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Oláh Vivien, 

a Károlyi Ist-

ván 12 Évfo-

lyamos Gim-

názium vég-

zős diákja,

már egy két

évvel ezelőtt

sikeresen teljesített emelt szintű

földrajz érettségivel a tarsolyá-

ban   készül a matúrára. A min-

dent tudók magabiztosságával?

– kérdeztük  találkozásunkkor.

– Nem, dehogy, izgulok minden  vizsga

előtt. Jól ismerem azt az érzést, amikor az

ember úgy gondolja, óriásira nőtt a feje,

és egy nagy masszaként keveredik ben-

ne az egész tananyag. Szerencsére, ami-

kor már a kihúzott tétellel a kezemben ,

vagy egy konkrét  dolgozattémával ülök

a még üres papírlap fölött, megszűnik a

káosz.Izgulok most is, pedig  van már

egy középfokú angol nyelvvizsgám is. 

– Milyen a búcsú a gimnáziumtól?

– Nehéz.   Én itt tanultam meg írni-ol-

vasni, az Erzsébet Utcai Általános Is-

kolában, amely 2000-ben Károlyi

gimnázium lett. Mire nyolcadikos let-

tem, szó szerint egyenes út vezetett

az épület másik szárnyába. Tizenkét

éve járok ebbe  suliba. Arra már egyi-

künk sem emlékszik a családunkban,

miként találtunk rá az iskolára. Arra

azonban igen, hogy kedves volt az el-

sős tanító néni, tetszett a rendezett

környezet és szimpatikus volt az igaz-

gatónő. Képzettek és közvetlenek a

tanárok. Az osztályban is kötődünk

egymáshoz. Számomra még egy kicsit

riasztó, hogy fel kell nőni… Szeren-

csére a húgom is itt tanul, így lesznek

majd híreim az iskolai életről.  

– Hogyan, merre tovább?  

– Szeretem a matematikát, nagyon

élvezem, ha gondolkodnom kell, és

érdekel a földrajz is. A szüleim is , ta-

náraim is ösztönöztek arra, hogy to-

vábbtanuljak. Első helyre az ELTE és a

matematika szak került. De érdekel a

nemzetközi gazdasági élet is, így a

második helyre beírt szak ezt tükrözi.

– Milyenek a bejutási esélyek? 

– Ha jól kijön a lépés,  nem rosszak.

Emelt szintű érettségit teszek mate-

matikából. A  földrajz érettségi  miatt

egészen „laza”, három tárgyas a

további program: a magyar, a történe-

lem és az angol érettségi – középszin-

ten. És a második félévben tettem

azért is, hogy biztos ötösre szerepel-

jek a „stratégiai” tárgyakból.

– Búcsúzni mindig szomorkás, ám a

ballagó diákok esetében reményteli

esemény is, hiszen egy új kezdetet is

jelent. Talán nincs is mitől búcsúzni,

mert az itteni iskolák útravalója örökre

velük marad, fejben és szívben egy-

aránt. A diák, bármilyen körülmények

között is élje a hétköznapjait, mindig is

„hivatásos” kritikusként szemléli a kö-

rülötte zajló életet és a felnőttek, a pe-

dagógusok tevékenységét. Most, az

érettségi és a felnőtté válás küszöbén

tanárok minden óvó és feddő cseleke-

deteit összegezve, egy örökérvényű

emlék marad meg bennük talán a leg-

tovább, ha visszaemlékeznek az eltelt

néhány, ám örökre meghatározó évre:

biztos lábbal állnak meg azon az úton,

immár önállóan, amelyre a tanárok el-

hivatottsága segítette őket. Óvja vala-

mennyiüket az a tudás, amellyel a

méltán elismert újpesti pedagógus

szakma gazdagított minden végzős di-

ákot. Köszönet érte – kezdte ballagási

interjúnkat Belán Beatrix oktatási és

kulturális ügyekért felelős alpolgár-

mester.

– Újpesti tanárból lett oktatáspoliti-

kusként milyen érzelmi húrokat pendít

meg Önben a gimnazisták ballagása?

– Nincs az a felnőtt, akit ne hatna

meg az iskolában utoljára körbejáró,

válltarisznyás ifjak látványa. Mi, peda-

gógusok ilyenkor döbbenünk rá, hogy

ismét elröppent az idő, a gyermekekből

szemünk láttára lettek felnőttek. Több

éven keresztül voltam részese pedagó-

gusként és képviselőként az egykori ál-

talános iskola Csokonai Vitéz Mihály 12

Évfolyamos Gimnáziummá válásának, s

tavaly jó volt látnom a végzősök között

– immár alpolgármesterként – korábbi

tanítványaimat is.

– Az önkormányzat által fenntartott

gimnáziumokban hányan tesznek érett-

ségi vizsgát?

– Jó hír, hogy Újpesten – ha kismér-

tékben is, de – emelkedett az érettségi-

zők száma, közel négyszázan maturál-

nak az önkormányzat középiskoláiban,

ugyanakkor harmincöt felnőtt esti ta-

gozaton készül a megmérettetésre.

– Van-e képünk arról, hányan tervezik

a továbbtanulást?

– A középiskoláknak nemcsak az

életre, hanem egyben a továbbtanulás-

ra való felkészítés is feladata. Városve-

zetőként és pedagógusként egyaránt

örömmel tölt el, hogy az önkormányzat

középiskoláiban tanuló diákok és csa-

ládjuk úgy ítélte meg, a felkészítés si-

keres volt, a Babits Mihály Gimnázium-

ban szinte minden tanuló, a Könyves

Kálmán Gimnáziumból elballagók ki-

lencven százaléka, a Bródy Imre Gimná-

ziumban érettségizők nyolcvan százalé-

ka, míg „legfiatalabb” középiskoláink-

ban, a Károlyiban és a Csokonaiban

érettségizők hatvan-hatvanöt százaléka

szeretne továbbtanulni.

– A városrész mivel tudta segíteni a

pedagógusokat és a diákokat?

– Mindent megtettünk, amit anyagi

erőforrásaink lehetővé tettek számunk-

ra. Tudjuk több kellett volna, remélem

jövőre… 

– Bár az írásbeli érettségi vizsgák má-

jus első hétfőjén kezdődnek, a statiszti-

kák már ismertek: országos tendencia,

hogy a korábbi évekhez mérten kevesebb

diák jelentkezett emelt szintű érettségi

vizsgára. Igaz ez Újpestre vetítve is?

– Az emelt szinten vizsgázók száma

változatlan a Csokonaiban és a Köny-

vesben, kicsit nőtt a Bródyban és a

Károlyiban, és bár valamelyest csök-

kent a Babitsban, mégis azt mondha-

tom: nálunk nem jellemző az országos

tendencia. A jelentkezők számát befo-

lyásolta, hogy a felvételi követelmé-

nyek ismeretében a diákok mérlegel-

hették: kívánatos pontszámaik eléré-

séhez szükséges-e az emelt szintű

érettségi vizsga?

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

2008.  ápr i l is  25.

Ballag
már…

Venczel Márton, a Babits Mihály  Gimnázium végzős diákja a talál-

kozónkra egy két órás magyar irodalom dolgozat után érkezik, de

cseppet sem  fáradtan és semmiképpen nem szomorúan:

– Ez volt az utolsó dolgozatunk az érettségi előtt, József Attila volt a feladat,  s

azért  tartott két órán keresztül, hogy ízelítőt kapjunk abból, milyen  az, ha egy

témát  több órán át tartó vizsgán kell kibontanunk, például a közelgő  magyar

nyelv és irodalom írásbeli érettségin. Elég jól sikerült – mondja a szerény fiatal-

ember,  aki nem dicsekszik azzal: a több órás megmérettetések számára nem je-

lentenek újdonságot, hiszen  rendszeres szereplője és jó eredményt elérő helye-

zettje az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeknek matematika és fizika

tantárgyakból. Tizedik osztály után pedig felsőfokú nyelvvizsgát tett angol

nyelvből. Adódik a kérdés:

– Bölcsészettudomány, vagy a  reál tárgyak jelentik a folytatást?

– Itt a  gimnáziumban történt meg az elmozdulás a reál tárgyak felé. Nekem ezért

is jót tett a Babits, és a nyolcosztályos képzés.

FÁKLYÁS BALLAGÁS

Fáklyás ballagáson búcsúznak eb-

ben az esztendőben is az újpesti

önkormányzati fenntartású kö-

zépiskolák diákjai a várostól és az

itt töltött diákévektől. A hagyo-

mányosan a középiskolai búcsút

megelőző estén, ezúttal április

29-én, kedden megrendezendő

fáklyás ballagást most a Babits

Mihály Gimnázium szervezi. A

program szerint az öt középiskola

tizennégy osztályának menete

pár perccel 20 óra érkezik  előtt  a

Szent István térre, ahol megko-

szorúzzák a város alapítójának,

gróf Károlyi Istvánnak a szobrát,

majd tovább vonulnak a diákok a

Városháza Trombita téri homlok-

zatához, ahol Belán Beatrix okta-

tási és kulturális ügyekért felelős

alpolgármester fogadja őket. A

szép hagyománynak, az emléke-

zetes pillanatoknak legyenek

Önök is részesei!
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– Miért pont a Babits gimnáziumra esett a választás?

– Ez  természetesen a szüleim döntése volt.  Talán megérez-

ték, hogy egy más, ösztönzőbb környezetben jobb eredmé-

nyekre  lehetek képes.  Mivel nem volt nehéz az elválás az álta-

lános iskolától, törést sem okozott, hogy ötödikesként másho-

vá, sőt középiskolába járok.  Rám valóban igaz,  hogy otthonra

is  találtam  a középiskolámban. 

– Idézzük „szabadon”: azért vagyunk a világban, hogy ott-

hon legyünk benne…?

– |gy is mondhatjuk. Az osztályommal, az „a” osztállyal na-

gyon összekovácsolódtunk a hosszú évek során. Nagyon nehéz lesz emiatt az elválás is.

Az iskola szép, rendezett, modern és mégis megvan mindennek a helye . Ami ennél is lé-

nyegesebb: a legtöbb tanár nemcsak a tananyagot „adja” le, törődik azzal is, hogy segít-

sen felismerni, ki milyen területen a jobb. Igyekeznek naprakészek lenni , sok ismeretet

átadni és állják a kéréseinket is. Sokféle program vár bennünket, én például nem vagyok

énekkaros, de nagyon tetszik, hogy mások ilyen lelkesen és eredményesen csinálják. Jó

dolog, hogy kicsik és nagyok együtt járnak a gimnáziumba: engem ez a családomra em-

lékeztet,  ugyanis nővérem és húgom is van. Tanáraim  nagyban elősegítették a reál tár-

gyak iránti vonzalmam kialakulását,és a pályaválasztásban is döntő szerepet játszottak. 

– Az előzményekből ítélve, ez minden bizonnyal a matematikával függ össze… 

– Igen, bár a tanulás mellett ebben nyilván  szerepet játszottak a gének is: szüleim

programozó matematikusok, nagyon érdekel például  az,ahogyan Apukám dolgozik,

bár velük ellentétben én nem az ELTE-re jelentkezem, hanem a Budapesti Műszaki  és

Gazdaságtudományi Egyetem mérnök informatikus  szakára. Az osztályból és az évfo-

lyamról is van több odapályázó.

– Latolgassuk az esélyeket?

– Matematikailag nem rossz, igyekeztem minden lehetőséget megragadni a nyolc-

van, pluszpontért is. Ebből 50 pontot ér az angol nyelvvizsga, a fennmaradó 30 pontot

az emelt szintű matek érettségin szeretném megszerezni...

– Erre a teljesítményre a testvérei is minden bizonnyal büszkék…

– Így igaz, de  meg kell mondanom: a lányok  mindketten  igazi polihisztorok, van

még mit tanulnom tőlük is…

Szöllős Enikő a Bródy Imre Gimnázium végzős diákja. Mondhatni mű-

vészlélek. A zongorázás és a rajz egyaránt tizenegynéhány éve élete

szerves része. Egyelőre kalandozik a technikák között, próbálgatja

önmaga határait. Azt azonban már most is határozottan tudja, hogy a

képzőművészet áll majd későbbiekben is élete középpontjában. 

– Tanulmányaimat a Pécsi Sebestyén Általános Iskolában

kezdtem zene tagozaton, majd ötödik évtől a Homoktövis

Általános Iskolában folytattam, rajz tagozaton. Mivel már

általános iskolában is tanultam rajzot és kerámiát, mindenkép-

pen ebben az irányban szerettem volna továbbmenni. Konkrétan

azért választottam ezt a középiskolát, mert úgy hallottam, hogy

a képességeim további fejlesztése szempontjából nagyon jó a

Bródy. Visszatekintve az elmúlt négy évre, valóban így van:

beigazolódtak a várakozásaim. A tanárok sokat segítettek, a

közösség is nagyon jó volt. Határozottan úgy érzem, sokat

fejlődtem a négy év alatt, megtartom ezt a pályát. A zongorázás megmaradt komoly

hobbinak, a rajz azonban később remélhetőleg a megélhetést jelenti majd számom-

ra. Szeretnék továbbtanulni, most leginkább a Kaposvári Egyetem Művészeti

Főiskolai Karára szeretnék bejutni, de a többi, hasonló szakirányú intézményt is

lehet, hogy megpróbálom, de mindenképpen kerámia vagy rajz szakon tanulnék

még. Amikor csak tudok, rajzolok. Sokszor az iskolaidő is így telik: persze, figyelek

és írok az órákon, de szünetekben és ha órákon van egy kicsi időm, mindenképpen

rajzolok. Az időmet mostanában zongoravizsgák, fakultációk, tanulás tölti ki, késő

este érek haza, olyankor tanulok még, hiszen az érettségire is készülnöm kell. De

buszon, utazás közben, minden alkalmat kihasználok, hogy rajzolhassak.  

Nagy András, a Könyves Kálmán Gimnázium végzős diákja. Aktív résztve-

vője az iskolai rendezvényeknek, volt már a diákönkormányzat elnöke is,

jelenleg sokrétű elfoglaltsága miatt „csupán” tagságot vállalt, elnöksé-

get nem. Terveiről, diákönkormányzati tevékenységéről kérdeztük: 

– Ezen tevékenységem még az általános iskolába nyúlik vissza,

mivel már ott is tagja voltam a diákönkormányzatnak – emlék-

szik vissza a kezdetekre András. – Amikor bekerültem a gimná-

ziumba, úgy gondoltam, hogy itt is szeretném folytatni ezt. Min-

dig szerettem szervezni, emberekkel beszélgetni, találkozni. Az

osztályfőnököm kilencedik osztályban megkérdezte, hogy ki

szeretne a diákönkormányzatban tag lenni. Jelentkeztem.Na-

gyon tetszett, hiszen teljesen más légkör volt, mint az általános

iskolában. A diákoknak sokkal több lehetőséget, ezáltal felelős-

séget adtak. A diákönkormányzat elnöke tizedik évfolyam végén

lettem, fél évig viseltem ezt a tisztséget. Szervezőként  most is számíthatnak rám.  

Nagyon szeretek főzni,  a vendéglátóiparban szeretnék elhelyezkedni majd szakács-

ként. Ezért a Budapesti Gazdasági Főiskolára jelentkeztem vendéglátóipari szakra. Hogy

mit adott nekem a gimnázium? Rengeteg olyan dolgot tanultam,  amit az életben hasz-

nosítani tudok majd. Az egyik ilyen a tiszteletadás és embertársaim megbecsülése. A

Könyvesben nagy hangsúlyt fektetnek az emberek megbecsülésére és a kölcsönös tisz-

teletadásra és úgy érzem ezekből nekem nagyon sokat adott át az iskola. Ez alatt a 4 év

alatt nagyon jól éreztem magam. Hála a diákönkormányzatnak  és az ott tevékenykedő

embereknek, megtanultam rendezvényeket szervezni, embereket összefogni és irá-

nyítani az eseményeket. És természetesen, amiért az ember iskolába jár: műveltséget

és tudást adott nekem a továbbtanuláshoz és az életben való boldoguláshoz.

– Az emberi oldal és figyelem – határozza meg a

számára jelenleg legfontosabb értékeket a Csoko-

nai Gimnázium ifjú sudár végzőse, Kupeczki Nóra. –

Mindezt megkaptam az iskolámtól. 

Vendéglátás és turizmus, feljövőben lévő örökzöld szakma.

Nórát mindkettő már évekkel ezelőtt elcsábította Sümegen,

ahova azóta is visszatérő „szakember”. 

– A nevéhez illően elég kalandos út vezetett engem a sü-

megi Hotel Kapitány pultjához, de egy életre meghatározó

közeggel ismertetett meg – nyilatkozott a pályaválasztásáról a modell-alkatú

lány. – Egy tánccsoporttal léptünk fel néhány éve a sümegi várban, a hotel mun-

katársai közül többeknek feltűnt, hogy állandóan mosolygok, közvetlen vagyok,

könnyen létesítek kapcsolatot az emberekkel. Diákmunkát ajánlottak, elfogad-

tam, ott ragadtam. Öröm számomra az emberek között, értük tevékenykedni. 

– A család miként fogadta a döntésedet?

– „Ellenzékbe vonult”, de rám bízták a jövőmet, ezért választottam a Heller Far-

kas Főiskola vendéglátó és idegenforgalmi szakát. Az érettségi is nagy segítség lesz

a felvételinél, hiszen a történelem, a matek és idegen nyelv „adva lesz”. De igyek-

szem bebiztosítani magam, s amennyiben bármi váratlan dolog történne, az OKJ-

képzést (Országos Képzési Jegyzék) célzom be. Akár így, akár úgy, de mindenkép-

pen egy irányba mutat a jövőm.

– Mennyiben tudott hozzájárulni a sulid az álmok megvalósításához?

– Nekem a legtöbbet azzal adták, hogy „békén hagytak”. Félre ne értse senki,

azt értem ez alatt, hogy hagyták az egyéniség szabad formálódását, ez egy nagy

erénye a Csokonainak. Azt nem mellékesen teszem hozzá, hogy mindenki tovább-

jelentkezett tőlünk. A tanáraink a tudást nem poroszos keménységgel, hanem

személyre szabott figyelemmel – és ami nagyon fontos – türelemmel adták át,

megtanítottak arra, mit jelent felelősen gondolkozni-gondoskodni magunkról,

egymásról. Az emberekkel való kapcsolatban mindez mélyen meghatározó volt a

számomra. 

– B. K., H. P., T. K.
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hhez a programhoz Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata is csat-

lakozni kíván. Erre a célra az önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2008.

