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22 000 árvácska, 12 000 muskátli

a Virágváros-program eddigi mér-

lege.
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ZÁRSZÓ A RENDELŐKRŐL
Az újpesti rendelőket érintő dön-

tésről nyilatkozik dr. Derce Tamás

polgármester.   

– 4. OLDAL

NOSZTALGIA-NAP
Az idei Káposztásmegyeri Nap a ne-

gyedszázadát ünneplő városrész

‘80-as éveit is megidézte. 
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JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ  
A 10 éves Szabó Teodóra bár állat-

orvos szeretne lenni, fényes sport-

karrier előtt áll. 

– 22. OLDAL
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modern, több generációra terve-

zett, változatos külsővel rendel-

kező öröklakások elosztását me-

netközben megváltoztatták, és

tanácsi bérlakásokként utalták ki többnyi-

re nagycsaládosoknak. Ezért nem volt rit-

ka a hat-nyolc gyerekes család sem. Ezek

vegyes összetételű családok voltak, mivel

az apuka is hozott a családba két-három

gyereket, az anyuka is kettőt-hármat, kö-

zös is volt ugyanannyi. Nagyobb baj az

volt, hogy a korábban a családonként át-

lagban 1,6 létszámra tervezett gyermek-

intézmények kevésnek bizonyultak. Egyes

iskolák folyosóin, könyvtár- és szakköri

helyiségeiben is folyt a tanítás annak el-

lenére, hogy 23 osztályt kellett naponta

utaztatni a kerület más iskoláiba. 

Baj volt a szolgáltatásokkal is. A Hajló-

és az Óceán-árok út sarkán épült ABC

kezdetben még megfelelt az igényeknek,

de a folyamatos beköltözésekkel nem tu-

dott lépést tartani. Idővel a kissé na-

gyobb „Óceán” élelmiszer áruház is ke-

vésnek bizonyult. Az orvosi rendelők hiá-

nya is hamar megmutatkozott, különösen

a gyermeklétszám növekedése miatt. Az

építkezés elhúzódása következtében az

amúgy is zsúfolt Izzó-lakótelepi gyer-

mekorvosi rendelőben időnként kaotikus

helyzetek alakultak ki. Legnagyobb bajt

azonban a metró korábban megígért,

Káposztásmegyerig építendő szakaszá-

nak elmaradása jelentette. Sokan azért

költöztek ide, mert a természeti környe-

zet alkalmas volt a pihenésre és a kikap-

csolódásra, ugyanakkor a metró segítsé-

gével rövid időn belül el lehetett érni a

főváros legtávolabbi pontjait is. 

Ezeknek a gondoknak a megoldása

szinte lehetetlennek tűnt, mert látszólag

nem voltak gazdáik. A fővárosi és a kerü-

leti tanács is igyekezett elhárítani a fele-

lősséget. Viták robbantak ki arról, hogy ki

és hogyan kezelje az állami beruházás

okozta gondokat. Ne felejtsük, a rend-

szerváltás kezdetén voltunk. Azok a tár-

sadalmi szervezetek, amelyekhez koráb-

ban ilyen esetekben fordulni lehetett,

egyre hiteltelenebbé váltak. A Hazafias

Népfront (HNF) aktivistái mozgolódtak a

területen, de igazi átütő erőt ők sem je-

lentettek. Ezért nem csoda, hogy beindult

a lakossági önszerveződés.

Alapítványok, egyesületek gomba

módra szaporodtak elsősorban a metró-

ért, a jobb közlekedésért, s egyéb szol-

gáltatásért. A többnyire lakásokon szer-

veződő közösségek egymástól elszigetel-

ve, kevés lakossági támogatást élvezve

„tiszavirág életűek” voltak. Az iskolákon

kívül más, nagyobb létszámú társaság be-

fogadására alkalmas helyiségek nem na-

gyon voltak. A tanintézetekben tarthattak

lakógyűléseket, de politikai színezetű

összejöveteleket nem.

Ezért vált nagyjelentőségűvé az a hatá-

rozat, miszerint az MSZMP körzeti párthá-

zait közösségi házakká kell nyilvánítani.

Káposztásmegyeren szinte azonnal meg-

történt a Lóverseny téri pártház átalakítá-

sa. Létrejött az MSZMP Káposztásmegyeri

Közösségi Háza. Ez az állapot 1990 elejéig

tartott, amikor – az akkor még működő –

kerületi tanács átvette, később pedig az

önkormányzat kezelésébe került, mint

volt pártvagyon.

Az első nagyobb közösség, amely he-

lyiséget keresett összejövetelei számára,

a káposztásmegyeri katolikus gyülekezet

volt. Ez az esemény meglepetést okozott a

közvélemény számára. Amikor a közszol-

gálati televízió Ablak című műsorában

feltették a kérdést, miszerint hogyan le-

het egy „kommunista” intézményben

szentmisét tartani, a gyülekezet vezetője

azt válaszolta, hogy az őskeresztények ül-

döztetésük idején a római kazamatákban

tartották istentiszteletüket. Ha nekik

megfelelt az a hely, akkor ez a korszerű

közösségi ház számukra is elfogadható. A

riport végül is pozitív kicsengéssel zárult,

és a műsort vezető Déri János úgy búcsú-

zott, hogy „Dicsértessék titkár elvtárs!” 

Nem sokkal a katolikusok után egy má-

sik nagyobb csoport is jelentkezett, hogy

szeretnének közösségi életet élni. Ez a

csoport a Lóverseny tér környékén élő 16-

18 éves fiatalokból állt. Az ott élő lakók

„nem bírták sokáig cérnával”, hogy es-

ténként a lépcsőházak környékén nagy

zajjal társalgó ifjúság lehetetlenné teszi a

pihenésüket. Ezért a lakóközösség veze-

tőjének tanácsára küldöttségük felkeres-

te a Közösségi Házat. Rövidesen létrejött

az ötven-hatvan fős IFI Klub. Hamarosan

elkészült a programjuk, saját igazolványt

készítettek házilag, saját zenekart alakí-

tottak, disco-t működtettek, persze nem

minden vita nélkül. A lakók elsősorban a

hangerő miatt panaszkodtak, de nem ez

volt az oka, hogy másfél év múlva meg-

szűnt ez a klub. Ugyanis kiöregedtek a ta-

gok. Többeket besoroztak katonának, má-

sok megházasodtak, főiskolára kezdtek

járni, vagy éppen munkába álltak. A tár-

saság szétszéledt. 

Mivel a lakók helyzete nehezen javult,

ezért a különböző egyesületek és klubok

vezetői, a már megalakult, vagy éppen

alakulóban lévő pártok tisztségviselői

úgy gondolták, hogy összefogva többet

tudnak elérni a lakótelep helyzetének

javítása érdekében, mint külön-külön.

Ezért megalakították a Káposztás-

megyeri Közösségek Kerekasztalát, rö-

viden a KKK-t: itt minden, Káposztás-

megyeren aktívan működő egyesület,

klub és gyülekezet, valamint az akkori-

ban alakulgató pártok ügyvezetői vettek

részt. Feladatuk sokrétű volt. Mivel ak-

kor még nem volt kivel a lakónegyed

sorsáról szót váltani, megkeresték azo-

kat az intézményeket amelyek közvetve,

vagy közvetlenül munkájuk során vala-

milyen kapcsolatba kerültek Káposztás-

megyerel. Sikerrel jártak a BKV-nál a la-

kótelepen közlekedő buszok járatainak

sűrítése érdekében, egy közvetlen

gyorsjárat (piros 122-es) Káposztás-

megyer és a metró Városkapu megállója

között. Szorgalmazták, hogy a 14-es vil-

lamos járatát hosszabbítsák meg a lakó-

telep végéig. Erre azonban csak 1998-

ban kerülhetett sor.
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Amikor 1983 márciusában lerakták a káposztásmegyeri lakótelep alapkövét, a jelenlévők még nem sejthet-

ték, hogy az ünnepélyes pillanatok elmúltával milyen nehézségekkel kell szembenézni. A VII. ötéves terv

kiemelkedő beruházásaként kezelt feladat már az elején próbára tette az alkotókat.

Civilek Káposztásmegyeren

A
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Alapkőletétel 1998. június, épül a 14-es villamos 1999. október 30., faültetés 



Rendkívül sok szállal kötődöm Káposztásmegyerhez, nemcsak a képviselői munkám miatt, hiszen tíz éve vagyok a

Településrészi Önkormányzat vezetője, hanem mert a ‘80-as évek végén költöztem Káposztásmegyerre, itt születtek a

gyermekeim, itt voltak óvodások és itt jártak iskolába. Sok személyes emlékem fűződik a

Farkaserdőhöz a családi séták, biciklizések és piknikek révén. Elöljáróként azért küzdök, hogy a

városrész ilyen, felbecsülhetetlen értékei a következő generációknak is fennmaradjanak. Örülök

annak, hogy az utóbbi évtizedek dinamikus fejlődést hoztak Káposztásmegyernek, gondoljunk csak

a közlekedési beruházásokra, az ipari parkra, a jégcsarnokra, az Aquaworld-re, melyek munkahe-

lyeket teremtettek és teremtenek. Mindezeken túl nagy érték az is, hogy a városrész lakói valódi

közösséget alkotnak, akikkel idén a Jubileumi Káposztásmegyeri Napon együtt ünnepelhettük meg

ezt a jeles évfordulót. Meggyőződésem, hogy Újpesten egyre többen gondolják úgy, hogy

Káposztásmegyeren élni jó dolog.

BORUZS ANDRÁS 

Káposztármegyeri Részönkormányzat elöljárója;

SZDSZ frakcióvezető  

Káposztásmegyer Újpest legfiatalabb városrésze. 25 éve fiatal, gyermekes családok költöztek ide, és kezdték el önálló

életüket - felfrissítve egész Újpest hangulatát. Mindannyian tudjuk, hogy az állam, a főváros, és maga Újpest is adósa az

itt élőknek. Adós a metróval, a hiányzó közösségi szolgáltatásokkal, az otthonos város kínálta

lehetőségekkel. Most új építkezések zajlanak itt, ismét fiatal gyerekes családok költöznek ide. Ez új

kihívásokat, de új lehetőségeket is jelent. Kár azokra várni, akik mindig azt mondják, mit miért nem

lehet. Ez a múlt. Megújulásra van szükség, amit csak összefogással valósíthatunk meg. A nép-

szavazás sikere, az Együtt Újpestért Összefogáshoz eddig csatlakozók nagy száma bizonyítja, hogy

az összefogás a sikeres jövő útja. Együtt megvalósíthatjuk a közös célokat, terveket. Kiharcolhatjuk

a metrót, kiállhatunk azért, hogy a befektetők a lakásokhoz óvodát, bölcsődét, játszóteret, családi

parkot, szolgáltató házakat, uszodát is építsenek. Együtt elérhetjük, hogy Káposztásmegyer valóban

a családok városa legyen. A 25. születésnap számunkra ezért nem a múltról, hanem a jövőről szól.

WINTERMANTEL ZSOLT

Fidesz – MPSZ frakcióvezető

Káposztásmegyer különösen kedves a KDNP tagjai számára, hiszen ez az a része Újpestnek, ahol a közösségi élet nélküli lakótelep

hideg magányában 5 család azzal fordult a váci püspökhöz, hogy alapítson plébániát. Akkor ez lehetetlen-

nek tűnt. De érkezett két elkötelezett pap, csatlakozott számtalan itt elő hívő, és a pártházban tartva az első

miséket összeállt a lelkek temploma, aztán 1992 és 1996 között a felépült a kő templomház is. Azóta csalá-

dok százai és emberek ezrei találtak közösségre Káposztásmegyeren, ahol az első parancs a befogadó

szeretet. Jelentős azon újpesti kereső felnőtteknek és fiataloknak a száma, akik itt találtak élő közösségre.

Nekünk, itt élő embereknek a kötelességünk, hogy a környezetünket úgy alakítsuk és tartsuk karban, hogy

az unokáknak se legyen kedve elköltözni a lakótelepről. A politikusok kötelessége pedig, hogy az adó-

fizetők pénzét ténylegesen arra költsék, amire felhatalmazást kaptak. Ma a legfontosabb feladat a 20 éve

megígért METRO beruházás befejezése. Ekkor a városrész szervesen kapcsolódhat végre Budapesthez.

SZALMA BOTOND 

frakcióvezető, KDNP

3www.ujpest .hu
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Politikus szemmel Káposztásmegyer 25 éve 

Káposztásmegyer a jövőről szól

A befogadó szeretet

Eljártak a telefontársaságnál, hogy a

telefon iránti igényeket minél előbb elé-

gítsék ki, mert a telefon csökkentené az

elszigeteltség érzését. Erre csak később,

1994-ben a káposztásmegyeri telefon-

központ átadása után került sor. Aláíráso-

kat gyűjtöttek annak érdekében, hogy a

főváros biztosítson egy ingyen használa-

tú telket, ahol a katolikus gyülekezet fel-

építheti saját templomát.

A Káposztásmegyeri Közösségek

Kerekasztala egészen addig működött,

ameddig az első szabad választás után

felállt az újpesti képviselő testület és az

ügyeket már ők vitték tovább a

Káposztásmegyeri Bizottság közbeikta-

tásával. Az önkormányzat megalakulása

után is alakultak civil szervezetek egy-

egy fontosabb feladat ellátása érdeké-

ben. Ilyen volt a Rendelőnkért Alapít-

vány, amit a lakók az egészségügyben

dolgozókkal közösen hoztak létre, hogy

minél előbb felépüljön a Hargita utcai or-

vosi rendelő.

Az újpesti önkormányzat megalakulása

óta minden segítséget megad a civil szer-

vezeteknek. Helyiséget biztosít munkájuk

zavartalan végzéséhez, a Társadalmi Kap-

csolatok Bizottsága rendszeresen ír ki pá-

lyázatot több millió forint értékben civil-

szervezetek támo-

gatására. A szerve-

zetek közül sokan

átvállalnak önkor-

mányzati feladato-

kat is, amivel hosz-

szabb távon, a la-

kosság helyzetén

javíthatnak.

– MÉSZÁROS FERENC

a Káposztásmegyeri Közösségi Ház

volt vezetője 1989–2002 között;

MSZP frakció

Város a városban

Köszönet az KFÁMK-nak az archív fotókékért!
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Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanjaik előtti zöld terü-

letek rendbe tételét végezzék el. A Fővárosi Közgyűlés 48/1194. (VIII.1.) rendelete értel-

mében: „Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: az ingatlan előtti járda, továbbá a

járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásá-

ról, szemét- és gyommentesítéséről.” Kérjük a rendelet betartását. Legyen szép, tiszta

környezetünk. Ez  közös érdekünk.

Bp., Főváros IV. ker. Újpest Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda

Felhívás a rendezett, tiszta környezetért

gy visszaemlékezés és köszö-

netnyilvánítás a Rózsaligetben

eltöltött 4 évre. Amikor az ember

legkisebb gyereke is betölti a há-

rom évet, s óvodába kerül, az anyai szív

kicsit szorong, vajon jó helyre kerül a

féltve őrzött kincse? Várakozással telve

léptem át kisfiammal együtt a Rózsaliget

óvoda küszöbét még 2004 májusában.

Ferencz Julika néni barátságos szeretettel

fogadott, s minden aggódó kérdésemre

türelmesen válaszolt. Amikor Zsóka 

néni, az óvó néni, első találkozáskor 

kitárta karját a fiam felé és rögtön meg-

puszilta, éreztem, hogy jó helyre kerül-

tünk. Nagymamai szeretettel gondosko-

dott gyermekemről. Erika néni még a

körmét is levágta Marcinak, mert nekem

otthon ezt nem engedte, Erika néni ezt is

jobban tudta. Két év után másik csoport-

ba kerültünk, úgy éreztem ilyen jó dolga

nem lesz a fiamnak ezután. Ismét meg-

tapasztaltam, hogy jó kezekbe került a

fiam. Zsuzsa néni minden gyereknek

párnát varrt a születésnapjára, örök em-

léket állítva ezzel az óvodai életről. Ági

néni az óvodában megrendezett könyv-

hétre minden gyereknek könyvjelzőt ké-

szített, amit majd az iskolai olvasóköny-

vébe bele teheti, majd minden gye-

rek kedvenc meséjét fel-

olvasta. Elmondani, leírni

nem lehet, hogy mennyi

jót kaptak a gyerekek eb-

ben az óvodában. Meg-

nyugtató, jó volt ide belép-

ni. Négy év alatt egy család

életében is sok minden törté-

nik, szóval nem mindig jöttem vidáman

az oviba. Ide belépve viszont mindig mo-

solygó, kedves és türelmes óvónőkkel és

dadusokkal találkoztam. Éva néni, a ve-

zető óvónő és Gabi néni az óvoda titkár

ismertek minden gyereket és szülőt, s

mindenkihez volt néhány kedves szavuk.

A felmerülő problémákhoz mindig úgy

álltak hozzá, hogy hogyan le-

het segíteni, s átérezték a

szülők gondjait.

Ezúton szeretném megkö-

szönni a többi szülő nevében is

a Rózsaliget óvoda minden dol-

gozójának áldozatos, gondos

munkáját. Kívánom, hogy annak a

szeretetnek a százszorosát kapják visz-

sza, amit a gyerekek felé sugároznak!

Hálás köszönettel a többi szülő nevé-

ben is: LOWACK TAMÁSNÉ

Fővárosi Önkormányzat Egész-

ségügyi Bizottsága elmúlt hé-

ten a következő döntéseket

hozta: 

1.) A Görgey Arthur u. 30. szám alatti

8 szintes felnőtt szakrendelő épü-

letébe költözik az Újpesti Gyermek

Szakrendelő a Jókai utcából, és a

Fóti úti Tüdőgondozó.

