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Június 6-án, a Városháza zsúfolásig

telt  dísztermében megtartott ünnepsé-

gen, adták át a képvuiselő-testület

egyhangú döntése nyomán az önkor-

mányzat díjait: az Újpest Gyermekei-

ért-díjat, valamint a diákoknak oda-

ítélt elismeréseket. Ünnepi köszöntőjé-

ben Belán Beatrix  alpolgármester mél-

tatta a díjazottak életútját, a diákok-

nak a tanulásban, a sportban és a di-

ákközösségi munkában elért eredmé-

nyeit. Az elismeréseket  dr. Derce Ta-

más polgármester adta át.  

Csikós Károlyné, Évi az Erzsébet utcai Álta-

lános Iskola igazgatója. Egész életét át-

hatotta a  tanulás, pedagógusi szakmájá-

nak mélyítése. Először tanítói diplomát

szerzett, majd okleveles pszichológus

lett, végül pedig megszerezte a szak-

pszichológiai végzettséget is. Több mint

huszonöt éve tevékenykedik jelenlegi

munkahelyén. Már tanítóként is a hátrá-

nyos helyzetű, korrekciós osztályok kis-

iskolásaival foglalkozott nagy türelem-

mel, hozzáértéssel. Kiemelkedő szakmai

munkájának és rátermettségének elis-

meréseként 1988-ban kinevezést nyert

az iskola vezetésére, amely funkciót az-

óta folyamatosan töltötte be. 

Németh Katalin, a Testnevelés Tagozatos

Általános Iskola pedagógus-könyvtárosa.

Több mint harminc éve könyvtáros tanár-

ként, több nemzedékkel ismertette meg

az olvasás gyönyörűségét és a könyvek

forgatásának hasznosságát. Tanári mun-

kájában nemcsak a tananyag elsajátítását

tartja szem előtt, hanem azt is, hogy a

gyermekek a kultúra értékeinek befoga-

dójává váljanak. Megszerettette és nélkü-

lözhetetlenné tette az iskolai könyvtárat a

diákok és tanáraik körében egyaránt. Így

ők már a tanulás fontos színtereként, esz-

közeként, informatikai bázisaként tekin-

tenek a könyvtárra. 

Nádházi Tamásné, Pannika, a Karinthy

Frigyes Általános Művelődési Központ

technikai munkatársa. Tizenöt éve dol-

gozik az intézmény tálalókonyháján.

Lelkiismeretes, szorgalmas munkatárs,

aki a lehető legtöbbet teszi azért, hogy a

rábízott feladatokat a legjobb tudása

szerint végezze el. Pedig sokféle elvá-

rásnak kell megfelelnie. A gyermekek

ellátása mellet be kell kapcsolódnia a

közművelődési programok háttérmun-

kájába is. Rendkívül népszerű a tanárok

és a tanulók körében. Segítőkészsége

már sok munkatársát, kis- és nagydiá-

kot juttatott túl a nehézségeken. 

Andorfer János, az Újpesti Két Tanítási

Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakis-

kola és Gimnázium műszaki oktatója. Több

mint harminc éve oktatja ugyanazon az in-

tézményben a tanulókat. Ő az iskolai sza-

badidős programok egyik szervezője és

megvalósítója: nyári gólya-, vagy sport-

tábor tíz éve nélküle nem valósulna meg.

Még ma is személyes példát mutat aktivi-

tásával a legkülönfélébb sporteseménye-

ken. Ha kell, együtt fut vagy kerékpározik

tanítványaival a rendezvényeken, példát

mutatva kitartásból. A magas színvonalon

végzett szakmai munkája mellett két isko-

lai labdarúgó csapatnak az edzője. 

Tatár Gabriella Katalin, a Csokonai Vitéz

Mihály 12 évfolyamos Gimnázium tanára.

Kémiatanár, szakmai munkaközösség ve-

zető, osztályfőnök, immár több mint ti-

zenöt éve. 1992-ben lelt új hazára és

munkahelyre nálunk. Egyike volt azon pe-

dagógusoknak, akik még általános iskolai

tanárként egy tartalmában és szerkezeté-

ben megújult intézményről álmodtak. En-

nek megvalósításához kiváló szaktanári

munkáját adta munkába állása első pilla-

natától. Felkészültségét, szakmai hozzáál-

lását, kiváló pedagógiai módszereit tanít-

ványai sikerei igazolták vissza. Tanítvá-

nyai a mai napig ott vannak minden jelen-

tősebb kémia versenyen, nem ritkán a fő-

városi és az országos díjazottak között. 

Bittera Zsuzsanna, a Babits Mihály Gimná-

zium tanügy-igazgatási előadója.

A gimnázium alapító tagja. Volt iskolatit-

kár, majd gazdasági ügyintéző, 13 éve pe-

dig, közkeletű szóval élve tanügyis. Ő az

iskola mindenese, hiszen feladatai az is-

kolai élet szinte minden területére kiter-

jednek. Kapcsolatrendszere ennek meg-

felelően nagyon nagy. A diákoktól, taná-

roktól kezdve a fenntartó munkatársáig,

igen széles skálán mozog. Lelkiismeretes,

precíz munkája, mindenkiben elismerést

vált ki. Tevékenysége nemcsak a szigorú-

an vett munkakörére terjed ki. Igazi kö-

zösségi ember, akinek csak az számít,

hogy minden jól működjön.

Bonifert Istvánné, Anni, a Leiningen Óvo-

da vezetője. Negyven éve tevékenykedik

Újpesten, és ezen belül harmincöt éve

ugyanabban az óvodában. Kezdetben,

mint óvodapedagógus, majd már két év

elteltével már, mint óvodavezető. A

hosszú évtizedek alatt fáradhatatlanul,

nagy szorgalommal látta el, az időközön-

ként intézményéhez csatolt tagóvodák

vezetési feladatait is.  Tevékenységének

előterében mindig az állt, hogy a gyer-

mekek jól érezzék magukat az óvodában

és a legoptimálisabban fejlődjenek.

Ezért mindent megtett, hogy barátságos,

szeretetteljes, megértő és elfogadó lég-

kör legyen intézményében.
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A Pedagógusnap nemzetközi ünnep, de mindenhol eltérő

időpontban tartják. A köszöntés értékét, rangját jelzi, hogy

akad olyan ország is, ahol a pedagógusnap egyben mun-

kaszüneti nap. Pedagógusnak lenni mindig rang volt, a kö-

zösségek legfontosabb tagjai a pap, az orvos és a tanító

voltak. Ígérem, minden erőmmel arra fogok törekedni, s

mindenkit kérek, legyen partnerem ebben, hogy a jelenle-

gi méltatlan állapotoknak véget vethessünk, a pedagógusi pálya és létforma er-

kölcsi, anyagi és társadalmi megbecsültségét, tekintélyét helyreállíthassuk.

Nemrég én is a köszöntött pedagógusok közé tartoztam, most én köszöntök minden

pedagógust, legyen bár nyugdíjas, vagy éppen más területen munkálkodó. Tudom és

vallom: mi pedagógusok – bárhová is vet a sorsunk – mindig pedagógusok maradunk,

olyanok, akik hisznek a taníthatóságban, nevelhetőségben, a tudás hatalmában, s

ennek révén kinek-kinek saját sorsa befolyásolhatóságában. Ez tölti ki egész életün-

ket. Meghatározza mindennapi cselekvéseinket, tetteinket. Otthonunkban, iskolánk-

ban, óvodáinkban és bárhol, minden napunk szinte minden percében nekünk kell ta-

nítványainknak példát mutatnunk, hordozói, megjelenítői vagyunk az értelmiségi

létformának, a humánumnak, a tudásnak és az ezen alapuló életminőségnek.

Mindenkinek vannak rólunk emlékeik, jók avagy rosszak. Ám egy dolog biztos:

legyünk bármilyenek, nélkülünk nem forogna tovább a történelem kereke. A való-

di tanár, aki szívét-lelkét beleadva dolgozza végig életét, ma már egyre kevesebb.

Ők nem törtetnek pozíciókért, nem küzdenek kitüntetésért, dicséretért (pedig – ki-

ki saját példájából is tudja – milyen jól esne néha), egyszerűen csak dolgoznak.

Tanítanak, oktatnak, nevelnek. Több kellene belőlük, szükség lenne rájuk.

Ma emlékezzünk a szépre. Közösségünk ily módon is ki akarja fejezni elismeré-

sét elvégzett munkánkért. Most kicsik és nagyok megállnak egy pillanatra, hogy

tanáraikat, nevelőiket köszöntsék, egy szál virággal, egy kedves mosollyal, elis-

merő díjjal. Ezt teszem most én is. Újpest Önkormányzata nevében elismerésemet

fejezem ki mindazért, amit tesznek a felnövekvő nemzedék szemléletformálásához,

tudásának szélesítéséhez, Nem könnyű feladat ez, embert próbáló. Ifjaink tudása a

jövő záloga, amely az Önök értő és féltőn óvó tevékenysége által formálódik.

BELÁN BEATRIX, oktatási és kulturális alpolgármester

Pedagógusnapi köszöntő

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.  június  13.

Dancsó Diana Apocaliptyca átiratát Vörösvári

Mártonnal, Szabó Annával, Vörösváry

Ibolyával, Thien Ly Virággal adta elő 

Fókuszban Fókuszban   

Díjátadás
a Városházán

Újpest Gyermekeiért-díj



AZ ÚJPEST KIVÁLÓ TANULÓJA ELISMERÉS DÍJAZOTTJAI 
Venczel Márton, a Babits Mihály Gimnázium 12.a osztályos tanulója a tanulmányai során

végig kitűnő, vagy jeles eredményt ért el. Országos szintű versenyeken több tantárgy-

ból is kiválóan szerepelt. 9. lett az angol versenyen, 20. a Gordiusz Matematika verse-

nyen. Megnyerte a TIT Matematika versenyét és bejutott a Varga Tamás Matematika ver-

seny Országos Döntőjébe.  Kimagasló tanulmányi munkája mellett a közösségért vég-

zett tevékenysége is kiemelkedő.

Sokoldalú, tehetséges, példamutató szorgalmú és magatartású Hadházi Viola, a Köny-

ves Kálmán Gimnázium 12. c. osztályos tanulója. Humán és reáltárgyakból egyaránt jól

teljesít, zeneiskolai tanulmányaiban is kiváló. Legjobb eredményei: Regionális Mate-

matika Verseny 2. helyezés, Rácz Aladár cimbalom verseny nívódíj és ezüst kamarai díj.

IV. Hubay Fesztivál, tánc kategória, fesztivál díj.

Forgó Kristóf, a Szűcs Sándor Általános Iskola 8. b. osztályos tanulója nemcsak a tanu-

lásban kiváló, hanem a sportban is. Fő érdeklődési területe a természettudományok.

Fővárosi szinten harmadik helyezést ért el az országos Bólyai Matematika versenyen,

megnyerte a kerületben a Teleki Sándor Komplex vetélkedőt, hatodik lett a Kaán Károly

Természetismereti Versenyen, és második lett országosan a Hősök Titka komplex verse-

nyen. Emellett hatszoros országos műkorcsolya bajnok.

Illésy Lilla, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 8.b. osztályos tanulója elsős kora

óta kitűnően végzi a tanulmányait. Tantárgyi dicséretek sokasága mutatja eredményes-

ségét, kitartását. Batthyányi vetélkedő országos szinten 5., Fővárosi Bolyai Matematika

verseny szintén 5., Kerületi versmondó 4., Teleki Sámuel Komplex vetélkedő 2. helyezés.

Emellett a vizuális művészetek terén is jártas. Fotói, rajzai számos kiállításon kerültek be-

mutatásra.

Hornyák Dóra, a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Iskolájának 8. a. osztá-

lyos tanulója kiemelkedő képességű és szorgalmú tanuló, aki első osztályos korától ki-

tűnő tanuló. Negyedik helyezést ért el országosan az Angol nyelvi versenyen, a főváros-

ban 11 lett a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, a kerületben pedig első. Volt má-

sodik prózamondó versenyen és harmadik a Szent László történelmi versenyen.

Horváth Zsanett, a Megyeri Úti Általános Iskola 8. b. osztályos tanulója szorgalmas, ki-

tartó lány, aki a tanulásban, a sportban és a közösségért végzett munkában is élenjár.