(II.20.) sz. határozatával 10 millió Ft-ot különített el az ezévi költ-

ségvetésében, mellyel támogatni kívánja a program megvalósítását. Az önkor-

mányzati támogatás, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség max-

imum 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23 ezer Ft. Az igényelt állami támogatás

mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 35 %-a, de laká-

sonként legfeljebb 54 ezer Ft. Az önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje

együtt a bekerülési költség 65 %-a. Az igényelt támogatás lakásonkénti mértékénél

minden esetben a pályázatnál érintett lakások száma vehető figyelembe. Tájékoztatom a

társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy az ÖKO program pályázati kiírására a

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntését követően, 2008. április 29-én

kerül sor. A pályázati kiírás megtekinthető lesz mindkét ügyfélszolgálati irodánkon, a

honlapon, valamint felvilágosítás kérhető személyesen vagy a 231-3138-as telefonszá-

mon a Polgármesteri Hivatal Helyiséggazdálkodásán. Kérem a közös képviselőket, hogy

éljenek az önkormányzat által nyújtott lehetőséggel és nyújtsák be pályázatukat – fejezte

be tájékoztatóját Dr. Trippon Norbert, gazdasági alpolgármester.

A kor nem akadály
smét megrendezték a kreatív szépkorúak

hagyományosnak tekinthető bemutatkozá-

sát. Ezúttal az Ady Művelődési Központ

adott otthont a több tucatnyi alkotásnak. A

kiállítást, amelyet a szomszédos XV. kerülettel

közösen rendeznek, közel félezer látogató cso-

dálta meg. A legkülönbözőbb stílusban és for-

mában elkészített használati eszközök, képző-

művészeti és modell alkotások a legrészletesebb kidolgozású mezőgazdasági gépek

élethű másolataitól kezdve egészen az akvarellképekig, csipkeverésig terjedtek a mű-

faji skálán. A kiállított alkotásokra mind a helyszínen, mind interneten szavazatával

voksolhat(ott) a közönség, s a nyár folyamán a legtöbb figyelmet kapott mű alkotó-

ját értékes ajándékkal jutalmazzák. A megnyitón az alkotókat a rendezvényt szervező

Marsal Géza és dr. Trippon Norbert alpolgármester köszöntötte. 

Az Önkormányzati és Területfej-

lesztési Miniszter pályázatot írt ki

a távhővel ellátott lakóépületek

lakásonkénti hőfogyasztásának

szabályozására és mérésére alkal-

mas eszközök beszerelésére (ÖKO

Program). 

Közös képviselők figyelmébe

Öko-program
kedvezményekkel

2007.  március  2.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  ápr i l is  25.
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Háromgenerációs újpestiként és haj-

dani jazz-zenészként mi terelte a

közéleti porondra?

– Hát nem a népszerűsködés, a sike-

reket tisztességgel elértem zenészként.

A válasz egyszerű: „mert én itt szület-

tem”.

Az ember azt gondolná, hogy hajdani

„művészlélekként” könnyed esteket

szervezne, vagy legalábbis a szóra-

koztatás környékén keresné a meg-

nyilvánulási pontokat. 

– Azt azért hozzátenném, hogy az

úgynevezett könnyűműfaj sosem volt

könnyű, de valóban igyekeztem a köz-

életben érdemben segíteni. A mai na-

pig „mániám” a generációk közti híd-

építés, hiszen nem működhet harmoni-

kusan az életünk, ha nem tudjuk meg-

szólítani az előttünk járó, s az utánunk

jövő nemzedékeket. Mindez együtt te-

remthet olyan közeget és közösséget,

amely itt tartja és családalapításra

készteti az embereket.

Szép elképzelések, de miként lehet

mindezt a hétköznapok nyelvére le-

fordítani?

– Az idősebb generációk tapasztala-

tának a megbecsülése és a fiatal nem-

zedék energiája elindította Újpestet a

fejlődés útján, büszke vagyok, hogy

mindennek részese lehetek. Bejártam a

világ tucatnyi országát Németországtól

kezdve Svájcon és Hollandián át Izlan-

dig és mindenhol büszkén hirdettem,

hogy újpesti vagyok. Ezt csak a közvet-

len közösségünkön keresztül tudjuk

erősíteni, életben tartani. Több olyan

fórumra, találkozóhelyre lenne szük-

ség, ahol a generációk találkozhatnak,

megoszthatják egymás közt a tudásu-

kat. Több bizottság tagjaként, de ifjú-

sági tanácsnokként is látom a fiatalok-

ban az igényt a tudásra, az idősekben

pedig a történelmi tudás biztos kezekbe

helyezésének az igényét. Mindehhez

szükség van minden jó szándékú em-

berre kortól, nemtől, hovatartozástól

függetlenül. Csak így tudunk lépést

tartani a világgal és csak így őrizhetjük

meg azt az elkötelezett hitvallást,

amellyel elődeink bizonyítottak több,

mint száz éve a várossal, a városért.  

Mit tud a nagyvilági tapasztalatokból

itt Újpesten hasznosítani?

– Környezetünk  óvása, a fejlődésen

és a nyitottságon át az egyén és a kö-

zösség harmóniája, gondolkodó gon-

doskodás – mindezek nem nagy dolgok,

de meghatározó szerepük van életünk-

ben. Szerencsére lendületes, innovatív

és határozott jövőképpel rendelkező al-

polgármesterek kerültek pozícióba,

mindez garancia a folyamatos fejlődés-

re, az álmok megvalósítására. Az újpes-

tieké ez a város, nekünk kell óvnunk,

vigyáznunk és építenünk, hiszen itt

fognak élni a gyerekeink, az unokáink,

mert mi itt születtünk… – H. P.

K É P V I S E L Ő K  K Ö Z E L K É P E N  

Három generációs újpestinek számít Marsal Géza s tán az övé az

egyik legkacifántosabb közéleti életút: hosszú évek óta szervezi

szerető gondoskodással az egyedülálló rendezvénysorozatot, a

nyugdíjas Ki-Mit-Tud-okat, miközben ifjúkora hivatásos zenész-

ként a kor legszínvonalasabb jazz-rock együttesében, a Syrius-

ban telt. A képviselő amint a közélethez, a színpadhoz sem lett

hűtlen.

Mert én itt születtem…
– Marsal Géza (MSZP)

E
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Újpest kettős jubileummal is köszönthette a

szépkorúakat: Bártfai Lajosné és Lénárt

Jánosné, Rózsika néni (bal oldali képünkön)

ugyanis szinte egy időben töltötték be 100. életévüket. Ebből az alkalomból ünnepséget

szervezett a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának Csokonai utcai részlege, ahol az ün-

nepelt csupán egy éve, azaz 99 éves kora óta él. A kellemes hangulatú rendezvényen az ott-

hon lakói és gondozói mellett Nagy István alpolgármester is megjelent és átadta az önkor-

mányzat ajándékát: egy egészséges és kényelmes gyapjútakarót és párnát. Rózsika néni, aki

egy évben született Wass Alberttel, Teller Edével, Feleki Kamillal és Turay Idával, vidáman és

fiatalosan fogadta a meglepetéseket és a köszöntőket, a gondozók pedig emlékezetes szüli-

napi partit szerveztek a kerületünknél csupán egy évvel fiatalabb ünnepeltnek. – PÁLFI KATA

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  8 .  S Z Á M
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budapesti Szent István Bazilikától, népes támogatók gyűrűjében, valamint

szakadó esőben április 7-én rajtolt  Schirilla György, aki egy kopjafával in-

dult az 1250 kilométeres útnak. A kopjafára a pápának szánt üzenetet tűz-

hetett fel egyházközség, önkormányzat, civil szervezet.  Újpest Önkor-

mányzatának felkérésére a városrész címerével ékesített szalagot dr. Gerber Alajos,

Újpest díszpolgára tűzte fel és kívánt szerencsés célba érést a sportembernek.

– Számomra nagy megtiszteltetés, hogy a ceremónián Újpestet képviselhettem –

idézi fel az eseményeket dr. Gerber Alajos, aki nyugalmazott fogorvosként, világi hit-

oktatóként maga is a szeretet, az egészség, a béke hirdetője és követe. Mélyen meg-

hatott, hogy az esős, mostoha időben is ilyen sokan voltak ott és részvételükkel jelez-

ték: szorítanak a nemes küldetés sikeréért. Úgy vélem, napjainkban is nagy szükség

van a nemes célok kitűzéséből, és megvalósításából  eredő  jó példára.

– Ilyen Schirilla György  vállalkozása, amivel a béke  szabadságot megjelenítő

eszményét, fontosságát hirdeti a maga sportemberi eszközeivel. Tettével  bizonyít-

ja  például Szent  Tamás ama kijelentéseit, miszerint a béke a rend nyugalma s –

mint ilyen – a béke a fejlődés záloga… 

– Reményeink szerint épségben eljut Rómáig, és létrejön a tervezett találkozó

őszentségével, így Újpest szalagja is célba ér visszahozván a pápai áldást. A talál-

kozó számomra további  jelentőséggel is bír: Schirilla György látogatása idején

kerül sor (május 4-10 között) a Vatikánban a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-

cia  tagjainak XVI. Benedek pápával történő találkozójára is .Ráadásul ezen idő-

pontban emlékezünk  az európai béke napjára  is, ami – az idősebb nemzedék szá-

mára a még személyes élményeket idéző – II.  világháború végét  jelenti. – B. K.

Lapunk megjelenésének idején Schirilla György még 12 napi járó-,

illetve futóföldre lesz Rómától, ahová – többek között  Újpest üzene-

tével – pontosan május 7-én kell megérkeznie. A fagyos Dunát má-

sodik generációs családtagként rendszeresen átúszó, sokoldalú

sportember ugyanis most arra vállalkozott, hogy a szeretet, az egész-

ség és a béke  hármas jelszavát hirdetve naponta 45-50 kilométert

futva , egy hónaposra tervezett útja végén a Vatikánba érkezzen, ahol

XVI. Benedek pápa magánkihallgatáson fogadja. 

Pápai áldás lesz Újpesten

Kétszer száz

A

– A BKV sztrájk idején nemcsak arról bizonyosodhatunk meg, hogy a nagyvárosban

élők, – így az újpestiek – élete lehetetlenné válik  tömegközlekedés nélkül, hanem iga-

zolódtak évekkel ezelőtt megfogalmazott és a mai napig ismételt érveink:  nevezetesen

hogy  az újpesti városközpontot P+R parkolóként használják a városrészből és az agglo-

merációból reggelente munkába indulók – mondja dr. Derce Tamás polgármester. 

A BKV sztrájk reggelén és délelőttjén, ugyanis úgy tűnt,  mintha az időben  30-40

évvel mentünk volna vissza, szabad parkolóhelyek fogadtak bennünket a városháza

valamennyi oldalán, és évtizedek óta nem látott kongó üresség tátongott  a piaci ,

sárgaköves nagy parkolóban is. Nem járt a metró, nem volt mire átszállni az autók-

ból. Meg is fogalmaztuk – némi éllel persze: nem milliárdos nagyságrendű Főtér

program kell ide, a városháza környékére, hanem elégséges, ha előre bejelentik:

nem lesz metróközlekedés.  Másnap, a sztrájk lecsengése után, már visszazökken-

tünk a napi valóságba, a „megszokott” utcakép fogadott valamennyiünket. Járda-

szélen, járdán, a Trombita téri árvácskák mentén, a nagy parkolóban már  kora reg-

gel minden hely foglalt volt. Ezt a két állapotot fényképfelvételek is rögzítik, doku-

mentálják  a maguk naturalista, megdöbbentő , és egyben meghökkentő módján.  A

véleményünk változatlan: a 3-as metró elmaradt beruházását pótolni kell!

– Nem ér véget úgy testületi ülés, hogy a metróépítést ne sürgetné a fővárosnak

címzett és  megküldött  képviselő-testületi határozattal alátámasztva az önkormány-

zat. Volt-e, van-e ennek hatása, vagy egyedüli megoldásként a per kínálkozik?

– Az újpesti képviselő-testület határozatai ugyan felszólítják a Fővárosi Önkormány-

zatot az építkezések haladéktalan megkezdésére, de még egy kapanyom sem  utal erre,

sőt még válasz sem érkezett a folyamatos megkeresésre. Persze mindez nem hatott rám

a meglepetés erejével. Illúzióink sincsenek. Ezért is keressük, kerestük a megoldást más

irányban is. Ennek érdekében döntöttünk úgy: peres úton szerzünk jogos követelésünk-

nek. Az újpestieknek a szép káposztásmegyeri lakások mellé gyors tömegközlekedést is

ígértek hajdanán, ehelyett rázúdult a cseppet sem olcsó  autóforgalom a kertvárosra, a

városközpontra és az újpesti főútvonalakra. Első lépésként több tény megállapítását

várjuk a bíróságtól. Második lépésként szeretnénk, ha a bírósági döntést követően meg-

nyugtatóan rendeződne a 3-as metró újpesti fejezete. Lépésről-lépésre haladunk mi is,

mint a csúcsforgalomban autózók, vagy a parkolóhelyet keresők. – B. K.

Újpest Önkormányzata nem csak fontolgatja, meg is teszi: ténymeg-

állapítási pert indít a Fővárosi Önkormányzattal szemben a 3-as met-

ró – két évtizede húzódó, elmaradó –  Káposztásmegyerig tartó meg-

építése miatt. A perirat része lesz az a fotósorozat is, amelynek fel-

vételei az április 7-i BKV sztrájk idején, majd egy nappal később , im-

már sztrájkidőszakon túl készültek  az újpesti városháza környékéről.

BKV sztrájk idején parkolni is lehet

Újpesti Murphy

KözéletKözélet



DRÁGA BARÁTAIM!

Újpesten ismét olyan helyzet kezd ki-

alakulni, ami arra kényszerít, hogy újra

elétek tárjam az igazságot. A tényeket,

a valóságot egymás mellé kell rakni,

hogy a szemünk kinyíljon, hogy lássuk,

amit látni kell, hogy cselekedeteinket

ne a jóindulatú hiszékenység, hanem a

valóság vezesse még akkor is, ha az fáj-

dalmas. Az újpesti Fidesz vezetése, a

szakrendelők önkormányzati átvéte-

lének követelésével nyíltan a demagó-

gia útjára lépett, elfedve tényleges cse-

lekedeteit, nem tevéseit, s ezzel nem

csak félretájékoztatja Újpest polgárait,

hanem egyben veszélyezteti az Újpesti

Önkormányzat és a Főváros Önkor-

mányzat közötti, a szakrendelők jövőjé-

re vonatkozó, jelenleg is zajló tárgyalá-

sok eredményességét. E tárgyalások

célja: a felnőtt szakrendelőnek változat-

lan Fővárosi Önkormányzati tulajdonban

tartása, és egy új, modern, a kor követel-

ményeinek megfelelő újpesti gyermek

szakrendelő építése az Újpesti Önkor-

mányzat költségén, a Fővárosi Önkor-

mányzat tulajdonában tartása mellett, a

két önkormányzat közös pénzügyi mű-

ködtetésében. 

A napokban az Újpesti Fidesz vezetése

valamennyi újpesti lakásba egy kiált-

ványszerű szórólap bedobásáról döntött,

s egyben aláírás gyűjtési akciót is indí-

tott, azzal a felkiáltással: mentsük meg a

felnőtt és a gyermek szakrendelőt a pri-

vatizációtól! Íme, azonban a tények:

AD1.

A kiáltvány azt írja: „Két út között vá-

laszthatunk: vagy az újpesti önkormány-

zat veszi kezébe a helyi egészségügyet,

vagy annak tesszük ki magunkat, hogy

akár nyíltan, akár burkoltan, különféle

pult alatti politikai alkuk révén oda jut-

hatunk, hogy a főváros elprivatizálja a

legfontosabb egészségügyi intézménye-

inket.” Nem tudom, hogy mit is kell érte-

ni a pult alatti politizálásról. Azt viszont

tudom, hogy az újpesti Fidesz vezetése és

az újpesti MSZP, a jelen választási ciklus

elején titokban, anélkül, hogy más tudott

volna róla, elosztotta egymás között az

önkormányzat gazdasági pozícióit, s az

ezeket a társaságokat ellenőrző, illetve

irányító testületekbe be sem engedték

más szervezetek képviselőit. Ha valami,

akkor ez a pult alatti politizálás. De hát

ebben az uraknak és az elvtársaknak már

bőven volt és van gyakorlata.

AD2.

Szülőotthon bezárása: „A Szülőotthon

bezárása legyen az intő példa…” Én is

úgy gondolom, hogy ez valamennyiünk

számára intő példa lehet. Azt példázza,

hogy a közösség érdekeivel szembeni

teljes közömbösséget, hogyan próbál-

ják a lokálpatriotizmus fényes ruhájába

öltöztetni.

A Fővárosi Önkormányzat Egészség-

ügyi Bizottsága 2006. augusztus végén

határozatot hozott arról, hogy mind 

az Újpesti Szülőotthont, mind a

Gyerekszakrendelőt megszünteti, be-

zárja. A kiáltvány egyik aláírója, aki

egyben a Fidesz fővárosi frakciójának a

tagja is, mind a mai napig, egyetlen al-

kalommal sem kezdeményezte a Fővá-

rosi Közgyűlésben ezen határozat fel-

függesztését, hatályon kívül helyezé-

sét. De amellett is közömbösen, szó

nélkül hagyva elment, amiként az Új-

pesti Fidesz vezetése is, hogy a négy

kórházzal rendelkező, és több mint

százezer lakosú Újpesten a Fővárosi Ön-

kormányzat megszűntette az urológiai

ellátást! Erről miért tetszik hallgatni? És

ugyan mi, vagy ki akadályozta meg ab-

ban e jeles újpesti Fidesz vezetőt, e ki-

áltvány egyik aláíróját, hogy a Fővárosi

Egészségügyi Bizottság ez év február

21-i, az újpesti szakrendelők privatizá-

lását elrendelő határozatát megtámad-

ja, s kérje annak a felfüggesztését akár

a Főpolgármesternél, akár a Fővárosi

Közgyűlésnél, vagy legalább erre vo-

natkozó kezdeményezést tegyen? S

hogy ez a fővárosi határozat még szebb

legyen, a határozati javaslat előterjesz-

tője, készítője, kitalálója nem volt más,

mint Szalkai István, MSZP-s újpesti ön-

kormányzati képviselő, aki 2007. októ-

ber 15-ig újpesti alpolgármester is volt!

(Íme, a lokálpatriotizmus gyönyörűsé-

ge, az önmaga farkába harapó kígyó! De

én hiszek a sorsszerűségben, az Isteni

gondviselésben!)  És sajnálatos tény az

is, hogy ezen újpesti kerületi Fidesz el-

nöknek ahhoz sincs semmi köze, hogy a

Fővárosi Közgyűlés az újpesti szakren-

delők privatizációját elrendelő határo-

2007.  március  2.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  ápr i l is  25.
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A városvezetés megszólal

Levél Barátaimnak
Kétes politikai akcióba kezdett a helyi Fidesz szervezet vezetése a napokban.