2.) A Fővárosi Önkormányzat a Görgey

Arthur utcai épületet felújítja, és

elfogadja az Újpesti Önkormány-

zatnak a volt Gyermek Szakrendelő

tömbjének értékesítéséből befolyó

pénzösszeget, melyet kizárólag a

Görgey Arthur utcai épület felújí-

tására fordít. 

3.) A Fővárosi Önkormányzat nem priva-

tizálja az Újpesti Szakrendelőket,

azok változatlanul a Fővárosi Önkor-

mányzat tulajdonában, fenntartásá-

ban, és működtetésében maradnak. 

Senkivel nem kívánok vitatkozni, hogy

mi igaz, mi nem. Így például, – hogy

egy bizottságban elhangzottakat,

vagy egy előterjesztésben leírtakat

hogyan kell értelmezni. Úgy gondo-

lom, hogy a szavakat jelentés-tartal-

muknak megfelelően kell értelmezni,

mert egy és ugyanazt a nyelvet be-

széljük. És nem kívánom értelmezni

azt sem, hogy pl. egy tüntetés, ame-

lyen kizárólag újpestiek vesznek

részt, az mennyiben tényleges, tevő-

leges cselekvés egy intézmény meg-

maradása érdekében. 

A történtekhez mindössze annyi

megjegyzést kívánok fűzni, hogy az Ön-

kormányzat a kitűzött célt elérte. A

szakrendelők Újpesten nem lesznek pri-

vatizálva, a szakrendelés Újpesten a fel-

újítások következtében megfelelő szín-

vonalon fog történni. Ha a köztünk zajló

vita e megoldás irányába segítséget

nyújtott, valamennyi segítséget adónak

a tevékenységet köszönöm.

Újpest, 2008. május 23.

– DR. DERCE TAMÁS, polgármester

Köszönettel Pedagógus napra

Közélet  Közélet  

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2008. június 17-én a szociális 

osztályon – technikai okok miatt – az ügyfélfogadás szünetel. 

Megértésüket köszönjük.  Dr. Vitáris Edit, jegyző

Az Ady Endre Művelődési Központ, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény, 

valamint az Újpesti Torna Egylet tisztelettel meghívja Önt,az „UTE AZ OLIMPIÁKON”

című dokumentumkiállítás  megnyitójára 2008. június 1-én 11.20 órára

(Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Budapest Tavasz u. 4.)

a kiállítást megnyitja: BELÁN BEATRIX  alpolgármester asszony

díszvendégek: BERKI KRISZTIÁN Európa-bajnok, DÖMÖTÖR ZOLTÁN olimpiai bajnok,

GYARMATI DEZSŐ olimpiai bajnok, REJTŐ ILDIKÓ olimpiai bajnok.

A kiállítás megtekinthető: június 1-től augusztus 22-ig, keddtől péntekig 12–18 óráig

E

Koraszülött kisbabák kórházi életébe enged bepillantást az a fotókiállítás, amely június 4-

én, 17 órakor nyílik az Erzsébet téri  Gödör parkjában.  Hajas Orsolya fotóművész képei azt a

küzdelmet ábrázolják, amit a 10-14 héttel korábban megszülető csecsemők és az I. számú

Gyermekklinika orvosai, csecsemőgondozói vívnak az életben maradásért, a fejlődésért.

Magyarországon évente mintegy 8 500 gyermek születik idő előtt, kicsiny súllyal és im-

munrendszerrel ahhoz, hogy segítség nélkül kezdhesse életét. Ezen életfunkciók segítése

az intenzív újszülött osztályok feladata, s ebben példamutató és kiváló eredményekkel

büszkélkedhetünk.  A kiállítás a fővárosban június 25-ig tekinthető meg, majd országjárás-

ra indul, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Debrecenben lesz látható. A szervezők célja, hogy

a kiállítással arra a gyűjtésre is felhívják a figyelmet, amelyet a gyermekklinika javára kez-

deményeztek, s amelynek eredményéről egy decemberben megtartandó gálaesten adnak

számot.  Nagyon sokan álltak már most is az ügy mellé. A rendezvény háziasszonya Marsi

Anikó,a kiállítás szakmai lektora Szipál Márton fotóművész. A  megnyitón Krúdy Tamás új-

ságíró, Dr. Machay Tamás,  a gyermekklinika orvosa és Hajas Orsolya osztja meg a kiállítás

látogatóival tapasztalatait. A www.orsiphoto.com a fórum, a véleménycsere lehetőségét

nyújtja. Az adományok gyűjtésére pedig a 11706023-20004903 -as számlaszám szolgál. 

Fotókiállítás a koraszülött gyermekekért

Társasházi és lakásszövetkezetek közös képviselőinek fóruma

Tisztelt Közös Képviselők! Várom Önöket tanácskozásunkra 

2008. június 11-én 17.00 órára Városházánk Dísztermébe (1041 Bp. István út 14.)

A fórum témája: • Társasházi felújítások • Fűtés korszerűsítést 

segítő ÖKO program • Panel program

DR. TRIPPON NORBERT, Újpest alpolgármestere

Még egyszer az újpesti 
szakrendelőkről!

A

Képünk illusztráció
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HIRDETÉS

TÁMOGATÁS A 100 „LEGSPORTOSABB” 
BUDAPESTI KÖZÉPISKOLÁNAK
Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes előterjesztésében elfogadta a Főpol-

gármesteri Kabinet azt a programot, amely a fővárosi középiskolás tanulók

sportolásra ösztönzésére, a szervezett sportélet támogatására jött létre. A pá-

lyázat a középfokú oktatási intézmények számára 43 millió forint értékű sport-

felszerelést biztosít, amely pontozási rendszer alapján – egyéb szempontok

mellett – a diákolimpián elért eredmények, illetve a rendszeres sportfoglalko-

zások számának figyelembevételével kerül kiosztásra.  A pontversenyben elért

helyezés szerint az első száz iskola iskolánként 430.000 forint értékű sportszerutalványban, az első 20 intézmény 2-2

testnevelője jutalomban részesül. A pályázat benyújtási határideje 2008. november 30-án lesz. Az érintettek a

www.budapest.hu oldalon olvashatják a későbbiekben a részleteket. Lebonyolításában a Fővárosi Önkormányzaton kívül

részt vesz egy sportszergyártó cég, valamint a Városligeti Műjégpálya is.   A „Sportolj velünk!” fővárosi középiskolás

programról várhatóan május 29-én dönt a Fővárosi Közgyűlés.

BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJA, FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

ind a városközponti környék, mind Káposztásmegyer egyaránt célterületté

vált, nem panaszkodhatnak sem a bel-, sem a külterületi lakók, hogy nem

kapnak kellő figyelmet: a legutóbbi virágosítás alkalmából 5000 futómuskát-

li került az út menti oszlopok virágkosarába. És még nincs vége.A Virágváros-program keretében folyamatosan és a

tervek szerint halad a város „felvirágoztatása”: az Árpád és az István út után a Pozsonyi utca, Rózsa utca, Sporttelep utca, Külső-

Szilágyi út a következő kiemelt célterületek. A Trombita tér fáit övező virágágyásokból viszont eltűntek a kiültetett növények:

– Valóban, mi is több aggódó bejelentést kaptunk, hogy ellopták a ki-

ültetett virágokat – tudtuk meg dr. Trippon Norbert alpolgármestertől, a

Virágváros-program felelősétől. – Hál’ isten, az okok máshol keresen-

dők, ugyanis újraültetés történik, az idénynek megfelelő virágok kerül-

nek az ágyásokba. Az aggódó megkeresések viszont, bocsássák meg ne-

kem, jól esnek, hiszen visszaigazolják a szándékainkat: az esztétikus,

emberi környezet megteremtése ezek szerint az újpestiek életébe szer-

vesen illeszkedik, annak hiányát azonnal megérzik. A program keretében

eddig 22 000 tő árvácskát ültettek, a május 17-i, elsöprő hatású virág-

osztáskor 12 000 égővörös muskátli került a lakosokhoz, saját portájuk

csinosítására. Ősszel újabb hatásos akcióval kedveskedik a helyieknek az

önkormányzat: a Zöld Környezet Akció keretében facsemeték, bokrok,

cserjék és fűmag osztását tervezik, csak újpestieknek.   – H. P. 

A város egyik jellegzetesen romantikus szegletében, pontosabban

„hajlatában” lepte meg az újpestieket a Virágváros-program csapata: a méltán

világhírű Külvárosi Kávéházzal szemben Újpest város címere borult virágba. 

Virágzik Újpest címere is

M



jpesten manapság megszokott

esemény a játszótér avatása.

Ezt igazolja a napokban hivata-

losan is átadott Béke téri para-

dicsom is. A családias, szép házakkal

teli megyeri „villa”-negyedben a régi

lepusztult tér, éles kontrasztot árasztva,

lehangoló látványt nyújtott. A közel 25

millió forintos beruházással önkor-

mányzatunk ismét széppé varázsolta a

nagyméretű játszóteret. A zöld felüle-

tek rendbetételével, a beteg fák kivá-

gásával és újak telepítésével, a virágos,

bokros, ivókutas terület egy kis zöld

oázis, kellemes park lett. Az új, EU-kon-

form gyermekjátékok csak fokozzák a

gyermekes szülők és nagyszülők örö-

mét. Nem csoda, hogy kisgyermekes

édesanyák és a pihenni, beszélgetni

vágyó idősebb lakosok egyik kedvenc

helye lett a tér.

A rövid átadási ceremóniát dr.

Trippon Norbert, Újpest gazdasági alpol-

gármestere nyitotta meg. Szavaiból ki-

tűnt, hogy fontosnak tartja a kellemes

lakókörnyezet megteremtését – ennek

része a jövő nemzedékének szabadidő-

töltő helyszíneiről is gondoskodni. Ki-

emelte, hogy mindannyiunk közös ér-

deke óvni is az újonnan teremtett érté-

keinket. Ezt követően Boruzs András, a

terület képviselője mondta el, hogy a

tér rendbe tételével a megyeriek régi

vágya teljesült. Két fa elültetésével je-

lezték a zöld környezet megteremtése

iránti elkötelezettségüket a politiku-

sok. A jelenlévő Megyeri Úti Általános

Iskola kisdiákjai segítettek a fák telepí-

tésében. Ők voltak lelkes hallgatói és

aktív résztvevői is, a Szép Ernő Színház

Ludas Matyi előadásának is. – H. P.
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z embernek álmában sem jutna eszébe, hogy a piacgazdaságban ilyesmi elő-

fordulhat. Ingyen dolgozni? Ráadásul kiemelt, banki szférában tevékeny-

kedők részéről? Kizökkent a világ. Márpedig május 24-én egy országos ak-

ció keretében Újpesten az Éltes Mátyás Újpesti Speciális Általános Iskola

falai közé egy budapesti bank közel száz dolgozója s barátja és családtagja, apraja s

nagyja összegyűlt, hogy 1 000 000 forint értékben segítsék az intézmény működé-

sét. S hogy ne csak zselézett hajú, halk szavú menedzserek jótékonykodásának tűn-

jön a gesztus, bizony smirglit, ecsetet, hengert ragadtak és lekaparták padlótól pla-

fonig, szekrénytől kerti padig a berendezést és kifestették-lakkozták az Éltes min-

den szegeltét. Önként. És dalolva. A szokatlan „törődés napi” felújítás után a bank

vezető munkatársa, Rolek Ferenc ünnepélyes keretek között egy újonnan berende-

zett kézműves műhelyt is átadott az iskolának, illetve a képviseletet ellátó László

Zsuzsanna igazgatónőnek. 

Amennyiben mindez rafinált marketingfogás, soha rosszabbat, lelkük rajta: bank

az Éltesnél, nyert a Venetiáner utcaiak csapata. – H. P.

ost induló sorozatunkban az

Újpesti Piac jelenéből mu-

tatunk életképeket. Kezd-

jük egy kis összefoglalás-

sal:  – Rendhagyóbb piac vagyunk a

hazánkban és Európában működő pia-

cok többségénél: megvalósul az a régi

elv, miszerint a vásárnapokon az em-

berek vásároltak, elintézték hivatalos

ügyeiket, valamint a vallásukat is gya-

korolták valamely közösségben. –

tudtuk meg Balogh Angéla piacfelügyelőtől. – Egymáshoz közeli területen van Újpes-

ten a polgármesteri hivatal, a piac, egy református és egy katolikus templom. A hár-

mas egység a mai napig fennmaradt, továbbra is ezt szándékozik megtartani az ön-

kormányzat. 1972-ben épült a jelenlegi nagycsarnok. A kiscsarnok – amelyet a köz-

nyelv maszekcsarnoknak nevez – szintén működik, sőt, a piac része a virágcsarnok is.

A körülöttük lévő pavilonsor a Főtér program keretében remélhetőleg megújul majd. 

Elsőként egy olyan kereskedőt mutatunk be, aki már régóta jelen van az újpesti pi-

acon: Henézi Erzsébetet. A mosolygós fiatalasszonyról valószínűleg nem gondolnák,

hogy tizennyolc éve kezdte a piacozást. Akkor még alkalmazottként, majd miután

férjhez ment, beszállt a családi vállalkozásba, majd önállósult. Két évig az apósával

közösen kereskedett, már az újpesti piacon, ám mivel az a vállalkozás erősen ráfize-

téses volt, kézbe vette az üzlet irányítását. A stand megmaradt, mostanra azonban Er-

zsébet diktál, árut szerez, kiszolgál, árat határoz meg, és mindezek után még marad

minden vevőre annyi energiája, hogy egy-egy kedves gesztussal vagy szóval emlé-

kezetessé tegye a vásárlást. Mint mondja, visszajárnak a vevői. Hozzászokhattak,

hogy ha újdonság jelenik meg a piacon, az Erzsikénél biztosan kapható, sőt, rendre el-

sőként az ő standján beszerezhető. 

Erzsébet elmondta, hogy az első két év nagyon nehéz volt, hiszen az emberek gyak-

ran csak az ártáblát nézik, azt hogy ahhoz milyen áru tartozik, már kevésbé. Rá kellett

vezetni a vevőket arra, hogy többet ér a jó és friss áru még akkor is, ha kicsit drágább,

mint a rossz áru, ami esetleg olcsóbb. - Sok időbe tellett, amíg az emberek rájöttek,

hogy fontos, hogy minőséget vigyenek haza. - summázza a nehézségeket Erzsébet -

Ez manapság is leginkább hétvégén érződik. Akkor jobban odafigyelnek, mint a hét-

köznapi bevásárlás során. – T. K. 

Olvasóink közül feltehetően már csak az idősebbek emlékeznek régmúlt

idők kötelező társadalmi munkáira, amikor a dolgozók „önként” s néha

dalolva áldozták fel alkalmanként a hétvégéjüket. Mert elvárta a kor. 

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.  május  30.
KözéletKözélet  
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zerszín Kulturális és Önfejlesztő Egyesület néven létrejött civil szervezet

„színesíti”, nemcsak nevében, az újpesti civil szervezetek palettáját. A né-

hány hónappal ezelőtt bejegyzett szervezet, amely elsősorban a fogyatékkal

élőket segíti és ösztönözni a kulturális élmény és jótékonysági célú

tervek befogadására, bázisa az Ady Endre Művelődési Központban van.

Dr. Gyimesiné Dobos Mariannt (újságírói nevén Gy. Dobos Mari-

annt), az Egyesület elnökét kérdeztük:

– Az egyesület létrejöttét az Ady Művelődési Központ veze-

tői szorgalmazták, akik támogatnak mindenkit, aki élne a kul-

turális lehetőségekkel. Az Adyban működik a Budapesti Moz-

gássérültek újpesti szervezete, több rendezvény szólt már a

fogyatékos szülőknek, avagy ép gyermekeiknek. Azok, akik

gyakran tallóznak az Ady internetes honlapján, láthatják, hogy

Támasz néven egy külön link található fogyatékkal élőknek szó-

ló információkkal. Mivel ezeket én állítom össze, az igazgató úr

megkeresett az egyesület megalakításának ötletével. A megtisztelő

felkérésre nem mondtam nemet. Hiszek ugyanis abban: egy civil szervezet sokszor

hatékonyabb lehet egy intézménynél. 

– Mit végeztek eddig, s mit terveznek? 

– Bemutatkozásként még az év végén fogyatékkal élő családok gyermekeinek

ajándékcsomagokat állítottunk össze, majd egy más jellegű tevékenységbe kezd-

tünk: kapcsolatot kerestünk több civil szervezettel,amelyekkel szeretnénk együtt-

működési szerződést is kötni. Ha például a hallássérültek speciális problémáit

jobban megismerjük, javaslatot tehetünk arra is, hogy egy-egy színházi

előadás jeltolmács, avagy feliratozás segítségével nyújtson élményt

-másoknak is. Van lehetőség arra is, hogy fogyatékkal élő művé-

szeket népszerűsítsünk, szervezzünk számunkra találkozókat,

avagy kiállításokat. Az országban több mint félmillió a fogya-

tékkal élők száma, az Ady és az egyesületünk által megvalósí-

tottak példaértékűek lehetnek. 

- Hogyan lehet Önökkel felvenni a kapcsolatot?

– A művelődési házon keresztül. Például a június elsejei

Adyfamília napon, az egykori könyvesbolt helyén Rónai Katalin,

a Lonka baba készítője és Nagy Szilvia papírszobrász a mi meghívá-

sunkra érkezik, és minden érdeklődőt szívesen látunk és várunk.– B. K.
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z újpesti Városháza dísztermé-

ben május 28-án a házigazdák

nevében Belán Beatrix alpol-

gármester köszöntötte a

sportolókat és a sajtó képviselőit,

utalva arra, hogy a  közel százhetven

éves  Újpest település és  a 123 éves

Újpesti Torna Egylet együttműködésé-

nek hosszú  története van. Az Önkor-

mányzat számára ezért is természetes,

hogy a sportolók felkészülését a leg-

nagyobb sporteseményre, az olimpiá-

ra, az anyaváros támogatja. Külön

öröm – emelte ki az Alpolgármester

asszony, hogy olyan erős gazdasági

szervezet, a CEU Reality Csoport – is

van a városrészben, amely lokálpatrió-

taként kötelességének érzi a mecena-

túrát. A sikerek között is kiemelkedő az

olimpiai szereplés, az ott elért ered-

ményes szereplés dicsőség. De a si-

kernek ára van, tehetség, szorgalom,

lemondások sorozata és akaraterő kell

még hozzá. A támogatandó sportolók

mindegyikére ráillik a felsorolás.  Az

emberiségben kezdetektől él a vágy,

hogy összemérje magát másokkal,

hogy kiderüljön, ki mire képes, hol

vannak a teljesítményeinek végső ha-

tárai. A sport lehetőséget ad mindezek

eldöntésére, de példaként is szolgál,

példaképekre pedig szükség van ma is.

