tevékenysége szerint

támogatja a művészeti oktatást, ezen

belül kiemelten foglalkozik gyakorlati

képzéssel a fotó, videó, plasztika, rajz

területén, a Bródy Imre Gimnázium mű-

vészeti tagozatát segítve. Az iskolának

nem áll módjában biztosítani a folyama-

tos alkotómunkához szükséges anyago-

kat megfelelő mennyiségben. 

Az alapítvány neve: 

„Kudarc nélkül az iskolában” Óvodai Fej-

lesztő Program Alapítvány 

Adószáma: 18083402-1-41

A képviselő neve: Szaitzné Gregorits Anna

Az alapítvány célja, tevékenységi kö-

re: az alapítvány az Aradi Óvodában se-

gíti a nevében jelzett program alkalma-

zását, az óvoda nevelő munkájához

szükséges feltételek javítását, a gyer-

mekek programjait.

Az alapítvány neve: 

N.J. Pro Homine

Adószáma: 18051142-1-41

A képviselő neve: Vízváry Vilmos

Az alapítvány célja, tevékenységi kö-

re:  az alapítvány a több mint 100 éves

Könyves Kálmán Gimnázium öregdiák-

alapítványa, 14 éve szolgálja az iskolát

egykori jeles tanárairól elnevezett ver-

senyek szervezésével, támogatásával és

iskolatörténeti munkájával (könyvki-

adással és emléktábla állításával). Kér-

jük mindazokat , akik ide jártak, támo-

gassák értékmegőrző szolgálatunkat. 

SPORT, SZABADIDŐ

Az egyesület neve: 

Kiss Lenke Kosárlabda Suli

Adószáma: 18090714-1-41

A képviselő neve: Kiss Lenke

Közhasznú egyesületünk működése

kettős célt szolgál: egyrészt tömegspor-

tolási lehetőséget kínálunk minden ke-

rületi gyermek számára, aki kosárlabdáz-

ni szeretne. Másrészről a tehetséges

sportolók kiválasztása felkészítése, ver-

senyeztetése. A fogyatékkal élők számá-

ra is sportolási lehetőséget biztosítunk.

Az alapítvány neve: 

Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány

Adószáma: 19700038-1-41

A képviselő neve: Orbán Győző

Az alapítvány tevékenységi köre: kör-

nyezetvédelemmel, vízi élettel, egész-

séges életmóddal kapcsolatos ismeretek

terjesztése. Ifjúsági vezetők és vízitúrázó

szakemberek képzése, természetjárás-

hoz szükséges feltételek biztosítása.

Sportolási és túrázási lehetőség biztosí-

tása fiatalok és családok részére.

Az egyesület neve: 

Újpesti Haladás FC

Adószáma: 18103696-1-41

Az egyesület tevékenységi célja, tevé-

kenységi köre:a gyermekek sportolási

lehetőségének segítése, bővítése.

Tisztelt Alapítványi Képviselők! 

Összeállításunkkal lapunk ingyenes

megjelenési  lehetőséget  biztosított  az

alapítványoknak, szervezeteknek. Az ala-

pítványok, szervezetek kérését következő

lapszámainkban már csak térítés ellené-

ben tudjuk megjelentetni.

– A SZERKESZTŐSÉG



Újpest SZEI. Idősek gondozóházába,

közalkalmazotti jogviszonyba, főállású

részlegvezető munkakörbe, az 1/2000.

(I.7.) SZCSM rendelet 3 számú mellék-

lete szerint (ápoló) végzettséggel

munkatársat keres, egészségügyi gya-

korlat előnyt jelent. A szakmai önélet-

rajzot postai úton az Újpest SZEI. 1325

Budapest, Pf. 116. címre kérjük meg-

küldeni. A borítékra kérjük írják rá

„részlegvezető”.

Újpest SZEI. közalkalmazotti jogvi-

szonyba főállású mentálhigiénés mun-

katársat keres, az 1/2000. (I.7.) SZCSM

rendelet 3 számú melléklete szerint

(mentálhigiénés asszisztens és szociá-

lis asszisztensi) végzettséggel. A szak-

mai önéletrajzot postai úton az Újpest

SZEI. 1325 Budapest, Pf. 116. címre

kérjük megküldeni. A borítékra kérjük

írják rá „mentálhigiénés munkatárs”.