Érdeklődése széles körű Őrá mondják, hogy versenyző alkat. Szinte minden tantárgy is-

kolai versenyén eredményesen szerepel. Fővárosi szinten 5. lett informatikából, a ke-

rületben 2. a Játék és Matematikán, első, az informatika alkalmazóin. Ő a bronzérmese

a Hip-Hop tánc Világbajnokságának.

Karl Vivien Réka, az Erzsébet Utcai Általános Iskola 8. a osztályából egy kiválóan tanuló és

a közösségért sokat tevő diák. Évek óta állandó szereplője az iskolai, a kerületi és az orszá-

gos versenyeknek. Eredményei: Bolyai Anyanyelvi Országos Verseny 5. hely, ugyanezt fő-

városi szinten megnyerte. Kerületi kémia verseny 2. hely, Komplex Vetélkedő 3. hely. Ta-

nárai és diáktársai szerint, mindig mindenben lehet rá számítani, kiváló csapatjátékos.

Tőri Tünde, az Angol Tagozatos Általános Iskola 6. b osztályos tanulója elsősorban a ma-

tematikában jeleskedik, és természetesen kitűnő tanuló. Második lett az Országos Zrí-

nyi Ilona Matematika versenyen, a kerületi és a fővárosi szint megnyerése után. Negye-

dik a Bólyai Matematika versenyen. A kerületi Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny

nyertese, míg az Angol Tagozatos Nyelvi Verseny 2. helyezettje. Szeret zongorázni és

már most tagja a Fazekas Mihály Gimnázium matematika szakkörének.

A KIVÁLÓ DIÁKKÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT ELISMERÉS DÍJAZOTTJAI
Vass Anita, a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 10. a osztályos ta-

nulója diákpresbitériumi elnök. Rátermettségével, kreatív ötleteivel bizonyította, hogy

méltó a rábízott felelősségteljes posztra. Számos közösségi program kezdeményezője

és lelkes rendezője. Szervezőképességét az egész iskola elismeréssel illeti. Ő is váro-

sunk képviselője az Országos Diákparlamentben. Magatartása, szorgalma, tanulmányi

eredménye példaértékű.

Kalász Emese Bernadett, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 8. a osztályos tanuló-

ja egy igazi vezéregyéniség. Diákpolgármester. Nevéhez fűződik az iskolarádió újraindí-

tása, a műsorkészítő csapat megszervezése. Lelkes, kezdeményező személyiség. Kedves,

őszinte, szókimondó természetű. Tanárai és társai egyaránt számíthatnak rá.

Faltus Krisztina, a Német Tagozatos Általános Iskola 8. a. osztályos tanulója 5. osztályos

kora óta diák-önkormányzati képviselő. Ebben az évben ő volt az első számú diákveze-

tő. Ötleteivel, javaslataival nagyban hozzájárult a diákélet színesítéséhez. A szponzorok

felkutatása az egyik erőssége.

Mucsi Julianna, a Bródy Imre Gimnázium 10. d. osztályos tanulója iskolája diák-önkor-

mányzati motorja. Irányítja, szervezi a diákkör napi munkáját. Pályázatokat ír, sikeresen,

anyagi bázisát bővítve ezzel az iskolai diákéletnek. Tanulmányi eredménye is kiváló. Tár-

sai elismerik és szeretik. Érveit meggyőzően tudja előadni. Felkészült diákvezető. Ezért is

választották meg a kerületi diák-önkormányzatok országos diákparlamenti képviselőnek.

Nagy Brigitta, az Erzsébet Utcai Általános Iskola 8. b. osztályos tanulója diák-önkor-

mányzati elnök. Az iskolai rendezvények lelkes szervezője és rendezője. A diák-önkor-

mányzati felkészítő táborok állandó résztvevője, az iskolarádió csapatának tagja. 

Nemes András, a Babits Mihály Gimnázium 11. évfolyam b. osztályos tanulója hét éve a di-

ákközösségi munka meghatározó személyisége gimnáziumában következő kitüntetettünk.

Ő a diákbizottság ügyvivője. Évek óta aktív szervezője, közreműködője és hangosítója is-

kolája ünnepségeinek, rendezvényeinek. Gólyamérleg, szalagavatók, gálaműsorok: min-

denütt ott van, energiáiból az iskolaújság szerkesztésére is telik.

AZ ÚJPEST KIVÁLÓ DIÁKSPORTOLÓJA ELISMERÉS DÍJAZOTTJAI
Gazsó József, a Gumi Profi Váci Forma Sportegyesület kötöttfogású birkózója, az Újpesti Két

Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 13. évfolyama c. osztá-

lyos tanulója egy küzdő sportban, a kötöttfogású birkózásban jeleskedő diák. Eredményei:

Aranyérem 2005-ben a Kötöttfogású Országos Utánpótlás Bajnokságon, 2006-ban bronz-

érem. A Magyar Birkózó Szövetség tagja. Emellett iskolájának egyik legkiválóbb tanulója.

Major András, a BVSC vízilabdázója, a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 8. b. osztályos

tanulója egy férfias, nagy magyar hagyományokkal rendelkező sportág, a vízilabdázás

képviselője. Eredményei: Nizzai Nemzetközi Torna bronzérem, Izraelben első hely. Arany-

érem az Országos Vidék Bajnokságon és a Budapest Bajnokságon egyaránt. Nem csoda,

hogy korosztályos válogatott kerettag.  Csapatában küzdeni akarása, egyenletesen jó tel-

jesítménye, sportszerűsége példaértékű. Iskolájában pedig azt mutatja meg, hogy a rend-

szeres sportolás mellett, az iskolai elvárásoknak is meg lehet magas szinten felelni.

Végső Adrienn, a Kavicsos DSE darts versenyzője, a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és

Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola 9. b. osztályos tanulója. Eredmé-

nyei: Európa Bajnokság 9. hely, Országos Utánpótlás Bajnokságon egy aranyérem és két

ezüstérem. Felnőtt Országos Bajnokságon bronzérem, győzelem a Serdülő Országos Baj-

nokságon és az Országos Diákolimpián. Eredményei eléréséhez a tehetségén túl, nagy-

fokú koncentrálóképességgel és kitartással is rendelkezik. Amikor csak teheti, nagy lel-

kesedéssel népszerűsíti sportágát.

Lengyel Zsombor, a Budapesti Honvéd SE úszója, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos

Gimnázium 7. b. osztályos tanulója. Eredményei: győzelem az Országos Diákolimpián

100 méteres hát és 100 méteres gyorsúszásban. Aranyéren a Széchy Tamás Emlékverse-

nyen 4x100 m-es vegyesváltóban. Sporteredményei mellett a tanulásban is jeleskedik.

Tanárai szerint kötelességtudata, akaratereje és viselkedése alapján példaképe osztály-

és iskolatársainak.

Homoki Márk, a KSI Sportegyesület kajakozója, a Szűcs Sándor Általános Iskola 8.b. osz-

tályos tanulója, kajakozó. Eredményei: Győzelem Savonában  K-1ben 200 és 2000 mé-

teren, K-2-ben 200 méteren. Aranyérem a Budapesti Diákolimpián K-1-ben 4000 mé-

teren, az Országoson ugyanebben a távon bronzérem. Győzelem az Országos Bajnoksá-

gon K-2-ben 4000 méteren, a K-1-ben és a K-4-ben1000 méteren, valamint a K-1-ben

maratoni távon is. Sportága nagy reménysége. Nagyon jó közösségi ember. Rengeteg

időt igénylő sporttevékenysége mellett tanulmányait sem hanyagolja el.

Floch Viktória, a BVSC szinkronúszója, a Bajza József Általános Iskola 8. b. osztályos tanu-

lója, szinkronúszó. Eredményei: a prágai Nemzetközi Versenyen bronzérem. Ugyancsak

bronzérem a Magyar Szinkronúszó Junior Bajnokságon. Ezüst érem a Magyar Szinkron-

úszó Utánpótlás Országos Bajnokságán és győzelem a Magyar Köztársaság Kupa Után-

pótlás Korosztályában. Sportteljesítménye mellett kiváló tanulmányi eredményt ért el.
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Élni szeretnének
Június 4-én megható fotókiállításra voltunk hivatalosak az Erzsébet téri Gödör Klub

parkjába.  Hajas Orsolya fotóművész képei olyan koraszülött gyermekeket mutatnak

be, akik túlélték a koraszülött léttel járó életveszélyes helyzeteket. A tárlat célja fel-

hívni a figyelmet a koraszülött gyermekekre. Hiszen egyre nő a számuk hazánkban

is. Megérdemlik ezek a kicsiny gyermekek a figyelmet, hiszen ők nap mint nap ko-

moly küzdelmet vívnak az életért. Ők szeretnének meggyógyulni, felerősödni. A ké-

peket nézve szembesülhetünk azzal a nem mindennapi munkával is, amit az orvo-

sok, ápolók végeznek az apró gyermekek körül, figyelve, óvva minden rezdülésüket.

Hajas Orsolya, a fotók készítője négy hónapig fotózott az I. számú Semmelwe-

is Gyermekklinika intenzív koraszülött osztályán. Itt készített sokkoló erejű ké-

pei révén a néző is bepillantást nyerhet oda, ahol nap mint nap megtörténik a

csoda. Hajas Orsolya három évet tanult és dolgozott fotósként Ausztráliában. Ott

szerzett tapasztalatai döbbentették rá, hogy Magyarországon mekkora a lemara-

dás ezen a területen is. 

A megnyitó ünnepségen Szipál Márton fotóművész elmondta: azon túl, hogy

komoly témát feldolgozó a kiállítás, mindez művészi munkát is tükröz. Dr.

Machay Tamás, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika Intenzív Újszülött

Osztályának szakorvosa elmondta, hogy számukra nagy öröm volt, hogy akadt

valaki, aki megörökítette munkájukat. – A csecsemőhalálozás mindig jelzi az

adott ország szociális-kulturális helyzetét – mondta a doktor úr. – Hazánkban

igen magas, nyolc százalék feletti a koraszülések aránya. Az orvosok hiába pró-

bálkoztak az elmúlt 15-20 évben, nem csökkent ez az arány. Talán ez azért lehet,

mert a koraszülések oka ritkán határozható meg orvosi okkal.  Általában a lakos-

ság szociális helyzetét, kulturális szintjét, iskolázottságát tükrözik ezek az ará-

nyok. 

Fontos lenne odafigyelnünk arra, hogy mit tudunk tenni a koraszülések ellen,

miként tudjuk megóvni ezeket a csecsemőket. Sajnos sokszor a koraszülött gyer-

mekek azért nem maradnak életben, mert a szülők nem képesek az anyagi-érzel-

mi terheket viselni, amik egy ilyen csöppséggel járnak. 

A fotók június 25-ig láthatók az Erzsébet téren, a Gödör Klub  parkjában. – TK

hagyományteremtés szándékával

tavaly útjára indított Adyfamília

az idei alkalommal is összete-

relte a város közösségi prog-

ramjaira kíváncsi helyieket. A kiforrott

programok között a koradélelőtti s

(1848-as) korabeli mozsárágyúszóval

induló eseménysorozatban minden kor-

osztály megtalálhatta a kedvére s a „fo-

gára” valót egyaránt: gumicsúszdától

ingyenebéden át a komolyzenei koncer-

tig széles választékban. A nap egyik kü-

lönlegességének számított az „UTE az

olimpiákon” című kiállítás. A megnyitó-

beszédben Belán Beatrix alpolgármester

méltatta a klub 123 éves sikertörténetét

és eredményes helytállást kívánt a Pe-

kingbe utazó sportolóknak.

Az ünnepség díszvendégei voltak töb-

bek között Rejtő Ildikó vívó és Gyarmati

Dezső vízilabda olimpiai bajnokok, a

Nemzet Sportolói, valamint Dömötör Zol-

tán, vízilabda olimpiai bajnok és Berki

Krisztián tornász Európa-Bajnok, továbbá

Kassai Farkas József kétszeres olimpiai

bronzérmes kenus.

A Kultúra Napja Újpesten
Június első vasárnapján második alkalommal rendezték meg a Kultúra

Napjaként üdvözölt Családi Napot az Ady Művelődési Központban.   