Járosi Tamás, a Károlyi Városközpont

lakásait építő cégcsoport vezetője úgy

vélte: itt élnek, dolgoznak már több

éve Újpesten, a helyi közösség befo-

gadta őket, annak részévé váltak. Ter-

mészetes dolognak tartja, hogy az

„együttlakással” járnak kötelezettsé-

gek is, ennek újabb „gyakorlására” áll

eme példa. Több mint egy éve ismer-

kednek az UTE vezetőségével, az egye-

sület szponzoraival, egykori sportve-

zetőként csak a legnagyobb elismerés-

sel, és tisztelettel tud szólni arról a

sportszervező munkáról, amit tapasz-

talt. Igaz ugyan, hogy a háromezer

sportolót „mozgató” UTE anyagi prob-

lémáit nem oldja meg a most átnyúj-

tandó támogatás, de azon lesznek,

hogy az idei együttműködés egy ha-

gyomány kezdete legyen.

– Az első szó a köszöneté – folytatta a

sajtótájékoztatón a megkezdett gondo-

latokat Őze István, az UTE klubigazgató-

ja, amikor a klub és a sportolók nevében

az adományról szólt. Utalt Alpolgármes-

ter Asszony azon gondolataira, amely

szerint az Újpesti Torna Egylet a város-

hoz kötődik és a világ számos pontján a

sportolók  Újpest nevét teszik ismertté.

Végezetül dr. Trippon Norbert, az ön-

kormányzat gazdasági alpolgármestere

kívánt eredményes, sikeres olimpiai

részvételt és biztosította a sportolókat

az újpesti szurkolók támogatásáról. A

támogatók és a sportolók ezt követően

azt az emléklapot látták el aláírásukkal,

amely az adományozás tényét hivatott

megőrizni, és átvették  azokat  a  póló-

kat, amelyeken az UTE, Újpest címre,

valamint a CEU Reality Csoport emblé-

mája jelzi majd, hogy viselője honnan  is

érkezett Pekingbe. – B. K.

KözéletKözélet

E

Újpestről – Pekingbe

Együttes támogatás a közös sikerért
Egy-egy millió forintot és 360 ezer forint értékű emblémázott pólót ajánlott fel az UTE olimpikonjai

számára Újpest Önkormányzata és a Károlyi Városközpontot építő CEU Reality Csoport. A gesztusértékű

adomány kilenc sportoló: Berki Krisztián (torna), Csíkné Tóth Anita (sportlövészet), Gyertyános Gergely

(kajak-kenu), Nagy Orsolya (vívás), Németh Róbert (öttusa), Molnár Krisztina (atlétika), Papp Krisztina

(atlétika), Teveli Petra (atlétika), Tibolya Zoltán (öttusa) pekingi felkészülését segíti.

Ezerszínű paletta

A
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szegkovácsolás a cigányság ván-

dorló mestersége volt. Az 1893.

évi felmérés szerint az Osztrák

– Magyar Monarchia magyar-

országi területén a kovácsok 22,5%-a a

cigányság soraiból került ki. Mindig az

ország lakosságának igényeihez és a

helyi kereslethez alkalmazkodva gyár-

tották termékeiket, a szúró – vágó harci

eszközöktől a speciális ipari szegekig.

Odáig jutottak, hogy a haza számos tele-

pülésén ők voltak a helység kovácsai. A

fennmaradt számadáslevelek szerint, jó

és pontos adófizetők voltak akár a

kincstárhoz, akár a földesúrhoz tartoz-

tak. A céhek megerősödésével kiszorul-

tak a gazdagabb megyékből. Érdekes,

hogy nem a bonyolultabb, tartósabb

termékek gyártásának jogát vonták meg

tőlük, hanem mindig a legnagyobb be-

kerülési ár – eladási ár különbséggel bí-

ró portékáét. Javítást viszont – termé-

szetesen céhmester hírével – majd min-

den esetben végezhettek, még az akko-

riban legfontosabbnak számító ekevas

esetében is. Az 1848-1849-es Szabad-

ságharc idején, Kossuth Lajos ígéretet

tett az országban élő nemzetiségeknek

az egyenlőségre, cserébe kérte, hogy

álljanak a magyar szabadság ügye mel-

lé. A hívó szóra tömegesen lettek a cigá-

nyok közül is népfelkelő katonák, fegy-

verkovácsok és a harcoló alakulatok

buzdító zenészei.

A törökök elől Buda irányából mene-

külő szegkovácsok Érsekújváron találtak

megfelelő munkát. Kardokat, tőröket,

szuronyokat készítettek és golyóöntés-

sel is foglalkoztak, amiért cserébe a vár-

falon belül, kijelölt területen építhették

fel otthonaikat. Ez abban az időben nagy

kiváltságnak számított! Az Újpesten ős-

lakos cigányok túlnyomó többsége in-

nen települt át a fiatal ipari településre.

A vasútépítkezés monstre vállalkozása, a

folyamatos vasúti javításokkal össze-

függő munkák, a bőripar és faipar sze-

geinek igénye miatt, és nem utolsó sor-

ban a hajógyártás végett. A vasúti sín-

szegnek például az időjárási viszontag-

ságok mellett, a vonat terhelését is bír-

nia kellett, a megfelelő rugózás mellett.

Így hát nem volt mindegy, hogy hidegen

vágott, vagy melegen kovácsolt mód-

szerrel állítják-e elő. Dráfi, Farkas, Ba-

logh, Patkó, Horváth, Kantó, Csóka, hogy

csak a legnépesebbeket említsem a csa-

ládok közül, mind-mind az óriási ková-

csoltvas igényt támasztó ipari Újpest

felvevőpiaca miatt került ide. Az európai

hírű, kiváló minőségű újpesti bőrgyártás

dugószegeire is specializálódott szeg-

kovácsok, kovácsudvarokba szerveződve

megfelelő minőségű árut gyártottak. A

második világháború után sem a ma-

gyar, sem a cigány kovácsok nem bírtak

annyi ácskapcsot kovácsolni ami elég

lett volna az ácsoknak. 1950. május 20-

án megalakult az Újpesti Vastömegcikk

és Szegkovács ktsz. Tíz évig ebben a for-

mában dolgoztak, később 49-51%-os

nyereségarányban tsz-ekhez mellék-

üzemágként csatolva működtek. Ez a

forma a termelőszövetkezeteknek igen

előnyös volt, mert a szegkovácsok ma-

guk szerezték a megrendelést, ők is

gyártották le, a tsz pedig szállított és

bélyegzőjével hivatalossá tette az üzle-

tet. Mit lehetett tenni, a szegkovácsok-

nak még így is megérte, hogy a termék

nyereségét felezte a tsz-el.

A cigányok munkatechnikája nagy-

ban eltért a magyar kovácsok mód-

szereitől. A leglátványosabb különb-

ség az volt, hogy a szegkovácsok de-

rékig érő gödröt ástak a tűz és az üllő

mellett, és ebben állva kovácsoltak.

Maguk mellé készítve az alapanyagot

és a szerszámokat, így nem kellett le-

hajolni, minden a kezük ügyébe

akadt. Számottevő különbségként ve-

hetjük a többnyire saját készítésű fo-

gók alakját is. A fogók végét enyhén

felkunkorították, hogy még véletlenül

se csípje be ujjaikat és, hogy a két fo-

gószárt könnyebben szét tudják vá-

lasztani a munkaanyag elengedésé-

nél. Természetesen az ilyen újítások-

tól – ami a munkát megkönnyíti – a

magyar kovácsok sem maradtak le, de

ők előbb gépesítettek, valamint ipari

iskolájuk által, megtanulható szak-

mával rendelkeztek. Ettől függetlenül

maradt a szegkovácsok apáról-fiúra

szálló mestersége, egészen a hatva-

nas évekig versenyben az iskolában

képzett szakmunkásokkal szemben.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Híres újpesti cigányok 15 Fegyver- és szegkovácsok

Szegkovács család a szabadságharc idején (tollrajz kövön) 

Újpesti szegkovácsok, az 1950-es években (archív fénykép)

A



9www.ujpest .hu
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Testületi hírekTestületi hírek

Rendkívüli ülést tartott május 13-án, 17

órakor Újpest Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete. Összeütközésbe kerül-

tek a képviselők az intézmény-összevo-

nás kapcsán, annak kivitelezésével nem

értettek egyet, ám a racionalizálás

szükségességét nem vitatták.

Meglepő módon azonban a legna-

gyobb vitát éppen az egyik „egyéb” ja-

vaslat váltotta ki, amelyben Winter-

mantel Zsolt frakcióvezető azt javasolta,

hogy nevezzenek el egy – a Fidesz frak-

ció által javasolt – közterületet Gróf Es-

terházy János parknak.

lsőként dr. Trippon Norbert alpol-

gármester előterjesztéséről sza-

vaztak a képviselők. Az előter-

jesztés Újpest Integrált Városfej-

lesztési Stratégiájáról szólt. 

Dr. Trippon Norbert elmondta, hogy a

javaslat alapjául a képviselő-testület ál-

tal korábban elfogadott Újpest Telepü-

lésfejlesztési Koncepciója szolgált. Az

anyag többek között a kerület demográ-

fiai, gazdasági kereskedelmi helyzetét,

állapotát is elemezte. 

Ezek figyelembe vételével részletesen

elemzi a már korábban kijelölt 18 akció-

területre vonatkozó legszükségesebb te-

endőket és főbb célokat. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség el-

várása uniós pénzből támogatott projek-

tek estében egy önálló, száz százalékos

önkormányzati tulajdonban lévő kft.,

úgynevezett városfejlesztési társaság

megalapítása. Ezt az első forduló eseté-

ben még nem kell megalapítani, de e

kérdésben a Képviselő-testületnek egy

elvi szándéknyilatkozatot kell tenni, pá-

lyázati feltételként.

VITA AZ ÖNRÉSZ ELŐTEREMTÉSÉRŐL

Összességében a testület 26 igen, 2

nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta

Újpest Integrált Városfejlesztési Straté-

giáját (IVS). 

Szintén ehhez a témakörhöz kapcsoló-

dott a napirend második pontja is, ame-

lyet az előzőhöz hasonlóan dr. Trippon

Norbert alpolgármester jegyzett: tájé-

koztató az Újpest, Főtér és környéke Ak-

cióterületei Terv tárgyában. 

Az Akcióterületi Tervet három doku-

mentum alapozza meg, úgymint a Vá-

rosfejlesztési Koncepció, az Integrált

Városfejlesztési Stratégia, valamint a

Főtér koncepció. Az uniós pályázatról

szóló, azt előkészítő dokumentációban

szereplő felmérések alapján lehetett

kalkulálni, hogy a teljes projekt költ-

ség a pályázati anyagban bruttó 1 mil-

liárd 439 millió forint lesz. Mivel a pá-

lyázati kiírásban pluszpontot kap, aki a

minimális önrésznél többet vállal, azt

javasolta az alpolgármester, hogy a

200 millió Ft önrészt emeljék meg 300

millió forintra. A hiányzó összeget a

szabadon felhasználható pénzmarad-

ványából fedeznék.

Miután az alpolgármester vázolta az

anyag jelentőségét és tartalmát, Win-

termantel Zsolt képviselő, a Fidesz

frakcióvezetője szót kért, s elmondta,

hogy még a testületi ülést megelőző

bizottsági ülésen elhangzott észrevé-

teleit remélhetőleg figyelembe veszik

majd a végleges anyagnál. Jelen pilla-

natban az általa képviselt frakció csak

a formai követelmények miatt fogadja

el a javaslatot. 

Végül 24 igen szavazattal a képviselő-

testület elfogadta az Akcióterületi Tervet. 

Szintén e témakörben egyhangúlag el-

fogadták azon formai kitételt is a képvise-

lők, hogy a pályázathoz kapcsolódóan vá-

rosfejlesztési gazdasági társaságot alapí-

tanak az IVS-ben meghatározottak szerint.

Ezzel részt vehetnek a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség által kiírt Budapest Integrált

Városfejlesztési Program pályázaton. 

A napirend harmadik pontja az önkor-

mányzat idei költségvetéséről szóló ha-

tározat módosításáról szólt. A pénzma-

radványok felhasználásáról, az előbb em-

lített pályázati önrész biztosításról is szó

esett. Wintermantel Zsolt jelezte, hogy

bizottsági, képviselő-testületi helyzet-

elemzés nem előzte meg a témát, nem

tárgyaltak arról, mire fordítaná a kerület

a kötelezettség nélküli összegeket. Itt is

az egyeztetést hiányolta a Fidesz frakció. 

Végül a képviselők többsége igennel

szavazott. 

INTÉZMÉNYI ÖSSZEVONÁS

Belán Beatrix alpolgármester előterjesz-

tésében úgy fogalmazott: hogy az okta-

tási intézményhálózat átalakítása három

sarkalatos pont köré csoportosul: 

Szeptember elsejétől a Bródy Imre

Gimnáziumot összevonnák a Langlet

Valdemár Általános Iskolával, ott folytat-

ná tovább a gimnázium testülete a peda-

gógiai munkát. Ez egyrészről telephely-

változás, másrészt közös igazgatású ok-

tatási intézmény jönne létre. 

Egy másik szándék az EGYMI központ

létrehozása a jelenlegi Éltes Mátyás Új-

pesti Speciális Általános Iskola helyett, a

harmadik pedig a gyermekvédelmi felelő-

sök kerületi szintű egységes csoportjának

kialakításáról szól. Koronka Lajos képvi-

selő hozzáfűzte, hogy már a bizottsági ülé-

sen is vita kerekedett a javaslat körül: sze-

rinte a két intézmény ilyen formában való

összevonása jogilag aggályos.

Molloné dr. Balog Éva, a közművelő-

dési, oktatási bizottság elnöke, nem

tartotta szerencsésnek, hogy néhány

hónappal a tanévkezdés előtt ilyen vál-

tozásokat lebegtet az önkormányzat.

Egyetértett a racionalizálás szükségle-

tével, ám a módjával nem. Ugyanezt

tette szóvá Pajor Tibor képviselő is.

Hozzátette, hogy az sem mindegy: az

utódintézmény mely összevont iskola

nevét viszi tovább. Célszerűbbnek tartja

a Bródy Imre nevet e célra. 

Végül több hozzászólás után Dr. Derce

Tamás polgármester lezárta a vitát. A

testület az előterjesztésben foglaltakat

megszavazta. Ezt követően minden külö-

nösebb kommentár nélkül elfogadták a

képviselők a Viola óvoda és a Park óvoda

létszámtúllépésének tényét. 

További napirendi pontban a képviselő-

testület egyhangúlag elfogadta az önkor-

mányzati tulajdonú vagyonnal való gaz-

dálkodásról szóló rendelet módosítását.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester ja-

vaslatára 2,5 millió forinttal támogatta a

testület a Kis Szent Teréz Ifjúsági Cent-

rum működését. 

ELMÉLETI VITA A NEVEKRŐL

Wintermantel Zsolt Fidesz frakcióvezető

előterjesztése szerint kérte a képviselő-

testületet, hogy július 11-i gyásznap al-

kalmából a Nádor utca és Vécsey utca

sarkán lévő teret Gróf Esterházy János

parknak nevezze el.

Dr. Derce Tamás polgármester teljes

mértékben támogatta a javaslatot. El-

mondta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy a

magyar nép 1945 óta soha nem emelte fel

szavát a határokon túli magyarság érdeké-

ben. Hozzátette, hogy Gróf Esterházy János

tetteivel kiérdemelte, hogy Magyarorszá-

gon végre közterületet nevezzenek el róla.

Azt azonban szerinte sem lehet figyelmen

kívül hagyni, hogy mindenképpen szüksé-

ges megvizsgálni, hogy az adott terület

egyáltalán alkalmas-e arra, hogy parkká

nyilvánítsák. Nem tudni, van-e helyrajzi

száma, illetve kialakítható-e ott, ha nin-

csen. Elmondta, a képviselő-testület maxi-

mum a szándékát nyilváníthatja ki, mivel az

elnevezésekről a Fővárosi Önkormányzat

közgyűlése határoz majd. 

Hasonló formai dolgokon, valamint

Esterházy grófi érdemein még elmorali-

záltak a képviselők, majd odáig fajult a

közel egy órán át tartó parázs vita, hogy

frakciószünetet rendelt el dr. Derce Ta-

más polgármester. 

Mint megtudtuk, a frakcióvezetők ülé-

sén a következő határozati javaslat szü-

letett, amellyel minden frakció egyetér-

tett: a Képviselő-testület kijelenti, hogy

Gróf Esterházy Jánosról emlékének meg-

őrzése érdekében közterületet nevez el.

Ezt egyhangúlag elfogadták a képvi-

selők. – T.K.

(Az április 29-i és a május 27-i rendes

ülésekről következő számunkban olvas-

hatnak.)