Szórólapokon értesítik az újpesti lakosokat egy felhívás kezdeményezésről: helyi

népszavazással csikarnák ki a városvezetésből a gyermek-, illetve a felnőtt-szakren-

delés működtetését. Mind a népszavazási kezdeményezés, mind a meglebegtetett

rendelői működtetés olyan végzetes költségvetési csapdába kergetné az Önkor-

mányzatot, ami évtizedekre visszavetné a város megindult fejlődését - ezzel minden

felelős helyi politikus tisztában van. A politikai kalandorságként értékelt akciót nem

hagyhatta szó nélkül sem dr. Derce Tamás polgármester, sem dr. Trippon Norbert gaz-

dasági ügyekért felelős alpolgármester. Mindketten úgy vélik, hogy Újpest lakossága

nagykorú: a valós tények birtokában felelősséggel tudnak dönteni a saját sorsukról.

KözéletKözélet   

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház által üzemeltett egészség-

ügyi járóbeteg szakellátását biztosító Szakrendelő, és a gyermek szakor-

vosi rendelő működtetése jelenleg a Fővárosi Önkormányzat kötelezettsé-

ge, valamint a betegek maradéktalan ellátása is. A járóbeteg ellátást biz-

tosító Szakrendelő, valamint a gyermek szakorvosi rendelő állapotának vizsgálata

bizonyítja, hogy ezen intézmények jelentős veszteséggel működnek évről-évre,

jelentős felújítási igényekkel és igen lerobbant orvosi gép- és műszerparkkal ren-

delkeznek. A gyermek szakrendelő épületének állapotát figyelembe véve, annak

felújítása nem célszerű, műszaki állapota miatt lebontásra érett, az orvosi-gép és

műszerpark átlagosan 10 évesnek minősíthető, de van olyan röntgen készülék is,

amely 22 éves. A Szakorvosi rendelő orvosi-

gép és műszerparkja is átlagosan 10 éves-

nek minősíthető és igen sok a nullára leírt

műszer is. A fenti tények alapján nem túlzás

tehát azt állítani, hogy mind a működés és

a felújítás rövid távon is milliárdos nagy-

ságrendű kiadást jelentene Újpest Önkor-

mányzata számára, amennyiben át kívánja

venni, melyre sem fedezet, sem forrás

nincs. 

Újpest Önkormányzatáról elmondható,

hogy az egyik legjobban gazdálkodó 

kerületi önkormányzat és költségvetése

egyensúlyban van. Egy milliárdos kiadás

esetén – a Szakrendelő és Gyermek szak-

rendelő átvétele – Újpest Önkormányzata elindulna a totális eladósodás útján! Ezt

meg kell akadályozni!

Miután a költségvetési egyensúly megtartása feszes és fegyelmezett gazdálko-

dást követel meg, ezért többlet feladatokat az Önkormányzat nem tud, és nem is

vállalhat fel, mert egy ilyen típusú döntés következményeként az eladósodással

Az újpesti felnőtt- és gyermek szakrendelő helyzete

Kiszámítható jövő –
vagy eladósodás
A



zatát végül is felfüggesztette. Ennek

eredményeként a tárgyalások a két ön-

kormányzat között jelenleg tovább

folytatódnak. E tényről a Kiáltvány mi-

ért hallgat?

AD3.

Részlet a kiáltványból: „Álláspontunk

szerint az Újpesti Önkormányzatnak át

kell vennie a felnőtt és a gyerek szak-

rendelőt”

Az Újpesti Önkormányzat 2007 febru-

árjában határozatilag úgy döntött, hogy

meg kell vizsgálni, mely feladatok szer-

vezhetők ki az Önkormányzat működési

köréből. A feladatot egy ideiglenes bi-

zottság hajtotta végre, s egy jelentést

készített. Idézet a jelentésből: „Az ad

hoc bizottság úgy vélte, hogy az egész-

ségügyben zajló folyamatok nem teszik

lehetővé a feladatok pontos definiálá-

sát, nem ismertek a peremfeltételek,

ezért a jelenleg ellátott feladatok ösz-

szetételén nem javasolnak változást,

nem preferálják a szakellátás átvételét”

Magyarul: a felnőtt szakrendelő válto-

zatlanul maradjon fővárosi tulajdonban,

fenntartásban és Újpest Önkormányzata

azt ne vegye át!!!

Természetesen a szakrendelő felada-

tai ismeretek, miként a feltételeket

meghatározó jogszabályok is. A jelentés

kelte 2007 októbere, alig fél éves! Alá-

írók: dr. Varga József igazgató, Nagy Ist-

ván alpolgármester – Fidesz, dr. Gergely

Zoltán önkormányzati képviselő – MSZP,

dr. Hollósi Antal önkormányzati képvise-

lő – Fidesz.

AD4.

Idézet a Magyar Nemzet Online április

17. számából: „A Fidesz Újpesti Szerve-

zet határozottan kiáll az újpesti gyer-

mek és felnőtt szakrendelés megmen-

tése, a privatizáció, a kapacitás-leépí-

tés és az elköltöztetés megakadályo-

zása (mellett)".

Privatizáció: Nagy István szociális al-

polgármester 2008. február 5-i bizottsá-

gi előterjesztésében javasolja az Önkor-

mányzatnak, hogy a felnőtt járóbeteg el-

látást az Önkormányzat vegye át. 

Ámde: Az előterjesztés többek között

a következőket tartalmazza:

„A feladat (ellátásához a)… fedezet

egyrészt önkormányzati hozzájárulás,

másrészt a későbbi tulajdonosi szerke-

zet, a működtetés non profit társaság-

ba vitelével külső forrás bevonását te-

heti lehetővé.” Ki akar privatizálni? Dr.

Varga József igazgató úr a bizottsági

tárgyaláson a következőket jelentette

ki: „A feladat ellátása során elkerülhe-

tetlen külső pénzügyi forrás bevonása”.

Ismét fel kell tenni a kérdést: Ki akar

privatizálni?

Az alpolgármester úr által készített

előterjesztés szerint „az ingatlan (azaz

a nyolcszintes épület) és a gép- esz-

közpark felújítása … öt éven keresztül

évi 100 millió forint (ez valójában évi

200 millió minimum) fejlesztés- beru-

házást igényel)”.

Összerakva a dolgokat: elsősorban az

önkormányzat átveszi a feladatot és az

ingatlant, másodsorban ráfordít 500

(egy szakvélemény szerint 1000) milli-

ót majd harmadsorban az Önkormányzat

a szakrendelőnek „a működtetés non

profit társaságba vitelével külső forrás

bevonását teheti lehetővé.” Íme, a meg-

oldó képlet: Először átvenni a szakren-

delőt az Újpesti Önkormányzat tulajdo-

nába, aztán ráfordítani sok százmilliót,

netán akár egymilliárdot az Önkor-

mányzat kasszájából, majd a szakren-

delő non profit társaságba vitelével,

külső forrás bevonásával privatizálni!

AD5.

A kiáltvány szerint a szakrendelők átvé-

telének anyagi és szakmai feltételei

adottak Újpesten. Ami az anyagiakat il-

leti: A felnőtt szakrendelő nyolcszintes

épületének felújítási költsége az elké-

szült szakvélemény szerint kb. 1000

millió, azaz egymilliárd forint. Ez a teg-

napi ár! A kisebb rákospalotai szakren-

delő fenntartási költsége évente 250

millió forint. Ezeket az összegeket az

Önkormányzat csak más ágazatok (ok-

tatás, szociális ellátás, városfenntartás,

civil szervezetek támogatása, kulturális

tevékenységek támogatása) működte-

tésének nagyon jelentős, drasztikus

korlátozásával tudná előteremteni. 

A felnőtt és a gyermek szakrendelők

újpesti átvételének és működtetésének

pénzügyi fedezete nincs meg. Aki ennek

ellenkezőjét mondja, az szándékosan

csődbe akarja vinni az Újpesti Önkor-

mányzatot, és az elégtelen finanszírozás

következtében a szakrendelőket, és ak-

kor tényleg csak egyetlen út marad: a

privatizáció. Hát ezt akarjátok?

Ami szakmai feltételeket illeti: Az

Önkormányzat ilyen jelentős feladatnö-

vekedésének szakmai feltételei az ön-

kormányzaton belül nem állnak fenn.

Sem szervezetünk nincs hozzá, sem a

szervezet működéséhez szükséges sze-

mélyi feltételek. A szakmai háttér tehát

semmilyen tekintetben nem áll rendel-

kezésre!

Sem én, sem sokan mások az Önkor-

mányzatból nem akarják a szakrende-

lők privatizálását, mert annak egy

újabb elkülönülés lenne a következmé-

nye, azaz lennének kevesek, akik meg

tudják fizetni, s lennének sokan, akik

nem tudnák megfizetni a megfelelő

szintű egészségügyi szolgáltatások

árát. És nem akarunk kárt okozni sem

Újpest lakosságának, sem az Önkor-

mányzatnak!

AD6.

Kiáltvány: „…ha az emberek összefog-

nak, képesek megvédeni magukat a

politika túlkapásaival szemben.” Talán

így van, talán nem, bár jelen történel-

münk utolsó néhány éve cáfolja a mon-

dat igazságát. De addig semmiképpen

nincs így, amíg egyes kedvenckék a po-

litika részéről olyan privilégiumok élve-

zetére kapnak sunnyogva, eltitkolva tá-

mogatást, amire semmi joguk nincs, és

amit más nem kap meg. Mert, ahogy

nem jogosult egy intézményvezető és

baráti társasága az Önkormányzat kasz-

szájából fizetett két és félmillió forin-

tért privát angol nyelvleckét venni,

ugyanúgy nincs joga hallgatni egyetlen

újpesti fővárosi képviselőnek sem, ami-

kor a Fővárosi Közgyűlés vagy annak

valamely bizottsága Újpest alapvető ér-

dekeit sértő intézkedést hoz. És én is

úgy gondolom, össze kellene fogni.

Wintermantel Zsoltnak, Hock Zoltánnak,

Szalkai Istvánnak a Fővárosi Közgyűlés-

ben, Újpest védelmében és Újpest érde-

kében. És nekünk is össze kell fogni

mind a százezrünknek itt Újpesten. De

ahhoz nem pártpolitikát kellene folytat-

ni, hanem használni a józan eszünket.

Újpest, 2008. április 19.

Dr. Derce Tamás 
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kell számolnia. Továbbá az átvételi szándék mellett egy rejtett privatizációs szán-

dékot is sejthetünk. Ezzel sem értünk egyet!

Amennyiben az egészségügyi járóbeteg szakellátást és a gyermekorvosi szakel-

látást Újpest Önkormányzata átvenné a Fővárosi Önkormányzattól, úgy kevesebb

pénz jutna: közterek, parkok felújítására, közterületek rendben tartására, sportpá-

lyák építésére, idősek átmeneti otthonára, jelzőrendszeres szolgálat kiépítésére.

Nem megkerülhető az sem, hogy ebben az esetben forráselvonásra volna szük-

ség az újpesti iskoláktól, bölcsődéktől, a városfejlesztésre elkülönített összegek-

ből. Mi ezzel sem értünk egyet! Mi nem kívánunk forrásokat elvonni ezektől a cé-

loktól, sőt a 2008. évi költségvetésében a közterületek fejlesztésére, rendben tar-

tására és városfejlesztésre is lényegesen nagyobb összeget különítettünk el, mint

korábban. Megjegyezzük, hogy az újpesti felnőtt és gyermek szakrendelő átvéte-

lére az újpesti egészségügyi ágazat politikai vezetése személyében sem alkalmas,

és részben ebből adódóan a szervezeti háttér sincsen kialakítva. Úgy gondolom,

hogy minden olyan javaslat, mely a felnőtt és gyermek szakrendelő átvételére irá-

nyul csak „handa-bandaként” jellemezhető.

Önkormányzatunk álláspontja az, hogy Fővárosi Önkormányzat, mint a jelenlegi

törvényes fenntartó a szakrendelőket továbbra is tartsa fenn, hogy magasabb

színvonalon feleljen meg a betegellátáshoz szükséges követelményeknek, ennek

segítése nekünk is feladatunk. 

Tárgyalások folytak 2008. február 15-én a Főpolgármesteri Hivatalban az újpes-

ti gyermek és felnőtt szakrendelő jövőjéről. A jelenlegi gyermekszakrendelő te-

kintetében olyan megállapodás körvonalazódik, hogy az Újpesti Önkormányzat

megkapja tulajdonba a Jókai utcai gyermekszakrendelőt, melynek fejében vállalja,

hogy a Pozsonyi úti orvosi szakrendelőre emeletráépítéssel új gyermekszakren-

delőt alakít ki. Így egy a kor színvonalának megfelelő ellátáshoz szükséges új

gyermekszakrendelő épülhet meg, megfelelő műszerparkkal. 

Mi nem „handa-bandázunk” hanem cselekszünk! Új gyermekszakrendelőt kívá-

nunk építeni, úgy, hogy az fenntartható és finanszírozható legyen, hogy megfelel-

jen a kor színvonalának, hogy Újpest gyermekei magas színvonalú ellátásban ré-

szesülhessenek, nem pedig egy lerobbant, lepusztult épületben kapjanak ellátást. 

A pártpolitika és a „handa-banda” helyett, lokálpatrióta politikára, munkára és cselek-

vésre van szükség és mi ezt tesszük az Újpestiekért! A mi álláspontunk szerint Újpestnek ne

csak Nagyvárosi múltja, hanem Nagyvárosi jövője is legyen. Ahogyan a „Nagyvárosi jö-

vő” és az új Főtér program elválaszthatatlan, úgy nagyvárosi jövőképünk elengedhetet-

len része az új gyermekszakrendelő megépítése is. Munkánkat, erőfeszítéseinket az új

gyermekszakrendelő megvalósítására indokolt koncentrálnunk, kérjük az Újpestieket, hogy

ezen előremutató lokálpatrióta elképzeléseinkben támogassanak bennünket. 

Dr. Trippon Norbert 

gazdasági alpolgármester



Fontos év a 2008-as a városrész éle-

tében…

– Valóban nagyon fontos. Az elmúlt ne-

gyed század alatt Káposztásmegyer nagy

utat tett meg idáig. Legfontosabb célunk

– természetesen az itt lakókkal együtt –,

hogy a városrész minél élhetőbb és fej-

lődőképes legyen. Május 17-én azonban

az eltelt időre fogunk megemlékezni.

Hogyan idézik fel az akkori idők han-

gulatát?

– Egy kis túlzással azt mondhatnám,

hogy akik kilátogatnak a rendezvényre,

azok 1983-ban találják magukat. A Ju-

bileumi Káposztásmegyeri Nap egy iga-

zi retro party lesz. Megpróbáltunk olyan

programot összeállítani, amely valóban

visszahoz valamit a 25 évvel ezelőtti

időkből.

Konkrétan?

– A nagyszínpadon a gyermekeknek

Halász Judit ad koncertet, majd egy ze-

nei időutazás keretében a jelen nép-

szerű popdalait a Neoton és az ABBA

slágerei követik. A műsorvezető B.

Tóth László lesz. Végül a Dolly Roll élő

koncertje a ‘80-as évek igazi magyar

rock and roll zenéjét szólaltatja meg.

Mindezt korhű divatbemutató egészíti

ki, de számtalan egyéb program is szí-

nesíti a palettát. Lesz Trabant-bemu-

tató, TV Maci sátor, retro játékok és

sok-sok egyéb érdekesség. Természe-

tesen azokra a fiatalokra is gondol-

tunk, akiknek a ‘80-as évek már törté-

nelem. Őket az elmaradhatatlan

rodeóbika, trambulin és szumó várja.

Fontos, hogy a programjaink mind-

mind ingyenesek, kivéve a vidámpar-

kot és a persze büfét.

Apropó büfé: még Bambi is kapható

lesz?

– Az nem, de a büfé is sajátos árukíná-

lattal érkezik. Lángost, sült kolbászt,

hagymás zsíros kenyeret, Traubit, Kő-

bányai sört lehet majd kapni, igaz saj-

nos nem az 1983-as árakon. 

Sportprogramok is várhatók?

– A Futó- és Kerékpáros Fesztiválon

kívül természetesen most is kínálunk

más izgalmas sportlehetőségeket.

Idén a polgárőrség jóvoltából a ke-

rékpárosok és görkorcsolyások mér-

hetik meg a gyorsulásukat és a se-

bességüket, lesz floorball-bemutató,

céllövészet lufikra és gyermek foci-

bajnokság is. A két legkiemelkedőbb

sportesemény azonban vitathatatla-

nul a nagyszabású ún. dirt kerékpáros

ügyességi verseny és az esti K1 be-

mutató, ez utóbbihoz nem kisebb

személyiségeket próbálunk meg-

nyerni, mint Karacs Attila és Bárdosi

Sándor. – H. P.

Minden újpestit és káposztásmegyerit

szeretettel várunk, ünnepeljük együtt

minél többen ezt a jeles évfordulót!

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  ápr i l is  25.
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Idén huszonöt éve, hogy 1983-ban lerakták Újpest legfiatalabb

városrészének, Káposztásmegyernek az alapjait. Május 17-én, az

évforduló alkalmából, a Településrészi Önkormányzat legnagyobb

rendezvényével, a – Jubileumi – Káposztásmegyeri Nappal az akkori

idők hangulatát szeretné felidézni. Hogy hogyan, arról Boruzs

Andrást, a részönkormányzat elöljáróját kérdeztük.

Jubileumi futóverseny
retro-partyval

RendezvényRendezvény
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zzel a gesztussal Újpesten meg-

honosodott az egyetemi képzés.

Azóta már eltelt tíz év, több mint

600 fiatal vette át diplomáját,

nemrégiben megalakult az öregdiákok

egyesülete. Az jogi képzés újraindítá-

sának tizedik évfordulóján emlékülést

tartott minap a Kari Tanács Gödöllőn, –

ott készült fotó illusztrációnk is – ame-

lyen a visszatekintés mellett emlék-

gyűrűt adományozva mondtak köszö-

netet mindazoknak – köztük újpesti ön-

kormányzati vezetőknek: dr. Derce Ta-

más polgármesternek és Hock Zoltán-

nak, az önkormányzat korábbi alpolgár-

mesterének –  akik az egyetem egy év-

tizeddel ezelőtti újpesti megtelepedé-

sét segítették. Dr. Máthé Gábort, az ál-

lam-és jogtudományi kar dékánját,

egyetemi docenst, múltról, jelenről, jö-

vőről egyaránt kérdeztük. 

– Úgy gondolná az ember, hogy egy

nagy múltú egyetem életében tíz év

olyan röpke idő, hogy szinte észre sem

lehet venni… Vagy mégis?