A



tervet megtárgyalta és állásfog-

lalásában engedélyezésre alkal-

masnak minősítette az Újpesti

Tervtanács, melynek vélemé-

nye szerint az épületegyüttes elhelyezé-

se és megformálása a kialakult épített

környezetbe megfelelően illeszkedik. A

Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság június 9-ei ülésen tárgyalta az

új uszoda ügyét.

Az épületegyüttes két – egymástól

részben függetlenül működő – eleme az

uszoda és a szálloda a Duna sor és a Tímár

utca sarokterületére kerül. Az uszoda

egyetlen, nagy lefedett terében két –

különidejű használatra is alkalmas – ver-

senymedence és az azokhoz tartozó lelá-

tók létesülnek úgy, hogy a kiszolgáló he-

lyiségek egy része a lelátók alá kerül. A

versenymedence között egy önálló, két-

szintes belső építmény létesül, melynek

alsó szintjén, mindkét oldalon, vendéglá-

tó létesítmény kap helyet. A kisebb me-

dencével egy térben egy kisebb tanme-

dence és egy melegedő-medence is lesz.

A szálloda a Tímár utcai oldalra kerül,

úgy, hogy az épület előtt és mellett lesz-

nek a felszíni parkolók, valamint a Tímár

utcai előkertből lehet az épület alatti te-

remgarázsba jutni.

– Az UTE Szálloda és Sportközpont

által tervezett létesítmény a szó szoros

értelmében hiányt pótol, mivel mind-

ezidáig Újpesten nem létesült sporto-

lásra alkalmas fedett uszoda. A beru-

házóval folyatott előzetes egyezteté-

sek során tisztázódott, hogy a létesít-

mény az UTE sportolóin és a Vízművek

dolgozóin kívül lényegében Újpest

egész lakosságát szolgálja, amennyi-

ben lehetőséget biztosít az iskolai

úszásoktatásra éppúgy, mint a felnőtt

közönség sportolási igényeinek kielé-

gítésére. Az 50 méteres medencéhez

820, míg a 33 méteres medencéhez 162

fő befogadására alkalmas lelátó épül,

ami a létesítményt alkalmassá teszi ki-

sebb versenyek, il-

letve tornák lebo-

nyolítására is – tud-

tuk meg Dr. Trippon

Norbert alpolgár-

mestertől. – H. P.
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jpest Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete, – hagyomá-

nyainkhoz híven – ebben az

esztendőben is várja a kitüntető

cím elnyerésére tett javaslatokat.

Képviselő-testületünk az újpesti vá-

lasztópolgárok képviseletében kívánja

kifejezni a városközösség köszönetét és

elismerését a díjak adományozásával

azon újpesti polgároknak és szerveze-

teknek, akik Újpest társadalmi, közös-

ségi életében, illetve Újpest fejlődésé-

ben, fejlesztésében kiemelkedő szere-

pet töltenek, vagy töltöttek be. 

A javaslatot kizárólag az erre rend-

szeresített adatlapon lehet megtenni,

melyek átvehetők az ügyfélszolgálati

irodákon ( 1041 Bp., István út 15., 1046

Bp. Hajló u. 42-44.), illetve letölthetők

az önkormányzat honlapjáról

(www.ujpest.hu).

Kérjük, minél többen éljenek a lehető-

séggel, hogy a díjak a legméltóbbakhoz

kerüljenek.

Javaslatot tehetnek: képviselők,

egyesületek, társadalmi szervezetek,

politikai pártok, érdekközösségek, tör-

ténelmi egyházak, kisebbségi önkor-

mányzatok, önkormányzati intézmé-

nyek vezetői.

A részletes és konkrét elvárásokat,

szabályokat az adatlapok mellékletei

tartalmazzák. A felterjesztéseket 2008.

július 14-ig az ügyfélszolgálati irodá-

kon és titkárságomon (1041 Bp., István

út 14. II/59) lehet benyújtani postai

úton, vagy személyesen.

A díjak ünnepélyes átadására 2008.

augusztus 30-án kerül sor, az Újpesti

Városnapok keretén belül.

BELÁN BEATRIX

oktatási és kulturális 

alpolgármester

Felhívás az „Újpest Díszpolgára" 
és az „Újpestért"-díj adományozására

Ú

Az UTE Szálloda és Sportközpont Kft. a Fővárosi Vízművek Zrt. Kemény

Zsigmond utcai sporttelepének déli részén – a Duna sor és a Tímár utca

sarkánál – egy többmedencés sportuszoda komplexum, valamint egy 200

ágyas szálloda megvalósítását tervezi.

Új uszoda ÚjpestenA

„Virágos utcák –
Virágos otthonok”

A Virágváros-program beköltözik 
az újpestiek otthonába

Kedves Társasházi Képviselők,

Újpesti lakosok! Budapest Főváros

IV. Kerület Újpest Önkormányzata a

Virágváros – program keretében

„Virágos utcák – Virágos Otthonok”

címmel pályázatot hirdet, melynek

keretében keressük:

– Újpest legszebb kertjét,

– Újpest legszebb erkélyét.

Pályázhat minden újpesti lakos

egyénileg, illetve minden újpesti

társasház. Pályázni a pontos cím és

telefonszám megadásával, a kertről,

illetve az erkélyről mellékelt mini-

mum 3 darab fotó megküldésével

lehet.  

Beküldési határidő: 2008. augusz-

tus 1. Elbírálási határidő: 2008.

augusztus 15. A Bíráló Bizottság tag-

jai felkeresik a pályázókat. 

A nyerteseket értékes tárgy-nye-

reményekkel jutalmazzuk, továbbá a

legszebb kert, illetve erkély fotóját

az Újpesti Naplóban is közzétesz-

szük.

Beküldési cím: Budapest Főváros

IV. Kerület Újpest Önkormányzata,

Gazdasági Alpolgármesteri Titkárság

(1042 Budapest, István út 14.)

Kérjük a borítékra írják rá: „Virágos

utcák – Virágos otthonok”

Jó kertészkedést, sok sikert:

Dr. Trippon Norbert

Újpest alpolgármestere



zalma Botond önkormányzati

képviselő, az újpesti keresz-

ténydemokrata pártszervezet

elnöke elmondta, hogy a vasár-

napi megemlékezés azért nagyon fon-

tos, mert az utolsó két generáció tagjai

nem ismerik a történelmünket: 

– Másrészt ténylegesen meg kell

emlékeznünk mindazokról, akiket ár-

tatlanul ítéltek halálra – tette hozzá

Szalma Botond. – Gondoljunk bele ab-

ba, hogy több, mint húsz ember ellen

indult eljárás Újpesten, közülük hár-

mat felakasztottak, egyet pedig a bör-

tönben agyonvertek. Közöttük volt

egy 16 éves lány is, aki nyolc év bör-

tönt kapott. Bele kell gondolni, milyen

az, amikor egy tizenéves lányt sok év

börtönre ítélnek pusztán azért, mert

ifjúsági hittanra jár. De teljesen mind-

egy miért, akár mert úttörőszövetség-

be, mert bélyeggyűjtő körbe jár. Sem-

mit nem vétő embereket gyilkoltak

meg, és a bíráik, besúgóik ma is hábo-

rítatlanul élnek köztünk. Ilyen volt

Sándor István szalézi szerzetes is, akit

1953-ban akasztottak fel. Ez az idő-

szak a megfélemlítés korszaka volt,

ezek az emberek újpesti hősök voltak.

Tábla őrzi emléküket a szerzetesrend-

nél és a káposztásmegyeri Szenthá-

romság Plébánia előtt is. Ha azt valaki

megnézi, láthatja, hogy a kommuniz-

mus közel 100 millió áldozatáról em-

lékeznek meg. 

Nem csak emléktábla, de egy emlék-

oszlop is mementóként figyelmeztet a

mindenkori elnyomás áldozataira: a ná-

ci halálbrigádok, a ‘45-ös nyilas rém-

uralom mártírjaira is. Kérdésünkre, mi-

szerint mennyire jellemző, hogy az ár-

tatlanul elhurcolt, elpusztított áldoza-

tok emlékét ápolandó a fiatalabb gene-

rációk tagjai is elmennek, lehangoló

választ kaptunk: 

– Nagyon kevéssé

jellemző – vélte

Szalma Botond. –

Talán ahol vannak

közösségek, ott in-

kább előfordul. A cserkészeknél, evan-

gélikusoknál, reformátusoknál, ahol az

idősebbek adják át a tudást, a történel-

mi információkat, s úgy, ahogyan azt át

kell adni. Mint amikor régen kukorica-

morzsolás közben az öregek meséltek a

fiataloknak. Így kellene ma is, ez hi-

ányzik. Pedig a mai világban minden a

fiatalok rendelkezésére áll: internet,

televízió, újságok, rádió. Ehhez képest a

mai átlag történelmi tudás, a mai mű-

veltség sokkal sekélyesebb, mint akár

száz éve volt. Ezen mindenképpen vál-

toztatni kellene. Akik látták, ott voltak,

azoknak el kellene mesélniük, mi tör-

tént 1945-ben, 1956-ban, mi történt a

kommunista időszakban. – T. K.
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lőző lapszámunkban indult sorozatunkban most egy igazi őstermelő dinasztiát

mutatunk be. Rábai Miklósné, Szabó Ilonka családja 1921 óta piacozik.

Akkoriban még lovaskocsival hozták az árut, tehenet tartottak, hogy túrót, tejet

is árulhassanak. Mindent kosarakba pakoltak korán reggel, hogy friss

portékáikat árulhassák a piacon. A nagymama, aki először kezdte a piacozást, férjhez

ment, családot alapított, majd gyermeke is kitanulta a termelői munka minden fortélyát. 

A következő generációnak is sok nehézséggel kellett megküzdenie, miután a

családfőt igen fiatalon elvitték katonának, így a munka java a ház asszonyára maradt.

A termelőszövetkezeti munka után otthon, a konyhakertben saját árut termeltek, azt

hozták a piacra. Ica a harmadik generáció képviselője, már gyermekként kijárt édes-

anyjával a piacra. Megszokta, megszerette ezt a közeget. Feladta a munkahelyét, nap

mint nap hozza az árut törzsvevőinek és persze leendő vevőinek. Mostanra már a

legifjabb generáció is kijön hétvégén árulni is, és bizony a vevők között is vannak

minden korosztályból. Különleges miliő van Ica standja körül, nem csupán vásárolni

jönnek az emberek, hanem bizony jó szóért is igen gyakran. Meg is kapják az árusok-

tól – így például Ica családjától több, mint harmincöt éve. – T. K.

Június 8-án, vasárnap délelőtt ünnepi szentmisét tartottak az újpes-

ti Clarisseum templomban az 55 éve ártatlanul kivégzett áldozatokra

emlékezve. 

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.  június  13.
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Emlékezés az áldozatokra

S

Piaci körkép

Négygenerációs piacozók

E
ég mondja valaki, hogy nem tesznek semmit; ez persze csak vicc. Ha do-

log van, menni kell, nem történt ez másként a Tungsram utcai idősotthon-

nál sem május közepén. Radvánszki Edit intézményvezető asszony invitá-

lására az idősellátásban dolgozó szakemberek, önkormányzati tisztségvi-

selők és szociálisan érzékeny politikusok vettek részt a rendhagyó társadalmi mun-

kán. Szerencsére az időjárás is a kedvükben járt, hiszen a szeszélyes májusi zivatarok

– is – elkerülték a helyszínt és az önzetlen segítséget. 

Bár a kitűzött feladatot elvégezték, mindez nem jelenti azt, hogy nem maradt teen-

dő. Június 27-én ismét ház körüli teendőkre várják a szabadidejükből áldozni képes

városatyákat egy kis délutáni kétkezi munkára.  – H. P.

Festve van
Amint a dal mondja: „…még az ég is festve van…”. Ám ezúttal nem az

érdekek, hanem az ecsetek ütköztek a politikuskezekben az Őszi Fény

Gondozási Központ kerítése mentén.