Újpest SZEI. Idősek gondozóházába,

közalkalmazotti jogviszonyba megsza-

kítás nélküli munkarendbe, 6 fő főál-

lású ápolót-gondozót keres, az 1/2000.

(I.7.) SZCSM rendelet 3 számú mellék-

lete szerint (ápoló, szociális ápoló,

gondozó) végzettséggel. A szakmai

önéletrajzot postai úton az Újpest SZEI.

1325 Budapest, Pf. 116. címre kérjük

megküldeni. A borítékra kérjük írják rá

„ápoló-gondozó”.

Újpest SZEI. közalkalmazotti jogvi-

szonyba megszakítás nélküli munka-

rendbe, 3 fő főállású technikai dolgo-

zót keres. Az önéletrajzot postai úton

az Újpest SZEI. 1325 Budapest, Pf. 116.

címre kérjük megküldeni. A borítékra

kérjük írják rá „technikai dolgozó”.

Újpest SZEI. Jelzőrendszeres házi se-

gítségnyújtás munkahelyre, közalkal-

mazotti jogviszonyba megszakítás nél-

küli munkarendbe, 3 fő főállású szoci-

ális gondozót keres, az 1/2000. (I.7.)

SZCSM rendelet 3 számú melléklete

szerint (ápoló, szociális ápoló, gondo-

zó) végzettséggel. A szakmai önélet-

rajzot postai úton az Újpest SZEI. 1325

Budapest, Pf. 116. címre kérjük meg-

küldeni. A borítékra kérjük írják rá

„szociális gondozó”.

Újpest SZEI. közalkalmazotti jogvi-

szonyba megszakítás nélküli munka-

rendbe, 4 fő főállású gépkocsivezetőt

keres, B kategóriás jogosítvánnyal és

PÁV 2 vizsgával. Az önéletrajzot postai

úton az Újpest SZEI. 1325 Budapest,

Pf. 116. címre kérjük megküldeni. A

borítékra kérjük írják rá „gépkocsive-

zető”.

Újpest SZEI. közalkalmazotti jogvi-

szonyba megszakítás nélküli munka-

rendbe, 2 fő főállású gyermekfelügye-

lőt keres, gyermek és ifjúsági felügye-

lő végzettséggel. A szakmai önéletraj-

zot postai úton az Újpest SZEI. 1325

Budapest, Pf. 116. címre kérjük meg-

küldeni. A borítékra kérjük írják rá

„gyermekfelügyelő”.

Újpest SZEI. határozott időre, közal-

kalmazotti jogviszonyba, 2 fő főállású

szociális segítőt keres, szociális asz-

szisztensi végzettséggel. A szakmai

önéletrajzot postai úton az Újpest SZEI.

1325 Budapest, Pf. 116. címre kérjük

megküldeni. A borítékra kérjük írják rá

„szociális segítő”.

A munkakörök betöltésének időpont-

ja: 2008. április 1.

Újpest Önkormányzatának Szociális és

Egészségügyi Intézménye

Központi Igazgatás

1042 Budapest, Deák Ferenc u. 93.

Tel.: 231-6010, 231-0000 

Fax: 390-4370 

E-mail: szeiujp@axelero.hu

CSALÁDGONDOZÓ  

Pályázati feltételek: Felsőfokú szociális

alapvégzettség, közösségi szociális

munkás, családterapeuta, teológus és

adósságkezelési tanácsadó képesítés. A

munkakörbe tartozó lényeges felada-

tok: A Családsegítő Szolgálatot felkere-

ső, háztartási díjhátralékkal, adóssággal

küzdő ügyfelekkel, szociális esetmunkát

végez. A kerületi adósságkezelési szol-

gáltatás keretében tanácsadást nyújt az

adósságrendezési folyamat eredményes

lebonyolítása érdekében. Információ:

Burucs Zoltán, tel.: 369-3993.