– Az 1998-ban újjáalapított Állam-és

Jogtudományi Kar jogelődjének ere-

dendően az 1831-ben alakult Kecske-

méti Református Akadémiát tekinti. A

Károli Gáspár Református Egyetem cél-

ja az volt, hogy a nagy múltú református

kollégiumok hagyományait folytatva, a

lelkész képzés mellett, több tudomány-

területen és több tudományágban foly-

tasson egyetemi és főiskolai alapkép-

zést. Kecskeméten az oktatói és egyéb

körülményeket azonban realizálni nem

lehetett, így az egyház budapesti egye-

temi székhelyet választott. Hogy ez a

székhely az állam-és jogtudományi kar

esetében Újpest lett, ezt egyértelműen

az újpesti városatyák pozitív hozzáállá-

sa döntötte el annak a tárgyalássoro-

zatnak a legvégén, amelyek Barátossy

Jenő főtitkár úrral és Hegedüs Lóránt

püspök úrral folytak. A térítésmentesen

biztosított épület számunkra a jogász-

képzés újraindítását jelentette, s ezt a

mai napig óriási lehetőségként és

különösen nagyra értékeljük. Ismere-

tes, minden református egyházkerület-

nek megvan a hittudományi képzése.

Esetünkben a dunamelléki egyházkerü-

let, amelyhez  az állam-és jogtudomá-

nyi kar, valamint a bölcsészettudomá-

nyi kar integrálódott universitásszá. Ez

egyedülálló, bölcs  kezdeményezése volt

a református világnak, s tegyük hozzá:

egyben költséges vállalkozása is. 

– Az eltelt tíz évben a Viola utcában

még egy épülettel egészült ki az egye-

tem épülete, és a városrész más pontján

is rátalálunk a cégtáblára…

– Valóban, egy évtized ebben is fejlő-

dést hozott. Jelenleg kétezer hallgatónk

van, az eredetileg átadott épülettömböt

hamar kinőttük. A szemközti ingatlant, az

úgynevezett „B” épületet az intézetek,

tanszékek házának nevezzük, átadásával

arra nyílt lehetőségünk, hogy tovább ja-

vítsunk az oktatás feltételein, az előadó-

termek számát tudtuk növelni. A Nyár ut-

cában újjávarázsoltuk és kollégiummá ala-

kítottuk át a korábbi pedagógusszálló

épületét. A kollégium gyönyörű lett, tradi-

cionális hangulatában is tökéletes. Vége-

zetül említem, hogy a Nyár utcában lévő

Kisebbségek házának használatba adása

folyamatban van. Itt elsősorban a tovább-

képzéseket, másoddiplomás képzéseket

tervezzük, valamint ide telepítjük több

mint ötven számítógépes „állás” kialakí-

tásával  az informatikai könyvtárunkat.

– Említette az imént, hogy kétezer

hallgatójuk van, milyen képzés folyik a

karon és van-e olyan szakterület, amely

kiemelt jelentőséggel bír?

– Az állam-és jogtudományi karon

160-as létszámmal alapoztuk eddig az

évfolyamokat, már ami a nappali, 5

éves egyetemi képzést illeti. Emellett

200 fős levelező- és másoddiplomás

évfolyamaink is vannak. Ez egy optimá-

lis létszám, feltétlenül előnye a fakul-

tásnak. Lényegesnek tartom, hogy a

karon egységes állam-és jogtudományi

képzés keretében a hagyományos bíró,

ügyvéd, ügyész pályákra felkészítés

mellett a közszektor igazgatási és a ver-

senyszféra jogintézményei felé is nyi-

tottunk olyan alternatív tárgyakkal,

mint például szervezés, informatika,

pénzügy, az adó-, költségvetési jog ok-

tatásával, amelyek  a modern állam

szakigazgatás területeinek tudományos

megalapozottságát biztosítják. Végül,

de nem utolsó sorban lényegesnek tar-

tom, hogy mivel a mobilitás biztosítása

minden egyetem feladata, a másutt

diplomázók átképzését az államigazga-

tás és a jog szertágazó világára minél

nagyobb számban segítsük. 

– Van-e visszajelzés a végzettek pá-

lyafutásáról?

– Igen, többféle módon is. A Károli

Egyetem a Pázmány Péter Katolikus

Egyetemmel közösen karrierirodát mű-

ködtet, ahol szociológiai felmérésekkel

is vizsgálják a végzettek munkába állá-

sának tapasztalatait. Éppen a tízéves év-

forduló kapcsán megsokasodtak a karra

közvetlenül érkező visszajelzések, vég-

zett diákjaink fele közvetlenül is kapcso-

latban áll velünk. Amellett, hogy létre-

hozták az öregdiákok egyesületét, el-

mondásukból kitűnt: ügyvédbojtárként,

hivatalnokként, a pénzügyi világ több

területén, a közigazgatásban, –  minisz-

tériumi kabinetfőnökként is – egyaránt

helyt állnak. Örvendetes tapasztalat,

hogy munkájuk során  tartják a kapcso-

latot egymással, szakmailag biztos pon-

tot jelent, ha egy-egy ügyben konzultál-

hatnak egymással. Nem a mögöttes gon-

dolatokat, egymás kijátszását, hanem

éppen ellenkezőleg a stílust, az elegan-

ciát, a segítőkészséget keresik és talál-

ják meg a személyes kapcsolataikban,

egymásban. Ez is a protestáns etika ré-

sze, amikor az emberi kapcsolatokban

nem a politikai hovatartozás dominál,

hanem az erkölcsiség és a szakma.

– Milyen jövője van  az egyetemnek itt

Újpesten, és várossal való kapcsolatukban? 

– Az egyetem újabb fakultás indítá-

sát nem tervezi. Építkezni a meglévő

alapokon fog a jogi kar  a bölcsészettu-

dományi – és a hittudományi karral

együtt. Ha ez sikerül, akkor 5-10 év

alatt egy nemzetközi campussá nőhet az

egyetem. A fővárosi kerület, mint

korábbi történeti város, nagyon sokat

áldoz az egyetemre, ezért vissza is kell,

hogy kapjon annak szellemi kisugárzá-

sából. A közeli Németország példái is

bizonyítják: a városok beengedték az

egyetemet, majd „körbenőtték” és az

egyetem integrálódott a városban. Erre

találunk üdvözítő  példát Újpesten is.  

– BANGHA KATALIN 
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Valamivel több mint tíz esztendővel ezelőtt messzeségbe tűnő

időtávlatnak tűnt  az az ötven évnyi időtartam, amelyre Újpest Ön-

kormányzata a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és

Jogtudományi Kara  számára térítésmentes használatba adta a Viola

utcai Általános Iskola egykori épületét.

Károli Egyetem:  

Múltja, jelene, jövője
is Újpesthez köti

Dr. Máthé 
Gábor
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HelytörténetHelytörténet

A hetvenes évek. Egy újpesti kisvendéglőben

üldögél Árkus József (éppen kiment…, azért

nem látszik), felesége Árkusné Bedecs Éva,

újságíró, később a félmilliós példányszámú

Családi Lap szerkesztője. Mellette ül apám,

Mikes György, a Ludas Matyi főszerkesztő-

helyettese, a televíziós Humoristák Klubjának

elnöke. Mellettte legjobb barátja, szerző- és

fellépőtársa, Somogyi Pál. A Rádiókabaré állandó szereplői és szóvivői. Hajdanán hét-

főnként még nem volt tévéműsor, minden hónap első hétfőjén az egész ország a Kossuth

Rádión hallgatta a Rádiókabarét. Apám és humorista barátai, Árkus, Ősz Feri, Somogyi

Pali, Soós Bandi, Peterdi Pali, Radványi Barna voltak a rádiókabaré sztárjai. Ma már egy

sem él közülük. Mifelénk a mosónők és a humoristák korán halnak.

Somogyinak volt egy ócska Volkswagenje, apámmal azzal haknizták végig az országot.

Somogyi szivarozott, apám pipázott, dohánytól és pálinkaszagtól bűzlött a kocsi. A pálin-

kaszag apám táskájából terjedt, mindig hordott benne egy fél lityiset, s mellette egy ma-

rék szárított cseresznyepaprikát, mert még a mákostésztát is méregererősen szerette. A

cserkóból pedig néha húzott egyet. Ha véletlenül a rendőrök leintették a kocsit, rögtön

megszondáztatták Somogyit, a sofőrt, olyan cefreszag volt az autóban. De hiába, Somo-

gyi soha nem ivott egy kortyot sem, a zéró tolerancia híve volt már akkor is. Apámat, mint

utast, hál’isten nem szondáztatták. Egyszer egy téli ködös éjszakán, a magyar rónán, vala-

hol eltévedtek, sehol, senki, végül egy sorompó állta el az útjukat. Megálltak és szépen ki-

vártak vagy tíz percet, mire a sorompó kinyílt és apámék behajtottak egy gyárudvarra. Ősz

Feri egy mustársárga Skodával rendelkezett, némi kis italozás miatt elvették a jogsiját há-

rom hónapra. Erre az időre én lettem a csapat sofőrje, volt időm, lógós egyetemista vol-

tam. Akárhányszor mentünk az országúton és találkoztunk egy szovjet katonai konvojjal,

amely nyugat felé tartott, Ősz Feri mindig kikiáltott nekik: Iván, nem arra van Moszkva!

Az egyetem elvégzése után, 1974-ben nősültem, természetesen egy ősújpesti lányt

vettem el. Nagyszülei és szülei a Rózsa utca 18-ban laktak, amíg a lakótelep építése el

nem söpörte a kis házat. Apósom a klasszikus újpesti szakmát űzte, asztalos volt, felesé-

gem nagyapja is, kivéve 1945 előtt, mert akkor alig dolgozott, ha belépett egy céghez,

rögvest sztrájkot szervezett és kirúgták. Két kirúgás között a nagymama tartotta el a csa-

ládot, gazdagéknál takarított, mosott, vasalt, s kegyelmeséktől vitte haza vacsoráját.

Véletlenül, a családi iratok böngészése közben, kezemben akadt egy érdekes doku-

mentum. Leendő apósom, Majláth Mihály, mint az újpesti választókerület elnöke meg-

bízza nagyapámat, Müller Jenőt, a 9-es szavazatszedő bizottság elnökének. Milyen fu-

ra az élet. Nem is ismereték egymást, s nem is gondolták, hogy az utóbbi unokája ve-

szi majd el feleségül az előbbi lányát. Még hosszasan tudnék írni a „nagycsalád” új-

pesti kötődéseiről, de azt hiszem egyelőre elég lesz ennyi is. Remélem a sorozatom-

ból kiderült, hogy két szerelmem van: az egyik a nejem, a másik Újpest. Még szeren-

cse, hogy csak az utóbbi 100 éves. – MAJLÁTH MIKES LÁSZLÓ

HIRDETÉS

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Ú J P E S T I  N A P L Ó

Egy ősújpesti család emlékkönyvéből (10.)

100 éves szerelem
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T Á R S A S H Á Z A K
közös képviseletét, 

könyvelését vállaljuk
B.I.F. BUDAPEST KFT

Tel: 30/280-1615 • 70/408-2026
e-mail: bpingatlan@freemail.hu

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

Újpesten, a Megyeri út-Váci út 

közötti területen, 

a „Nagyváradi-liget” lakóparkban

bérbe adunk 1.000 Ft/nm áron 

egy 103 nm-es 4 szobás lakást,

eladásra kínálunk egy 

új építésű 111 nm-es 

3+2 fél szobás tetőtéri lakást,

A Megyeri úton egy 62 nm-es 

2 szobás használt lakást,

valamint az alábbi 

üzlethelyiségeket:

Árpád út 56.          300 nm

Mártirok u. 58.      923 nm

Aradi u. 43.            238 nm

Liszt F. u. 23/c         57 nm

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. Telefon: 369-8155

HirdetésHirdetés
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INGATLANT ELAD
� Vécsey utcánál eladó önálló ház, 120 nöl telekkel, fsz:
112 nm, 3 szoba, kívül-belül igényesen felújítva, tetőtér
beépíthető (+3 szoba), 2 kocsinak fedett beálló. Irányár:
54,5 Mft. Tel.: 30-20/77-003

� Újpest villanegyedében 250 m2-es családi ház,150 nöl-
es  telken, eladó. Ár: 60 MFt Tel.: 06-30-9213-154 

� Dunakeszin, nyugodt csendes környezetben, újépíté-
sű,mediterrán jellegű 170 négyzetméteres, alápincézett
ház eladó. A nappalihoz és az emeleti szobákhoz fedett te-
raszok tartoznak gyönyörű kilátással. A ház nem tetőteres.
Ár 45 mill. Ft. Tel.: 06-30/900-7252

� Újpest Központban, Deák utcában, 73+10 nm-es, 2,5
szobás földszinti, téglaépítésű, cirkófűtésű, fenyőkertes,
csendes, vállalkozásra alkalmas lakás, beépíthető tetőtér-
rel, négylakásos társasházban 19,5 MFt-ért eladó. Tel.:
06-20-334-4628

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

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

� Nyár utcában eladó egy tíz emeletes panellakás negye-
dik emeletén 2+két fél szobás 58m2 napfényes étkező
konyhás egyedi fűtéses igényesen felújított lakás. Irány-
ár: 12 MFt. Tel.:  06-30-325-9700 (este); 06-30/437-
2129 (egész nap)

� Izzó lakótelepen , az Ugró Gyula soron 2+1 félszobás
földszinti lakás tömbfűtéses házban eladó. Irányár: 12,2
MFt. Tel : 06-30-415-2586 

� Újpesten, központhoz közel 54 m2-es, 1+2 fél szobás,
felújított fürdő, járólap, parketta, nyílászárók, erkélyes,
parkra néző, emeleti panel lakás eladó. Ingatlanosok és
csak nézelődők kíméljenek. Irányár: 11,8 MFt Tel.: 06-70-
606-0011

� Újpesten, az Attila utcában, parkra néző 1,5 szobás tég-
laépítésű, felújított, gázos, II. emeleti, erkélyes, pinceré-
szes 46 m2-es lakás, új bútorral eladó. Ár: 12 MFt. Tel.: 06-
30/854-2751

� Fóton, Bp-től 8 km-re, 400 nöles gondozott telek, sze-
rény kis faházzal, 2 fúrt kút, villany van,  családi okok mi-
att eladó.  Irányár: 4.8 MFt. Tel.: 06-20/3252-854

� Rákospalota kertvárosában, 3,5 szobás családi ház el-
adó. Telek 446 m2. Alapterület 133 m2. Fűtés cirkó. Iskola,
óvoda Közel. Ár: 42 MFt. Tel.: 06-20/316-7041

� Újpesten, az Izzó lakótelepen eladó egy 3. emeleti, vi-
lágos, egyedi fűtéses, 54 m2-es, nem panel lakás 12 MFt
készpénzért. Tel.: 06-20/490-4721

� Újpesten a Zrínyi utcában hat lakásos rendezett udvar-
ban lévő, négy éve felújított másfél szobás verandás ház-
rész, tulajdonostól eladó. Közös költség nincs. Irányár: 13
MFt. Tel : 06-20-520-6690 

� Eladó Mogyoródon, Fóthoz közel, 1070 m2-es bekerí-
tett zártkert. Gyümölcsfák, szőlő, faház, terasz, pince, fúrt
kút, villany van. Gáz az utcában. Irányár:  4,7 MFt. Tel.:  06-
20-492-5943

� Erdőkertesen 187 nöl telek, 45 m2-es faházzal, sürgő-
sen eladó tulajdonostól. Telefon: 06-70/366-4277; 389-
0675

� Újpest központban tulajdonostól eladó egy 53 m2 (+er-
kély ) 2 szoba hallos panellakás. Irányár:  10,9 MFt. Tel.:
06-30-829-1837 

� Újpest kertvárosában 35 m2 beköltözhető komfortos
családi házrész eladó. Közös költség minimális. 20 m2 ga-
lériázható szoba, konyha, fürdőszoba, tároló 5 m2 pince-
rész, beépíthető padlástér, udvarrész. Ár:  8.9 MFt Tel.: 06-
20-234-7352

� Veresegyházon, a tónál 77 nm-es, tetőtérbeépítéses
családi ház, 1+2 félszobás, 150 nöl  telekkel eladó. Irány-
ár: 19,9 MFt.

� Újpesten, az Ugró Gyula soron eladó egy 67 m2-es, 2+1
félszobás, amerikai konyhás, nagy fürdőszobás, felújított
7. emeleti panellakás, 9 m2-es erkéllyel (szép panoráma).
Irányár:  14,2 MFt. Tel.: 06-30-44-88-322

� Eladó Újpesten, a Szigeti József utcában 2 fél szoba, ét-
kezős I. emeleti 71 m2-es panellakás. Irányár: 11,3 MFt.
Vagy hosszú távra bérbeadó havi 60,000.-Ft + rezsi. Tel.:
06-30/646-9047 

� Eladó Nyár utcai, keleti fekvésű 67 m2-es, 1+3 félszo-
bás felújított, átalakított lakás négyemeletes házban. A
lakásnak nincsen falszomszédja, ablakai minden oldalra
nyílnak. A félszobák külön bejáratúak. Tel.: 06-20-442-
5929

� Újpest Városközpontban, metro közelében, zöld
udvaros társasházban eladó 70 m2-es, földszintes,
tetőtérbeépítéses, felújított öröklakás (szélső házrész),
kis kertrésszel, önálló pincével 16,9 m. Ft. irányáron. Tel.:
06(20)324-9108

�� XV. kerületben, Mézeskalács téren, 56 m2-es, 1+2 félszo-
bás, VII. emeleti, jó állapotú lakás, szép környezetben, jó ki-
látással eladó. Tel.: 06-20-374 -9174

�� Újpesten, a Perényi Zsigmond utcában eladó egy tégla-
építésű, III. emeleti lakás. Garázs bérelhető! Tel.: 06-20 -
374 -9174

�� Újpesten, az Ugró Gyula utcában, 67 m2-es, nagy erké-
lyes, jó elosztású, felújított lakás, zöldövezeti részen eladó.
Tel.: 06-20/335-9009

�� IV. Nádor u. mellékutcájában, 513 m2-es telken, 120 m2-
es, 3 szobás, 2 lakássá alakított, cirkófűtéses családi ház, 18
m2-es garázzsal, 55 m2-es raktárral, tárolókkal eladó. El-
adási ár: 34,9 MFt. Tel.: 369-5214

�� IV. Szigeti J. utcában,  X emeletes panelház IX. emeletén,
36 m2-es, 1,5 szobás,  igényesen felújított, (egyedi  terve-
zésű beépített konyhabútor, légkondi, biztonsági ajtó, par-
ketta,) keleti tájolású, társasházi öröklakás  eladó. Eladási
ár: 9,9 MFt Tel.: 06 20/391-5546

�� XIII. ker.  Tisza utcában, 3 emeletes, felújított, téglaépí-
tésű társasház földszintjén, 47 m2-es, 2 szobás, gázkonvek-
toros fűtésű, alacsony rezsijű, csendes, jó közlekedésű,
összkomfortos öröklakás eladó. Eladási ár: 13,9 MFt. Tel.:
06 20/391-5546

�� VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE! IV., Elem utcában, 405 m2-es
telekrészen, 104 m2-es utcai portálos üzlethelyiség, raktár-
ral, szociális blokkal eladó. Irányár: 23 MFt. Tel.: 369-5214

�� VÁLLALKOZÁSNAK, ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK, TÖBBGENERÁ-
CIÓS CSALÁDNAK, RENDELŐNEK, IRODÁNAK IS KIVÁLÓAN AL-
KALMAS INGATLAN!!! XV. Litva utcában, 872 m2-es
összközműves telken, 2 db kétszintes családi ház eladó. I.
Szerkezetkész, alápincézett, 5 szobás, 225 m2-es nagy te-
rasszal. Eladási ára: 49 MFt II. Két generációs, kétszintes,
132 m2-es, 4 szoba hallos, duplakomfortos kiváló állapotú
családi ház garázzsal, pincével eladó. Eladási ár: 59 MFt.
Tel.: 369-5214

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

�� Fóton, REKLÁM ÁRON, azonnal beköltözhető, 228 m2-es
gázfűtésű, duplakomfortos, kétgenerációs, tehermentes,
stabil téglaház, garázzsal, kocsibeállási lehetőséggel eladó.
ÚJPESTI LAKÁSOKAT BESZÁMÍTUNK! Irányár: 26,5 MFt. Tel.:
06- 20/417-1375.