M
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MENNYISÉG S MINŐSÉG 
AZ ÖSZTÖNDÍJAK KÖRÜL
Belán Beatrix alpolgármester javaslata

az önkormányzati forrásból fedezett di-

ákösztöndíjakkal volt kapcsolatban. Több

diák kaphatna ösztöndíjat ezentúl, idén

például ötmillió forint áll e célra rendel-

kezésre. Immáron sport és művészeti te-

rületen sikeres diákok is kaphatnának

támogatást. A sportösztöndíjat Bene Fe-

rencről, a művészetit pedig Szőnyi Ist-

vánról, míg a tanulmányi támogatás Ug-

ró Gyula nevét viselné. Szalma Botond

szerint a díjak odaítélésénél magasabb

tanulmányi eredményt kellene megkö-

vetelni a jelentkezőktől, mivel ha túl so-

kan részesülnek támogatásban, az eset-

leg a díj nívóját csökkentené.

Wintermantel Zsolt új elnevezési javas-

lattal állt elő. Belán Beatrix a felvetések-

re válaszolva elmondta, hogy így is álta-

lában a magasabb tanulmányi átlaggal

jelentkezők kapják az ösztöndíjakat,

mégsem volna szerencsés jobban szűkí-

teni a pályázók körét. Végül az eredeti

javaslatot fogadták el a testület tagjai. 

Ezután közbeszerzési előterjesztések

következtek: egyrészt a 2008. évi köz-

beszerzési terv megvitatása, jár-

datakarítógépek üzemeltetése, valamint

az újpesti piac takarítása tárgyában. 

Szalma Botond indítványára egy kor-

mányhatározat ellen tiltakoznak az újpes-

ti képviselők az alábbiak szerint: Buda-

pest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-

mányzat Képviselő testülete tiltakozik a

2008 márciusában hozott kormányhatá-

rozat miatt, ami lehetővé teszi, hogy bí-

rói, illetve ügyészi felhatalmazás nélkül,

kizárólag miniszteri felhatalmazás alap-

ján az önkormányzat telefonjait lehall-

gathassák, iratait bekérhessék, számító-

gépeiket ellenőrizhessék. 

GYORS DÖNTÉSEK A LEGUTÓBBI
ÜLÉSEN – MÁJUS 27.
A szokásos névsorolvasás után zárt

üléssel kezdődött az újpesti önkor-

mányzat képvselő-testületének május

27-i ülése. Ekkor tárgyalták az első na-

pirendi pontot, amely kerületi intézmé-

nyek vezetőinek kinevezéséről szólt.

Két iskola igazgatói álláshelyeinek be-

töltéséről, valamint az Újpesti Gyermek

és Ifjúsági Ház (UGYIH) vezetői posztjá-

ra kiírt pályázat eredménytelenné nyil-

vánításáról döntött a testület. 

2008. augusztus 1.–2013. július 31-

ig az Erzsébet utcai Általános Iskola élé-

re Pál Lászlónét, az Éltes Mátyás Újpes-

ti Speciális Általános Iskola igazgatójá-

nak pedig László Zsuzsannát nevezték

ki. Mivel az UGYIH vezetői pályázata ér-

vénytelen volt, a testület úgy határo-

zott, hogy a jelenlegi igazgatót, Kerekes

Györgyöt bízza meg 2009. június 30-ig

az intézmény vezetésével. 

A második napirendi pontot, amely-

nek témája a 2008. évi költségvetésről

szóló rendelet módosítása volt, már nyílt

ülésen tárgyalta a testület. Dr. Trippon

Norbert alpolgármester elmondta, hogy

tavaly az oktatási ágazatban pénztöbblet

maradt, ez pedig tervezési sajátosságok-

nak köszönhető, egyéb területeken pe-

dig hiány keletkezett. Összességében

dologi kiadásokra a tervezettnél 30 mil-

lió forinttal kevesebbet, a polgármesteri

hivatal felújítási kiadásaira plusz 23,5

millió forintot, a Gazdasági Intézmény

Központ felújítására plusz 6,5 millió fo-

rintot csoportosítottak át a határozat el-

fogadásával. Szalma Botond képviselő

ellenvetését fejezte ki, szerinte jobb vol-

na, ha a dologi kiadások megmaradná-

nak általános tartaléknak. 

IGEN AZ USZODÁRA
A következő napirendi pont során a Duna

és a Váci út közötti terület készülő sza-

bályozási tervével kapcsolatos rendele-

tet módosított a testület. Dr. Trippon

Norbert alpolgármester elmondta, hogy

meglévő problémák megoldására java-

solják a módosítást, s a változtatás ter-

mészetesen nem érintené a Duna mel-

letti területeket, a környezetre nincs

romboló hatással. Nem mellesleg ahhoz,

hogy felépülhessen Újpest új uszodája:

az UTE szállodája és sportközpontja,

szintén szükséges ez a módosítás. Pajor

Tibor így fogalmazott: – Mintha fordítva

ülnénk a lovon. Szerinte meg kellene

előbb várni a szabályozási terv elkészü-

lését, utána lehet a részletekről beszélni

majd. Végül 27 igennel elfogadták a ha-

tározati javaslatot a képviselők. 

Ezt követően két napirendi pontban

informatikai, valamint nyomtatvány,

papír, író- és irodaszerek beszerzéséről,

közbeszerzési eljárás indításáról hatá-

roztak a képviselők. 

ADOMÁNY AZ EGYHÁZNAK
Mivel az Újpesti Római Katolikus Egy-

házközség által fenntartott plébánia és

közösségi ház állapota műszakilag le-

romlott, az épületek elosztása funkcio-

nálisan elavult, ezért az Egek Királynéja

Római Katolikus Főplébánia a mai kor

elvárásainak megfelelő új plébánia és

közösségi ház létesítését tervezi. Ez a

Liszt Ferenc u. 20 szám alatti telken va-

lósulna meg, amely telek az újpesti ön-

kormányzat és az egyházközség osztat-

lan közös tulajdona. Az elfogadott hatá-

rozati javaslat értelmében az önkor-

mányzat térítésmentesen lemond tulaj-

donrészéről, így a területen megépül-

het az új közösségi ház és plébánia. 

Hetedik napirendi pontként civil

szervezetek támogatásáról döntött a

testület, majd jóváhagyták a Langlet

Valdemar Általános és Felnőttképző Is-

kola Minőségirányítási programját.

Ezek után engedélyezték a képviselők a

Karinthy ÁMK Napköziotthonos Óvoda

egyik csoportjának létszámtúllépését,

valamint elfogadták a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatok 2007. évi

ellátásáról szóló beszámolót. 

Ismét bebizonyosodott: nem múlhat el

úgy testületi ülés, hogy a képviselők ne

vennék nagyító alá az Újpesti Naplót. Nem

volt ez másképpen a legutóbbi alkalom-

mal sem, amikor még az is felvetődött,

sőt, egészen a szavazásig jutott, hogy a

lapot nevezzék át Újpesti Szocialista Bri-

gádnaplóvá. A vita nem is igazán tartalmi

volt, inkább elméleti, valamint felmerült

dr. Derce Tamás és más képviselők részé-

ről, hogy a leadott nyilatkozataik megvál-

toztatva jelennek meg a lapban. – T. K.

KözéletKözélet

Az április 29-i testületi ülésen tizenkét napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Elsőként az önkormány-

zat 2007. évi költségvetésének teljesítését vitatták meg. Dr. Trippon Norbert elmondta, hogy jelentősen

kevesebb kiadása volt az önkormányzatnak, mint amennyit terveztek, megmaradt közel 800 millió forint.

A tervek szerint ennek felhasználásáról a későbbiekben döntenek a képviselők. Szalma Botond erre ref-

lektálva megjegyezte, hogy szerinte azért maradhatott ennyi pénz a kasszában, mert számos fontos fel-

adat elvégzetlen maradt, valamint vannak olyan intézmények, amelyek erősen ráfizetésesek. Végül két

ellenszavazattal a testület elfogadta a beszámolót. 

A következő téma némileg könnyedebbnek ígérkezett, mégis többen is felszólaltak az ügyben.

Testületi hírek

Metró mementó
A Képviselő-testület felkéri az Új-

pesti Önkormányzat mindazon

képviselőit, akik a Fővárosi Önkor-

mányzat munkájában is részt

vesznek, hogy minden szükséges

intézkedést tegyenek meg a 3-as

metró beruházásának befejezése

érdekében. Egyben felkéri a Kép-

viselő-testület dr. Derce Tamás

polgármestert, hogy ismételten

szólítsa fel a Fővárosi Önkormány-

zatot az építkezések haladéktalan

megkezdésére.

– ÚJPESTÉRT EGYESÜLET
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A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest

Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi

Bizottsága, a fiatalok garzonházában

lévő bérlakások bérbeadásának szabá-

lyairól és a bérleti jogviszony feltétele-

iről szóló 14/2001. (VI. 01.) számú Ön-

kormányzati rendelet (a továbbiakban:

rendelet) felhatalmazása alapján, fi-

gyelemmel a lakáscélú állami támoga-

tásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.

számú rendeletben foglaltakra, az új-

pesten lakó fiatal polgárok első lakás-

hoz jutási feltételeinek megteremtése

érdekében, a felajánlott lakások bérleti

jogának (a továbbiakban: bérleti jog)

elnyerésére céljából, pályázatot ír ki, az

alábbi feltételekkel.

I. A FELAJÁNLOTT LAKÁSOK 

FONTOSABB JELLEMZŐI

1. A megpályázható lakások címei és

alapterületük: 

I. Budapest, IV. ker. Blaha Lujza u. 9.

fsz/12., 30 m2

II. Budapest, IV. ker. Blaha Lujza u. 9.

fsz/13., 28 m2

III. Budapest, IV. ker. Blaha Lujza u. 9.

I/21., 29 m2

IV. Budapest, IV. ker. Blaha Lujza u. 9.

I/28., 28 m2

a) A megpályázható lakások közös jel-

lemzői: 

Garzonlakások, szeparált fürdőszobával

és főzőfülkével. A fűtést az épület pin-

céjében lévő gázkazánok látják el, laká-

sonként egyedileg szabályozott köz-

ponti fűtés biztosításával. Mindennemű

energia- és vízfogyasztás lakásonként

mérhető, eszerint kerül elszámolásra.

Padlóburkolatok mázas kerámia, illetve

laminált melegpadló burkolattal ellá-

tottak. Lakóegységenként zárható pin-

cei tároló rekesz áll rendelkezésre, va-

lamint lehetőség van meghatározott

számú gépkocsinak az ingatlan kertjé-

ben való tárolására.

b) A fenti lakásokat az Önkormányzat

adja bérbe.

c) A lakások a gondnok közreműködé-

sével – a pályázatra nyitva álló határ-

időn belül, – minden héten, kedden

12:00–17:30 óra között megtekinthe-

tők. 

2. A lakbér mértéke és megfizetésének

módja:

a) A bérleti díj a szerződés megkötése-

kor 112 Ft/m2/hó.

b) *Külön szolgáltatások díja a lakbé-

ren felül: 257 Ft/m2/hó.

c) A díjakat a tárgyhónap 10. napjáig

kell megfizetni a bérleti szerződésben

meghatározott módon és időben.

d) A lakbért és a külön szolgáltatások

díját a bérbeadó évente – a vonatkozó

önkormányzati rendeletnek megfelelő-

en – módosíthatja.
Megjegyzés: * A külön szolgáltatások díja nem

tartalmazza a fogyasztástól függő lakásfenntartá-

si kiadásokat (pl. a lakás fűtési költségei, villany,

kábel tv, telefon.) Ezeket a bérlő a fogyasztás

mértékétől függő összegben közvetlenül a szol-

gáltatónak fizeti. 

II. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI*

1. Pályázaton részt vehet minden olyan

fiatal házaspár,** akinél a házastár-

sak mindegyike cselekvőképes ma-

gyar állampolgár, illetve az Európai

Unió valamely tagállamának állam-

polgára,

2. legalább az egyik házastárs a kére-

lem benyújtását megelőzően leg-

alább egy éve folyamatosan az Ön-

kormányzat illetékességi területén

bejelentett lakóhellyel, vagy tartóz-

kodási hellyel rendelkezik és életvi-

telszerűen ott is él,

3. a házastársak sem együttesen, sem

külön-külön nem rendelkeznek, il-

letve korábban sem rendelkeztek

önálló lakással, így különösen külön-

külön és együttesen nincs és nem is

volt beköltözhető lakásra nézve tu-

lajdonjoguk, haszonélvezeti-, hasz-

nálati-, vagy bérleti joguk,***

4. a házastársak mindegyike állandó

jelleggel kereső tevékenységet vé-

gez, vagy felsőfokú oktatási intéz-

mény nappali tagozatos hallgató-

ja,****

5. a kereső tevékenységet végző házas-

társ vállalja a jelen kiírásban megha-

tározott lakáscélú előtakarékosság

teljesítését,

6. a lakásbérleti jogviszony bármely

okból történő megszűnése esetére

rendelkezik befogadó nyilatkozattal,

7. továbbá megfelel az egyéb pályázati

feltételeknek és nem áll fenn vele

szemben valamely alább felsorolt ki-

záró ok.
Megjegyzés: * Az 1-7 pontban foglalt feltételek-

nek együttesen kell megfelelni. A pályázaton a

házastársak (élettársak) csak együttesen vehet-

nek részt.

** A rendelet alkalmazásában fiatal házaspár az a

házaspár, illetve azon élettársi kapcsolatban élő

személyek, akiknél a lakásbérleti szerződés meg-

kötésének időpontjában a házastársak (élettár-

sak) egyike sem töltötte be a 35. életévét.

*** a rendelet alkalmazásában nem tekinthető

önálló lakásnak az olyan ingatlan, amelyben a ké-

relmezőnek a tulajdoni részesedése nem haladja

meg az 50%-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi

joggal vagy legalább három éve bejegyzett ha-

szonélvezeti (használati) joggal terhelt és a jog

jogosultja ténylegesen a lakásban lakik. Nem te-

kinthető önálló lakásnak az albérlet sem. A ren-

delet alkalmazásában bérleti jogon az önkor-

mányzati, vagy az Önkormányzat többségi tulaj-

donosi részesedésével működő gazdasági társa-

ság (UVRT) tulajdonában lévő lakás, bérleti jogát

kell érteni.

**** az elbírálás szempontjából a kereső tevé-

kenységgel esik egy tekintet alá, ha a pályázó

munkaviszonya fenntartása mellett azért van fi-

zetés nélküli szabadságon, mert kiskorú gyerme-

ke után rendszeres (havi) ellátásban részesül.

(Gyás ,Gyes, Gyed stb..)

III. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL 

EGYÉB FELTÉTELEI

1. A házaspár a megpályázott lakásba

kiskorú gyermekével* is (örökbefo-

gadott, mostoha-és nevelt gyerme-

kével, a továbbiakban együttesen:

gyermekek) beköltözhet, amennyi-

ben – az együttköltöző gyermekeit is

figyelembe véve – személyenként

legalább 6 m2 lakóterület jut.**

2. A részvétel további feltétele, hogy a

pályázók és a velük együttköltöző

gyermekeit is figyelembe véve, az

egy főre jutó havi nettó jövedel-

me*** elérje a mindenkori minimál-

bér 60%-át.****

3. A pályázónak a konkrét lakás megha-

tározása nélkül, a pályázati kiírásban

megjelölt garzonházi lakásra lehet

beadni pályázatát. A pályázó indoko-

lással együtt megjelölheti, hogy a

lakással kapcsolatban milyen igé-

nyei vannak.

3. A Pályázat benyújtásának további

feltétele, hogy a házastársak - kivé-

ve a felsőoktatási intézmények nap-

pali tagozatos hallgatóit - rendel-

kezzenek valamely arra feljogosított

szervezetnél olyan lakáscélú elő-

takarékossági szerződéssel, amely

alapján vállalják, hogy évente a gar-

zonházi lakás bekerülési költségének

legalább az 5%-át takarítják meg.

*****

4. Fontos! A pályázatot csak az erre a

célra készült adatlapon, az abban

meghatározott mellékletekkel együtt

lehet benyújtani.
Megjegyzés: * Kiskorú az a személy, aki a tizen-

nyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve,

ha házasságot kötött.

** A lakóterület számításánál csak a lakás lakó-

helyiségeit (lakószoba, félszoba, hall, étkező, la-

kóelőtér) lehet figyelembe venni.

*** Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapí-

tásánál az érintettek valamennyi jövedelmét

(munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szoci-

ális ellátások stb.) figyelembe kell venni. Nem

vehető figyelembe a lakásfenntartással kapcso-

latban kapott bármilyen támogatás. A havi nettó

jövedelem megállapításánál a pályázat beadását

megelőző 3 havi nettó jövedelem átlagát kell iga-

zolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatko-

zásában a kérelem beadását megelőző egy hó-

napról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók

esetében az APEH által kiadott igazolást kell be-

nyújtani.

**** A havi  nettó minimálbér 56.190 Ft (annak

60%-a: 33.714 Ft). A jövedelemhatár megállapí-

tásánál figyelmen kívül kell hagyni azt a pályázót,

aki (akik) felsőfokú oktatási intézmény nappali

tagozatos hallgatója.

***** Amennyiben előtakarékossági szerződés-

sel még a pályázó nem rendelkezik, elegendő, ha

kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés alá-

írása előtt ilyen szerződést köt. Az elő-

takarékosság összege minimum havi 25.000 Ft

IV. A PÁLYÁZATON NEM VEHET RÉSZT, 

ILLETVE PÁLYÁZATÁT ÉRVÉNY-

TELENNEK KELL TEKINTENI, HA:

1. A pályázó nem felel meg a pályázati

kiírásban meghatározott feltételek-

nek,

2. a pályázat kiírását megelőzően 5

éven belül birtokháborítással, vagy

egyéb módon önkényesen költözött

be az Önkormányzat illetékességi

területén lévő bármely lakásba, il-

letve ellene lakásfenntartási költ-

ség meg nem fizetése miatt bírósá-

gi eljárás volt folyamatban,

3. pályázatát nem az erre a célra rend-

szeresített nyomtatványon, nem a

pályázati kiírásban megjelölt határ-

időn belül adta be, vagy pályázata

hiányos.

V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 

ÉS ELBÍRÁLÁSA

1. A pályázatot kizárólag az erre rend-

szeresített pályázati adatlapon le-

het benyújtani, a Polgármesteri Hi-

vatal Lakásügyi Irodáján (Bp. IV. Ist-

ván út 14. fsz/4.) 

Pályázati adatlapok beszerezhetők a

Polgármesteri Hivatal Központi Ügy-

félszolgálati Irodán (Bp., IV. István út

15.); a Polgármesteri Hivatal Lakás-

ügyi Irodán (1042 Budapest, István út

14. fsz/4.) és a Káposztásmegyeri

Ügyfélszolgálati Irodán (Bp., IV. Hajló

u. 42-44.)  

2. A pályázatokat 2008. év június 16.

napjától kezdődően 2008. év július

18. napjáig lehet benyújtani a Pol-

gármesteri Hivatal Lakásügyi Irodá-

ján (1042 Budapest, István út 14.

fsz/4.) ügyfélfogadási időben.

3. A pályázat benyújtására vonatkozó

határidő elmulasztása jogvesztő.

Hiánypótlásnak csak a pályázatok

beadására nyitva álló határidőn be-

lül van helye.

4. A Pályázattal kapcsolatban felvilá-

gosítás kérhető a Polgármesteri Hi-

vatal Lakásügyi Irodáján (Bp. IV. Ist-

ván út 14. fsz/4.) személyesen vagy

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

PályázatPályázat
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PályázatPályázat

a 231-3101/170, 176, és a 177-es

mellékeken.

5. A Pályázóknál indokolt esetben

helyszíni szemlét kell tartani. A

szemle időpontját a pályázóval elő-

zetesen egyeztetni kell.

6. A pályázatokat az Önkormányzat

Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága (a

továbbiakban: NLB) bírálja el a Pol-

gármester javaslata alapján. Dönté-

se kiterjed a pályázat kihirdetése és

a pályázat elbírálása között megüre-

sedő lakások bérbeadására is.

7. Fontos! A hiányosan benyújtott,

vagy a pályázati kiírásban meghatá-

rozott feltételeknek nem megfelelő

kérelmek nem kerülnek elbírálásra.

Erről a kérelmezőket az ok megjelö-

lésével a hivatal értesíti.

8. A benyújtott pályázatokat a Népjó-

léti és Lakásügyi Bizottság 2008.

augusztus hónapban bírálja el.

9. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság

által elbírált pályázatok eredmé-

nyéről a pályázók az elbírálástól

számított 15 napon belül értesítést

kapnak.

VI. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK

TOVÁBBI FELTÉTELEI

1. A pályázat nyerteseivel az Önkor-

mányzat lakásbérleti szerződést köt,

a pályázó beköltözését megelőzően.

2. Ha a nyertes pályázó az erről szóló

értesítésben meghatározott határ-

időn belül a bérleti szerződést önhi-

bájából nem köti meg, elveszíti a

bérleti szerződés megkötésének jo-

gát. A szerződés megkötésére leg-

alább 15. napos határidőt kell bizto-

sítani.

3. A felek között lakásbérleti jogvi-

szony határozott időre, 5 év időtar-

tamra jön létre.

VII. A LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY 

LÉTESÍTÉSE ÉS LÉNYEGES 

TARTALMI ELEMEI

1. A lakásbérleti jogviszony a bérbe-

adó és a bérlő írásbeli szerződése

alapján jön létre. A szerződés mel-

lékletét képezi a lakóépület házi-

rendje.

2. A lakást csak magánszemélynek és

csak lakás céljára lehet bérbe adni.

A lakásban vállalkozási tevékenység

nem folytatható. 

3. A lakásba gazdálkodó szervezet,

vagy egyéni vállalkozás székhe-

lye, telephelye vagy fióktelepe

nem jelenthető be. A polgármes-

ter előzetes hozzájárulásával az

egyéni vállalkozó, vagy a jogi

személyiség nélküli gazdasági

társaság a lakást székhelyként

bejelentheti abban az esetben, ha

a tényleges vállalkozói tevékeny-

séget teljes egészében a lakáson

kívül végzi.

4. A bérlő a lakást, illetve annak része-

it albérletbe nem adhatja.

5. A bérlő a lakásbérleti jogviszony

folytatása ellenében nem köthet

tartási, életjáradéki, vagy öröklési

szerződést.

6. A bérlő a lakást nem cserélheti el és

bérleti jogát másra nem ruházhatja

át. A házastársak egyben bérlőtár-

sak. Más személy esetében a bérlő-

társi jogviszony létesítése nem en-

gedélyezhető.

7. A bérlő a bérbeadó hozzájárulása

nélkül fogadhatja be gyermekét

(örökbefogadott, mostoha-és ne-

velt gyermekét) azonban ennek té-

nyét 30 napon belül köteles a bér-

beadónak bejelenteni.

8. A bérleti jogviszony bármely okból

történő megszűnése esetén a befo-

gadott személy köteles a lakást el-

hagyni. Ez esetben a befogadott sze-

mélyek kiköltöztetéséről a bérlőnek

kell gondoskodnia.

9. A bérlő közeli hozzátartozóit, 15 na-

pot nem meghaladó időtartamra be-

fogadhatja.*

10. A bérlő havonta köteles lakbért fi-

zetni és megfizetni a lakás hasz-

náltához kapcsolódó egyéb költsé-

geket. 
Megjegyzés: * Közeli hozzátartozó: a házastárs,

az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, mos-

toha-, és nevelt gyermek, az örökbefogadó-,

mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér.

11. A bérlő és a vele együtt lakó sze-

mélyek a lakást rendeltetésszerű-

en kötelesek használni, és kötele-

sek betartani a házirend előírása-

it.

12. A bérbeadó – a jogszabályok és a

bérleti szerződés rendelkezéseinek

keretein belül – jogosult a lakás

rendeltetésszerű használatát el-

lenőrizni.

13. A bérlőnek életvitelszerűen a la-

kásban kell laknia.

14. Ha a bérlő a lakást, 90 napot meg-

haladó időre elhagyja, ezt - tartóz-

kodási helyének és a távollét oká-

nak megjelölésével - köteles a

bérbeadónak bejelenteni.