VEZETŐ GONDOZÓ 

Pályázati feltételek: Felsőfokú szociális

végzettség, főiskolai végzettség, szoci-

ális szakvizsga, 5 éves szakmai tapasz-

talat A munkakörbe tartozó lényeges

feladatok: Jelzőrendszeres Házi Segít-

ségnyújtás szervezése, irányítása koor-

dinálása, adminisztrációs feladatok el-

végzése. Ellátottakkal való kapcsolat-

tartás, szükségletfelmérés. Feladataira

vonatkozó jogszabályok ismerete és al-

kalmazása. Az ellátás fejlesztésében

való szakmai részvétel. Információ:

Radvánszki Edit, tel.: 06-20/323-0063

PÉNZÜGYI SZÁMVITELI CSOPORTVEZETŐ 

Pályázati feltételek: Főiskolai szakirányú

végzettség, előnyt jelent a szakmai ta-

pasztalat A munkakörbe tartozó lényeges

feladatok: Az intézmény vagyonában,

pénzforgalomban bekövetkezett változá-

sok egységes, mindenre kiterjedő fel-

dolgozása, főkönyvi könyvelés, számla-

kijelölés, közreműködés a beszámoló ké-

szítésében és a költségvetés tervezésé-

ben. A csoporton belül a munka koordi-

nálása, a munkakörbe épített ellenőrzési

feladatok folyamatos elvégzése. Infor-

máció: Hudák Edina, tel.: 231-6012

MOZGÁSTERAPEUTA 

Pályázati feltételek: Felsőfokú iskolai

végzettség, Főiskola, gyógytornász. A

munkakörbe tartozó lényeges felada-

tok: gyógytornász feladatok ellátása. 

A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozott idejű közalkalmazotti

jogviszony 2008. április  01-jétől.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Illetmény és juttatások: Az illetmény

megállapítására és a juttatásokra a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény rendelkezései az

irányadók. Információ: Radvánszki

Edit, tel.: 06-20/323-0063

A pályázat részeként benyújtandó

iratok, igazolások: bizonyítvány hiteles

másolata, szakmai önéletrajz, nyilatko-

zat melyben hozzájárul, hogy a pályá-

zati anyagát az illetékes bizottságok

megismerhetik.

A munkakör legkorábban 2008. ápri-

lis 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határide-

je: 2008. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Újpest Szo-

ciális és Egészségügyi Intézmény címé-

re történő megküldésével (1042 Buda-

pest, Deák Ferenc u. 93). Kérjük a borí-

tékon feltüntetni a munkakör megne-

vezését.

A pályázat elbírálásának határideje:

2008. március 28.

HirdetményHirdetmény
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Újpesti Napló

Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye
pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

A SZEI állást kínál…

2008.  március  7.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

Verbényi Kosárkupa 2008 2008. február 27-én immáron

nyolcadik alkalommal rendezték meg a Könyves Kálmán Gimnázi-

umban az egykori testnevelőjéről elnevezett Verbényi József Kosár-

labda Vándorkupát.

A 11–12. évfolyamos lányok kosárlabda versenyét a Dózsa György

Gimnázium kosárlabdacsapata nyerte (testnevelő tanár: Horváth Ani-

kó) a Veres Pálné Gimnázium (testnevelő tanár: Páváné Tóth Katalin) és a Könyves Kál-

mán Gimnázium csapata előtt (testnevelő tanár: Buda Tibor és Daróczi Bertalan).

A mérkőzéseket Papavasiliu Hrisztosz vezette. A versenysorozat díszvendége volt:

Fericsán Kálmán nyugdíjas testnevelő tanár, a Verbényi József baráti kör elnöke, vala-

mint a nagyon sokak által szeretett és tisztelt Verbényi József tanár úr is.

A győztes csapat egy évig őrzi a Verbényi Kupát. Mindhárom csapat az érmek mellett

megkapta a Nádas József Pro Homine öregdiák-alapítvány díszoklevelét, a torna legki-

válóbb játékosai egy-egy serleget vihettek haza. – KÖNYVES KÁLMÁN GIMNÁZIUM
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