INGATLANT CSERÉL
� Eladó, vagy május 1-től kiadó, minimum egy évre
Káposztásmegyer I-en a Járműtelep utcában, háromeme-
letes cseréptetős panelépületben 36 nm-es, egyszobás,
összkomfortos garzon, bútorozatlanul. 40.000,-Ft/hó+re-
zsi Tel.: 06-30-951-2953

� Önkormányzati 50 m2-es, 2 szobás lakásomat elcseré-
lem kisebbre Újpesten. Káposztás megyer nem kell. Tel.:
06-30-494-4572  ;  370-6340 

INGATLANT VESZ
� A IV.kerületben eladó, 2 szobás lakást keresek,tégla
házban. Gyurkó Melinda. Tel.: 06-30-239-6175

INGATLANT BÉREL
� Kiadó lakást keres fiatal pár Újpesten. Nem panelt.
40.000,-Ft körüli árért. Tel.: 06-20-385-5675

INGATLANT KIAD
� Kiadó egy körúti,berendezett garzon öröklakás. Tele-
fon: 06-30-293-3077

� Újpest legszebb helyén, autóbusz megálló közelében,
38 m2-es, 1 szoba komfortos külön bejáratú családi ház-
rész, kerthasználattal, gépkocsi beállási lehetőséggel
hosszútávra kiadó. Bérleti díj: 60.000,-Ft./hó+rezsi Tel.:
06-20-594-7137

� Újpesten, a Megyeri-Fóti sarokhoz közel,egyszobás,
összkomfortos, bútorozott lakás kiadó. Telefon:  06-20-
373-3237

� Újpesten az Erzsébet utcában, másfél szobás, 35 m2-
es, felújított, bútorozott, vízórás panellakás hosszútávra
június elsejétől kiadó 55 ezer Ft/hó+rezsiért. Kaució: 2 hó-
nap. Érdeklődni:  06-30/564-8024

GARÁZS, TEREMGARÁZS
� Újpesten a Káposztásmegyer u. 14-ben  GARÁZS EL-
ADÓ! Tel.: 233-1244  ; 06-30-541-8485

� A József Attila utca18. sz. teremgarázsban egy gépkocsi
beálló hely kiadó. Érdeklődni a 06-30-951-4679 telefo-
non lehet.

OKTATÁS
� Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, érettségi
(közép-és emeltszinten) felkészítést vállal középiskolai
tanár. Tel.: 06-30-747-5869 

� Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások
részére szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-9590-
134  

� Németből korrepetálás, felzárkóztatás és nyelvvizsgára
felkészítés középiskolásoknak és felnőtteknek az Árpád
hídnál fiatal tanártól. 1800,-Ft/45 perc, vagy 3000,-
Ft/90 perc. Tel : 06-30-651-0060 (Németh)  

� Egyetemista lány óvodás vagy általános iskolás gyere-
kek angol oktatását, korrepetálását vállalja hétvégén. Tel.:
06-70-500-4951

SZOLGÁLTATÁS
�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! (Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Normende, Dual, Schneider, Vestel) Tel.: 06-20-
471-8871

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

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

�� Szigeti Mihály és Társai Bt. Tetőfedő, ács, bádogos munkák.
Parketta, kültéri faburkolatok fektetése. Gipszkarton rendszerek
építése. Telefon: 06-20-354-7137, 06-30-603-1146

�� Autó karosszéria munka! Törött, korrodált gépkocsik ja-
vítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30-932-8305

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

�� Kiskereskedőknek: EU-ból származó, új, márkás, kiváló
minőségű ruházati termékek, fürdőruhák kivételesen ked-
vező áron kaphatók nagykereskedésünkben. Tel.: 06-70-
504-5335

�� Gépkocsijával, bútorával kapcsolatosan nagy értékű fo-
gyasztói kár érte?! Van megoldás! Újpest központban fordul-
jon szakemberekhez! (fogyasztóvédelmi szakértő, ügyvéd,
igazságügyi közvetítő) Tel.: 06-302-164-102 (időpont egyez-
tetéssel) Honlapunk: www.fogyasztovedelem.virtus.hu

�� Ingatlan tulajdonosi, válás, vagyonmegosztási per előtt
áll, orvosi műhiba, hagyatéki jogvitája van? Az Érdekvédel-
mi pont neves szakemberekkel segíti Önt Újpest központjá-
ban! Tel.: 06-302-164-12, rögzítő: 3-694-235
http://www.eumediator.5mp.eu http://www.mag-
yarbirosagok.virtus.hu

� Víz, gáz -készülékszerelő mester, javítást, felújítást,
berendezési tárgyak, vízórák cseréjét vállalja garanciával.
Ingyenes kiszállás. Tel.:  06-20-968-2509

ÁLLÁST KÍNÁL
�� Újpesti óvoda gyakorlattal rendelkező óvónőt keres
2008. augusztus 25-i kezdéssel. Tel.: 06-30-211-1182

�� Jól képzett varrónőt keresek állandó vagy bedolgozói
munkára. Tel.: 369-1549

�� Nyugdíjas hölgyet telefonos kapcsolattartónak felve-
szünk. Érdeklődni 10-15 óra között. Tel.: 06-20-206-6015

�� Újpesti Gyermekotthon szakképzett gyermekfelügyelőt,
gyermekvédelmi asszisztenst, dajkát keres pályázat útján. In-
formáció: 06-1-379-3246; E-mail: kornis.titkarsag@t-
online.hu Postacím: 1042 Budapest, Árpád út 199.

� Újpest SZEI. határozott időre, közalkalmazotti jogvi-
szonyba, 2 fő főállású „szociális segítőt” keres, szociális
asszisztensi végzettséggel. A szakmai önéletrajzot postai
úton az Újpest SZEI. 1325 Budapest, Pf. 116. címre kérjük
megküldeni. A borítékra kérjük írják rá „szociális segítő”.
Információ: Burucs Zoltán, a 369-3993-as telefonszámon.

� Újpest SZEI. Idősek gondozóházába, közalkalmazotti
jogviszonyba megszakítás nélküli munkarendbe, 3 fő főál-
lású „ápolót-gondozó”-t keres, az 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 3 számú melléklete szerint (ápoló, szociális ápo-
ló, 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. Őszi Fény idősek klubjába közalkalmazotti jog-
viszonyba,teljes munkaidőben, 1 fő klub gondozót keres, az
1/2000. (I.7. SZCSM rendelet 3 számú melléklete szerint (szo-
ciális gondozó és ápoló, szervező) végzettséggel. A szakmai
önéletrajzot az Újpest SZEI. 1325 Budapest, Pf. 116. címre kér-
jük megküldeni. A borítékra kérjük írják rá „klub gondozó.” In-
formáció: Radvánszki Edit, tel.: 06-20-323-0363.

ÁLLÁST KERES
� Idős Hölgy vagy Úr segítségére lennék (házimunka,
bevásárlás, felolvasás) délutáni órákban. Középkorú
hölgy. Tel.: 06-70-614-3421 

� Gyakorlatias, szorgalmas, korkedvezményes nyugdíjas
nő, irodai munkát vállalna. Titkárnői, ügyintézői gyakor-
lattal, számítógépes ismerettel. Tel.: 06-30-358-5718

� Víz, gáz- készülékszerelő, mestervizsgával, gondnoki,
házfelügyelői, karbantartói munkát keres Újpesten. Tel.:
06-20-968-2509

� Gyerekfelügyelet, vagy 4 órás eladó állást keresek. 49
éves nő vagyok. Tel.: 06-30-358-4638

TÁRSKERESÉS
� 160/65 kg , 64 éves nő megismerkedne hasonló korú fér-
fivel. Becsületes, tisztességes legyen. Tel.: 06-20-208-0215

RÉGISÉG
�� Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papírrégiséget vá-
sárol. Díjtalan kiszállás. Telefon: 332-0243, 06-20-922-0001

EGÉSZSÉG
�� A Görgey úti SZTK-ban végleg leszoktatjuk a dohányzás-
ról biorezonanciás csúcsterápiával, 26 perc alatt. 1 alkalom
elég. Ár: 7.000,-Ft . Időpont egyeztetés: 06-70-271-9867

�� Karcsúsító, cellulit, menedzser, svéd, sport masszázsok,
ajándékkártyák a metrónál! 06-20-318-2008 http://awell-
nessmasszazs.googlepages.com/

ÜDÜLÉS
�� Hotel Solaro** Siófok tavaszi feltöltődés a Balatonnál: 3
éjszaka szállás félpanzióval, wellness belépővel 3 napra –
23.490 Ft/fő. Telefon: 06-30-997-6777 www.solerohotel.hu

� Balatonföldvári víz közeli, „250m” szép, berendezett
nyaralómat és apartmanomat (színes tv,hűtő stb.), kocsi-
beállási lehetőséggel, 2-től 12fő részére tavalyi áron ki-
adom, ha április végéig lefoglalja Ár: 2 300Ft/fő+IFA. Gye-
rekeknek kedvezmény! Tel.: 06-30-293-3077

BARÁTSÁG
� Negyvenesek, ötvenesek, nyugdíjasok, értelmiségi ba-
ráti társasága bővülne intelligens, kultúrált, jószívű, érzé-
keny, humort, kötetlen beszélgetéseket kedvelő embe-
rekkel. Jelige: Barátság 1462 Bp., Pf. 659

BABARUHA
� 6-7 zsák bébi és gyermekruha, költözés miatt egyben,
5.000,-Ft-ért elvihető. Tel.:  06-70-623-8466

VÍZI TÚRA
� Dunai, tiszai, és tengeri vízi túrákhoz, vízi napközihez
gyermek és felnőtt résztvevőket keresek 2008 nyarára.
www.hajosklub.hu Tel.: 06-30-327-0990 

� Kenuval a Dunán, Újpesttől a Vaskapun át a Fekete ten-
gerig. 2008. július 12 -től augusztus 15-ig tartó túrára le-
het jelentkezni. Tel.: 06-30-327-0990;  www.hajosklub.hu

KERTGONDOZÁS
� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gondozá-
sát, füvek és fák telepítését, metszését, nyírását, gyomir-
tást és fakivágást. Vojtkó Mihály Tel.: 06-20-917-6811

TÁRSKERESÉS  
� Egyedülálló 49/163/78 nő társát keresi túrázásra, szó-
rakozásra. Független urat keresek. Dohányzom! Tel.:06-
30-358-4638

VEGYES
� Billenő ajtós 5 x 2,5 m fém garázs szétszerelve (pop-
szegecs), vevő által elszállítva eladó. Személygépkocsi
mentődoboz, elakadásjelző, lábpumpa 1.000-1.000,-Ft,
eladó. Tel.: 389-4880

� Könyveket, (régit, és újat), könyvtárakat vásárolok!
Díjtalanul házhoz megyek! Tel.: 06-20-42-56-437

� Kitüntetést, régi fém-, és papírpénzt, képeslapot, régi
iratokat, katonai felszerelési tárgyakat, fotókat vásárol-
nék. Tel.: 06- 20-264-0116

CSALÁDI ESEMÉNYEK
� Édesanyámnak, Jaczkó Mihálynénak
86. születésnapja alkalmából jó egészsé-
get és sok boldogságot kívánok Éva, vala-
mint Viktor és Tünde.

„Önmagunk megismerése a legnagyobb
utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a
legtanulságosabb találkozás” Szerencsi
Pétert, ballagása alkalmából, eme gon-
dolatokkal köszönti és kíván sok szeren-
csét az érettségire: a család

Kádár Fannit sok-sok szeretettel kö-
szöntjük a nagybEtűs éLetben és kívá-
nunk a diákévek lezárása után vidám
egyeTemi  évEket!  

– Mató Zsófi, Kati, Tamás

HIRDESSEN 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN!

Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Hirdetésfelvétel: IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)
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Biciklitárolókat adott át a Szigeti Jó-

zsef utcai Általános Iskolában április

elején Belán Beatrix alpolgármester.

Mint azt Török Ibolya igazgatónőtől

megtudtuk, a tizenkét egységes ke-

rékpártároló költségeit teljes mérték-

ben az újpesti önkormányzat finan-

szírozta. A zárt tároló az iskola terüle-

tén, egy védett szegletben van, kul-

ccsal zárható kiskapun át lehet megközelíteni. A kulcsot a portáról vihetik el a gye-

rekek. Úgy tűnik, a diákok örülnek az új lehetőségnek, kihasználják a zárható táro-

lási lehetőséget. Sőt, mint kiderült, a Critical mass tavaszi felvonulás alkalmából is-

mételten felmerült az újpesti iskolák biciklitárolási lehetőségének bővítése. Mivel

a Szigetisek voltak jelen a legtöbben, elképzelhető, hogy ismételten ez az iskola

kap lehetőséget újabb tárolók kialakítására. Mint Török Ibolya elmondta, még nem

tudják biztosan, hogy a pénzből új helyeket alakítanának ki a bővíthetőre tervezett

tárolóban, vagy inkább komfortosabbá, biztonságosabbá tennék. – TK

Hetedik és nyolcadik évfolyamos diákoknak rendezett irodalmi versenyt az Újpesti

Pedagógiai Szolgáltató. Effné Nagy Zsuzsannától, a megmérettetés szervezőjétől

megtudtuk, hogy az ötlet egy tavalyi felmérés alapján született meg, miszerint ez a

korosztály a rövid történetekre fogékony igazán. Az áprilisi verseny az egész tan-

éven át tartó program döntője volt. A levelező fordulók során olyan novellákat ol-

vashattak a diákok, amelyekben szintén gyerekek a főszereplők. Minden alkalom-

mal a szövegértéssel kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk a vállalkozó

kedvű tanulóknak, s olykor egy-egy műelemzéssel kapcsolatos kérdés is volt a fel-

adatlapon. A végső megmérettetésben – amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeumban ren-

deztek – a Karinthy Frigyes ÁMK lány csapata szerezte meg az első helyet, a máso-

dik a Könyves Kálmán Gimnázium csapata volt, míg a harmadik az Angol Tagozatos

Általános Iskola leány csapata lett.

Bringával az iskolába

Február 28-án került sor a 2. Bródy

Filmfesztiválra az Ady Endre Művelő-

dési Ház nagytermében. A rendez-

vényre 17 filmet neveztek be újpesti

középiskolás diákok. Első helyezett

lett Pribelszky Máté „Seamus törté-

nete” c. filmjével, második Csapó

Benjamin és Cseresznyés Olivér „Szívás” c munkája, míg a harmadik helyezést Szil-

ágyi Panni és Németh Andrea „Bennem vagyok magamban” c. alkotása kapta. Kö-

zönségdíjas lett Podányi Dániel Otthon c. filmjével és a hozzá tartozó dokumentá-

cióval ugyanő 11. helyezést ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen,

mozgókép és médiaismeret tantárgyból. A filmfesztivál szervezője Dabi István tanár

úr volt. A zsűri elnöki tisztét Antal István szakíró, esztéta látta el, a bizottság egyik

tagja pedig Nemesházi Beatrix, az Újpest Média Kht. ügyvezetője volt.

Tavaszi fesztivál Bródy módra

Az este 8 órára befutó több mint harminc diákot szerény vacsora, üdítőital várta, de

ki-ki kicsomagolta a maga hátizsákját is, a könyvek mellé inni- és ennivaló is ke-

rült, enélkül senki sem indult neki az éjszakának. A tizedikes Kovács Dóri például

süteményt sütött délután otthon, körbejárt a doboznyi édesség.

– Nem rekordkísérletet tűztünk ki magunk elé, amikor elhatároztuk a Költészet nap-

ja alkalmából a felolvasást – mondja Bédi János magyar szakos tanár. Az volt a célunk,

hogy jól érezzük magunkat együtt és magáért az olvasás öröméért gyűljünk össze. A

mai kor követelményei, az irodalom órákon elvégzendő feladatok nem mindig segíte-

nek bennünket abban, hogy tanítási órán széles merítést adjunk napjaink irodalmából.

Tanárként arra mindenképpen törekszem, hogy az irodalom sokoldalúságát megjele-

nítsem és az olvasás szeretetét „elültessem”. Éppen ezért döntöttünk úgy, amikor a

könyvek feletti virrasztásra készültünk, hogy sem műfaji, sem tematikai megkötöttsé-

get nem állítunk magunk elé. Arra kértem a diákokat, olyan műveket hozzanak, amit

maguk is ismernek, szeretnek, s ami véleményük szerint mások számára is élvezhető.

Ezzel azt is bizonyítjuk: irodalom órán túl is van irodalom, sőt élő irodalom. A diákok-

kal sokszor beszélünk arról is: létezik élő magyar irodalom, jelenleg is mintegy 2–3000

író van Magyarországon, még akkor is, ha sokan közülük a fióknak dolgoznak… 

Danyi Dóra a 9. b-ből, Kovács Dóra a 10. a-ból és Marjai Ádám a 9. b-ből mond-

ta el véleményét:

– Szívesen és az első között jelentkeztem, amikor az osztályunkban megindult a tobor-

zás, mert nagyon szeretem a költészetet. Sokan vélik úgy, hogy a mi korosztályunkat nem

lehet verssel megnyerni. Erről nekem nem ez a véleményem. Tóth Árpád, a Nyugat-

nemzedék költői és a XX. századi francia költők nekem például a kedvenceim. Nagyon sok

könyv van velünk, jómagam Ady-val kezdem majd a felolvasást… – véli Danyi Dóra.