15. A bérlők (bérlőtársak) kötelesek a

lakás címére lakóhelyet vagy tartózko-

dási helyet létesíteni. (bejelenteni). A

velük együtt jogszerűen együttlakó

személyek ezen a címen lakóhelyet

vagy tartózkodási helyet létesíthet-

nek. Más személyek a bérlakás címére

sem lakóhelyet sem tartózkodási he-

lyet nem létesíthetnek.

VIII. A BÉRLETI JOGVISZONY 

MEGSZŰNÉSE

1. A bérlő a szerződésben meghatáro-

zott határozott idő elteltekor, illetve

a bérleti jogviszony bármely okból

történő megszűnésekor vagy meg-

szűntetésekor köteles a lakást kiürí-

teni és a vele együtt lakó személyek-

kel együtt elhagyni, továbbá – a fe-

lek eltérő megállapodásának hiányá-

ban rendeltetésszerű használatra al-

kalmas állapotban – azt a bérbeadó-

nak visszaadni. A bérlő másik lakás-

ban való elhelyezésre vagy pénzbeli

térítésre nem tarthat igényt.

2. A lakásbérleti jog nem folytatható. A

bérlő halála esetén a vele együtt la-

kó személyek a lakást 6 hónapon

belül kötelesek kiüríteni, a fenti 1.

pontban foglalt szabályoknak meg-

felelően.

3. A bérbeadó és a bérlő a lakásbérleti

jogviszonyt közös megegyezéssel

megszűntetheti.

4. A bérleti jogviszonyt 6 hónapos fel-

mondási idővel fel kell mondani, 

a) ha a bérlő kereső tevékenysége 90

napnál hosszabb időre megszűnik, 

b) vagy hallgatói jogviszonya megszű-

nik és 90 napon belül nem létesít

kereső tevékenységre vonatkozó

jogviszonyt, illetve nem köt lakás-

célú előtakarékossági szerződést,

c) lakáscélú előtakarékosság teljesíté-

sére vállat kötelezettségének nem

tesz eleget,

d) másik beköltözhető lakáshoz jut.

5. A bérbeadó a bérleti szerződést a

határozott időtartam lejárta előtt - a

lakástörvény előírásai szerint - írásban

felmondhatja, ha:

a) a bérlő a lakbért illetve a külön szol-

gáltatások díját a fizetésre megálla-

pított határidőig nem fizeti meg,

b) a bérlő a jogszabályban előírt, vagy

a szerződésben vállalt lényeges kö-

telezettségét nem teljesíti, 

c) a bérlő, vagy a vele együtt lakó sze-

mélyek a bérbeadóval, vagy a la-

kókkal szemben az együttélés köve-

telményeit súlyosan megszegi,

d) a bérlő vagy a vele együtt lakó sze-

mélyek a lakást vagy a közös hasz-

nálatú területet rendeletetés-elle-

nesen használják, rongálják,

e) a bérlő részére megfelelő és beköl-

tözhető lakást ajánl fel,

6. A lakást jogcím nélkül használó sze-

mély, a jogcím megszűnését követő 15

napon belül köteles a lakást elhagyni,

vele lakáshasználati szerződés nem

köthető.

Budapest, 2008. május 30.

Budapest IV. ker. 

Újpest Önkormányzata  

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

Újpest Önkormányzata

pályázatot hirdet

DIÁKÖSZTÖNDÍJAK 
ELNYERÉSÉRE

A diákösztöndíj célja, hogy támo-

gassa a kiváló tanulmányi ered-

ményt elérő, a művészetek, a sport

területén kiemelkedően tehetsé-

ges, de nehéz szociális helyzetben

élő tanulókat és hallgatókat (a to-

vábbiakban együtt: diák) a közép -

illetve felsőoktatási tanulmányok

sikeres folytatásában, elősegítse

felkészülésüket a felsőfokú tanul-

mányaik megkezdésében, ered-

ményes befejezésében, művésze-

ti, sport tevékenységük kiteljese-

désében.

Az ösztöndíjat pályázat útján, az

alábbi kategóriákban lehet el-

nyerni:

1.) Ugró Gyula Tanulmányi Diák-

ösztöndíj

2.) Szőnyi István Művészeti Diák-

ösztöndíj

3.) Bene Ferenc Sport Diákösztön-

díj

A pályázattal kapcsolatos részletes

információkat a www.ujpest.hu

weboldalon találhatják.

HIRDETÉS
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KultúraKultúra

enész-nemzedékek elvonultak

már e lapokon, de nem jönnek

utánuk az asszonyok, hiába le-

sem. Megint ott tartunk, hogy a

nagy muzsikus után lemenni az üzletbe

asszonynak tilos? Utcán is legalább há-

rom lépés követési távolság? Lakodalom-

ba, cigánybálba, oda teheti a testit? Mikor

az uruk el se indulhatott volna a Ototóba

világhírért, ha borotválkozás és köl-

nizkedés után nem áll mögötte az asszony

két keze két ujja közt csippentett patyo-

latfehér inggel, rá nem segíti a kabátot és

kezébe nem nyomja a hegedűtokot. Tett

nagyobb szolgálatokat is, mosástól, fő-

zéstől, szüléstől eltekintve. Például, ha

zsuga vagy lovi végett kimaradozott az

ember, az asszonynak kellett helyt állnia,

ha jöttek a hálószobáért. Nekik szolgálta-

tott igazat az a Béke-Nobel-díj, amit

nemrég egy bangladesi bankár csípett el,

mert csak asszonyoknak hitelez, és min-

den fillérjét viszontlátja. Az uruk, ha mu-

zsikus, ha szegkovács, ha kefekötő, csak

bohém fiú. A pénzt az asszony kezelje.

Jó, hát találkozzunk velük cigány-

bálakon. A mi időnkben vagy Csóka Anna,

a Bari Annus rendezte, vagy Jónás Jóska, a

Rövidkaraj. Bari Annus, titkos szerelmi

tanácsosunk, nemzetségi csoport-fény-

képekben gondolkodott, Rövidkaraj in-

kább a bál fényét emelő pesti híressé-

gekben. Majd mindig ki is hozta csalá-

dostul az idősebb Járóka Sándort és az új-

pesti korából mesélt régiségeket a köré

gyűlő népes zenésztársadalomnak, amíg

a helyi rakókkal meg nem szólaltatta

mester-hegedűjét egy-két csárdásra ő is.

A bálat mi muzsikáltuk a Rövidkaraj

bandájával, ami nem volt egyenes út a vi-

lághírig. Világi nagy hirigekre,

márázkodásokra vezetett néha a Munkás-

otthon vagy a volt Katolikus Kör előtt

vagy a csarnokában, ahol gyárra érett

nagylányok cicáztak a csávókkal. Fölvet-

ted a jampi szoknyát, Most már nem kel-

lesz. Dehogyisnem! Csakhogy a cigány-

bál tisztességes leánykák vására volt, ne

feledjük. Az anyák bevonultak velük és

helyet foglaltak a Bari Annus rendezése

szerinti asztalnál, és mint afféle szom-

széd várak, ellenségesen méregették

egymást. Virágszálnak öltöztetett leány-

káik mintha a tündérek barlangjából óva-

kodtak volna elő idejüket múltan, talán

anyjuk elsőbálozó ruhájában. Vigyáztak

is rájuk az anyák, mintha soha nem akar-

tak volna megválni tőlük.

Unalmas is volt, amíg mi a smúzt szol-

gáltattuk a pörkölthöz. Csak aztán váltot-

tak minket a rajkók, és megelevenedtek

az anyák. Körtáncukon már volt mit nézni,

bár sokan a csücske lánykákat tanítgatták

a lépésekre. De amikor kezdtek szállin-

gózni a nagy zenészek a nagy gizda ro-

konsággal Pestről, és a sarokról jött új-

pestiek is úgy b… be a taxiajtót, hogy ér-

kezésükről mindnyájan értesüljünk a bál-

teremben, akkor kezdődött a vigalom.

S a tetőfokára akkor hágott, amikor az

ütődött verklis betolta hintókeréken

guruló zeneszerszámát és a zenészek

eltakarodtak a színpadról. Ütött az

öreganyák órája. A széltükbe szabott

asszonyságokat férfi táncra nem meré-

szelte kérni. Maguk indultak meg a

verklinek. Körülötte aztán összekapasz-

kodás nélkül rakni kezdték, ki-ki magá-

nak a szakadozott verkliszóra.

Eltö/rötta/bika/f…/ket/té/be! Társas

tánc? Tombolásnak mondták a régiek.

Tombj, Kató! Az öreganyák lecsapták a

kendőjüket, kibontották a kontyukat, és

megfiatalodtak. Toppantásukba bele-

rendült iszonyú faruk, meglódultak a

tőgyeik. Táncmester talán darudübör-

getősnek nézte volna, amit jártak, de az

emlékezőnek az éltes némberek szerte-

lensége maradt felejthetetlen. A senki

másnak, csak maguknak, még egyszer,

hogy kamukore szeretem az uramat, de

az is jaj de nagyon régen volt! Én szül-

telek e világra, én szoptattalak

mindőtöket, tessék, innen jöttetek ki,

ezen lógtatok!

Az újpesti piarcon még látom ma is,

hogy nejlonzacskót, celofántekercset

árulnak. Ők, vagy az unokáik? Úgy ha-

zavinnék egyet, táncoljon életre!

– BARTOS TIBOR

TISZTELT ÚJPESTIEK!

Az újpesti cigányság történetének

anyaggyűjtését lassan befejezzük. A

felgyűjtött fotókat, életrajzokat,

egyéb dokumentumokat: Régi Újpest

cigányai címmel közreadni készülünk.

Tisztelettel kérem azon személyeket,

akik bármilyen információval tudnak

szolgálni témánkkal kapcsolatban, je-

lentkezzenek személyesen az Újpesti

Roma Kisebbségi Önkormányzat iro-

dájában, Nyár utca 40-42., ahol min-

den héten, szerdán 17-órától fogadó-

órát tartunk, vagy telefonon a 06-20-

433-97-03-as számon. Köszönöm!

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Kör Kávéház (1933. Árpád út)

Cigánybál (1953. Munkásotthon) 

Z Híres újpesti cigányok 16 Cigánybál
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ályázata alapján két újpesti  okta-

tási-nevelési intézmény,  – a Me-

gyeri Úti Általános Iskola és a

Szűcs Sándor Általános Iskola –

diáksága kapta meg június 6-án,  a Város-

majori Gimnáziumban megtartott ünnep-

ségen az Ökoiskola címet, és az ezt tanú-

sító oklevelet az Oktatási Minisztérium és

a Környezetvédelmi Minisztérium által

felkért bírálóbizottság döntését követő-

en. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

által lebonyolított címadományozás  to-

vábbi érdekessége:  amíg a megyerisek

első alkalommal helyezhetik ki az

ökoiskolai címtáblát, addig  a Szűcs isko-

lába járók már ismételnek: 3 évvel ezelőtt

kapott címüket „védték meg” és tarthat-

ták meg. Ugyan maga a cím is jövőbe mu-

tató: 2008-2011 közötti évekre szóló, az

ökoiskolai gondolatok régóta nem idege-

nek egyik címnyertestől sem.

– Amikor nemrégiben egy, Budapest

másik felében lakó tanár ismerősöm elúj-

ságolta, hogy a  gyermeke ökoiskolában

tanul, kíváncsivá tett a dolog. Az alapján,

amit  tevékenységükről hallottam, szinte

magunkra ismertem, hiszen az egészsé-

ges és környezeti nevelés a mi iskolánk

pedagógiai programjának is része, az is-

kola diáksága szívesen és örömmel vesz

részt ezen tevékenységekben. Amikor

nyilvánosságra került maga a pályázat,

úgy gondoltam, nincs vesztenivalónk,

pályázunk – mondja Hamzáné Szita Ilona,

a Megyeri Úti Általános iskola igazgatója.