Egyik leghűségesebb olvasónk, a

kiváló médiatechnikus, Pajor Tibor

(MIÉP-Jobbik) napirend előtt s

után alapos kritika alá vette az Új-

pesti Napló szerkesztési struktúrá-

ját. Mivel a testületi ülések hierar-

chiája meggátolja a megszólítottak

reflektálási lehetőségét, ezúton

szeretnénk megköszönni pontos és

éles szemű, szigorúan újságíró-

szakmai meglátásait. A jövőben is

ezek mentén igyekszünk folytatni a

tevékenységünket.

– Harkai Péter főszerkesztő

Rendkívüli ülés a Városházán

Akcióterv uniós
segítséggel

E



öbb mint két évtizede vagyunk

jelen Újpest életében ma már

Mester-Építő Kft. néven.  Több

mint 1000 lakás átadása jellemzi

a városrészben eddigi tevékenységünket

(Liszt Ferenc utcai, Görgey úti, Kassai ut-

cai, Petőfi utcai, Munkásotthon utcai,

Megyeri úti, Árpád úti lakások). A kertvá-

rosi környezet után az utóbbi években az

Árpád út rehabilitációjában, felújításá-

ban veszünk részt nagy érdeklődés köze-

pette, hiszen valamennyi építkezésünkön

a zöld belső udvart is garantáljuk. A több

mint két évtizedes újpesti építőipari ta-

pasztalat felhasználásával épül 2009. má-

jusi átadási határidővel az Erzsébet Sarok-

ház, az Árpád út- Erzsébet utca és a Mun-

kásotthon utca által körbeölelt telken. 

A Mester – Építő Kft. legfőbb célja most

is olyan kényelmes, elsőrangú új otthonok

megteremtése, mely egy átgondolt építé-

szeti tervezésnek és a színvonalas műsza-

ki kialakításnak köszönhetően egyedül-

álló lakókörnyezetet teremt. 

Modern, letisztult formák jellemzik az

épületünket, különösen nagy gondot for-

dítunk a természetes fényre, a hő és hang-

szigetelésre valamint az egyedi mérésű fű-

tésrendszer kialakítására.  Az Erzsébet Sa-

rokházban a garzontól a 2+3 félszobás laká-

sig minden lakástípus megtalálható. 

A metró-állomás közelében épülő tár-

sasházunk azoknak biztosít megfelelő

otthont, akik egyszerre ragaszkodnak a

kiváló közlekedési lehetőséghez, a belvá-

ros közelségéhez és a zöldövezet nyugal-

mához. Az épület zárt, belső kertje bizto-

sítja az egyedülálló zöld környezetet. 

A lakásokhoz a konyhabútort ajándék-

ba adjuk, lakberendezési tanácsadásadás

- szolgálatunk térítésmentes. 

Várjuk személyesen irodánkban:  

1042 Budapest,  Munkásotthon u 46.

Telefon: 272-0627, 06-20-475-7896.

Honlapunk: www.mesterepito.hu

(x)
Erzsébet Sarokház: Remek
közlekedés, zöld belső udvar,
egyedi megoldások
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narancsbőr olyan betegség,

amely napjainkban a nők több

mint 80 százalékának okoz

problémát, igen gyakori elvál-

tozás, már nagyon fiatal korban is meg-

jelenhet és főleg a combra, fartájékra, a

karra és a hasra lokalizálódik. Kialakulá-

sának igen egyszerű oka van, maga a női

nemi jelleget képviselő ösztrogén, mely-

nek hatására a bőraljában lévő zsírszö-

vetben fokozódik a zsírsejtek

(adipocyták) lerakódása, továbbá az

öröklődés, az anyagcsere lelassulása,

hormonzavar és az öregedés. A külső té-

nyezők is okozhatják,  így  a mozgáshiány,

a helytelen táplálkozás, a sok édesség, a

zsíros és füstölt élelmiszerek, a kóla, a

kávé, a dohányzás és az alkohol túlzott

fogyasztása. Emellett a stresszes élet-

mód is tovább ronthat a helyzeten. Azo-

kon a területeken, ahol cellulit található,

rossz a bőr szöveteinek vér- és nyirok-

keringése, ezáltal lassabb az anyagcse-

réje. Férfiaknál ritkán alakul ki.

A cellulitisz-gödröcske valójában

egy kis méregblokk, amit becsomagol-

tak a zsírsejtek. Ezekben a gödrökben

együttesen olyan mennyiségű salak-

anyag képes elraktározódni, hogy ha a

környező zsírszöveteket egyszerre fel-

oldanánk, a véráramba kerülő káros

anyagok mérgezéses tüneteket okoz-

nának, tehát a nem túl esztétikus hepe-

hupákhoz azért ragaszkodik annyira a

szervezet, hogy védekezzen a mérgezés

ellen.

A celullit jól kezelhető, eleinte alig

látszik, azonban ha elhanyagolják,

igen taszító képet adhat viselőjéről,

ezért időben kell elkezdeni az ellene

való  küzdelmet, és nem ajánlatos ab-

bahagyni, mert visszajön. A cellulit ke-

zelésének célja a vér-, nyirok és anyag-

csere fokozása, valamint  a salakanyag

elszállítása érdekében megszűntetni a

folyadékpangást. A cellulit zsírfelhal-

mozódással jár együtt az adott terüle-

ten, ezért fontos a zsír bontása és a

bomlástermék elszállítása, amelyet el

lehet érni helyi, mechanikai behatá-

sokkal, és természetes vagy szinteti-

kus tartalmú krémek, olajok

bemaszírozásával. Mindegyik eljárást

kúraszertűen érdemes végezni a kellő

hatás eléréséhez, és általában 6-10

kezelésre van szükség, attól függően,

hogy milyen módszerrel, és mekkora

nagyságú cellullitot kell megszűntet-

ni. Ezek után az eredmény tisztítókúrá-

val és egy szakember által összeállított,

fokozatosan nehezedő edzésprogram-

mal. Amennyiben narancsbőrönket ke-

zeltetjük, akkor célszerű azt kiegészí-

teni speciális diétával, így a végered-

mény nemcsak látványosabb, hanem

tartósabb is lesz.

A témáról részletesebben és a szerve-

zet különlegesen hatékony  méregtele-

nítéséről 2008. június 4-én  17.00 órá-

tól vásárlóink tájékoztató előadást

hallhatnak a Jókai Biocentrumban, és

kollégáink szívesen állnak szaktanácsa-

ikkal folyamatosan  az Önök rendelke-

zésére.

Várjuk önt is előadásokkal, 

programokkal az országos

patikanapon június 4-én.

Cím: 1042 Budapest, Árpád út 77.

Tel.: 369-2461

– Dr. Starcz Judit, 

Jókai Biocentrum

(x)

Hogyan lesz cellulit nélküli feszes és fiatalos a bőrünk?

A
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Üditőital gyártó cég gépkezelő-kar-
bantartó, termékelőkészítő és tar-
goncás munkakörbe munkatársakat
keres. Hosszútávú munkalehetőség.
Versenyképes fizetés. Pályakezdők

jelentkezését is várjuk. Önéletrajzot
várunk postán vagy személyesen:

Gramex 2000 Kft. 2112 Veresegyház,
Búzavirág u. 26. Tel.: 06-28-585-141

ÚSZÓTÁBOR a Darnyi Tamás
úszóiskolában a Margitszigeten

és a Komjádiban. 2x úszás, ebéd-
uzsonna 16.000 és 14.000 Ft fő/hét

Tel.: 359-7895, 335-2097

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

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

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777
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„Itt élünk és itt dolgozunk, így az Új-

pesti közösséghez való tartozás nem

csak lehetőségeket nyit meg a szá-

munkra, hanem kötelezettségeket is ró

reánk” – mondta Járosi Tamás a CEU-

REality csoport vezetője. A méltatást

így folytatta: „Ez a kezdeményezés nem

oldja meg önmagában egy ekkora

sportegyesület anyagi problémáit, és

nem teremt a nemzetközi vetélytársa-

kéval azonos körülményeket a sporto-

lóknak sem, de talán segítséget nyújt a

jobb felkészüléshez, és talán úttörő

szerepet is játszhat a 3000 sportolót ki-

szolgáló szervezet támogatásában. Mi

mindenképpen tiszteletre méltónak

tartjuk mind a klubvezetés, és mind a

nehéz körülmények között felkészülő

élversenyzők teljesítményét, így öröm-

mel adunk segítséget ezen célból most

is, és reméljük a jövőben is.”

Az eseményen részt vett olimpikono-

kat köszöntötték Belán Beatrix és dr.

Trippon Norbert alpolgármesterek, va-

lamint Őze István az Újpesti Tornaegylet

vezetője. (x)

Drukkoljunk
együtt Újpest 
olimpikonjaiért!
Újpest Önkormányzata és a Károlyi István Városközpont fejlesztője, a

CEU-REality csoport elhatározta, hogy segítséget nyújt az UTE kiváló

sportolóinak a 2008-as olimpiára és egyéb világversenyekre való

felkészüléshez. Az ünnepélyes sajtótájékoztatón 2.360.000,- Ft

értékben adtak át együttesen adományt az UTE sportolóinak.

Mitől különleges a Károlyi
István Városközpont?
Sokan teszik fel a kérdést, hogy minek köszönhető a Károlyi István Városközpont

sikere. A teljesség igénye nélkül íme néhány indok:

– Mert az átlagos lakásberuházásokhoz képest nem csak az adott épülettel,

hanem annak tág környezetével foglalkozunk, tágas új közterületeket és

parkokat hozunk létre,

– Mert a lakástulajdonosok többsége a lakása ablakából nem forgalmas

utcákra, hanem csendes sétálóutcára, parkokra fog tekinteni,

– Mert a beruházás kiváló tömegközlekedéssel rendelkezik, könnyen elérhető

a belváros a metró segítségével,

– Mert a területen belül olyan funkciók találhatóak majd meg sétálótávolságra,

amelyekre a modern városi embernek szüksége van: Éttermi negyed,

sportközpont, bevásárlási lehető-ségek, szolgáltató egységek- posta,

mosoda, stb.,

– Mert új kulturális központ jön létre, amely heti rendszerességgel szolgálja ki

a térség lakóit érdekes és izgalmas művészeti eseményekkel,

– Mert a teljes területen belül tiszta, karbantartott, őrzött közterek jönnek

létre, így biztosítva nyugodt, élhető környezetet az itt élő vagy ide látogatók

számára.
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Bárkivel előfordulhat hogy meg kell küzde-

nie egy-egy átmeneti pénzzavarral, várat-

lan kiadásokkal.  Mai világunk természetes

velejárójaként, számtalan impulzus ér ben-

nünket. A különböző reklámok vágyakat

ébresztenek bennünk és mindent szeret-

nénk megkaparintani magunknak azonnal!

Fentiekhez „3 dologra van szükség: pénz,

pénz, pénz” Számos pénzintézet kínál hitel-

lehetőséget, a közelmúltban ringbe szállt

egy újabb „versenyző” az Orex-Zálog Zrt.. 

Kleeberg Zoltán Zálogigazgató urat kér-

deztük cége elképzeléseiről, további cél-

jaikról. – Tevékenységét tekintve cégünk

hívhatná magát akár „Ékszerbanknak” is,

hiszen itt bárki akár név nélkül hitelhez

juthat, biztosítékul ott hagyva ékszerét. A

hajdani záloghitelezőket kísérő pejoratív

jelzők emléke mára a múltba réved. Az

ügyfeleknek nem kell félni a korábban fe-

nyegető „uzsorakamattól”.

Az Orex-Zálog Zrt. a nagymúltú Orex

Óra- Ékszer Kereskedőház Zrt. testvérvál-

lalataként jött létre, alapítója közvetve az

Orex Zrt., többségi tulajdonosa az osztrák

Dorotheum GmbH & Co KG , amely az oszt-

rák ékszerpiac meghatározó szereplője.

Aukciós tevékenysége mellett a legna-

gyobb záloghitelező hálózat is egyben.

Ők, több mint 300 éves tapasztalattal a

hátuk mögött, stabil szakmai hátteret biz-

tosítanak nekünk is a képzés-továbbkép-

zés a gyakorlati munka-ellenőrzés terén

egyaránt. Jól jön a segítség, hiszen Orex-

Zálog Zrt. a múlt év októberében kezdte

meg tevékenységét, mára 8 zálogfiókkal

rendelkezik, melyeket terveik szerint to-

vábbi fiókok követnek hamarosan. Elkép-

zeléseik szerint tevékenységüket mindig

az Orex Ékszerrel együtt végzik majd, ezzel

egy teljesebb körű szolgáltatást biztosítva

ügyfeleiknek. A gondolat adja magát, aki

vásárolt ékszert később lehet zálog ügyfél

is, ill. mindkét tevékenységet összefogja

az ékszer-, az  ötvösművesség szeretete.

Jelszavunk: „Többet adunk keve-

sebbért!” mindezt úgy, hogy megfelel-

jünk az alábbiaknak: Orex minőség +

szakértelem + megbízhatóság + kedve-

ző kondíciók = Orex-Zálog!

Az Orex-Zálog Zrt. Újpesten, Árpád út

68-70. sz. alatt megnyitott zálogfiókjába

az éves kamat törzskártyás ügyfeleknek

csak 20%, de ha mindent összeadunk ak-

kor sem kapunk óriási számot, hiszen itt

1.000 Ft hitel mindössze napi 1 Ft 31 fil-

lérbe kerül. (90 napos futamidőt egy

napra vetítve)

Diszkrét környezetben, egy európai

színvonalú ékszerbolt csendes szegleté-

ben jól felkészült szakemberek fogadják

az ügyfeleket.

Munkatársaink többsége ötvös vég-

zettségű szakember, aki zálogbecsüs gya-

korlat mellett egyaránt jártas a különböző

nemesfémtárgyak, drágakövek értékelé-

sében is.

Vannak akik adott tárgy birtokában a

lehető legmagasabb hitelt szeretnék fel-

venni, és vannak akik a legkedvezőbbet

kérik. Egyre többen keresik fel fiókjainkat

pusztán kíváncsiságból a szokott kérdés-

sel: „Megmondaná mennyit ér?” – mesé-

li Kleeberg Zoltán zálogigazgató, akitől

azt is megtudjuk, hogy az értékbecslésért

nem kérnek semmit.

A cég rendkívül fontosnak tartja, hogy

ügyfelei elégedettek legyenek szolgálta-

tásaival és később is felkeressék őket.

Visszatérő ügyfeleket törzskártyás ked-

vezményekkel várják, ami egyaránt jelent

hitelfelvételkor kamatkedvezményt ill.

vásárláskor árengedményt.

Zálogpiacon szokatlan számos újítást is

bevezettek, mint pl. a védett elzálogosí-

tás, vagy ügyfelek értesítése SMS-ben ha

a türelmi idő vége közeleg stb.

Jöjjön be Ön is, győződjön meg kedvező

ajánlatainkról! Ha elégedett volt szolgálta-

tásainkkal mondja el másoknak is! (x)
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Gyorshitel az ékszerboltból!
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INGATLANT ELAD

�� Fóton, REKLÁM ÁRON, azonnal beköltözhető, 228 m2-es

gázcirkó fűtésű, duplakomfortos, kétgenerációs, tehermen-

tes, stabil tégla ház, garázzsal, kocsibeállási lehetőséggel

eladó. ÚJPESTI LAKÁSOKAT BESZÁMÍTUNK! IRÁNYÁR: 26,5

MFt.  Tel.: 06-20-417-1375

� Újpesten, központhoz közel, 54 m2-es 1+2 félszobás

felújított – fürdő, járólap, parketta, nyílászárók – erkélyes,

parkra néző, emeleti panel lakás eladó. Ingatlanosok és

csak nézelődők kíméljenek. Irányár: 11,8 MF. Tel.: 06-70-

606-0011

� Újpesten, az Izzó lakótelepen, eladó egy 3. emeleti, vi-

lágos, egyedi fűtéses, 54 m2-es, nem panellakás, 12 MFt

készpénzért. Tel.:  06-20-490-4721

� Újpest villanegyedében 250 m2-es családi ház,580 m2

telken, eladó. Ár:  60 MFt. Tel.: 06-30-921-3154

� Eladó Mogyoródon, Fóthoz közel,1070 m2-es bekerített

zártkert. Gyümölcsfák, szőlő, faház, terasz, pince, fúrt kút,

villany van. Gáz az utcában. Irányár: 4,7 MFt. Tel.: 06-20-

492-5943

� 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 

� Újpesten, 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.: 06-30-448-8322

� Újpest városközpont, metro közelében, zöld udvaros

társasházban, eladó 70 m2-es, földszintes, tetőtér-

beépítéses, felújított öröklakás (szélső házrész), kis kert-

résszel, önálló pincével 16,9 MFT irányáron. Tel.: 06-20-

324-9108

� 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 

� Vécsey utcánál eladó önálló ház 120 nöl telekkel, fszt

112 nm,3 szoba, kívül-belül igényesen felújítva, tetőtér

beépíthető (+3 szoba), 2 kocsinak fedett beálló. Irányár:

54,5 Mft. Tel.: 06-30-237-7003.

� Újpest központban, Kassai utcában, a metró végállo-

másától 50 m-re, 46 m2-es utcai portálos üzlethelyiség el-

adó vagy kiadó. Eladási ár: 23,3 MFt. Tel.: 06 30-204-5849

� Vác és Verőce között, csodálatos panorámás zártkerti

ingatlan, fúrt kúttal, másfél szobás faházzal eladó. Irány-

ár: 4,2 MFt. Érd.: 369-76-27 este. Napközben: 06 30-465-

1543

� Újpesten (Istvántelken) csendes békés zsákutcában

670 m2-es nagy kertes telken 4 szobás családi ház eladó.