– Éppen, hogy elkészültem és fordultam vissza a süteménnyel  az iskolába – kez-

di a mesélést Kovács Dóra. – Ady Endre a kedvencem, a két kötetes Ady-összes csa-

ládi örökség, a dédnagymama könyvespolcáról való. A mai napig benne vannak azok

a cédulák, amelyek a dédi kedvenc verseinek könyvjelzői voltak. De elhoztam Tóth

Árpád összes versét, Radnóti válogatást – úgyhogy kitart erre az éjszakára. Nálam

nem volt kérdés eljövök-e erre a programra.  

Marjai Ádám a gondolatgazdag költőket kedveli, többek között Radnóti Miklóst,

és más, XX. századi költőket. – Számomra vonzó és jó dolog, sok mindent hallhatunk

és sok mindent elmondhatunk a versek segítségével, sőt tudathatjuk másokkal is

hogy hogyan gondolkodunk, mi foglalkoztat bennünket. – mondja. Több kötettel

készültem, többek között magyar fájdalom versekkel szeretném megismertetni di-

áktársaimat, remélem felkeltem érdeklődésüket.

Bédi János tanár úr tarsolyában Tar Sándor, Örkény István kötete lapult:

– Sajnálom, hogy a Faludy–Villon kötetet nem sikerült erre az alkalomra megsze-

reznem. De ahogyan a diákok elszántságát látom, lesz még felolvasó est itt a Cso-

konaiban, és van bemutatni való irodalmi csemege bőven. 

Mint utóbb kiderült, azok, akik nekivágtak ennek a költészetnapi éjszakának, haj-

nali három óráig felolvastak. Majd beszélgettek egymással, reggel rendet raktak

maguk után, összehajtogatták a takarót, fáradtan, de repdeső szívvel térek haza.

Feltöltődtek irodalommal, egymás társaságával. Jól érezték magukat. – B. K.

Költészetnapi éjszaka
A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban – József Attila

születésnapja és egyúttal a Költészet napja alkalmából – egy egész éjsza-

kán át tartó versolvasásra buzdították egymást és tanáraikat április 11-

éről 12-ére virradóan a diákok.

Irodalmi verseny a Vörös szalonban
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Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  8 .  S Z Á M

Az épület 1989-ben épült, 1990-ben in-

dult az első tanév a Homoktövis utcai in-

tézményben. Egy-két éven belül kialakult

a specializáció, azaz hogy minden évfolya-

mon van emelt szintű ének-zene és rajz

tanítás, amelynek elsősorban nem mű-

vészképzés, hanem személyiségfejlesztés

a célja. A gyerekeknek ez az önkifejezési

eszköze. A hatodik osztályig működik ez a

rendszer, ami nagyjából egybeesik az ok-

tatási törvényben meghatározott fejlesz-

tési ciklusokkal. Az általános iskola utolsó

két évében pedig már inkább csak az ér-

deklődő gyermekek vesznek részt ebben a

képzésben. Számukra kifejezetten fontos

a tehetséggondozás, aki zenei vagy művé-

szeti irányba menne tovább, azokat segítik

ebben a pedagógusok. 

– Az elmúlt 6–7 évben egy másik fajta

specifikációval bővült a Homoktövis Álta-

lános Iskola palettája: dráma- és táncfog-

lalkozásokkal – mutatja be az iskolát

Dalnokiné Kertész Zsuzsanna igazgatónő.

– Beer Noémi táncművész és tanítványai –

akik többségében a mi tanítványaink is –

mozgásfejlesztésben segítik a diákokat. A

tánc, a dráma,  nagymértékben segíti az

írást, az olvasást, a térbeli tájékozódást

már egészen első osztálytól kezdve. A lá-

nyoknak kimondottan jó tartást ad, ráné-

zésre megmondható, melyik lány járt

táncfoglalkozásra, az ő testtartásuk

ugyanis kifogástalan.

Mindezek alapvetően a személyiségfej-

lesztést szolgálják. Amelyik gyermek ilyen

sokoldalú művészeti képzést kapott, ta-

nulmányi eredménye is kimagaslóan jobb.

Nyugodt, kiegyensúlyozott, önfegyelem-

mel, testtartással, ritmusérzékkel felvér-

tezett gyermekek, s ezen tulajdonságok

mind a tanulást segítik elő. 

A Homoktövis iskolában bérel termet a

Diabolo sportklub, akik tollaslabda szakkört

szerveznek – térítésmentesen – a gyere-

keknek. Így azok is sportolhatnak, akiknek

egyébként az anyagi lehetőségeik szűkö-

sebbek. A tollaslabda különösen jó sport,

mivel versenysport és viszonylag hamar van

látható eredmény, sikerélmény. Ugyanak-

kor mégis nagyon komoly mozgásos, koor-

dinációs képességet és odafigyelést igény-

lő sport. Később ez kinövi magát verseny-

sporttá is akár, máris országos és fővárosi

diákolimpiai sikerekkel büszkélkedhetnek

a tanulók. A volt diákok ifi és serdülő kate-

góriában is nagyon jól szerepelnek. 

Tizenkét éve van az intézménynek né-

met testvériskolája, akikkel nagyon jól

működő kapcsolatot alakítottak ki. Két-

évente jönnek német diákok, akik a Ho-

moktövis Általános Iskola tanulóinál lak-

nak, velük jönnek iskolába. Kicsit átszer-

vezik az órarendet ilyenkor, a nyelvtanu-

lás, a gyakorlás kerül előtérbe. Olyan is

sokszor előfordul, hogy a magyar-német

diákpárok együtt mennek matematika

órára, együtt tanulnak. Ezt követően a ma-

gyar diákok mennek Németországba, ahol

hasonló programokon – tanulás, kirándu-

lás – vesznek részt. 

Nyári tábor is akad bőven, minden

gyermek megtalálhatja a neki tetszőt. Az

idén például tizenhárom tábor közül vá-

laszthattak az érdeklődő diákok. Egyre

több az osztálytábor, amikor az osztályfő-

nök szervezőmunkáját követve, elmegy a

közösség egy hétre táborozni. 

A karácsonyi vásárt a napközis tanító

nénik vezetésével csinálják a gyerekek.

Ügyes, kreatív pedagógusok vannak az is-

kolában, akik ízléses, érdekes dolgokat

készítenek a diákokkal együtt. Évente két

családbarát sulinapot tartanak: karácsony

és húsvét előtt nyitott szombatra várják a

családokat, ahol süteményeket, díszeket

is készíthetnek a gyerekek és szüleik kö-

zösen.

1982-ben épült az Ugró Gyula  sor  leg-

elején, kellemes környezetben elhelyez-

kedő intézmény. Amikor elindult a taní-

tás, még bőven elég volt a 16 tanterem,

ám ahogy épült az Izzó lakótelep, néhány

év alatt teljesen feltöltődött a létszám. 

– Az ittlévő tantestület gyakorlatilag a

mostani Angol Tagozatos Általános Iskola

jogelődjének számító Mód Aladár Általá-

nos Iskola testületének kettéválásából

jött létre – tudtuk meg Lévai András igaz-

gatótól. – Eljutottunk oda néhány év alatt,

hogy volt idő, amikor hétszáz gyermek is

tanult az iskolában egyszerre. Ebben az

időszakban minden plusz helyiséget ki

kellett használni, hogy elegendő legyen a

hely. Aztán ez a néhány év tovatűnt, most

négyszáz iskolás koptatja a padokat a

Szűcs Sándor Általános Iskolában. 

Az újpesti oktatási választék nagyon

sokszínű, minden iskola választott magá-

nak valamilyen specializációt. A korábbi

években a Szűcs Sándor Általános Iskolá-

ban működött egy speciális értékközvetítő

program, amelynek a fogadtatása az isko-

lán kívül és belül sem volt sikeresnek

mondható. Ezután a tantestület egy új

programon gondolkodott. Akkor kapóra

jött, hogy az iskola indulhatott egy nem-

zetközi pályázaton, amely elsősorban kör-

nyezeti nevelést célzott meg. Volt egy há-

roméves időszak, amely alatt kipróbálták a

programot, egy dán tankönyvcsaládot, s

ez új irányvonalat, inspirációt adott a ta-

nároknak. A környezeti nevelés fontossá-

ga azonban megmaradt. Sok olyan tevé-

kenység belopózott ez által az iskola falai

közé, amelyek kiegészítették a napi mun-

kát. A sokszínűség az iskola falai között is

megtalálható lett. A jó hangulat, a tanu-

láshoz való pozitív viszonyulás jellemzi a

tanulókat. A tanulók szívesen vesznek

részt a különböző tanulmányi versenye-

ken, és mint a honlapon közzétett lista is

mutatja, szép eredményeket érnek el.

– A hároméves kísérletből itt maradt

egy bőséges tevékenységrendszer, ame-

lyet beépítettünk a saját pedagógiai

programunkba. Ez az időszak lényegesen

átformázta pedagógiai gondolkodásun-

kat, melynek eredményeként új módsze-

rek, oktatási metodikák jelentek meg a

tanári munkában – mondta el a program-

ról az iskola igazgatója. – Az elmúlt évek-

ben, a szülői és tanulói igényekhez job-

ban igazodó, egyénre szabott bánásmó-

dot, a nyugodt tanulási tempót, az isme-

retek mélyebb elsajátítását biztosító ha-

gyományos oktatási szerkezethez tértünk

vissza. Délelőtt tanítási órák, délután

napközis és tanulószobai foglalkozások

vannak, kötelező tanulási idővel (14–15

óra között).

A nebulók már az első osztálytól tanul-

nak idegen nyelvet. Újdonságképpen az

informatika is bekerül napi szinten a tanu-

lásba. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a

számítástechnika óra keretében találkoz-

nak az informatikával a diákok, hanem más

tantárgyak kapcsán is szerezhetnek új is-

mereteket a technika által. A tárgyi felté-

telek már adottak, a tantermek jelentős

része számítógéppel felszerelt, a tanárok

pedig úgy állítják össze az órák anyagát,

hogy az ismeretszerzéshez segítségül hív-

ják az internetet, a számítógépes progra-

mokat és a digitális tananyagokat.

Az információs technikai újdonságok

megjelenése a napi tanítási gyakorlat-

ban fontos motivációs eszközök, de nem

pótolják a tanító, a tanár személyiségét.

A korszerű technikai és tartalmi fejlesz-

tések mit sem érnének, szilárd alap-

készségek nélkül. Ezért hagyományosan

a legfontosabb mégis a biztos alapok

megszerzése: az írni, olvasni tanulás.

Hiszen ha ezen készségeket jól elsajátít-

ják a gyerekek, akkor lesznek képesek

kihasználni az informatikai lehetősége-

ket, akkor kerülnek birtokába olyan

kompetenciáknak, amelyekkel eliga-

zodhatnak az ismeretek végtelen nagy

birodalmában.

1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. 

Telefon: (1) 233-2978

Fax: (1) 230-8864

Honlap: www.szucsiskola.hu

Szűcs Sándor Általános Iskola

OktatásOktatás

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TUTOR KATA

Homoktövis Általános Iskola

1046 Budapest, Homoktövis u. 100.

Telefon: 233-3769

E-mail: 

titkarsag@homoktovis-altisk.sulinet.hu
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INGYENES JOGI 
TANÁCSADÁS
2008. május  6-án 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-
ig a 369-0905-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet,  Hladony Sándor Gyula
és  Rádi Attila önkormányzati képvise-
lők május 5-én, hétfőn, 17–18-óráig
tartanak fogadóórát.
Bartók Béla május 6-án, kedden, 18–19
óráig; Koronka Lajos május 8-án, csü-
törtökön, 17–18 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út
56.) Tel.: 369-09-05
Nagy István május 6-án, kedden, 16–17
óráig tart fogadóórát. Helyszín:1042
Budapest, István út 11.

AZ ÚJPESTI FIDELITAS
szeretettel vár minden

kedves érdeklődőt Magyarság-tudat
DVD estjére, ahol 2008. május 9-én
pénteken 18:00 órai kezdettel Koltay
Gábor Sacra Corona című filmje kerül
vetítésre. Helyszín: Fidesz Iroda (1042
Budapest, Árpádút 56.)

WITTNER MÁRIA 

PORTRÉFILM ÚJPESTEN

Szeretettel várjuk Wittner

Mária tisztelőit a Hóhér, vigyázz! cí-

mű film újpesti bemutatójára.

A vetítést követően a film fősze-

replője, Wittner Mária, ‘56-os forra-

dalmár és halálraítélt, valamint az al-

kotók, Siklósi Beatrix és Matúz Gá-

bor, válaszolnak az érdeklődők kér-

déseire. Időpont: 2008. május 25.

(vasárnap), 16 óra. Helyszín: Újpesti

Polgár Centrum, (1043 Budapest, Ár-

pád út 66.) Támogatás: 300 Ft.

A KDNP ÚJPESTI 
SZERVEZETÉNEK 
KÖZLEMÉNYE:
A Kereszténydemokrata

Néppárt Újpesti Szervezete, mely vi-
lágnézeti alapjai szerint is elutasít
bármiféle és bármely irányú tettle-
gességet,  köszönetét fejezi ki Derce
Tamás polgármester úrnak, „a taná-
rát bántalmazó diák ügyében” hozott
határozott intézkedéséért, amelyet
az iskolai rend megerősítése érdeké-
ben hozott. Példamutatónak tartjuk
kiállását a pedagógusok és a tanuló
ifjúság védelmében.

Visszautasítunk mindenféle nyílt
és burkolt támadást, mely a bűnöző
magatartás hamis védelmezése ürü-
gyén polgármester úr személye és in-
tézkedése ellen irányul!

– SZALMA BOTOND
KDNP Újpesti Szervezetének elnöke

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

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA

Két újpesti képzőművész: Schrammel

Imre Kossuth-díjas, Prima Primissima-

díjas  keramikus, és Szunyoghy András

Derkovits-, Barcsay-, és Mednyánszky-

díjas grafikus közös kiállítása nyílt ápri-

lis 22-én a Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium galériájában (IV. Erzsébet u.

69). A tárlat, amelyet a befogadó iskola

„az év kiállításaként” nevez, és egyúttal

a  víz napjától a Föld napjáig tartó, több

hetes  rendezvénysorozatának záró ak-

kordjának is tekint,  május 13-ig láto-

gatható.

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

RENDEZVÉNYEK

Családi matiné és Játszóház - április 26.

10.00-12.00 óráig. Az Esztrád Színház: A

hétfejű tündér című zenés mesedarab-

ját nézhetik meg, utána játszóházzal

várunk mindenkit! Belépő: 700 Ft/fő.

Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

„Szederinda” táncház Május 10.

17.00– 18.30 óráig táncházra várunk

minden gyermeket és szülőt, sok zené-

vel, tánccal és játékkal. A talp alá valót

a Somos Együttes szolgáltatja, a tánc-

házat Prekler Kata vezeti. Belépő: 400

Ft/fő.  Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

KIÁLLÍTÁS 

Az „Én világom” fotópályázat (melyet a

Föld napja alkalmából hirdettünk)

munkáinak kiállítása látható a KFÁMK

Galériájában április 24 és május 6. kö-

zött. Helyszín: KFÁMK Emeleti Galéria.

TÁBOR

Internet és Kézműves Nyári Tábor Dél-

előtt internet használat, délután kéz-

műves foglalkozások, játékok, vetélke-

dők. Napi háromszori étkezés. I. Turnus:

június 17–20. (kedd-péntek) 4 nap,

8.00-16.00 óráig,díja: 8.000 Ft, testvé-

reknek 7.000 Ft. II. Turnus: június 23-

27. (hétfő-péntek) 5 nap, 8.00-16.00

óráig, díja: 10.000 Ft, testvéreknek

9.000 Ft. Jelentkezési határidő: június

4. Információ: Pappné Sz. Zsuzsa, tel:

380-6163. Helyszín: KFÁMK Főépület.

ELÉRHETŐSÉGEK 

Karinthy Frigyes ÁMK Főépület (1048

Budapest, Hajló u. 2-8. Tel: 380-6188,

Közművelődés: 380-6163) Honlap:

www.karinthyamk.sulinet.hu. E-mail:

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

(1048 Budapest, Lóverseny tér 6. Tel:

380-6760.) E-mail: haz.kozossegi

@gmail.com

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

FOTÓ- VIDEÓBÖRZE

Április 27. 9-13 óra. Látogatóknak a

belépő 250 Ft.

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ

Május 9. 10 és 14.30 óra. Nem akarok

többé boszorkány lenni – a Tintaló Tár-

sulás előadása.

A IV. Országos Gyermekszínházi

Szemle fődíjas alkotása. Bérletes elő-

adás. Jegyek a délutáni előadásra kor-

látozott számban válthatók 700 Ft-os

egységáron.

HALÁSZ JUDIT KONCERT

Május 10-én, 11 órakor. Szeresd a test-

véred! Belépő: 1700 Ft. Jegyek váltha-

tók az információs pultnál.

CSALÁDI JÁTSZÓ

Május 17. 10–13 óra. Kézműveskedés,

ugráló vár, babajátszó, falfirka, zene-

bölcsi- és ovi várja a résztvevőket. Be-

lépő gyerekeknek 300.-Ft/fő, felnőt-

teknek 350.-Ft/fő, családoknak (4 fő-

től) 300.-Ft/fő.

ÚPESTI GYERMEK GALÉRIA

Április 21–május 5. Az én természetem

2008 (Hegyisport-és Turista Magazin).

A Föld napja tiszteletére meghirdetett

fotópályázatra beérkezett fotók kiállí-

tása.  

NAPKÖZIS TÁBOR

Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház nap-

közis tábora a IV. kerületi általános isko-

lás gyermekek részére szervez nyári sza-

badidős programot és felügyeletet.

Az idei tábor programját „Varázspál-

ca” címmel hirdetjük meg. A program

lehetőséget ad arra, hogy különböző

történelmi korokban, mesékben és já-

tékokban „szökdécseljünk”.

A tábor keretprogramjára épül vala-

mennyi tevékenység: a játék, a verse-

nyek, a vetélkedők, a sport és a

kézműveskedés. A szakmai programo-

kat a különböző életkorú és érdeklődé-

sű gyerekek számára az Ifjúsági Ház

programszervezői biztosítják.

A tábor zárt park, biztonságos, sok-

színű programmegvalósításra ad lehe-

tőséget. A gyermekek felügyeletéről

és kíséréséről az iskolák gondoskod-

nak. 

Az étkezés térítési díja azonos az is-

kolában fizetett összeggel.

A táborra az iskolában lehet jelent-

kezni. Információ: Czinczné Molnár

Magdola (hétfőn, szerdán, pénteken

11-13 óra között, kedden, csütörtökön

8-11 óra között). Tel:   399-7067.