Ha sikeresen, akkor az iskola diáksága is

megerősítést nyer, hogy amit csinálnak az

nemcsak a mi szemünkben, hanem külső

szemlélő számára is elismerésre méltó

dolog – folytatja az igazgató asszony…

– Az iskolai környezeti nevelés az a pe-

dagógiai folyamat, melynek során a gye-

rekeket felkészítjük környezetük megis-

merésére, tapasztalataik feldolgozására,

valamint a természet  érdekeit is figye-

lembe vevő cselekvésre. Nálunk termé-

szetes, hogy a tanórákon hozzárendeljük

az adott témákhoz a megfelelő környe-

zetvédelmi vonatkozásokat, – legyen az

technika, vagy akár testnevelés óra – a

tanárok átadják ismereteiket, de jelentős

szerepet kap az önálló ismeretszerzés, a

családok bevonása  is. Így élményszerű

tanításra nyílik lehetőségünk. S, hogy

mennyire életszerű, mi sem bizonyítja

jobban, hogy évek óta működik. A kis-, és

nagydiákjainkat védőnéni, biológus elő-

adó segítségével  folyamatosan készítjük

fel az egészséges életmódra, iskolai

büfésnénink kínálatában a rostos üdítő

alapkövetelmény, az italautomatánk cu-

kormentes üdítőt kínál, hallatlanul sike-

res volt az a gyümölcsautomata, amelyik-

ből naponta 300 almát „vételeztek” – egy

gombnyomással – a gyerekek. „Zöld”

munkacsoportunk sokat tett azért, hogy

például a takarítási világnapon a Duna-

part egy szeletkéjét  próbáljuk rendbe

hozni, a környezettudatos gondolat meg-

valósításában a szülők is partnereink. Ha

lenne „legvirágosabb” iskola cím, min-

den bizonnyal megkapnánk, cserepes vi-

rágainkat, nagy számuk miatt – komoly

kihívás locsolni. Udvarunk is kínálja a nö-

vényültetési lehetőségeket, sőt saját ma-

gunk komposztálunk, parkosítunk, – mint

ahogyan két héttel ezelőtt is tettük.  Óri-

ási mennyiségű papírt gyűjtünk egy tan-

évnyi idő alatt, és nálunk nincs szemétbe

kidobott elem. Az ökoiskola cím pedig

újabb lendületet adhat ennek a tevé-

kenyégnek – mondja zárszóképpen

Hamzáné Szita Ilona.  – B. K. 

Ökoiskola

Címnyertesek
hétköznapjai

P

KözéletKözélet

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES ÉDESANYÁK ÉS

ÉDESAPÁK! NEMSOKÁRA ITT A VAKÁCIÓ!

Újpest Önkormányzatának Művelődési

és Sportosztálya a nyári szünidő ideje

alatt 2008. június 30. és augusztus 14-e

között heti három alkalommal (hétfő,

kedd, szerda) 9-12 óráig és 13-16 órá-

ig „SZÜNI-DÖ-DŐ” elnevezéssel sport

és kulturális programokat kínál az új-

pesti gyermekeknek. A programokon

való részvétel ingyenes! A programok

időpontjai és helyszínei: hétfő, kedd:

Újpest Önkormányzata Ifjúsági Sportte-

lepe (Bp., IV. Tábor u. 24.) A program-

ban szerepel többek között: labdarúgás,

röplabda, tollaslabda, ügyességi váltó-

verseny, többpróba teszt, stb. Szerda:

Halassy Olivér Sportközpont (Bp., IV.

Pozsonyi u. 4/c) A programban szerepel

többek között: floorball, kosárlabda,

asztalitenisz, darts, műveltségi vetél-

kedő, irodalmi kör, keresztrejtvényfej-

tés, stb. A programokon legtöbbször

résztvevő gyermekeket 2008. augusz-

tus 14-én egész napos állatkerti kirán-

dulással ajándékozzuk meg. Akár na-

ponta a helyszíneken is lehet jelentkez-

ni! További felvilágosítás a Sportiroda

231-3176-os telefonszámán kapható.

Mindenkit szeretettel várunk!

BELÁN BEATRIX, Újpest oktatási 

és kulturális alpolgármestere
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INGATLANT ELAD

�� Munkásotthon-Mártírok út sarki, téglaépítésű liftes

társasházban, a Mester Nívó iroda fölötti, III. emeleti 109

nm, igényes belső kialakítású lakás, déli fekvésű szo-

bákkal, erkéllyel, valamint nagy belső parkosított udvar-

ral, tárolókkal, 21 m2 önálló garázzsal eladó. Irányár: fi-

zetési és kiköltözési feltételektől függően: 33 MFt. Tel.:

06-30-605-7038

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

gázcirkó fűtésű, duplakomfortos, kétgenerációs, teher-

mentes, stabil tégla ház, garázzsal, kocsi beállási lehető-

séggel eladó. ÚJPESTI LAKÁSOKAT BESZÁMÍTUNK! IRÁNY-

ÁR: 26,5 MFt. Tel.: 06-20-417-1375

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

családi ház, 1+2 félszobás, 150 nöl telekkel eladó. Irány-

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

�� Dunakeszin, nyugodt csendes környezetben, új épí-

tésű mediterrán jellegű, 170 négyzetméteres, alápincé-

zett ház eladó. A nappalihoz és az emeleti szobákhoz fe-

dett teraszok tartoznak gyönyörű kilátással. A ház nem

tetőteres. Ár 45 MFt. Tel.: 06-30-900-7252

�� Újpesten a Rózsa utcában eladó egy 71 m2-es, felújí-

tott 2 ,5  szobás, 5. emeleti öröklakás. Irányár: 12,5 MFt.

Érdeklődni: 06-70-360-3061

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

erkélyes, parkra néző emeleti panel lakás eladó. Felújí-

tott fürdő, járólap, parketta, nyílászárók. Ingatlanosok és

csak nézelődők kíméljenek. Irányár: 11.8 MFt. Tel.: 06-

70-606-0011

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

lágos, egyedi fűtéses, 54 m2-es nem panel lakás 12 MFt.

készpénzért. Tel.: 06-20-490-4721

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

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

�� Eladó Újpesten a Szigeti József utcában 2 fél szoba,

étkezős I. emeleti 71 m2-es panellakás. Irányár: 11,3

MFt. Vagy hosszú távra bérbeadó havi 60.000 Ft + rezsi.

Tel.: 06-30-646-9047 

�� Újpest, szép családi házas övezetében eladó 568 m2-

es telken, 3 lakásos családi ház cca. 140 m2. Csak egész-

ben. Ár: 44 MFt. Tel.: 3693-336; 06-30-292-2634 

�� 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 metró végállomá-

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

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

5849

�� Káposztásmegyeren, négyemeletes társasház IV.

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

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

�� Eladom a Farkaserdő közelében lévő, tehermentes

káposztásmegyeri lakótelepi, azonnal beköltözhető, já-

rólapos-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, ősfás kertben lévő, al-

pesi stílusú nyaraló eladó, vagy újpesti lakásra cserélhe-

tő. Tel.: 06-20-82-80-514

�� Újpesten a Zrínyi utcában hatlakásos rendezett udvar-

ban lévő, négy éve felújított másfél szobás verandás

házrész eladó. Irányár: 13 MFt. Tel.: 06-20-520-6690

�� Újpesten, Izzó lakótelepen, tömbfűtéses házban ELADÓ,

másfél szobás, 49 m2-es, 10. emeleti lakás. Irányár: 10,8

MFt. Tel.: 06-30-571-5150 

�� Újpest kertvárosi részén 2198 m2-es saroktelek, tulaj-

donostól eladó. Irányár: 90 MFt. Tel.: 06-20-942-0433.

Kérem, ingatlanosok ne hívjanak!

�� IV. Vécsey utcánál, 446m2-es telken, 112 m2-es, 3 szo-

ba + dolgozó, igényesen felújított családi ház /tetőtér be-

építés szerkezetkész + 3 szoba/2 gk-nak fedett beállóval

eladó. Eladási ár: 53 MFt. Tel.: 369-5214

�� IV. Tél utca közelében. Új építésű lakások! 12 lakásos

társasházban 2 db, 88 illetve 96 m2-es, belső kétszintes, 2

+ 2 fél, illetve 1 + 3 félszobás, duplakomfortos, cirkó-

fűtésű, erkélyes lakások eladók. Eladási ár: 25,3 MFt., il-

letve 25,7 MFt. Tel.: 369-5214

�� Újpest Kertvárosában, 644 m2-es összközműves, parko-

sított telken, 1939-ben épült, felújított, jó állapotú, 139

m2-es, 5 szobás családi ház, a szuterénben 97 m2-es, 2 szo-

bás összkomfortos lakással, garázzsal eladó. Eladási ár: 57

MFt .Tel.: 369-5214

�� Tahitótfalun, 733 m2-es rendezett, összközműves tel-

ken, kétszintes, 85 m2-es, 4 szobás, kelet-nyugati tájolá-

sú, cirkófűtéses, tetőtér beépítéses családi ház, 18 m2-es

garázzsal eladó. Esetleg IV., XIII. ker.-ben 40-60 m2-es la-

kás beszámítható értékegyeztetéssel. Irányár: 23 MFt.

Tel.: 369-5214

�� IV. Szent István téri piacnál 1990-ben épült, 9 lakásos

téglaépítésű társasház I. emeletén, 79 m2-es, 2 + félszo-

bás, cirkófűtésű lakás udvari gk. beállóval eladó. Eladási

ár: 23 MFt. Tel.: 369-5214

�� Áron alul eladó! 35 m2-es, 1 félszobás, IX. emeleti, ext-

rán felújított, mediterrán stílusú „ékszerdoboz”. Tel.: 06-

20-391-5546

�� Eladó Káposztásmegyeren, a Szíjgyártó utcában egy

83 m2-es X. emeleti, tehermentes, panorámás, 2+2 fél-

szobás, duplakomfortos öröklakás tulajdonostól. Irányár:

14 MFt. Tel.: 06-20-489-6400

�� Újpesten a Szigeti József utcában eladó 2 félszobás,

étkezős, 71 m2-es, I. emeleti lakás, tulajdonostól, vagy

hosszabb távra bérelhető. Irányár: 10,9 MFt. Tel.: 06-30-

646-9047

�� SÜRGŐSEN ELADÓ! XIII. ker. Újlipótvárosban, föld-

szinti, 47 m2-es, 2 szobás, gázkonvektoros fűtésű, jó

közlekedésű, téglaépítésű, alacsony rezsijű öröklakás

pincei tárolóval eladó. Tel.: 06-20-391-5546

�� Káposztásmegyeren, a Nádasdy Kálmán utcában,

négyemeletes ház 2. emeletén 3 szobás, hallos, étkező-

konyhás, erkélyes lakás – tulajdonostól – eladó. Irányár:

14,4 MFt. Tel.:06-20-398-5164 ; 06-30-415-2458

INGATLANT KIAD

�� A Szülőotthon mögött , 2 szobás, 5. emeleti, jó állapo-

tú, csendes, zöld környezetben lévő panellakás kiadó!

55.000,-Ft/hó, 2 hónap kaucióval. Tel.: 06-20-828-0514  

�� Újpalotán a Rákos úton a Sódergödör lakótelepen 1

szobás, erkélyes lakás hosszútávra kiadó. Jó közlekedés,

zárt belső park. Bérleti díj: 45.000,-Ft+rezsi. Tel.: 06-30-

514-9334

�� Káposztásmegyeren, június végétől, 1 szobás, jó álla-

potú, bútorozatlan lakás, háromemeletes házban,a Tóth

Aladár utcában, kiadó. Csendes környék, alacsony rezsi.

Tel.: 06-30-509-1545 ; 06-70-60-12360 

�� Újpest-Megyeren, jó közlekedéssel, bútorozott, egy

szoba összkomfortos lakás kiadó. Tel.: 06-20-373-3237

INGATLANT BÉREL

�� Fiatal pályakezdő házaspár 1-1,5 szobás lakást bérel-

ne hosszútávra. Tel.: 06-30-261-5361 ; 784-5385

GARÁZS

�� Újpest központjában, közvetlenül a metrónál, új épí-

tésű társasház teremgarázsában kocsi beálló hosszú idő-

re kiadó. Havi díj: 12 000 Ft. Tel.: 06-30- 485-5027.

�� Újpest központban 3 db garázs eladó. Jól megközelít-

hetőek, biztonságosak. Sürgősen eladóak. Tel.: 06-20-

915-9802.