A ház felújításra szorul. Irányár: 29 MFt Érdeklődni: Buzna

Tel.: 06-70-512-1512

� Eladó Újpest villanegyedében, a Mikszáth utca SZTK

mögötti területén, 150 nöl telken, 120 m2 teljesen felújí-

tott 3 szobás + beépítésre előkészített tetőterű ház, ga-

rázzsal. Irányár: 51 MFt. Tel.: 06-30-949-1835

� Rózsa utcában napfényes, fa konyhabútoros, egyedi

fürdőszobás 72 m2-es 2 + félszobás lakás kilátással a bu-

dai hegyekre, áron alul eladó. Irányár: 10,75 MFt. Tel.: 06-

70-612-9675

� Újpest központban, a  Deák utcában 73+10 nm-es 2,5

szobás téglaépítésű cirkófűtésű csendes fenyőkertes víz-

órás udvari lakás, tárolóval, beépíthető tetőtérrel csak

négylakásos társasházban 19,5 MFt -ért eladó. Tel.: 06-

20-334-4628

� Családi okok miatt tulajdonostól sürgősen eladó a

Závodszky utcában, 4 emeletes panel épület 2. emeletén,

30 m2-es, 1 szobás, felújított, csendes, parkra néző örök-

lakás. Irányár: 8,5 MFt. Érdeklődni: minden nap 10-20 óra

között a 06-20-336-66-94-es telefonon.

� Zsámbékon a lovas clubhoz, buszmegállóhoz, üzletek-

hez közel, komfortos faház nyaraló, (vezetékes víz, fúrt

kút) alsó szinten konyha, pince, sok gyümölcsfával, szőlő-

vel eladó vagy pesti lakásra cserélhető. Irányár: 9,5 MFt.

Tel.: 06-30-489-0319

� Veresegyházon, a tónál 77 m2-es tetőtér-beépítéses

családi ház, 1+2 félszobás, 150 nöl telekkel eladó. Irányár:

19.900.000 Ft. Tel.: 06-30-428-9451

� Dunakeszin, nyugodt csendes környezetben új építésű

mediterrán jellegű, 170 négyzetméteres, alápincézett ház

eladó. A nappalihoz és az emeleti szobákhoz fedett tera-

szok tartoznak gyönyörű kilátással. A ház nem tetőteres.

Ár 45 Mft. Tel.: 06-30-900-7252

�� 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, keleti tájolású,

társasházi öröklakás  eladó. 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: 13,6 MFt. Tel.:

06-20-391-5546

�� IV. Vécsey utcánál, 432 m2-es telken, 112 m2-es, 3 szoba

+ dolgozó, igényesen felújított családi ház – tetőtér beépí-

tés szerkezetkész (+ 3 szoba) –, 2 gk-nak fedett beállóval,

eladó. Eladási ár: 54,5 MFt. Tel.: 369-5214

�� Újpest villanegyedében, SZTK mögött,  644 m2-es

összközműves, parkosított telken, felújított, jó állapotú,

139 m2-es, 5 szobás családi ház, világos, ablakos szuterén-

ben 97 m2-es, 2 szobás összkomfortos lakással, garázzsal

eladó. Eladási ár: 57 MF. Tel.: 369-5214

�� Vállalkozásnak, összeköltözőknek, többgenerációs

családnak, rendelőnek, irodának is kiválóan alkalmas ingat-

lan!!! XV. Litva utcában, 872 m2-es összközműves telken, 2

db kétszintes családi ház eladó. I. Szerkezetkész, alápincé-

zett, 5 szobás, 225 m2-es nagy terasszal. Eladási ára: 49 MFt

II. Két generációs, kétszintes, 132 m2-es, 4 szoba hallos,

duplakomfortos kiváló állapotú családi ház garázzsal, pin-

cével eladó. Eladási ár: 59 MFt Tel.: 369-5214

� Káposztásmegyeren, négyemeletes társasház IV. eme-

letén, 82 m2-es lakás eladó. Távfűtéses. Ár: 15,5 MFt. Tel.:

06-20-9587-067;  este: 06-23-374-583

� Eladó Újpesten metró közeli öröklakás egy szoba össz-

komfort. Ár: 9 MFt. Tel.:  06-20-975-0545

� Eladom a Farkaserdő közelében lévő, tehermentes

káposztásmegyeri  lakótelepi, azonnal beköltözhető, járó-

lapos-parkettás öröklakásomat. Irányár: 11,2 MFt. Tel.:

06-20-940-5641

� 130 m2-es, kertes családi ház eladó. Újpest kertvárosi

zöldövezetében. Kétszintes, szauna, jacuzzi szolgálja a

hangulatos otthon lakóinak kényelmét. Ára:  39,5 MFt Tel.:

06-30-222-3683

� Leányfalun kétszintes 72 m2-es, ősfás kertben lévő, al-

pesi stílusú nyaraló eladó, vagy újpesti lakásra cserélhető.

Tel.: 06-20-82-80-514

� Újpesten a Rózsa utcában eladó egy 71 m2-es felújított

2,5 szobás 5. emeleti öröklakás. Irányár: 12,5 millió Ft. Ér-

deklődni: 06-70-360-30-61

� Kerepesen eladó 14,5 millióért egy kétszobás (60 m2-

es, telek 1628 m2),  felújítandó családi ház, vagy elcserél-

jük budapesti 2,5-3 szobás téglaépítésű öröklakásra ér-

tékegyeztetéssel. Tel.: 06-70-365-3829, 369-7599

INGATLANT KIAD

� Kiadó egy körúti berendezett garzon öröklakás. Tele-

fon: 06-30-293-3077

� Újpesten Megyeri-Fóti sarokhoz közel, egyszobás

összkomfortos, bútorozott lakás kiadó. Tel.:  06-20-373-

3237

� Megyeren 100 m2-es családi ház tetőtér beépítéssel,

kocsibeállóval kiadó. Ár: 140.000,-Ft/hó Tel.:  06-20-

475-6866

� A Szülőotthon mögött, 2 szobás, 5. emeleti, jó állapotú,

csendes, zöld környezetben lévő panel lakás kiadó!

55.000,-Ft/hó,  2 hónap kaucióval. Tel.:  06-20-82-80-

514     

GARÁZS

� A József Attila u. 21-23. alatti társasházban gépkocsi

beálló hosszú távon kiadó. Tel.: 06-30-595-1785.

� József Attila utca18. teremgarázsban egy gépkocsi be-

álló hely kiadó. Tel.: 06-30-951-4679 

� IV. Újpesten, a József Attila u-ban, 14 négyzetméteres,

pincei teremgarázs bérbeadó. Mikrobusz is elfér. Bérleti

díj: 15 000 Ft/hó. Tel.: 369-5214.

� Városkapunál teremgarázs beálló kiadó. Tel.: 06-30-

347-2845

� Kiadó garázs. IV. ker. Elem u. garázssoron, zárt udvar-

ban, hosszútávra garázs bérelhető. Tel.:  06-30-979-

8685;  esti órákban: 306-8597

INGATLANT CSERÉL

� Dorogi 39 m2-es, komfortos, egyedi fűtésű 4. emeleti 1

szobás panellakásomat, megvásárolható 20-27 m2-es ön-

kormányzati, Budapesti XV. kerületi lakásra cserélném.

Tel.: 06-70-239-4341 hétköznap 15-17 óráig.

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, nagy hatékonysággal, szaktanártól! Házhoz me-

gyek! Tel.: 06-20-959-0134

� Matematika-fizika korrepetálást vállalok. Házhoz me-

gyek. Tel.: 06-28-388-433; 06-70-554-1395 

� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal matema-

tikatanár szakos egyetemi hallgató. www.zrob.hu Tel.: 06-

30-572-7416

� Olasz nyelvoktatást, állami és egyéb nyelvvizsgákra

való hatékony felkészítést vállal nagy gyakorlattal, bolo-

gnai egyetemen végzett akkreditált nyelviskolában is ta-

nító nyelvtanár. Helyszín: Újpest-Központban, Kodály kö-

röndnél. Tel.: 06 20-518-7907

� 6-18 éves gyermekek tantárgyi korrepetálása, pótvizs-

gára felkészítése. Óvodások egyénre szabott játékos isko-

lai előkészítése. Diszfunkciók (diszlexia, diszkalkulia) te-

rápiája, figyelem, emlékezet fejlesztése nyáron is. Gya-

korlott pedagógusnál. Tel.:  06-20-521-6367;  06-1-230-

6425 

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

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

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

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

�� 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

�� Lakáskozmetika. Tapétázást, szobafestést, mázolást, PVC
szőnyegpadló ragasztást, parkettacsiszolással, bútormoz-
gatással, takarással vállalja: Csapó György festőmester.
Alapítva: 1971-ben. Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

�� Építőanyag kereskedelem, falazóanyagok, kötőanyagok,
sóder, homok, dryvit rendszer stb. Ingyenes gépi rakodás,
fuvarvállalás 2-10 t-ig. Márkusz és Tsa Kft 1046 Knézits u.
15. Tel.: 389-6087, 06-30-924-7435

�� GYÁRI MINŐSÉGŰ VELÚR és GUMI AUTÓSZŐNYEGEK és
CSOMAGTÁLCÁK. Készítése és forgalmazása, minden típus-
hoz, méretpontos, gyári szabásminta alapján, gyári rögzítő
elemekkel, csúszásgátló betéttel, igény szerint hímzéssel
díszítve, egyedi kivitelben is, kisbuszba, lakóautóba, kami-
onba. !!! NYÁRI AKCIÓS ÁRON!!! – 5900 Ft-tól! Budapest te-
rületén ingyenes házhozszállítás Telefon: 06-70-421-6390

ÁLLÁST KÍNÁL

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

�� Országos hálózattal rendelkező cég hitelügyintéző mun-
katársat keres! Részletek: 06-30-315-8966, www.cchun.hu

ÁLLÁST KERES

� Nyugdíjas férfi 40 éves szgk. vezetői gyakorlattal heti

2-3 napi munkát keres. Gk.vezetés saját kocsival is, őrző-

védő munka, kert, udvar rendbetartása, stb. Tel.: 06-30-

489-0319

� Megbízható fiatal hölgy, precíz, gyors munkavégzés-

sel, jó kommunikációs készséggel sürgősen  állást keres

Újpesten vagy a XIII. kerületben. Adminisztrációs, keres-

kedelmi, takarítási területen. Kizárólag bejelentett, 8 órás

munkahely érdekel. Tel.: 06-20-440-4251

� Nagyon agilis, lelkiismeretes, precíz, 38 éves hölgy

munkahelyet váltana.  XI. kerület előnyben. Ügynököskö-

dés kizárva! Hívjon! – nálam jobb munkaerőt keresve sem

talál! Tel.: 06-20-575-1038

� Most is dolgozó 60 éves, előnyugdíjas nő, 7 éves ta-

pasztalattal adatfeldolgozást vállalna „RLB” programmal

dolgozó könyvelő mellett. Csak Észak-Pesten. Tel.: este

786-4366; 06-20-374-8289  

ÜDÜLÉS

� Balatonföldvári vízközeli, „250m” szép, berendezett

nyaralómat és apartmanomat (színes tv, hűtő stb.) kocsi-

beállási lehetőséggel, 2-től 12 fő részére tavalyi áron ki-

adom. Ár: 2300Ft/fő+IFA. Gyerekeknek kedvezmény!

Tel.:06-30-293-3077

�� Révfülöpön 7 nap/6 éjszaka félpanzióval 32.400,-Ft/fő.
06-30-99-75-347, info@vakaciotabor.hu, www.vakaciota-
bor.hu

VEGYES

� Könyveket, (régit, és újat), könyvtárakat vásárolok!

Díjtalanul házhoz megyek! Tel.: 06-20-425-6437

� Forgalomból kivont, de jó állapotban lévő, jól felszerelt

lakókocsi, nagyméretű elősátorral eladó. Ideiglenes la-

kásnak, őrbódénak, vagy átmeneti árusítás céljára kiváló-

an alkalmas. Ár: 250.000,-Ft  Tel.: 06-1-789-4662

� Rengeteg bébi és gyermekruha 6-7 zsák, szépek, diva-

tosak. Helyhiány miatt egyben 5.000,-Ft-ért elvihetők.

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. augusztus 15. tartó túrára lehet je-

lentkezni. Tel.: 06-30-327-0990  ;  www.hajosklub.hu

RÉGISÉG

�� Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papírrégiséget
vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, 06-20-922-
0001

EGÉSZSÉG

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

KERTGONDOZÁS

� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gondozá-

sát, fűvek és fák telepítését, metszését, nyírását, gyomir-

tást és fakivágást. Vojtkó Mihály Tel.: 06-20-917-6811

GYERMEK FELÜGYELET

� Nyugdíjas pedagógus (óvónő, tanítónő) gyermekfel-

ügyeletet vállal 1,5 éves kortól újpesti kertes házban. Tel.:

389-4333 ;  06-20-4340-024 

ÁLLAT

� Tüneményes BISON kiskutyák díjnyertes szülőktől el-

adók. Ballagásra, év végi ajándékozásra! Tel.: 06-20-

8280514

PROGRAM

�� PALACSINTA Fesztivál Révfülöpön 2008. június 14-én
Versenyek, szabadidős programok és rengeteg palacsinta.
Részletes info: www.vakaciotabor.hu 30-99-75-347,
info@vakaciotabor.hu

HIRDESSEN 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN!

Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Hirdetésfelvétel: IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)
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A pedagógusok jelmondata az Ambrus

Óvodában: Az óvodában a gyermekekért

vagyunk, a gyermekek érdeke mindenek

felett áll.

Rendszeresen, télen-nyáron járnak a

gyerekek kirándulásokra, a közelebbi-tá-

volabbi környékre mert, ha hozzáérhet-

nek, ha megfoghatják, ha megszagolhat-

ják, ha megtapasztalhatják a dolgokat, úgy

ismerik meg igazán – meséli az óvodai

mindennapokról Hargitai Zsuzsanna in-

tézményvezető. 

Az Ambrus Óvoda négy, 20–23 fős cso-

portban fogadja a gyerekeket. Ebben a

létszámban és környezetben maximálisan

adott minden feltétel a gyermekek egyéni

fejlesztéséhez. 

A csoportszobákhoz nagyméretű terasz

tartozik, ami a jó idő beköszöntével egé-

szen késő őszig lehetővé teszi a mozgás-

koordináció fejlesztését, a mindennapi

testnevelés megtartását. 

Az udvar hátsó részében a pedagógusok

veteményes ágyásokat alakítottak ki, ahol

a gyermekek megismerkedhetnek a kerti

munkálatokkal, a veteményezéssel, a

gyomlálással, locsolással, hogy csak né-

hányat említsünk. 

A nevelőtestület 1999-ben a helyi sajá-

tosságokat, igényeket és elvárásokat fi-

gyelembe véve saját készítésű nevelési

programot készített, azóta is ez alapján

végzi munkáját. 

– Kiemelt feladatunknak tekintjük a

gyermekeknek a környező világ tevékeny

megismertetését, valamint a mozgást, a

testi nevelést – mondja a programról Har-

gitai Zsuzsanna. – Olyan gyermekeket

szeretnénk nevelni, akik szeretik, védik a

természetet és rendszeres mozgással

egészségesen, tudnak és akarnak élni.

Az óvodapedagógusok szakmailag jól

felkészültek, pedagógiai megújulásokra

törekszenek, fontosnak tartják a folyama-

tos önképzést. A programban megfogal-

mazott feladatokat a pedagógusok a gyer-

mekek eltérő fejlődési ütemét figyelembe

véve valósítják meg. A folyamatos iskolai

visszajelzések alapján a gyermekek köny-

nyen beilleszkedtek, jó alapokkal kezdték

meg tanulmányaikat. 

A szülők igényei alapján egész évben

úszásoktatáson vehetnek részt az iskolába

készülő gyerekek, a téli időszakban pedig

korcsolyázni tanulnak az óvodások. 

Mivel a nevelés nem lehet eredmé-

nyes családi megerősítés nélkül, a napi

beszélgetések, a szülői értekezletek, a

fogadóórák, valamint a közös kirándulá-

sok során igyekeznek minél szorosabb

kapcsolatot kialakítani a szülőkkel az

óvónők.

Az óvoda egy épületben található az

ÁMK bölcsődéjével, iskolájával és a

közművelődési csoporttal. Összesen hét

darab, 24-25 fős óvodai csoportban ne-

velik a gyerekeket. Nem homogén, ha-

nem vegyes életkorú csoportokba jár-

nak az újpesti gyerekek az ÁMK óvodá-

ba, így 3 évestől egészen 6-7 éves korig

együtt nevelkednek a kicsik. 

Mint azt Kurucz Gyuláné óvodavezető-

től megtudtuk, az óvodai nevelés alap-

feladatain belül a nevelőtestület kiemel-

ten kezel néhány tevékenységet: így

például a játék fontosságát és elsődle-

ges szerepét a gyermek fejlődésében, a

kultúra közvetítésében. Fontos az egész-

séges életmódra való nevelés, ezen belül

a mozgásfejlődés tudatos alakítása, a

környezettudatos magatartás megalapo-

zása, a tevékenységek szervezése és az

anyanyelvi nevelésre is nagy hangsúlyt

helyeznek a pedagógusok. 

Az óvodai neveléssel arra törekszenek,

hogy a gyermek személyiségében rejlő

képességeket kibontakoztassák, az egyé-

ni sajátosságokhoz mérten a legeredmé-

nyesebben fejlesszék az óvodásokat. 

A vegyes életkorú csoportoknak a ta-

pasztalatok szerint határozottan elő-

nye, hogy az ilyen összetételű csopor-

tokban gazdagabb lehetőség kínálkozik

a szocializáció fejlesztésére, a gyerme-

kek közötti társas kapcsolatok alakítá-

sára. Nem elhanyagolható szempont,

hogy a testvérek egy csoportba járhat-

nak. A mindennapi együttélés folyamán

természetessé válik a kisebbek segíté-

se, az udvariasság, az önfeláldozás

megnyilvánulása, a másokhoz való al-

kalmazkodóképesség fejlődése.