TÉRÍTÉSMENTES SZŰRŐVIZSGÁLAT

Május 17-én. A magyar bőrgyógyászok

egy évvel ezelőtt – a Magyar Dermato-

lógiai Társulat Dermatoonkológiai

Szekciója szervezésében csatlakoztak –

az Euro melanoma nap rendezvényé-

hez. Az Euro melanoma nap egy európai

bőrrák megelőző kampány, amelynek

célja, hogy az anyajegyek – ezen a na-

pon térítésmentesen történő vizsgála-

tával – felhívják a figyelmet a szűrő-

vizsgálatok fontosságára, a rosszindu-

latú bőrdaganatok kialakulásának ve-

szélyére, illetve a mielőbbi gyógyítás

lehetséges voltára.

Hazánkban a 2008-as Melanoma Nap

időpontja: május 17-e, szombat, Új-

pesten dr. Ihász Judit bőrgyógyász,

kozmetológus, klinikai onkológus szak-

orvos végzi az anyajegyek térítésmen-

tes  szűrését, ezúttal a Jókai Biocentrum

épületében, 9–13 óra között az Árpád út

77. szám alatt. A vizsgálatok érkezési

sorrendben történnek.

VAN-E MEGOLDÁS?

Kormos Tivadar lelkipásztor A megol-

dás egyedül Krisztus! című előadásso-

rozatának következő részére április

28-án, 18 órai kezdettel kerül sor a

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Házá-

ban, Egy új államforma: királyság

címmel.

ÚJPESTI SZÜLETÉS FESZTIVÁL

2008. május 5–10. Az Újpesti Gyermek

és Ifjúsági Ház és az Újpest SZEI Védő-

női Szolgálat közös rendezvénye.

Helyszín: Újpesti Gyermek és Ifjúsági

Ház (1042. Budapest István u.17–19.)

A rendezvény ideje alatt az Újpest SZEI

Védőnői Szolgálat munkatársai várják

az érdeklődőket, és az alábbi szolgál-

tatásokat végzik:

– Várandós  kismamák számára súly és

magasságmérés

– Magzati szívhangvizsgálat

– Várandós kismamák és családtagjaik

számára vérnyomásmérés

– Várandós kismamák számára igény

esetén vércukormérés

– Súly és magasságmérés alapján BMI

érték számítása.

KULTURÁLIS PROGRAMOK
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„MI ITT VAGYUNK!” 
„KI MIT TUD?” 
PÓDIUM rendezvényso-
rozat nyugdíjasoknak

Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel
tájékoztatjuk Önt, hogy a „Ki mit
tud?” Pódium következő előadására
2008. május 7-én, (szerdán), 14 órai
kezdettel kerül sor a Polgár Centrum-
ban (IV. Árpád út 66.). 

A zenés, szórakoztató rendezvé-
nyen az összes műfaj, kategória kép-
viselteti magát egy-egy színes elő-
adás keretében. 

Minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk!

– CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER
országgyűlési képviselők

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezet
(1046 Bp., Nádor u. 1.) szervezésében.
Ingyenes jogi tanácsadást tart Dr. Csiki-
Szász Elemér ügyvéd – előzetes bejelent-
kezés alapján – kéthetente hétfőn. 
INGYENES PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS 
ÉS TANÁCSADÁS: A pénzügyi tanácsadás
banki, biztosítási, nyugdíj- és egész-
ségbiztosítási, befektetési és hitelezési
szolgáltatásokra terjed ki. Információ
és jelentkezés a 369-4205 telefonszá-
mon, hétköznap 12 órától 18 óráig.

NYILATKOZAT

Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete valamint az SZDSZ Újpes-
ti Szervezete és ezen pártok önkor-
mányzati frakciói kijelentik, hogy
az eddigieknek megfelelően a jövő-
ben is koalíciós partnerként irá-
nyítják Újpestet, és hajtják végre a
közösen elfogadott várospolitikai
programot.

Kijelentik, hogy a parlamenti ko-
alícióban lévő kormánypártok kö-
zötti események, fejlemények nem
érintik a két újpesti pártszervezet
helyi szintű együttműködését.

DR. TRIPPON NORBERT
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri

Szervezete, elnök

BORUZS ANDRÁS
SZDSZ Újpesti Szervezete, elnök,

frakcióvezető

JUHÁSZ LÁSZLÓ
MSZP Újpesti Önkormányzati 

frakciójának vezetője

SZDSZ ÚJPESTI SZERVEZETE 
(1042 Bp., Árpád út 56.)

Tel.: 788-0802 (munkaidőben) Ked-
den és csütörtökön 16-19 óráig sze-
mélyesen is várunk minden érdeklő-
dőt. Web: www.szdszujpest.hu.

Pártok, CivilPártok, Civil

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

Mecseki Hargita szobrászművész

„Stációk” című kiállítása

április 25-től május 11-ig 

Zsebényi Viktóra grafikusművész, 

Mertl Attila festőművész, 

Beretvás Csanád fafaragó művészek

kiállításai 

április 24-től május 11-ig

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

Bernard Slade: 

JÖVŐRE VELED UGYANITT 1.
– vígjáték két részben –

Budaörsi Játékszín és a Bánfalvy Ági

International Studio közös produkciója

George: HARMATH IMRE, 

Doris: BÁNFALVY ÁGI. 

Fordította: Szántó Judit; Dramaturg:

Sződy Szilárd. Díszlet: Gulyás Imre,

Urbanek Attila; Jelmez: Rományi Nóra.

A rendező munkatársa: BALOG LÁSZLÓ.

Rendező: HORVÁTH CSABA. Művészeti

vezető: ÉLESS BÉLA

Doris, boldog házasságban élő asz-

szony, a kaliforniai Oakland-ből. Ge-

orge, nős könyvelő, New Jersey-ből. A

férfi és a nő véletlenül fut össze egy

kaliforniai tengerparti fogadóban,

ahová Doris egy vallási közösséghez,

míg George egy üzleti partneréhez ér-

kezik. Találkozásuk másnapján arra

ébrednek, hogy egymás karjaiban töl-

tötték az éjszakát. Mindkettejükkel

először fordult ez elő, ám ettől a pilla-

nattól fogva nem utoljára. Különös

szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük

között, melynek lényege, hogy évente

egyszer ugyanabban az időpontban,

ugyanott egy kellemes hétvégét töl-

tenek együtt. Azután mindketten

mennek a dolgukra. De vajon meddig

mehet ez így? 

Évekig futott a Brodwayon, sikeres

film is készült belőle Hollywoodban.

Ez a romantikus vígjáték születése óta

egyike a legnépszerűbb, a legtöbbet

játszott daraboknak a világ minden

pontján. 

Hazánkban először Sztankay István

és Schütz Ila vitte sikerre. A kedves

nézők egy új, hiteles és rendkívül szó-

rakoztató produkciónak lehetnek ta-

núi, amire garancia a két főszereplő,

akik már eddigi színpadi, TV-s és fil-

mes alakításaikkal is belopták magu-

kat a nézők szívébe. 

Az előadások bérleten kívül is

megtekinthetőek. Jegyárak: 2000 és

2200 Ft.

„ÉDESANYÁM
UDVARÁBAN” 

Zenés-dalos műsorral 

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!

Fővédnök: Belán Beatrix Kulturális al-

polgármester.

Fellépő művészek: Dömsödi Farkas

Bálint, Kovács Marika, Szegedi Sán-

dor, Max Márta, Szkrenyó Miklós,

Bagdi Erzsi, Páva János, Máté Johan-

na, Szabó Emília, Németh Anna, Vá-

mosi Alíz, Rigó Mónika, Vásárhelyi

Prodán Miklós.

Közreműködik: Nyári István előadómű-

vész (vers), és a Farmosi „Rózsa”

Nyugdíjas Klub asszonykórusa.

Zenei kíséret: „ÚJPEST” cigányzenekar 

Rendező műsorvezető: LÁSZLÓ MÁRIA

Jegyek 700 Ft-os áron kaphatók a mű-

velődési központ pénztáránál,  naponta

10-től 18 óráig.

2008. május 3., 15 óra

KÜLÖNLEGES KAPCSOLAT
sorozat nép- és komolyzenei 

válogatásokból

A magyar nép- és komolyzene 

különleges kapcsolata 

2008. május 18-án, 

vasárnap, 11:00-tól

• Bartók népi gyűjtések az első 

és második rapszódiához

• Bartók Béla: első rapszódia

• Bartók Béla: második rapszódia

Közreműködnek:

• Kádár István – hegedű

• Eckhardt Gábor – zongora

• Szabó András – három húrú brácsa

• Fejérvári Zsolt – bőgő

• Zimber Ferenc – cimbalom

Konferál: Eckhardt Gábor

A belépés díjtalan!

KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL
iskolásoknak, vállalkozásoknak

Az Ady Endre Művelődési Központ
környezetvédelmi célú kiállítást és

konferenciát tart május 8-án és 9-én.
Május 8-án délelőtt szeretettel vá-

runk minden ISKOLÁST, komplett
osztályokat környezetvédelmi kiállí-
tásunkra. A kiállítás szakmai támo-

gatója az ÖKO Pannon Kht.

Május 9-én minden VÁLLALAT szá-
mára nyitott a Tavasz utcai épület

színházterme. Délelőtt 9 órától  kez-
dődik a konferencia regisztrációja. 

A konferencia címe: „Környezetvéde-
lem a vállalkozásokban”. A rendezvé-
nyen a vállalkozások vezetői választ

kapnak arra, hogy milyen környezet-
védelmi források állnak rendelkezés-

re  most és középtávon.

A konferencia társszervezője a BKIK
újpesti tagcsoportja.

TAVASZNYITÓ BÁL
Táncverseny, Tombola

HASTÁNC BEMUTATÓ

2008. április 26. szombat 20–04 óra

Fellépők:

HAKME Tánczenekara 

és a HAKME énekesei 

MONA, TOMI WONDER 

ÉS JÁNDI TAMÁS

BELÉPŐ: 2500 Ft

A műsorral kapcsolatban érdeklődni

lehet a 06-30/585-19-72-es 

telefonszámon.

A jegyek a művelődési központ

jegypénztárában 

10-től 18 óráig kaphatók.

Bérletsorozat 4. előadás:
2008. május 16., 19 óra



úsz éve él Magyarországon, az erdélyi Máramarosszigetről települt át,

fogtechnikusként dolgozott, de a munkahely megszűnésekor önállósulni

nem tudván gondnoki állást vállalt az Ungvár utcai óvodában. Nem mel-

lesleg a festészet iránti szeretettől hajtva – főként a nagybányai iskola

lett a szívügye – beiratkozott az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem mű-

velődéstörténeti szakára, gondolván, jó lesz az még valamire. S ha már ott van,

párhuzamosan felvette a liturgiatörténeti szakot is.

– Tíz éve, mikor a tanulmányaimat kezdtem, a legmerészebb álmaimban sem

merült fel bennem, hogy valaha hitközséget bízhatnak rám – vallott a történtek-

ről Szerdócz Ervin. – Azzal sem számoltam, hogy milyen  nagyformátumú embe-

rekkel hoz össze a teremtő. Az egyetemen figyelmével tüntetett ki Schőner Alfréd,

aki teljesen átformálta a személyiségemet. Megtanított beszélni, gondolkozni a

hitről s az ő bátorítására beiratkoztam a kántor szakra, ezzel közelebb léptem a

valláshoz. Ekkoriban alakult meg a Dél-Pesti Hitközségi körzet, ahol nem volt sem

rabbi, sem kántor. A zsidó vallás ismer egy olyan fogalmat, hogy „sacmac”: ez egy

mindenes-félét jelent, aki egy kicsit kántor, egy kicsit rabbi, egy kicsit mindenes.

Ez lettem én a fent említett hitközségben három évig. A második ember, aki a húsz

év alatt mélyen hatott rám, Deutsch Róbert főrabbi volt, aki hívott a Bethlen téri

templomba a rendszeres imádságokra – a mai napig minden nap járok hozzá – s ő

megtanított szívből imádkozni, a hit közvetítéséhez szükséges kisugárzás jelentő-

ségére, mély emberi empátiára. E két nagy tudású és bölcs rabbi megtanított ar-

ra, hogy a tanulás életen át tartó folyamat, folytonosság és megállíthatatlanság,

ami ösztönből indul, de formálható és fejleszthető. 

Amikor felmerült, hogy a helyi főrabbi, Deutsch László más megbízatást kap,

„történelmet írt” Szerdócz Ervin rabbijelölt: – A főrabbi úr egy kivételesen szen-

vedélyes, elkötelezetten vallásos emberként a XIII. kerületi hitközségben kitelje-

sítheti páratlan tudását és tehetségét. Álmomban sem fordult meg a fejemben,

hogy én a helyére kerülhetnék, mi tagadás, a rabbikar is idegenkedve fogadta -

hiszen ilyen még nem fordult elő a történelemben 1944 óta -, hogy rabbijelöltet

helyeznének vezetőnek. Ám az életemet meghatározó két tekintély, Schőner

Alfréd és Deutsch Róbert biztosítottak a bizalmukról, hogy a három legfontosabb

tulajdonsággal – szerintük – bírok, ami ehhez a helyhez és ehhez a pozícióhoz

szükséges: empátia, tanulási vágy, az önkontroll kellő irányítása. Éppen a napok-

ban volt a széder esténk, amelyen többek között Derce Tamás és Hajdú László pol-

gármesterek, valamint Schuchmann Tamás is jelen volt. Valójában ez az esemény

volt az első komoly bemutatkozásom a helyi, vallásos közösség előtt, ami érzésem

szerint úgy sikerült, hogy bizakodásra ad okot: úgy tűnik, befogadtak. Elégedett

vagyok a helyzetemmel.  – H. P.   
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„Arról tudják meg majd rólatok, hogy a

tanítványaim vagytok, hogy szeretet-

tel vagytok egymás iránt!” (Jn 13,34)

Tavaly szeptemberben a városmisz-

sziós programsorozatba az újpesti plé-

bániák is bekapcsolódtak és szeptem-

ber 16-án közös napot tartottak. Törté-

nelminek is mondható esemény volt ez

az újpesti hat plébánia életében, hiszen

először szerveztek koncertekkel, tanú-

ságtételekkel, gyermekes-családos

programokkal és szentmisével „tarkí-

tott” közös programot.

Együtt ünnepeltünk és hirdettük,

hogy az Evangélium Igéi örökérvényű-

ek és mindenkihez szólnak, hogy a mai

világot is a testvériség és a kölcsönös

szeretet teheti szebbé, így tudunk mi

is, emberek, Isten tervét valóra váltva

boldogabbak lenni. 

E sorokkal nem elsősorban emlé-

kezni akarunk az újpesti plébániák

első közös napjára, hanem hívni a

tisztelt Olvasót, hogy idén áprilisban

is látogasson el az újpesti Szent Já-

nos Apostol Katolikus Általános Isko-

lába, amelynek udvara ad otthont az

alábbi programoknak:

DÉLELŐTT 10 ÓRÁTÓL – JÁTSZANI JÓ!

20 különböző játék gyerekeknek a

Regnum Marianum Újpesti Egyesülete

szervezésben.

(Szendvicset és jókedvet hozz ma-

gaddal!)

A délelőtti játékok alatt felnőtteknek

filmvetítés („Átváltozások”), ima a ká-

polnában, apukáknak foci lehetőség a

tornateremben.

DÉLUTÁN 13.30-TÓL SZÍNPADI PROGRAMOK

• Az Öröm útja. 

• Tanúságételek: Kővári László igazgató

úr, Császár Angéla színművész. 

• Sillye Jenő zenei koncertje. Életképek

plébániákról

• Bibliai jelenetek a Biblia évében 

– gyerekek előadásában

• 18.00 szabadtéri szentmise dr. Szé-

kely János püspök atyával

SÁTRAK 13:30-TÓL: 

Biblia sátor – Láthatatlan színház – Pár-

kapcsolatok sátor – Meghallgatlak sátor

IDŐPONT: 2008. ÁPRILIS 27., VASÁRNAP

HELYSZÍN: TANODA TÉR 6. (István út mö-

gött, közel a Központhoz). 

A programok ingyenesek, minden

érdeklődőt szeretettel várunk! 

A szervezők nevében: 

– TAMÁS CSABA

2008. április 12-én Budapesten, éle-

tének 77. évében elhunyt Vörös Kál-

mán a Magyar Köztársaság Érdemke-

resztjének birtokosa, a Bécsben,

1975-ben prímáskirállyá választott

prímás. Több hazai és külföldi előadói

és zeneszerzői elismerés birtokosa.

Vörös hosszú és sikeres pályát futott

be, már tíz évesen a Rajkó Zenekarban

muzsikált, mint különleges tehetség.

Tizenhét éves korában, pedig saját

bandát alakított. Zenekarával bejárta

az egész világot, Magyarország összes

patinás szállodájában és éttermében

muzsikált. A Nyílik a rózsa című tele-

víziós műsor zenekarának állandó ve-

zetője volt. A hetvenes évek második

felétől rendezte az országos cigány-

bálokat. Kísérte: Vörös Sárit, Solti Ká-

rolyt, Jákó Verát, Horváth Pistát és

megannyi – mára híressé vált – ének-

est. Több saját lemeze, rádióban és

televízióban készült felvétele őrzi, a

magyar nóta és a cigányzene terüle-

tén végzett munkásságát.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Plébániák szeretetközössége Újpesten

Az újpesti Pokol csárdától Ausztráliáig

Kohl kancellár és Vörös Kálmán prímás

Vezetőváltás a zsidó hitközségben

Egy szerény, közösségi „sacmac”
Miután az eddigi vezetőt, Deutsch László főrabbit a XIII. kerület

Hegedűs Gyula utcai egyházközség élére helyezték, új vezetőt kapott

az újpesti zsinagóga. Egyedülálló módon rabbihelyettes vette át a

szerepét: Szerdócz Ervin – saját szavai szerint – 57 évesen már nem a

jövőnek, hanem az örökkévalónak tanul. 

H
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Rendőrségi hírek

HAMIS IGAZOLVÁNNYAL BUKOTT LE

Egy idős, hajléktalan asszonyt használtak fel ismeretlenek bűncselekmény

elkövetésére. Történt ugyanis, hogy a XIII. kerületben, Nyugati téri aluljáróban

három kigyúrt férfi odament hozzá és némi pénz fejében szívességet kértek tőle. 

Miután alkut kötöttek, megfürdették a nőt az aluljáró mellékhelyiségében, ren-

des, tiszta ruhát adtak rá, majd igazolványképet készítettek róla. A képet csak

később látta újra a nő, amikor egy személyi igazolványba tették azt különös

ismerősei. Az új személyi igazolvány mellé kapott még hét darab kincstári

kötvényt – amelynek értékéről nem volt tudomása – is. Azzal a feladattal indítot-

ták útjára, hogy az Újpesti Postán váltsa be, majd a kapott pénzzel menjen vissza

a Nyugati Pályaudvarhoz. Ha az üzlet sikerrel zárult volna, ötvenezer forint ütötte

volna az asszony markát. 