A feladatokat az óvónk egyéni beállító-

dásuknak megfelelően, változatos mód-

szerek alkalmazásával valósítják meg. A

nevelésben alkalmazott speciális mód-

szerek és eszközök között szerepelnek a

Montessori pedagógia egyes elemei, esz-

közei, a fejlesztőpedagógiai ismeretek,

módszerek, a drámapedagógiai módsze-

rek, valamint a népi kultúra és hagyomá-

nyok megismerése. Ugyanilyen fontos a

változatos sporttevékenységek és moz-

gásfejlesztő eszközök alkalmazása is. 

A gyerekek fejlődését, a pedagógusok

nevelő munkáját segíti az intézményi lo-

gopédus és pszichológus problémafeltá-

ró és fejlesztőmunkája, valamint az ÁMK

közművelődési csoportja által szervezett,

egész éven át tartó színes, kulturális

programsorozat, beleértve az óvodaidőn

kívül szervezett tanfolyamokat is.

Április 24-én ünnepelte fennállásának 75.

évfordulóját az újpesti Csányi óvoda. Maga

az óvoda 1933-ban épült, de 1992-1993

óta működik önálló intézményként. Addig

a Pozsonyi óvodával összevonva működött. 

A mostani ünnepségre meghívtak régi és

mostani munkatársakat, dajkákat, egykori

óvodásokat, szülőket és az óvodával kap-

csolatban álló hivatalok munkatársait is. 

A gyerekek készültek dalokkal, körjá-

tékokkal, mesét adtak elő a nagycsopor-

tosok. A volt óvodások közül többen is a

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetago-

zatos Iskolába járnak, ők adtak elő hang-

szeren dalokat. Még régebbi óvodások,

akik most már felnőtt korúak, egy ope-

rettrészletet adtak elő. Így tehát minden

korosztály megtalálta a neki legmegfele-

lőbb kikapcsolódási pontot. A felnőttek a

műsor után egy állófogadás keretében

beszélgethettek az elmúlt időkről és a je-

lenről, a gyerekeket pedig az udvaron

egy bábelőadás várta a hangulat fokozá-

sa végett. 

Ünnep a Csányi oviban

Ambrus Óvoda

Karinthy Frigyes ÁMK Óvoda

Cím: 1048 Budapest, Hajló u. 2–8. 

Telefonszám:380-61-88/17 

E-mail:

ovoda@karinthyamk.sulinet.hu

Honlap:

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TUTOR KATA

Cím: 1047 Budapest, Ambrus Z. u. 2.

Tel.: 370-90-34

E-mail: ambrus@freestart.hu

Honlap: www.ambrusovi.fw.hu
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INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS
2008. június 3-án ked-
den 18-19 óráig ingye-

nes jogi tanácsadást tart az újpesti
Fidesz- MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Beje-
lentkezés: H-P 11-18-óráig a 369-
0905-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyu-
la; Rádi Attila önkormányzati képvi-
selők június 2-án, hétfőn, 17-18-
óráig tartanak fogadóórát. Bartók Bé-
la június 3-án kedden 18-19 óráig;
Koronka Lajos június 5-én, csütörtö-
kön, 17-18 óráig tart fogadóórát.
Daróczi Lajos önkormányzati képvi-
selő 2008. június 9-én, hétfőn, 15-
17-ig tart fogadóórát. Wintermantel
Zsolt önkormányzati képviselő 2008.
június 11-én, szerdán,18-19-ig.
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út
56.) Tel: 369-09-05 Dr. Hollósi Antal
önkormányzati képviselő 2008. júni-
us 10-én 18-19-ig tart fogadóórát.
Helyszín: Megyeri úti Általános Isko-
la (Megyeri út 20.) Nagy István júni-
us 3-án, kedden, 16-17 óráig tart fo-
gadóórát. Helyszín: 1042 Budapest,
István út 11.
www.ujpestifidesz.hu

PARLAMENTI LÁTOGATÁS
A Fidesz- MPSZ Újpesti Szervezeté-
nek Munkás és Alkalmazotti Tagozata
június 14-én (szombaton) délelőtt
parlamenti látogatást szervez. Je-
lentkezni a 369-05-05 telefonszá-
mon, hétköznap 11–18 óráig lehet.

VÁROSFEJLESZTÉS, AVAGY
ÉPÍTSÜNK BE MINDEN
ZÖLDTERÜLETET!

A Jobbik nem támo-
gatja Újpest városfejlesztési stra-
tégiáját. A városfejlesztéssel kap-
csolatos döntések az egyik leg-
meghatározóbb döntések, melyet
egy képviselő-testület hozhat,
hiszen egy település arculatát év-
tizedekre, évszázadokra megha-
tározzák épületei, közterei. 

Éppen ezért széleskörű előze-
tes egyeztetési folyamatot igé-
nyelt volna stratégiánk előké-
szítése. Sajnos ez nem történt
meg. (…)

A Jobbik állásfoglalása szerint
Újpestnek nem újabb lakópar-
kokra, lakótelepekre, hanem
sokkal inkább a már itt élők élet-
körülményeinek javítását szol-
gáló városfejlesztésre van szük-
sége. Tőlünk nyugatra nem bont-
ják le a régi lakóházakat, hanem
felújítva, korszerűsítve a város
díszévé teszik azokat. Csak Ma-
gyarországon lehet ��

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  május  30.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

KÉPZŐMŰVÉSZETI-, ÉS HANGSZER KIÁLLÍTÁS

Komolyzenei koncerttel egybekötve

HAKME szervezésében 2008. június 21.

szombat 16 órától Újpesti Polgár Centrum

(Bp. 1043. Árpád út 66.)

MAROSVÁRI LÁSZLÓ, aranykoszorús

hangszerkészítő és javító mester, FODOR

ÁGNES, képzőművész.

A HAKME KAMARAZENEKAR koncertjén

elhangzanak Reneszánsz zene, Bach,

Händel, Mozart, Strauss, Weiner művei. A

zenekar koncertmestere és művészeti ve-

zetője Farkas József, a Liszt Ferenc Zene-

művészeti Egyetem hallgatója. (A műsor

folyamán közreműködik több díjat is el-

nyert hegedűvirtuóz)  A koncert után a ki-

állított tárgyak megvásárolhatók!

A műsort rendezte: Farkas József,

HAKME elnöke. Belépő: 1500 Ft

A műsorral kapcsolatban érdeklődni

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

számon. A jegyek előre a Művelődési Köz-

pont jegypénztárában 10-től 18 óráig, il-

letve a műsor előtt a helyszínen kaphatók.

TÁNCZENEI SZÓLÓEST

A HAKME szervezésében 2008. június 6.

péntek 20 órától Újpesti Polgár Centrum

(Bp. 1043. Árpád út 66.)

MONA – Wolskyné Farkas Mónika

WONDER – Somogyvári Tamás

A műsorban régi és új tánczenék, filmze-

nék, musicalek, nemzetközi dalok hangza-

nak el. Hangszeren játszik:  Pozsgai Viktor,

Somogyvári Tamás A műsort rendezte: Far-

kas József – HAKME elnöke. Belépő: 1200

Ft. A műsorral kapcsolatban érdeklődni le-

het a 06-30-585-19-72-es telefonszá-

mon. A jegyek előre a Művelődési Központ

jegypénztárában 10-től 18 óráig, illetve a

műsor előtt a helyszínen kaphatók.

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT

– az Ady Művelődési Központban ingye-

nesen igénybe vehető szolgáltatás

• Közösségi számítógépünkön segítség-

gel önállóan kereshet képzéseket, bön-

gészhet a felnőttképzési információk

között

• Felnőttképzési konzulensek segítenek

kiválasztani az Önnek megfelelő szak-

képesítést, iskolát, tanfolyamot, vég-

zettséget 

• Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha kép-

zési támogatást kíván igénybe venni

• Speciális problémákkal (elhelyezkedési,

pályaválasztási, tanulási nehézség stb.)

küszködőket segíteni tudjuk a megfelelő

tanácsadó helyek kiválasztásában

A tájékoztató szolgálat személyes konzul-

tációval csütörtökön 14-19 óráig áll az

érdeklődők rendelkezésére. Előzetes be-

jelentkezésre, időpont egyeztetésre is le-

hetőség van. A szolgálathoz telefonon és

e-mailben is lehet fordulni. Telefonszá-

munk: 06-1-3696-481 E-mail címünk:

tajekoztato@adymk.hu. A tájékoztató

szolgálat az Európai Unió által társfinan-

szírozott IKONOK ÉS INDEXEK… projekt

keretében valósult meg.

INTENZÍV NYÁRI TÁRSASTÁNC TANFOLYAM

– esküvőre is! A Földházi Tánciskola és az

ÚTSE intenzív nyári társastánc tanfolyamot

indít kezdők részére. Külön egyeztetéssel

esküvői táncok betanítását is végzik. Be-

iratkozás: június 13-án, pénteken, 18 órá-

tól, valamint a foglalkozásokon. A foglal-

kozások hetente 4 alkalommal 2-2 órásak.

Tanár: Földházi Péter profi  táncos, koreog-

ráfus, nemzetközi versenytánc tréner és

bíró. Bővebb információ:  231-7070, 06-

20-911-4527-es telefonszámokon. A tan-

folyam díja: 9 alkalomra – 7 000 Ft. Hely-

szín: az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház,

1042 Budapest, István út 17-19.

JÓTÉKONYSÁGI EST AZ ADY MŰVELŐDÉSI

HÁZBAN

2008. június 13-án pénteken 19 órakor

WASS ALBERT: A világ és a vége címmel a

Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház

előadására jegyeket 2000,- Ft-os árban

igényelni lehet az alábbi telefonszámokon:

06/20-82-80-514 (Ozsváth), 06/30-49-

01-182 (Pásztor) Az est bevételét az író

ősszel felállítandó szobrára fordítják.

MEGHÍVÓ
Amit Isten egybekötött, azt ember ne
válassza szét! A trianoni békediktátum
88. évfordulója alkalmából szentmise
keretében emlékezünk az elszakított
országrészekben élő magyar testvére-
inkről. Szeretettel várunk mindenkit jú-
nius 1-én (vasárnap) reggel 7 órára, az
Újpest-Megyeri Nagyboldogasszony
templomba. Cím: 1044 Budapest,
Aschner Lipót tér 10.

– JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM ÚJPESTI SZERVEZETE

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

Jazzbalett-, sztepp- és színpaditánc-képző

vizsgabemutatók

A táncképző tanárai és növendékei

szeretettel várják Önt és családját vizs-

gabemutató előadásaikra!

A képző óvodás, általános és középiskolás,

valamint felnőtt növendékei is fellépnek,

hogy bemutassák a tanévben szerzett

tudásukat. Június 5-6. 17.30 óra: Nyilvános

főpróba. Belépő: 300 Ft Június 7. 17.30 óra

és június 8. 10.30 óra: Gála. Belépő: 800 és

1000 Ft Jegyek május 13-tól vásárolhatók

az információs pultnál.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA Június 2-6.

Mesélő Világ Az Újpesti Pedagógiai

Szolgáltató Központ által meghirdetett

óvodai gyermekrajzpályázat kiállítása

Június 16-30. Az Újpesti Szabadiskola év

végi bemutató kiállítása Megnyitó: június

16. 18 órakor.

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁ-

NOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

KIÁLLÍTÁS 

KFÁMK  Kézműves Köreinek év végi kiál-

lítása látható a KFÁMK Galériájában

május 22 és június 25 között. Megnyitó:

május 22-én, 15 órakor. Helyszín:

KFÁMK Emeleti Galéria.

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Karinthy Frigyes ÁMK Főépület (1048 Bu-

dapest, Hajló u. 2-8. Tel: 380-6188, Köz-

művelődés: 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

KULTURÁLIS PROGRAMOK

CSALÁDI NAP AZ ADY ENDRE 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Együttműködő partnerünk az Újpesti

Gyermek- és Ifjúsági Ház

2008. JÚNIUS 1-JÉN, 9.30–22.00 ÓRÁIG

9.30–10.00 Jelmezes felvonulás a

Városháza épületétől az Ady Endre

Művelődési Központ udvaráig az Ist-

ván úton: A menet indulására egy

1848-as mozsárágyú 3 díszlövése

adja meg a jelt! A felvonulás résztve-

vői – sorrendben: Fúvószenekar,

Majorettek, Íjászok, BEM Néptánc

Együttes, Lovas huszárok, ÉLŐ ÓRI-

ÁSBÁBUK

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

SZABADTÉRI SZÍNPADÁN:

10.00–10.15 FÚVÓSZENEKARI ÖSSZE-

ÁLLÍTÁS A MAJORETTEK LÁTVÁNYGYA-

KORLATÁVAL KÖZÖSEN

10.20–10.35 Az ADORÁTE KÓRUS műsora

10.45–11.15 NYITÓTÁNC (Bem Nép-

táncegyüttes ifj. csoportja) ��

A KULTÚRA NAPJA ÚJPESTEN

ADYFAMÍLIA…
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megtenni azt, hogy a kedves,
belsőudvaros lakások helyére –
az ott élőket elűzve – 40-50 la-
kásos társasházakat emelnek.
Csak nálunk épülnek sportpályák
helyén lakóparkok, bevásárló
központok. Csak nálunk lehet egy
külső kerületből – infrastruktúra
nélküli – belvárost csinálni.

Mi másképp gondoljuk a jövőt,
ezért mondtunk nemet Újpest vá-
rosfejlesztési koncepciójára.

PAJOR TIBOR
önkormányzati képviselő, Jobbik

Magyarországért Mozgalom 

SZALMA BOTOND
önkormányzati képviselő fo-
gadóórája: Minden hónap
első hétfőjén 18-19 óráig.

Helyszín: KDNP helyiség, Templom u. 4.

KÉPVISELŐI  FOGADÓÓRÁK:
Hock Zoltán és Pettkó And-
rás, a Magyar Demokrata
Fórum országgyűlési kép-

viselői, fogadóóráikat minden hónap
első szerdáján tartják – legközelebb
június 4-én – 17 órától. Helyszín: az
MDF Újpesti Szervezete irodája. (IV.
Árpád út 88., bejárat a József Attila
utca felől)

„MI ITT VAGYUNK!” „KI
MIT TUD?” PÓDIUM –
rendezvénysorozat
nyugdíjasoknak

Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel
tájékoztatjuk Önt, hogy a „Ki mit
tud?” Pódium következő előadására
2008. június 2-án (szerdán), 14 órai
kezdettel kerül sor az Újpesti  Polgár
Centrumban (IV. Árpád út 66.). A
zenés, szórakoztató rendezvényen az
összes műfaj, kategória képviselteti
magát egy-egy színes előadás
keretében. Minden kedves érdek-
lődőt szeretettel 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.

RUHAOSZTÁS
Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri Nő-
tagozata ruhaosztást tart. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt
2008. június 9-10-11-én,  14 és 17 óra
között a Nádor utca 1. szám alatt.

Pártok, CivilPártok, Civil

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

A KULTÚRA NAPJA ÚJPESTEN
Ismét Adyfamília…

Második alkalommal rendezi meg egész napos családi rendezvénysorozatát az Ady

Endre Művelődési Központ, az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház együttműködésével.

Az idén ez a dátum június 1-je.

A nagyszabású eseménysorozat keretében, minden korosztály megtalálhatja az

érdeklődésének megfelelő látványos, szórakoztató, vidám, vagy intellektuális pro-

gramot.

A családi nap kezdetét délelőtt fél tízkor egy 1848-as mozsárágyú 3 díszlövése

jelzi, majd elindul a jelmezes felvonulás a Városháza elől az Ady Endre Művelődési

Központ udvarába.

A menet élén az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola növendékeiből és művésztanáraiból

alakult fúvószenekar halad, őket óriásbábuk, majorettek, valamint korabeli jelmez-

be öltözött íjászok és a Bem Néptáncegyüttes menettánca követi. A sort tüzes pari-

pákon lovagló Károlyi Huszárok zárják.

Az Ady Művelődési Központban folytatódik a programsorozat. 

Gyerekek és felnőttek érdeklődésére bizonyosan számot tart az ekkor nyíló Az

UTE az olimpiákon c. dokumentumkiállítás.

A délelőtt a gyermekeké. A színpadon a HG színistúdió növendékei mesefüzért

mutatnak be, „Ringat a víz” címmel, amelyet Harsányi Gábor rendezett.

A legkisebbek a FABULA Bábegyüttes „A kék kutya története” c. műsorában

gyönyörködhetnek a színházteremben.

Az udvarban és a Házban több helyszínen gyermekfoglalkozások, vetélkedők

zajlanak, de lesz játszóház, sakkszimultán, KRESZ-próbatétel is. 

Minden megtalálható itt, mi szem-szájnak ingere. Amelyik gyermek lovagolni

szeretne, azt is megteheti a huszárlovakon, és ha kedve tartja, lecsúszhat a havas

óriáscsúszdán, vagy ismerkedhet az élő óriásbábukkal, célba lőhet légpuskával,

agyagozhat a kerámia műhelyben vagy éppen a Játszóházban múlathatja önfeledten

a délelőttöt… 

Információs szolgálat működik az Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egyesület

tevékenységéről. Ennek keretében kézműves foglalkozáson vehetnek rész az

érdeklődők; lesz Lonka baba készítése Rónai Katalin díjnyertes babakészítővel és

papírvirágot varázsolhatnak Nagy Szilvia papírszobrász útmutatásával.

Mindezek után a Művelődési Központ déli egy órakor ebéddel vendégeli meg a

látogatókat. A menü: serpenyős burgonya kolbásszal, kenyérrel, savanyúval.

Ebéd után, 14 órától a HAKME tánczenekara játszik: szólót énekel Farkas Mónika és

Somogyvári Tamás. A program latintáncok bemutatójával folytatódik, világbajnoki

helyezett versenytáncosok közreműködésével… Ezt népszerű művészek: Csala

Zsuzsa, Straub Dezső és Szilágyi Judit vidám, szórakoztató műsora követi, majd nép-

tánc bemutatót láthatunk: a BEM Néptáncegyüttes műsorát.

A MÁV Szimfonikusok hangversenye zenei csemegét kínál a komolyzene ked-

velőinek. A programban Prokofjev: Péter és a farkas és Ránki György: Pomádé kirá-

ly új ruhája c. műve szerepel. Közreműködik: Harsányi Gábor. Vezényel: Kökényessy

Zoltán. Az egész napos vidámságot retro disco zárja. A lemezlovas: DJ. Devil (Szabó

Csaba). Este tíz óráig szól a talp alá való!

Szeretettel várunk minden újpesti lakost! A BELÉPÉS INGYENES!

��  11.20–11.50 AZ UTE AZ OLIMPIÁ-

KON kiállítás megnyitó

12.00–13.00 GYERMEKMŰSOROK: RIN-

GAT A VÍZ (mesefüzér) Előadják a HG

stúdió növendékei. Rendezte: Har-

sányi Gábor

A SZÍNHÁZTEREMBEN:

11.00–12.00 a FABULA BÁBEGYÜTTES

előadása: A KÉK KUTYA TÖRTÉNETE

9.30–13.00 GYERMEKFOGLALKOZÁSOK:

Az udvarban több helyszínen: KACSKA-

RINGÓK Virtustársulat, ÉLŐ ÓRIÁSBÁ-

BUK, JÁTSZÓHÁZ, Információs szolgál-

tatás az Ezer Szín Kulturális és Önfej-

lesztő Egyesület tevékenységéről. Kéz-

műves foglalkozások: Lonka baba ké-

szítése Rónai Katalin díjnyertes baba-

készítővel; papírvirág készítése Nagy

Szilvia papírszobrásszal.

13.00–14.00 EBÉD ! – megvendégeljük

VENDÉGEINKET! A MENÜ: Serpenyős

burgonya kolbásszal, savanyúval

14.00–15.00 Játszik a HAKME TÁNCZE-

NEKARA. Szólót énekel: Farkas Mónika

és Somogyvári Tamás

15.15–15.45 LATIN TÁNCOK BEMUTATÓ-

JA (Világbajnoki helyezett versenytán-

cosok programja)

16.00–17.15 EGY ÓRA ÚJPESTI HUMOR

Közreműködik: Csala Csuzsa, Straub

Dezső, Szilágyi Judit

17.30–18.00 NÉPTÁNC BEMUTATÓ (Bem

Néptáncegyüttes felnőtt csoport)

18.15–19.15 MÁV SZIMFONIKUS ZENE-

KAR HANGVERSENYE. Műsoron:

Prokofjev: Péter és a farkas; Ránki

György: Pomádé király új ruhája. Köz-

reműködik: Harsányi Gábor Vezényel:

Kökényessy Zoltán

Kb.: 19.30–22.00 UTCABÁL, RETRO

DISCO DJ: DEVIL

EGÉSZ NAP: KIÁLLÍTÁS AZ ÚJPESTI KÉP-

ZŐMŰVÉSZEK TÁRSASÁGA ALKOTÁSAI-

BÓL, Népművészeti Kirakodóvásár, KI-

ÁLLÍTÁS AZ Ady MK. kerámia stúdió

munkáiból, agyagozás, HAVAS óriás-

csúszda, JÁTSZÓHÁZ GYERMEKEKNEK,

büfé, vattacukor, kürtőskalács, LÉGPUS-

KALÖVÉSZET, TŰZSZERÉSZETI BEMUTATÓ,

Sakkszimultán, KRESZ vetélkedő.

DÉLELŐTT: gyermeklovagoltatás hu-

szárlovakon, játék játék hátán: Progra-

mok megállás nélkül…! Válassza ki a

sajátját! A BELÉPÉS INGYENES!

A KULTÚRA NAPJA ÚJPESTEN

ADYFAMÍLIA…

A MAGYAR NÉPZENE ÉS KOMOLYZENE KÜLÖNLEGES KAPCSOLATA

Kamarazenei sorozat – 2008. június 15. 11 óra

Közreműködnek: Rajka Imola – hegedű, Eckhardt Gábor – zongora, 

Kádár István – hegedű, Máté Győző – brácsa, Kusay Mahdi Husein – gordonka.

Konferál: Eckhardt Gábor

A program: Dohnányi Ernő: Szerenád, Dohnányi Ernő: c-moll zongoraötös

A belépés ingyenes!

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ (Bp., IV. Tavasz u. 4.) Mozi terem
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Több hónapon át zajlott az Újpesti Peda-

gógiai Szolgáltató Központ által – 100

éve város Újpest címmel – az általános is-

kolák 3–4. osztályosai számára meghir-

detett vetélkedő, amelyre 14 csapat ne-

vezett be. Az első és a második forduló

feladatlapját az iskolában oldották meg a

versenyzők (amely komplex módon

mozgatta meg a résztvevőket, filmet

néztek, újpesti sétát tettek, fényképez-

tek, előadás részesei voltak az  Újpesti

Helytörténeti gyűjteményben. A 3. for-

dulónak és az eredményhirdetésnek a

Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

adott otthont. 

Az alábbiakban közreadjuk az I–VI. he-

lyezést elérő csapatok (iskolák) és a ver-

senyzők, valamint – zárójelben – a felké-

szítő  pedagógusok nevét.

I. helyezett: Újpest-Newpest –  Angol

Tagozatos Általános Iskola – Szepesi

Gabriella, Végh Bálint, Frivaldszky Lő-

rinc, Tóth Boglárka. (Horváthné Ézsiás

Andrea, Kormos Judit).

II. helyezett holtversenyben: Vas-

macskák – Testnevelés Tagozatos Általá-

nos Iskola – Kis Levente, Koltai Bence,

Butter Kitti, Szetei Alexandra. ( Beley Il-

dikó, Csuka Tamásné, Farkasné Bódi Ka-

talin, Heiszmann Éva) „Ász”-karákok –

Szűcs Sándor Általános Iskola – Gálik An-

namária, Szentpáli-Gavallér Csaba,

Bartos Petra, Bödő Lajos. (Bognár Judit,

Libényiné Varga Klára).

III. helyezett: Bajzás kölykök – Bajza

József Általános Iskola – Molnár Melinda,

Rigóczki Balázs, Szabó Csenge, Szabó

Dorottya. (Besenyi Józsefné).

IV. helyezett: Megyeri pumák – Me-

gyeri Úti Általános Iskola – Forgó Ádám,

Kovács Alexandra, Gyetvai Zsófia, Szabó

Máté. (Hajzer Zoltánné, Sebők Erika).

V. helyezett: Szilas-patak – Szigeti Jó-

zsef Utcai Általános Iskola – Barczikai

Noémi, Chlebda Luca, Jókay Bálint, Ne-

mes Dorottya. (Bartókné Tóth Erika,

Fericsánné Varga Magdolna).

VI. helyezett: Farkaserdő – Karinthy

Frigyes ÁMK Általános Iskola – Söveg-

jártó Virág, Varga Marcell, Hruska Olivér,

Jakus Barnabás. (Hafnerné Erdődi Ilona,

Gáliczné Móri Gabriella)

Egy  tanév versenyeredményei

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola és Alapítványa

nevében szeretnénk tájékoztatni Önöket az el-

következendő időszak kulturális eseményeiről: – Május 31-én, 19 órai kezdettel,

iskolánk tanára, kolléganőnk, Petrován Mária orgonaművésznő ad koncertet az Új-

pesti Kertvárosi Plébánia nemrégiben  felavatott  új orgonáján. – Június 8-án (va-

sárnap) 17 órakor tartja az iskolánk Évzáró Díszhangversenyét a Magyar Kultúra

Alapítvány Székházában, a Várban (Szentháromság tér 6.).

Hangversenyek

Különleges ünnepséget tartottak nemré-

giben  a Benkő István Református Általá-

nos Iskola és Gimnáziumban. Az esemé-

nyen – amely a Benkő-nap keretein belül

zajlott – három szaktantermet avattak,

valamint átadták a legjobb tanulóknak já-

ró elismeréseket. 

Elsőként Pavletitsné Egressy Mária

igazgató  mondott néhány bevezető szót,

köszöntötte a megjelent tanulókat és a

vendégeket: többek között Simonfi Sán-

dor esperest, majd az iskola névadójának,

a Benkő család képviselőjét: Benkő Ilona

asszonyt, Kovács Károly tanár urat, vala-

mint Virágh Sándort.  

– Nagy öröm ez a mai nap számunkra, –

mondta köszöntőjében az igazgató asz-

szony – Nem csak azért, mert az iskola-

nap mindig kiemelt esemény a tanév hétköznapjai között, hanem azért is, mert két

különös alkalom van ma. Először is a mai napon kap három szaktantermünk nevet: a

kísérlet, a természettudományi és a rajzterem. Másodszor pedig azért, mert két év-

nyi gyűjtőmunka után a mai napon avatjuk fel az új erősítőt. Köszönöm az összefo-

gást, amely a ti gyűjtőmunkátok eredményeképpen született meg. Minőségében

lényegesen jobb, mint a korábbi – szólt a diákokhoz a köszönet.

A most felavatott tantermeket három példaértékű személyről nevezték el. Ezen-

túl Lórántffy Zsuzsanna, Bay Zoltán és Lavotha Géza nevét viseli majd egy-egy

szaktanterem. A gyerekek a meghívott vendégektől a névadók életútjába is bete-

kintést kaptak, immáron tudják, hogy a nagy elődöknek milyen vívmányokat kö-

szönhetnek. 

Az ünnepségen az iskola kórusa is fellépett, az avatást közös áhítat előzte meg. 

A Benkő-napon adták át az iskola három tanulójának a legjobbaknak járó kupát

és elismerő oklevelet is. Az Év tanulója, Év osztályközössége és Év pedagógusa cí-

mek boldog tulajdonosait az egész iskola kitörő örömmel ünnepelte. A három leg-

jobb diák ezúttal Nagy Bálint 3.a osztályos tanuló, Horváth Henrietta hatodik évfo-

lyamos diák és Vass Anita gimnazista. A legjobb osztályközösség a 6. c osztály lett

a 2007/2008-as tanévben, a legkitűnőbb pedagógusnak pedig az ő osztályfőnökü-

ket, Holovics Katalint választották. 

A délután a sport jegyében telt, hiszen az olimpia évében az ötkarikás játékok

szellemben játékos ügyességi versenyeken vehettek részt a gyerekek. – TK

Tanteremavató és díjátadás

Az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ által, a kerületi általános iskolák 7. osz-

tályosai számára meghirdetett fizika tanulmányi verseny végeredményét közread-

va, az alábbiakban ismertetjük az  I–VI. helyezés elérő diákok nevét, iskoláját, vala-

mint – zárójelben  –  a versenyre felkészítő pedagógusok nevét: 

I. helyezés: Sárospataki Bálint, Babits Mihály Gimnázium (Kéfer Ferenc), II. he-

lyezés: Bárány Viktória, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Csernyánszkyné

Nagy Tünde), III. helyezés: Daróczi Dávid, Megyeri Úti Általános Iskola (Knotz

Lászlóné), IV. helyezés: Thieu Ly Virág, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos

Iskola (Hangyás Gabriella), V. helyezés – holtversenyben – Sebők Dávid, Angol Ta-

gozatos Általános Iskola (Mező János), és Molnár Dominika, Bajza József Általános

Iskola (Salzer Gabriella), VI. helyezés: Balog Nóra, Bajza József Általános Iskola

(Salzer Gabriella).

Ebben az évben ün-

nepli fennállásának

125. évfordulóját a

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Is-

kola. A jubileumi tanévben sem maradhatott el a

Pécsi Gála rendezvénye, amelyet nemcsak a

színpadi produkciók miatt  vár az iskola közös-

sége, hanem amiatt is, hogy megtudják, kik

lesznek a Pécsi Alapítvány  ez évi díjazottjai. Az iskola névadójának, Pécsi Sebestyén orgo-

naművész  emlékére ugyanis a  Pécsi  fivérek  díjat alapítottak, amellyel diákokat, peda-

gógusokat, és olyan „külsősöket” díjaznak a tanév vége felé járva, akik tevékenységükkel

tovább öregbítik az iskola hírnevét. A Pécsi-díjjal ez alkalommal Sas Dorottya 8. évfolya-

mos diákot, Jogovits Jolán technika-mozgókép kultúra szakos tanárt, valamint sokoldalú

támogató munkája elismeréseként Ozsvát Kálmán „öregdiákot” jutalmazták.

Pécsi gála
Értesítem a tisztelt olvasókat, hogy május 31-én, szombaton osztálytalálkozót

tartunk a Tanoda téri (volt Április 4. téri) leányiskola „öreg diákjai”, akik az 50-

es éves elején születtünk, ma 55–56 évesen találkozunk, 40 év után először. Kb.

40 fő jön össze, ebből a létszámból 10 idős, régi újpesti  pedagógus hölgy, köz-

tük Sólyom Ági néni, testnevelő tanárunk is eljön, aki  90 évesen – mint Újpest

díszpolgára – is szívesen fogadta meghívásunkat. Sokan a régi, már leszanált

földszintes, egyszerű lakásokban nevelkedett generáció tagjai vagyunk, csak

nagyon kevés épület maradt meg, amire szívesen emlékezünk, így a volt leány-

iskola is ilyen, ami ma már egyházi intézmény, így nem biztos, hogy ezen a

szombaton be tudunk menni egy rövid sétára. A találkozó szombaton du. 3 óra-

kor lesz az iskola előtt, ahol készítenénk néhány fotót (osztályfényképet), utá-

na átmegyünk a Petőfi tanya nevű, újpesti vendéglőbe, ahol néhány órát együtt

töltünk. 

Sokan elkerültünk más budapesti kerületekbe vagy Pest környéki helységek-

be, de vágyunk vissza, sok szép emlék fűz még ma is, szívesen emlékezünk visz-

sza a régi, bár a mainál sokkal szegényebb körülmények között nevelkedő, de

boldog, szép gyerekkorunkról.

– PROFANTERNÉ HÁRI ÉVA, volt újpesti (Gellért utcai lakos)

Öregdiákok találkozója
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Rendőrségi hírek

BENZINTOLVAJT FOGTAK

Tetten értek egy férfit benzinlopás közben, május 14-én, hajnali 3 óra körül az új-

pesti rendőrök. Az elkövetőt elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra. 

S. Lajosra akkor lettek figyelmesek a rendőrök, amikor járőrözés közben több-

ször is szembe találkoztak vele. Ez még önmagában nem lett volna gyanús, ám

volt, hogy egy piros dobozszerű tárgyat vitt magával, máskor pedig nem volt a ke-

zében semmi. Az egyértelmű volt, hogy közben nem adhatta oda senkinek, mert

rajta kívül teremtett lélek sem volt a környéken. 

Biztos ami biztos, a járőrök igazoltatták a férfit, s kérdőre vonták, mit csinál

ilyen későn az utcán. Azt válaszolta, hogy egy barátjával beszélt meg találkozót.

Kérdezték tőle azt is, hogy a nála lévő tárgyat ugyan hová tette? Azt is tagadta,

hogy volt nála bármilyen tárgy, nemhogy hollétéről adott volna információt. 

Ekkor a rend őrei átvizsgálták a környéket. A Langlet Valdemár utcában parkoló

egyik Lada típusú autó mellett elhaladva erős benzinszagot éreztek. Kiderült, az

autó zárható tanksapkája ugyan a helyén volt, de nem zárták le. Értesítették az

ügyeleten keresztül az autó tulajdonosát, aki a helyszínre érkezve elmondta, hogy

előző nap este ő parkolt az adott helyre autójával, ám a tanksapka akkor kulccsal

volt lezárva. Elmondása szerint nagyjából 5-6 liter benzin volt a tankban, amikor

otthagyta az autót. 

A rendőrök tovább nézelődtek, a Deák Ferenc utcában, egy ott parkoló Ford

Transit egyik kerekénél a földre dobva találtak egy ötliteres, piros üzemanyag-

kannát, mellette pedig egy körülbelül egy méter hosszú zöld slagdarabot. Mind-

két tárgy meglehetősen erős benzinszagot árasztott. Onnan körülbelül harminc

méterre parkolt a gyanúsított S. Lajos BMW-je. Ezt is átvizsgálták a járőrök, a cso-

magtartóban öt darab húszliteres benzines kannát találtak.  

A bizonyítékok alapján S. Lajost a rendőrök a helyszínen elfogták, előállították. 

VITA AZ ELTŰNT FÉRFIRŐL

Május 19-én este az újpesti rendőrkapitányság ügyeletese járőrt küldött a

Závodszky Zoltán utcába, mivel onnan családi botrányról érkezett bejelentés.

A helyszínre érkező rendőrnek a bejelentő elmondta, hogy amikor késő este

hazaérkezett a munkából, arra lett figyelmes, hogy fia szobáján lévő üveg betört.

Kérdőre vonta otthon tartózkodó férjét, mondja el, mi is történt otthon, míg ő tá-

vol volt. Miután a férfi kitérő választ adott, hívta a rendőrséget. Az anyában fel-

merült a gyanú, hogy élettársa megverte és elüldözte a fiút. 

A rendőr is meghallgatta a férjet, aki most már beszédesebb volt: a fiú 19 óra

körül, enyhén ittasan ment haza, szóváltásba keveredtek, de tettlegesség nem

történt. Ezt követően a fiú állítólag ismét – önként – távozott otthonról. 

A férfi ezután elment a postára, átvette fia levelét. Miután azt felbontotta, ki-

derült számára, hogy fia az egyeztetett időponthoz képest máskorra volt beren-

delve orvosi felülvizsgálatra. Ezt közölte is az apa a fiával, amikor újra találkoztak,

a fiú pedig kifakadt, hogy ő bizony már többet nem megy orvoshoz, elege van az

életből. Majd elment otthonról. 

A harmincöt éves férfiról közben szülei elmondták, hogy már többször kísérelt

meg öngyilkosságot.