El is indult hát az István út 18. szám alatti postára, a hamis személyi igazolványt

átadta a pénztárosnak. A postai dolgozónak azonban feltűnt, hogy a lakcímbe-

jegyzésnél Kossuth út helyett Kosuth utat írtak, valamint az igazolványon lévő fó-

lia is félig levált már. A rendőrök ellenőrizték az igazolványban szereplő nevet, cí-

met, kiderült, ilyen adatokkal nem létezik nyilvántartott állampolgár. Ám az iga-

zolványt már körözték az újpesti rendőrök. Ezek után a gyanúsított nőt őrizetbe

vették, a rendőrségen mesélte el történetét. Közben arra is fény derült, hogy el-

lene a IV. és XV. kerületi rendőrség is intézkedett már. 

Végül a közel másfél millió forint értékű kincstárjegyet lefoglalták a rendőrök.

Az ügyben a további eljárás jelenleg is folyamatban van. 

KIFOSZTOTTÁK A TELEPHELYET

Egy, a Váci úton lévő telepre hívták a rendőröket március végén. A telep tulaj-

donosa arra lett figyelmes, hogy több illetéktelen férfi lángvágóval és egyéb

szerszámokkal éppen két darab Robur tehergépkocsit bont szét. Mint kiderült,

erre a tulajdonos nem adott engedélyt, ezért hívta az  újpesti rendőröket. 

Mint megtudtuk, a telepen volt egy kis bódé, amelyben az ügyvezető engedé-

lyével lakott két férfi, akik egy színesfém felvásárló helyen dolgoztak. Állítólag ez

a két ember megvásárolta a telepen lévő hulladékot kétszázezer forintért, leg-

alábbis az egyik gyanúsított ezt állította. Erről a megállapodásról azonban sem-

miféle irat nem született, az is kérdéses, hogy egyáltalán volt-e ilyen megegye-

zés. 

A telep tulajdonosa megdöbbenve tapasztalta, hogy szinte teljesen kifosztot-

ták, közel tízmillió forint értékű kárt okoztak neki azok, akiken segíteni próbált,

illetve a bódé lakóinak cimborái. 

Eltűnt ugyanis körülbelül hétmillió forint értékű bolgár mészkő, amelyeket a

raktárban, raklapokon tároltak. Ezek olyan hatalmas és nehéz tömbök, hogy csak

speciális géppel mozgathatók. Ám még ez sem jelentett akadályt a tolvajoknak,

hiszen a kövek eltulajdonítása után a gépet is meglovasították. Így tettek még

néhány gépkocsival, konténerrel, gázpalackkal és még sorolhatnánk. A tolvajok

közül többeket a helyszínen elfogtak a rendőrök. Mint utóbb kiderült napok óta

hordták már az árut több kisteherautóval a bűnözők.

JUTALMAZTÁK A RENDŐRÖKET

Szent György napja alkalmából

jutalmakat és előléptetéseket adtak

át az újpesti rendőrkapitányságon.

Közel negyven hivatásos rendőr,

valamint közalkalmazott vehette át

előléptetését és pénzjutalmát. Mint

azt Horváth Imrétől, az újpesti

önkormányzat Közbiztonsági Bi-

zottságának elnökétől megtudtuk,

3,4 millió forintot osztottak ki a dolgozók között. Dr. Baranyi József alezredes, Dr.

Budaházy Gábor, Újpest aljegyzője, és Horváth Imre adták át az elismeréseket. 

Baranyi József, az újpesti kapitányság vezetője elmondta, hogy a legjobban tel-

jesítő kollégákat jutalmazták. Elsősorban a közrendvédelmi osztály munkatársai:

közterületi járőrök kaptak elismerést, de nyomozók, egyéb eredményes

tevékenységet kifejtő kollégák is átvehették a megbecsülést jelentő jutalmat.

Tisztelt Trippon alpolgármester Úr!

Köszönetet szeretnénk mondani Önnek a gyors és hathatós segítségért.

Meglepetten tapasztaltuk, hogy pár nap leforgása alatt kijavították a

Vécsey Károly utca (Nádor és Attila utca közötti) útburkolatát, melyet az

óriási autóforgalom (Juharliget építése főleg!) tett tönkre jó néhány

helyen.

Azért írom, hogy meglepődtünk, mert eddig ez nem így történt,

hónapokig tartott, míg a hivatalok egyáltalán reagáltak az

észrevételeinkre, érdemi lépések pedig nem is történtek! (Pl. UPC által

okozott károk, fagallyazás, stb…) 

Még azt is szeretnénk megköszönni, hogy a Vécsey utca és Nádor utca

sarkán lévő elhanyagolt terecskét gyönyörűen rendbe hozták. A jó

időben már fiatalok is kisgyerekkel, idősek séta közben megpihennek a

kényelmes padokon. 

Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk, továbbra is értünk

tegyen, dolgozzon.

Tisztelettel és köszönettel: Szabó Tiborné, Vécsey utcai lakos 

(a szomszédok nevében is)

ÁPRILIS 25. PÉNTEK

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 Pódium – A Máv

Szimfonikus Zenekar 

márciusi koncertje 

a Városháza dísztermében

ÁPRILIS 29. KEDD 

18:00 Híradó (ismétlés)

18:20 Keddi Magazin

MÁJUS 2. PÉNTEK 

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 (Hely)Történetek –

Szerkesztő-műsorvezető:

Szöllősy Marianne.

Vendég: Dr. Somos

András, Újpest

Díszpolgára

MÁJUS 6. KEDD 

18:00 Híradó (ismétlés)

18:20 Keddi Magazin

MÁJUS 9. PÉNTEK

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 Pódium – 

Az Adytórium vendége

Bertalan Tivadar

képzőművész, 

látványtervező

Műsorainkat hétköznap

7.00-tól és 18.00-tól,

szombaton és vasárnap

9.00-tól és 17.00-tól 

ismételjük.

ELŐZETES: 

(Hely)Történetek című

sorozatunkban május 16-

án Szöllősy Marianne Gróf

Károlyi Lászlót, május 30-

án Dr. Sipos Lajost látja

vendégül. 

Újpesti Portré című

sorozatunk május 23-án

indul. Elsőként Langmár

Béla operatőrrel beszélget

Nemesházi Beatrix. Június

6-án Polyvás Béla

fotóművészt, június 20-án

Vízer József asztalosmestert

ismerhetik meg.

Az Újpest Televízió
műsora

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 

(1046 Bp. Bőrfestő utca 5–9. tel.: 380-7170) 

augusztusi belépéssel keres 1 FŐ GAZDASÁGI VEZETŐT.

Felső vagy középfokú végzettség, felsőfokú pénzügyi, 

munkaügyi, személyügyi  képzettség.

Előnyt jelent pénzügyi területen végzett munka.

Bért a KJT szerint tudunk fizetni. Érdeklődni és a pályázatokat beadni 

2008. május 15-ig folyamatosan lehet az iskola titkárságán.



z Újpest FC hétfőn rendkívüli sajtó-

tájékoztató keretében mutatta be

a csapat új vezetőedzőjét.

Urbányi Istvánnal ugyanis – kö-

zös megegyezéssel – szerződést bontot-

tak.  Az Újpest FC vezetősége öt mérkőzé-

senként értékeli a bajnoki szereplést. A

csapat ugyan az elmúlt időszakban ered-

ményesen szerepelt, ám a mutatott já-

tékkal a klub vezetősége nem volt elége-

dett, ezért a váltás mellett döntött.

Az új vezetőedző, Szentes Lázár, első

újpesti nyilatkozatában elmondta, sze-

retne megfelelni a klub hagyományai-

nak, és tisztában van azzal is, hogy Új-

pesten mindig eredménykényszer van

– Ahogyan Joe Böröcz ügyvezető

igazgató is mondta, volt előzménye a

kapcsolatnak, de a megállapodás csak

tegnap született meg – kezdte nyilat-

kozatát Szentes Lázár. – Újpest Ma-

gyarország vezető klubja, óriási meg-

tiszteltetés a csapat kispadján ülni, hi-

szen azon kevés klub egyike itthon,

amelynek hagyománya van. Szeret-

nénk megfelelni ezeknek a hagyomá-

nyoknak, amelyek a támadófutballt is

magukban foglalják, de azt nem ígér-

hetem, hogy száz gólt fogunk rúgni,

mint az elődök. Szeretném ötvözni az

eredményes és látványos játékot, hi-

szen ez az edzői hitvallásom is. Minden

körülmény adott a munkavégzéshez, és

minden tudásommal azon leszek, hogy

megfeleljek az elvárásoknak. Minden-

képpen olyan szakembert kerestem

magam mellé, akinek van újpesti kötő-

dése. Ifjabb Bene Ferencet fiatal, am-

biciózus edzőnek ismertem meg, bízom

benne, hogy eredményes párost alko-

tunk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek,

és sokat szeretnék tenni, hogy jó ered-

ményeket érjen el a klub. A lila-fehér

színekkel nem most fogok megismer-

kedni, hiszen a Szekszárdi Dózsában

kezdtem el futballozni, amelyiknek

szintén ez volt a színe. 

Arra a kérdésre, miszerint nem te-

her-e átvenni egy olyan csapatot,

amelyik jó eredményeket ért el a kö-

zelmúltban, Szentes Lázár így felelt: –

A felkérést meg kellett fontolni, hiszen

nem mindegy, milyen állapotban vesz

át egy edző egy csapatot. Újpesten óri-

ási eredménykényszer van, a csapat ez

alapján nem teljesített rosszul, hiszen

csak három pontra van az első helytől.

A jó játék megítélése pedig mindig

szubjektív.

Az utolsó kérdés az volt, mennyire is-

meri az új csapatát? – Szegénységi bizo-

nyítványt állítanék ki magamról, ha má-

sodosztályú csapat edzőjeként nem is-

merném a hazai élmezőnyt. Személye-

sen láttam kétszer is a csapatot. Láttam,

mi működik és mi nem. Itt jön az én sze-

mélyes meglátásom, hogy változtatok a

rendszeren vagy sem. Szeretnénk a hé-

ten egy edzőmérkőzést játszani, de az

edzések alapján is meg fogom találni azt

a szerkezetet, amellyel működik a csa-

pat. Az én etikai kódexemben az áll,

hogy szakmailag megítélni nyilvánosan

egy másik edzőt, az etikátlan. –T.K.

TÁJÉKOZTATÓ
A Káposztásmegyeri Sport Klub kispályás

labdarúgó bajnokságot szervez ‘98-’99

születésű gyermekeknek.

A tavaszi bajnokság időpontja: 2008.

május 3.–május 24.

A mérkőzések időpontja: szombaton-

ként 10-13 óra között, helyszín: KSK

sportpálya. Cím: Káposztásmegyer II.

Székpatak utca 

Nevezhető létszám: 10 fő, pályára lépő

csapat létszám: 4+1, játékidő: 2×15 perc.

Pályaméret: 20×30 (palánkos)

RÉSZTVEVŐ CSAPATOK:

• TESTNEVELÉS TAG. ÁLT ISK. I.

• TESTNEVELÉS TAG. ÁLT ISK. II.

• ÚJPEST SC

• DUNAKESZI KINIZSI

• KÁPOSZTÁSMEGYERI SK

• DUNAKESZI Ált. Isk. 

E-mail: ksk@chello.hu • Tel: 06-70-

598-54-74

Díjazás: Kupa, érem, oklevél, sportsze-

rek.

A bajnoksággal kapcsolatban további

információ:

Sárai Zoltán sportedző (06-70-598-

54-74)

– BALOGH FERENC, elnök

TORNÁSZBEMUTATÓ A FUTÁS ELŐTT

Az UTE Tornaszakosztály Trampolin (gu-

miasztal) versenyzői és sok-sok után-

pótlás korú tornásza szülőkkel, edzőkkel

közösen futott a „Drogmentes Magyaror-

szágért” nyitórendezvényén, amelynek

kiindulóhelye a Váci úti bevásárlóközpont

előtti terület volt.

Juhász Judit szakosztályvezető vezeté-

sével a gumiasztalosok bő két órán ke-

resztül mutatták be tudásukat az érdeklő-

dőknek. 

Miközben a színpadon egymás után

fellépő hazai sztárok a drogok káros kö-

vetkezményeire figyelmeztették a fiata-

lokat, szakosztályunk gumiasztalos ver-

senyzői látványos gyakorlataikkal káp-

ráztatták el az érdeklődő nézőket. Az or-

szágos diákolimpiára készülő versenyzők

számára ez az alkalom kiváló lehetőség

volt, hogy nézők előtt adjanak számot

felkészültségükről, tudásukról. Különö-

sen nagy sikere volt az Európa Bajnok-

ságra készülő Juhász Zsoltnak, aki a kö-

telező gyakorlatok technikai kivitelezés-

ét gyakorolva mutatta be az olimpiai

sportág szépségeit. Zsolt ezen kívül óriá-

si szerepet vállalt abban, hogy a kissé bi-

zonytalan, de érdeklődő gyerekek, – fel-

merészkedjenek a gumiasztalra.

22

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

2008.  ápr i l is  25.

Új vezetőedző 
a futballistáknál

A

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 
POLYÁK IMRÉNEK!

Kötöttfogású birkózó olimpiai és világ-

bajnokunk, a Nemzet Sportolója, nem-

régiben ünnepelte 76. születésnapját. 

Polyák Imre 1932. április 16-án

született Kecskeméten. Testvére pél-

dáját követve kezdett el versenyszerű-

en sportolni.

Nevelőedzője Fózer Béla volt.

1949-ben került a Budapesti Dózsa

Sportegyesületbe, ahol Matura Mihály

lett az edzője, rövidesen bekerült a vá-

logatott keretbe.

1952-ben nyerte első országos baj-

noki címét és a Helsinki Olimpián pe-

helysúlyban ezüstérmes lett. 

Első világbajnoki címét 1955-ben

Karlsruhéban szerezte. Az 1956-os

Melbourni Olimpián ezüstérmet,

1958-ban Budapesten – az Újpesti

Dózsa Margitszigeti Tenisz Stadionjá-

ban – rendezett világbajnokságon is-

mét aranyérmet nyert. 1960-ban Ró-

mában harmadszor lett olimpiai ezüst-

érmes, de négy évvel később Tokió-

ban, olimpiai bajnoki címet szerzett.

Sportpályafutása során a Testneve-

lési Főiskolán szakedzői diplomát

szerzett és elvégezte a Rendőraka-

démiát. Éveken keresztül az V. kerületi

Rendőrkapitányságon teljesített szol-

gálatot, majd a Dózsában edzőként,

szakosztályvezetőként segítette a Bir-

kózó szakosztály munkáját.

Isten éltesse sokáig, erőben, egész-

ségben!

TORNÁSZSIKER

Berki Krisztián ismét Világkupát nyert

Cottbusban.

EZÜSTÖS VÍVÓLÁNY

Kreiss Fanny ezüstérmes lett a Junior Ví-

vó Világbajnokságon.

Urbányi már nem oszt tanácsokat a meccsek előtt, dícséretet a mérkőzések után

Szentes Lázár, az új edző

F
O

TÓ: U
JPESTFC.H

U



Budapest Kupát rendeztek április 19–20-

án a Megyeri úton. A nyílt nemzetközi

versenyre több mint kétszázötven külföl-

di versenyző és jelentős létszámú hazai

judós nevezett.  

Az UTE lett az induló hatvankilenc

csapat között a legeredményesebb. Az

újpesti judósok kitűnően szerepeltek,

bőven hoztak érmet a megmérettetésről.

Láthatóan remek formában voltak, jól

felkészültek és maximálisan kihasználták

a hazai pálya előnyeit. 

Az U13-as fiúk között 30 kg-ban Telek

Bence ezüstérmet szerzett, míg a 38 kg-

sok mezőnyében Vágó Balázs állhatott a

dobogó harmadik helyére megosztva Bu-

ga Mártonnal, a Judo SZK XVII. versenyző-

jével. Szintén bronzérmes lett 45 kg-ban

Sárhegyi Gábor, aki egy miskolci sport-

társsal osztotta meg a dobogó ezen fokát.

Még mindig az U13-nál maradva 49 kg-

ban Berényi Bence harmadik lett, U15-

ben a 40 kg-osok dobogójára két újpesti

fiatalember is felállhatott: az aranyérmet

Szabó Frigyes, az ezüstöt Tóth László

nyerte. U15-ös korosztályban 50kg-ban

Horváth Ervin harmadik, 55kg-ban

Navratyl László első, 60kg-ban Hencz

Norbert második helyezést ért el. 66 kg-

ban Sétáló Mihály aranyérmes lett. 52

kg-ban Szabó Katinka duplán is

aranyérmet szerzett: ifi és serdülő

korosztályban is ő volt a hölgyek legjob-

bja. 63 kg-ban Barta Nikolett is csak két

versenyzőt engedett maga elé, így a har-

madik helyen végzett. 

U17-ben, 52 kg-ban Baricza Viktória

bronzéremmel távozhatott. A legifjabbak

között két újpesti judo versenyző állha-

tott a dobogóra: Kovács Ádám (33kg) a

második, Illés Tamás (39 kg) a harmadik

helyet szerezte meg. A felnőtt, U-23 kor-

osztályban Gorjanácz Zsolt (66 kg)

aranyérmes, a nők között Sass Noémi (57

kg) ezüstérmes lett, Szabó Franciska

(48kg) a dobogó legfelső fokára állhatott

fel. Minden versenyzőnek gratulálunk a

küzdelmekhez, az érmeseknek pedig kü-

lön elismerésünk ebben a nemzetközi

mezőnyben aratott sikerért! –T. K.

23www.ujpest .hu
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Újpesti siker 
a Budapest Kupán

Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztősé-

günkbe május 10-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ.

A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldő Olvasóink között könyvajándékot sorsolunk ki. Az előző számban

megjelent rejtvényünk nyertesei:  Pallag Ferencné, Fülöpné Török Tünde és Horváth Róbert könyvajándékot nyertek, amelynek átvételéről levélben küldünk értesítést.

Keresztrejtvény
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Polgári védelemből
versenyeztek
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Katasztrófavédelmi versenyt rendeztek dr. Budaházy Gábor aljegyző

köszöntőszavai után április derekán az újpesti általános és középisko-

lák diákjainak. Zalasch Zsolt, Újpest polgári védelmi parancsnoka el-

mondta, hogy immáron tizenöt éve rendeznek hasonló megméretteté-

seket a diákoknak. A lakosság felkészítésének fontos eleme az ifjúság

ismereteinek bővítése. Egy-egy ilyen versenyre tűzvédelmi, polgári vé-

delmi, egészségügyi és közbiztonsági témákból is felkészülnek a gye-

rekek. Amelyik csapat győz, az a fővárosi ifjúsági versenyen is részt ve-

het. Ezúttal az első helyet az Erzsébet utcai Általános Iskola szerezte

meg, a középiskolás korosztályban pedig a Megyeri Polgári Védelmi

Klub tagjai gyűjtötték a legtöbb pontot a versenyben.
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