A járőr elmondta, ha a férfi nem kerül elő, eltűnéséről a kerületi rendőrkapi-

tányságon tehetnek bejelentést.

OLVASÓINK ÍRJÁK
A DUNAI ÖBÖL VÉDELMET KÍVÁN ÚJPESTEN

Megdöbbenéssel tapasztaljuk Újpesten a Palotai sziget és a Népsziget által

alkotott dunai öböl, – egyébként sokak által látogatott, kedves, természetes

környezet – pusztítását!

Felháborító, hogy amíg ezt az öbölpartot a Népsziget csúcsától az Észak-

pesti Szennyvízderítőig, – alig tíz-tizenkét éve – pályázati pénzen kikövezték,

kultúrált sétahellyé tették, addig ma valami üzleti megfontolások alapján be-

temetésén és a terület magánosításán fáradoznak, – súlyos természetrombo-

lást megvalósítva.

Valamikor, úgy 70-80 éve a Népsziget – vagy másik nevén Szúnyogsziget, –

még valóban sziget volt és egy múlt század húszas éveiben épített zsilippel fris-

sítették az Újpesti öböl vizét. A zsilip üzemeltetése aztán a háború után már

megszakadt, töltéssel lezárták. Akkor még a Palotai sziget, – amely a Tungsram

strand alatt kezdődött, – szintén valódi sziget volt, olyannyira, hogy a Duna e

kis ágán komppal lehetett átkelni és a sziget Nagy-Duna felőli homokos part-

ján strandoltak az újpestiek. E dunai kis ágat azután betöltötték a szennyvízde-

rítő építésekor, így vált félszigetté a Palotai sziget a Népsziget mellett és azzal

közel egy kilométeres természetes öbölt alkot, egészen az északi vasúti össze-

kötő hídig terjedően. 

A Palotai sziget lényegében árterület, rajta szép ártéri erdővel. Amíg a

szennyvízderítő nem volt, a Duna azon partszakaszán is szép őshonos fák álltak,

a szennyvízderítő azonban nélkülözhetetlen volt és a természet sérült. Vigasz

volt a Palotai sziget és a kis öböl partjának kikövezése a Népszigeti csúcsáig.

Gyalogosan, kutyával, babakocsival, kerékpárral vagy éppen autóval is közle-

kednek oda a környék lakói: a friss, tiszta levegő, a zöldülő fák, bokrok, a nyu-

godt víz, a vadkacsák, a békakuruttyolás, a vadvirágok kedvelői vagy éppen

pecások. Sok-sok ember kellemes hétköznapi vagy akár hétvégi kiruccanásá-

nak évszázad óta kedvelt színhelyét ma a betemetés és privatizálás fenyegeti,

– a természet súlyos károsítása, a lakosság kiszorítása a Duna-partról! 

A feldúlt terepen erdei sikló teteme is látható volt vagy éppen a feldúlt te-

repről menekülő siklót is láthatunk. Vadkacsák is keresik fészkelő helyüket,

itt-ott fák kivágva, az öböl medrébe töltések vezetnek a parton sorakoznak a

gépek, kövek., a medert kezdik északról feltölteni, a mederben a terítésre

szánt kupacok láthatók…

Elgondolkodtató lehetne, hogy az M0-hídtól az Északi vasúti hídig  terjedő

Duna-part az utolsó természetes partszakaszokat tartalmazza, amelyeket vé-

deni, őrizni kellene. Lényegében a Népsziget csúcsáig egy természetes pihe-

nő körzet, amit a nagyközönség számára is fenn kellene tartani, – mert párat-

lan értéke egész fővárosunknak! – Lehet, hogy spekulánsok éppen ezért ve-

tettek rá szemet? 

Amit az ipar a korábbi 80 év alatt nem pusztított el, az most néhány hónap

vagy egy-két év alatt beteljesülhet?! A területen a hídnál a Hídépítő Rt. tevé-

kenykedik hivatalosan és úgy látszik, hogy közben az öböl betemetése is sunyi

módon elvégeztetik. 

Meg kellene őrizni e természeti értékünket, mert nem pótolható már a Du-

na partján ilyen természetes élőhely sehol, Budapesten. VARGA JÓZSEF

KÖSZÖNET A MŰVÉSZETPÁRTOLÁSÉRT

Köszönöm, elsősorban városrészünk vezetőinek, Belán Beatrix alpol-

gármester asszonynak, továbbá dr. Oláh Zsigmondnak, az Ady Endre

Művelődési Központ igazgatójának, és minden kedves munkatársának,

az Orosz cukrászda dolgozóinak, a „Krisztus szeretete” Szolgálatnak és

minden kerületi és nem kerületi embernek, intézményvezetőnek az ön-

zetlen hozzáállását, jóindulatát  melynek eredményeként a dalos-ze-

nés rendezvények  mindig magas színvonalon jöhettek létre.  Hálás va-

gyok a magyar dalokat szerető közönségnek, mert nélkülük ezek a mű-

sorok nem jöhetnének létre. Köszönöm az Újpesti Média Kht. támogatá-

sát, azt, hogy mindig hírt adnak a nótás eseményekről.

DAL ÉS ZENEBARÁT TÁRSASKÖR 

Néhány héttel ezelőtt az Újpesti Naplóban, valamint az Újpest Televízió képúj-

ságában tettem közzé néhány sort,  amelyben  arra kértem a dalt, irodalmat,

zenét kedvelőket, jelentkezzenek,  ha szívesen lennének tagjai egy ilyen érté-

kek mentén szerveződő közösségnek. A felhívásra engem az ösztönzött, hogy

Újpesten kilenc éve nagyon népszerűek  a  magyarnótás, zenés műsorok. Az

igényfelmérő íven ötvennyolcan adták meg elérhetőségüket. Ennek alapján

örömmel jelzem: szeptembertől, havi egyszeri alkalommal találkozunk majd az

Ady Endre Művelődési Központban egymással, az Újpesti Magyardal és Zene-

barát Társaskör tagjaiként. Minderről minden jelentkezőt már értesítettem.

Programjainkról a jövőben is folyamatos tájékoztatással szolgálok.

LÁSZLÓ MÁRIA a Társaskör vezetője, rendező, műsorszerkesztő



Karinthy Frigyes ÁMK Kéttan-

nyelvű Általános Iskola igazga-

tónőjét, Turnerné Gadó Ágnest

arról kérdeztük, hogy egy

ilyen korú kislány – konkrétan Teo –

esetében a profi sportolás mennyiben

befolyásolja a tanulást. – Egyelőre sze-

rencsére egyáltalán nem befolyásolja

negatív irányban. Még a fáradtságot

sem lehet rajta érezni, pedig ha jól tu-

dom, hetente két alkalommal regge-

lente is van edzése. Ilyenkor pár perc

késéssel érkezik, de minden munkáját

mindig időben pótolja. Ügyes, talpra-

esett kislány. Angolból tanítom, ehhez

a tantárgyhoz van érzéke, tehetséges.

Szereti a nyelvet, plusz nyelvi foglalko-

zásokra is jár, például az informatikát

angolul tanulja. 

Itt az iskolában három évvel ezelőtt

kapott diák utoljára Jó tanuló Jó spor-

toló díjat, ő akkor idősebb volt. Ilyen

fiatalon Teo az első aki hasonló elis-

merésben részesül. 

Teo Újpestre, a Lakkozó óvodába járt,

az ottani csoporttársakkal is rendsze-

resen úszott. Ahogy ő emlékszik vissza

a kezdetekre: – Már négyéves korom

óta a BVSC-ben úszom. Először tanfo-

lyamra, utána pedig már edzésekre

jártam. – foglalja össze Teo az elmúlt

időszakot. Természetesen tőle is meg-

kérdeztük, hogyan éli meg az iskola-

versenysport kettősséget – Engem

nem terhel le annyira az, hogy úszom

és tanulok egyszerre, de azért a nap

végére néha kicsit elfáradok. Fontos

számomra mindkét tevékenység, de az

iskola az első. Még sokáig szeretnék

úszni, de sok minden érdekel. Egyelő-

re állatorvos szeretnék lenni.

Szabó Teodóra kedvenc állata a béka

és a ló. Jelen pillanatban egyik sincsen

neki otthon, de tervei között szerepel

a lovaglás is, így a tekintélyes négylá-

búval nemsokára testközelből is meg-

ismerkedhet. 

Mindennap – olykor a pénteket ki-

véve – jár délutáni, hetente két alka-

lommal reggel, iskola előtt is edzésre

a kislány. Edzője az édesapja, ifj. Sza-

bó László. Teo azt mondja, neki ez nem

furcsa, elválasztható egymástól a két

szerep: olyan, mintha két személy

lenne körülötte: egy edző és egy apa.

Ragaszkodott ahhoz, hogy megemlít-

sük másodedzőjét, Nagy Zoltánt is.

Neki is sokat köszönhet, mondja. 

– A Delfin seregszemlén a váltóval

elsők lettünk, ezzel, valamint a kitűnő

bizonyítványommal kaphattam meg

ezt a mostani elismerést. – summázza

Teo a Jó tanuló-Jó sportoló díj meg-

szerzését. 

Ezúton is gratulálunk neki és továb-

bi úszó- és tanulmányi sikereket kívá-

nunk neki! – T.K.

Ezúttal öt helyszín és legalább kéttucat

mozgásforma közül választhattak az ér-

deklődők. A Halassy Olivér Sportköz-

pontban hajnalban és reggel kerületi kö-

zépiskolások vetélkedtek labdajátékok-

ban, de kipróbálhatták a dartsot, a

fekvenyomást vagy akár ügyességi ve-

télkedőn is megküzdhettek egymással és

az idővel. Utánuk a felnőtt lakosság öt-

próbázhatott, majd következtek az óvo-

dások, akik szintén sportversenyen tet-

ték próbára magukat. Délután csatlakoz-

tak a floorball-játékosok, akik késő estig

játszottak alkalmi csapatokat alkotva. 

A tábor utcában, hogy csak néhányat

említsünk, kispályás labdarúgás, kézi-

labda, röplabda, légpuska lövészet, öt-

próba közül válogathattak a sportolni

vágyók. Az újpesti óvodákban gyer-

mek-szülő sportvetélkedők, valamint

saját rendezésű versenyek voltak a Ki-

hívás Napján éppúgy, mint az általá-

nos- és középiskolákban. 

Siklósi Evelin, a Diamond Floorball

Klub edzője elmondta, hogy idén csat-

lakoztak először a Kihívás Napi ese-

ménysorozathoz. Délután, közel hét

órán át játszhattak az eddigi játékosok

floorballt a Halassy Olivér Sportköz-

pontban, de olyanok is kipróbálhatták

ezt a sportágat, akik eddig csak távol-

ról figyelték a játékosokat.
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Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!

2008.  május  30.

Egy igen jó sportoló Mindenkinek jár 15 perc mozgás

SZABÓ TEODÓRA
Született: 1997. 12. 05.

Jelenleg a Karinthy Frigyes ÁMK

Kéttannyelvű Általános Iskola 4.a

osztályos tanulója

A BVSC úszójaként legjobb ered-

ményei: 

• Kitűnő tanuló, az Év diákja

kitüntetettje. 

• A Magyar Köztársaság Delfin

bajnoka

• Spittal Generali Meeting (ausz-

triai verseny) I. helyezett

• Ravne (Szlovákia) Bobercek

Kupa III. helyezés

• Bad Bergzabern (Németország)

Schwimmfest I. helyezés

Idén ismét új sportágakkal ismerkedhettek az érdeklődők a Kihívás Nap-

ján Belán Beatrix alpolgármester védnöksége mellett. A hagyományok-

hoz hűen Újpesten is több lehetőség adódott a szabadidő aktív eltöltésé-

re május 21-én, csatlakozván az országos rendezvénysorozathoz. Ennek a

napnak a lényege, hogy felhívja a lakosság figyelmét a sport fontosságá-

ra és izgalmaira. Cél, hogy mindenki legalább 15 percet sportoljon.

Újpest Önkormányzata sportnapra és

főzőversenyre hív minden kedves ér-

deklődőt! A sportparty helyszíne: Új-

pest,Tábor u. 24. (az Önkormányzat If-

júsági Sporttelepe) Időpontja: 2008.

június 14. (szombat) 9 órától.

A SPORTPARTY PROGRAMJA:

Labdarúgó torna: 3 korcsoportban

(10–14, 15–18 év közöttieknek és 18

év felettieknek.) Játékforma: 5+1 fő (+

4 fő tartalék). Lebonyolítási forma: a

helyszínen lesz ismertetve (a résztvevő

csapatok számától függően) A torna

tervezett befejezési ideje: kb. 14 óra.

Parkröplabda torna: 4 fős vegyes csapa-

tok részére 2 fő lány+2 fő fiú (+ 2 fő

tartalék). (Egy időben legalább 2 fő

lány legyen a pályán!)

Floorball torna: vegyes csapatok rész-

vételével. Játékforma: 3-4 fős vegyes

csapatok részére. Lebonyolítási forma:

a helyszínen lesz ismertetve (a résztve-

vő csapatok számától függően)

Többpróba teszt (helyből távolugrás,

célbadobás, felülés, kötélhajtás, súly-

zóemelés)

Légpuska lövészet: az Újpesti Technikai

és Tömegsport Egyesület közreműkö-

désével.

Főzőverseny Készítsd el a legjobb pász-

tortarhonyát! (amit mi biztosítunk:

tűzrakóhely, tüzifa, asztal, pad, szalon-

na, száraztészta, burgonya, hagyma,

ásványvíz)

Labdarúgás és parkröplabda verse-

nyeinkre valamint a főzőversenyre

előzetesen lehet jelentkezni az önkor-

mányzati Sportiroda 231-3176 tele-

fonszámán, vagy a sport@ujpest.hu e-

mail címen 2008. június 6-án (pénte-

ken) 13 óráig.

Mindenkit szeretettel vár 

BELÁN BEATRIX oktatási és kulturá-

lis alpolgármester, 

DR. KOVÁCS LÁSZLÓ sporttanácsnok

és a Sportiroda munkatársai

A tízesztendős újpesti kisiskolás, Szabó Teodóra hírnevet szerzett

iskolájának. Nem csupán azzal, hogy sorra nyeri az úszóversenyeket,

most magas állai elismerést is kapott: Jó tanuló – Jó sportoló díjat.

A

Szabó Teo Bad Bergzabenben

Nyárköszöntő Sportparty
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KeresztrejtvényKeresztrejtvény

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

günkbe június 9-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: Földi Adrienn, Varga Ildikó és Südi Péter könyvajándékot nyertek, amelynek átvételéről levélben küldünk értesítést.  

Keresztrejtvény

Újpest Önkormányzatának 

hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Kht.

Ügyvezető igazgató:

Nemesházi Beatrix

Főszerkesztő: Harkai Péter

Szerkesztőségvezető:

Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata

Fotó: Horváth Dávid

Titkárságvezető-hirdetésszervező: 

Szerencsi Csilla

Szerkesztőség:

Ady Endre Művelődési Központ, 

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

Telefon: 785-0366, fax: 785-0466

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8

Nyomdai előállítás: Pauker nyomdaipari

Kft. Budapest, Baross u. 11-15.

Terjeszti: DM Hungary Kft.,

Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét péntekén

46 000 pédányban
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AZ ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 2008 nyarán is biz-

tosítja az Önkormányzat által fenntartott Velencei Gyer-

mek- és Ifjúsági Üdülőben a nyári táborozás lehetőségét.

Az egyhetes turnusok időpontjai a következők: június 15-

21., június 22-28., június 29-július 5., július 6-12., júli-

us 13-19., július 20-26., július 27-augusztus 2., augusz-

tus 3-9., augusztus 10-16. (családi tábor), augusztus

17-től (gólyatáborok). A táborozás várható költsége IV.

kerületieknek: 18 690 Ft.

Katalinpuszta Gyermek- és Ifjúsági Üdülő: 2008 máju-

sában újra megnyitotta kapuit a Katalinpusztán lévő

Gyermek- és Ifjúsági Üdülő. Családokat, baráti közös-

ségeket, osztályközösségeket várunk. A környék al-

kalmas arra, hogy túrázzanak, felfedezzék a Börzsöny,

a Dunakanyar szépségeit, műemlékeit, történelmi ér-

tékeit. Az üdülő alkalmas kisebb közösségek szakmai

táboroztatására, szaktáborok szervezésére. Az egyhe-

tes turnusok időpontjai a következők: június 15-21.,

június 22- 28., június 29-július 5., július 6-12., július

13-19., július 20-26., július 27- augusztus 2., augusz-

tus 3-9., augusztus 10-16., augusztus 17-23. Várható

költsége: 14 190 Ft

A táborok költségeinek támogatásáról: Amennyiben Új-

pest Önkormányzata meghozza döntését a táborok támo-

gatásának összegéről, a táborok költségtérítésénél ezt

intézményünk figyelembe veszi. Tel.: 369-1283.

KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT:

Internet és Kézműves Nyári Tábor Délelőtt internet hasz-

nálat, délután kézműves 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, testvéreknek 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.

NYÁRI TÁBOROK
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FOTÓ: HORVÁTH DÁVID

A negyedszázados jubileumát ünneplő

Káposztásmegyer jeles napját megtartva

pontosan 2957 regisztrált résztvevőt üd-

vözölhetett a hagyományos futó- és ke-

rékpáros megmérettetésén. Ám nem csak

a magas résztvételi szám, de a retro-

party is emlékezetessé tette az eseményt.

‘80-as éveket idéző divatbemutató, ko-

rabeli rendőrségi Volgák, Trabant-park

(limuzin is!), Halász Judit, Puskás Peti,

Tóth Vera, Dolly rock’n Roll… Aki nem

hiszi, járjon utána: találkozunk szep-

temberben.           – Kép és szöveg: HP

GalériaGaléria

2957

FOTÓ: HORVÁTH DÁVID



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