�� Városkapunál teremgarázs beálló kiadó. Telefon: 06-

30-347-2845

�� Újpesten a Víztorony közelében garázs bérleti joga

átadó. Érdeklődni: 06-30-9340-935

�� GARÁZS ELADÓ! A Lakkozó utca 14 sz. alatt, vizes

blokkos garázs sürgősen eladó! Tel.: 06-70-339-6122

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

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

OKTATÁS

�� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal mate-

matikatanár szakos egyetemi hallgató. www.zrob.hu Tel.:

06-30-572-7416

�� Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások

részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz me-

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

�� Matematika-fizika korrepetálást vállalok. Házhoz

megyek. Telefon: 06 28-388-433. Mobil: 06-70-554-

1395 

�� Matematikából, fizikából szaktanár órákat ad, pót-

vizsgára felkészítést vállal általános-, és középiskolások

számára. Tel.: 06-30-408-8466 ; 239-5907

�� Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, érettségi

felkészítést ( közép-és emeltszinten) felkészítést vállal

középiskolai tanár. Tel.: 06-30-747-5869

�� Német nyelvből felkészítés pótvizsgára, nyelvvizsgá-

ra közép-, és általános iskolásoknak 1100/60 perc. Tel.:

370-3169

SZOLGÁLTATÁS

�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! (Orion, Videoton,

ITT-Nokia, Normende, Dual, Schneider, Vestel) Tel.: 06-

20-471-8871

�� Autó karosszéria munka! Törött, korrodált gépkocsik

javítását, alvázvédelmét vállalom. Telefon: 06-30-932-

8305

�� Festést, mázolást, tapétázást, lépcsőház festést válla-

lok garanciával. Telefon: 400-0679, 06-20-964-2137

�� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítá-

sa. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker. Fóti út

45. Tel.: 370-4932

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz.

Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusítá-

sa. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet:

369-04-22, 06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépítések,

előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom. Tel.:

360-0035; 06-30-975-2315

�� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkélybe-

építés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák. Ingye-

nes árajánlat társasházaknak is. Tel.: 410-5428, 06-30-

941-5280 www.sulyok-t.hu

�� GYÁRI MINŐSÉGŰ VELÚR és GUMI AUTÓSZŐNYEGEK és

CSOMAGTÁLCÁK. Készítése és forgalmazása, minden típus-

hoz, méretpontos, gyári szabásminta alapján, gyári rögzí-

tő elemekkel, csúszásgátló betéttel, igény szerint hímzés-

sel díszítve, egyedi kivitelben is, kisbuszba, lakóautóba,

kamionba. !!! NYÁRI AKCIÓS ÁRON!!! - 5900 Ft-tól! Buda-

pest területén ingyenes házhozszállítás Telefon: 06-70-

421-6390

�� Lakáskozmetika. Tapétázást, szobafestést, mázolást,

PVC szőnyegpadló ragasztást, parkettacsiszolással, bú-

tormozgatással, takarással vállalja: Csapó György festő-

mester. Alapítva: 1971-ben. Tel.: 221-8281, 06-70-

774-3621

ÁLLÁST KERES

�� Nagyon agilis, lelkiismeretes, precíz, 38 éves hölgy

munkahelyet váltana. XI. kerület előnyben. Ügynököskö-

dés kizárva! Tel.: 06-20-575-1038

ÁLLÁST KÍNÁL

�� Megváltozott munkaképességűek! Munkalehetőség Új-

pesten. Bejelentett 7 és fél óra. Könnyű fizikai munka.

Tel.: 370-8727 10-14 óráig

RÉGISÉG

�� Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papírrégisé-

get 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/

�� Újpesten, a Görgey úti SZTK-ban végleg leszoktatjuk a

dohányzásról biorezonanciás csúcsterápiával, 26 perc

alatt. 1 alkalom elég. Ár: 7.000,-Ft Időpont egyeztetés:

06-70-271-9867

VEGYES

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

vatosak. Helyhiány miatt egyben 5.000,-Ft-ért elvihe-

tők.Tel.: 06-70-623-8466 

MOBILTELEFON

�� Kitünő műszaki állapotban lévő másfél éves, Nokia

6230-as 25.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-20/804-9503

ÜDÜLÉS

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

�� Balatonföldvári, víz közeli „250m” szép, berendezett

nyaralómat és apartmanomat kocsi beállási lehetőség-

gel, 2-től 12fő részére tavalyi áron kiadom. Ár:

2300Ft/fő+IFA. Gyerekeknek kedvezmény! Júniusban és

szeptemberben 5 napot fizet, 7 napot kap! Telefon: 06-

30-293-3077

�� 2 db 1 hetes (6 éjszakás), 1 szobás, pótágyazható

(Sopron, Harkányfürdő) üdülési jogot kedvezményes

áron eladok, vagy elcserélem olyanra, ahova kutyát is le-

het vinni. Kis nyaraló is érdekel. Tel.: 389-6192

TÁBOR

�� Lovas, kézműves, kaland táborok Balatonszepezden a
Vakáció Üdülőben. Részletes info: www.vakaciotabor.hu ,
30-99-75-347, info@vakaciotabor.hu 

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.-ig tartó túrára lehet

jelentkezni. Tel.: 06-30-327-0990, www.hajosklub.hu

KERTGONDOZÁS

�� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gondo-

zását, fűvek és fák telepítését, metszését, nyírását,

gyomirtást és fakivágást. Vojtkó Mihály Tel.: 06-20-

917-6811

GYERMEKFELÜGYELET

�� Nyugdíjas pedagógus (óvónő, tanítónő) gyermekfel-

ügyeletet vállal 1,5 éves kortól újpesti kertes házban.

Tel.: 389-4333 ; 06-20-434-0024 

�� Kerületben dolgozó óvó néni szívesen vállalja a nyári

szünidőben kisgyermekek felügyeletét. Tel.: 230-2544

ÁLLAT

�� Idősebb keverék kan kutya kis kertrészt keres, óljával

együtt. Nyugodt, békés természetű. Költségeket mi vi-

selnénk. Gyerekeket, cicákat nem bánt. Tel.: 06-30-358-

4547

CSALÁDI ESEMÉNYEK

�� Családja iránt soha nem szűnő

szeretetben megélt 96. Születés-

napján köszöntjük Bús Lászlót az

édesapát, nagyapát, dédit. Szerető

családja.

VÁLLALKOZÓI 

ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBA
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Lakossági 
hirdetésfelvétel:

IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés 

1000 Ft (áfával)
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gy olyan új diagnosztikus készü-

lékkel ,amelyet  a  párizsi orvosi

egyetemen fejlesztettek ki, és

amely az USA és az EU területén

már orvosi műszerként használatos. Ez a

technológia egy olyan, az amerikai Élel-

miszer és Gyógyszerügyi Hatóság által

vizsgált eljárás, amely az emberi test

élettani folyamatainak analízisét végzi el

fájdalom mentesen. A készülék neve

Elektroszomatográf (ESG vagy EIS),

amely 6 elektróda segítségével, 1.28 V

egyenáram alkalmazásával „letapogat-

ja” a  testünket, és több mint 69 paramé-

ter meghatározásával meglehetősen

pontos képet ad arról. A gép méri a test

szövetei között lévő ionszinteket, a mik-

ro és makroelemek mennyiségét, a vér-

gáz , az oxidatív stressz, az agyi ingerü-

letet átvivő anyagok, a szövetek közötti

hormonszint és más biokémiai laborató-

riumi értékeket. Az ESG-vel pontos képet

kapunk a szerveink működési állapotáról,

valamint az olyan sejt szinten zajló vál-

tozásokról, amelyek később betegségek

kialakulásához vezethetnek. Az ESG mé-

rések érzékenysége 89%,  pontossága

84%, ami jobb, mint sok más elfogadott

eljárásé.

A részletek áttekintése után a  vizsgálat

végén egy összértékelést kapunk, amely

a szervezet  emelkedett, normál és csök-

kent kockázatú elváltozásaira hívja fel a

figyelmet. A készülék megadja az egyes

egyének alapanyagcseréjének számsze-

rű értékét,  ami egyénenként nagyon

változó, és egy magas alapanyagcseréjű

egyénnek például több, egy alacsony

anyagcseréjűnek viszont  jóval kevesebb

kalóriát kell vagy szabad fogyasztania

ahhoz, hogy a testsúlya ne gyarapodjon.

A készülék személyre szabottan adja

meg a javasolt és nem javasolt ételek, a

szükséges mikroelemek és vitaminok

listáját, és az illetőre vonatkozó táplál-

kozási tanácsokat.

A készülék kimutatja továbbá a vizsgált

személynél az elsavasodás mértékét,

hogy a bélflóra működése megfelelő-e,

van-e az illetőnek hajlama daganatos be-

tegségre, milyen a gerincoszlopának az

állapota, van-e csontritkulása, megfelelő-

e a vérkeringése, a szív- és az érrendszer-

ének állapota, hogyan működik a hormon-

rendszere, kimutatja a szabadgyökök

mennyiségét, a szervezetet érő stressz

mennyiségét és hatásait, az ízületek ter-

heltségét és az illető lelkiállapotát.

MIÉRT JÓ ?

Azért, mert az eljárás során olyan adatok-

hoz jut a vizsgálatot végző orvos, ame-

lyeket egyébként csak számtalan más tí-

pusú, hosszúideig tartó és költséges

vizsgálatokkal lehetne megkapni. A gép

kimutatja a szervezet egészében azokat a

funkcionális eltéréseket, amelyek a vizs-

gálat idején még sem panaszt, sem tüne-

teket nem okoznak, de a későbbiekben

súlyos és visszafordíthatatlan elváltozá-

sokká válhatnak. Korai felismerésükkel a

betegségek kialakulása megelőzhető,

sokszor csupán egyszerű változtatások-

kal. A betegségek döntő többsége 80%

napjainkban környezeti tényezőkre ve-

zethető vissza, melyeket tudatos élet-

módbeli változtatásokkal jó eséllyel meg

tudunk előzni. Megfelelő folyadékbevi-

tellel, átgondolt táplálkozással, megfe-

lelő táplálék kiegészítők szedésével a

szervezetet optimális állapotba hozhat-

juk, a betegségeket elkerülhetjük. A már

meglévő betegségeket pedig korábbi stá-

diumban lehet felismerni és kezelni, ami

mint tudjuk eredményesebbé és hatéko-

nyabbá teszi a gyógyulást.

A vizsgálatokat olyan tapasztalt gya-

korló orvosok végzik, akik az eredmények

értékelése és a gép által javasoltak fi-

gyelembe vétele után  gyakorlati terápi-

ás útmutatást adnak, szükség esetén to-

vábbi speciális vizsgálatokat és/vagy

kezeléseket javasolnak. 

Ellenjavallata: pacemaker, defibril-

litátor, fémimplantátum, terhesség,

végtaghiány. Relatív ellenjavallat : ma-

gas láz, intenzív hasmenés. 16 év alatti

és 80 év feletti életkorúakkal kevés a ta-

pasztalat.

A vizsgálat díja 15 000 Ft. A vizsgálat

egészségpénztári számlára elvégezhető

és üdülési csekket is elfogadunk. A vizs-

gálat időtartama az orvosi megbeszélés-

sel együtt egy óra. Bejelentkezés szüksé-

ges: 369-2461, 06-30-435-6553 vagy a

jokaibiocentrum@jokaibiocentrum.hu

címeken. Újabb szolgáltatásunk a labo-

ratóriumi leletek orvos által írásban tör-

ténő kiértékelése 1000 forintért.

Dr. Starcz Judit

Jókai Biocentrum

(1042 Budapest, Árpád út 77.) (x)

Hogyan kaphatunk képet testünk működéséről 1 óra alatt?

E
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T Á R S A S H Á Z A K
közös képviseletét, 

könyvelését vállaljuk
B.I.F. BUDAPEST KFT

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

FOGÁSZATI RENDELŐ
Bp. 1042 Rózsa u. 2.

Tel: 369-0169 
– Fájdalommentes ózonkezelések 
– Fogpótlások rövid határidővel 

– Kellemes környezet 
SZERETETTEL VÁRJUK CSALÁDJÁVAL EGYÜTT!

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

BABAŐRZŐ
Családi napközi a kertvárosban. 
Maximum 4 fős vegyes életkorú

kisközösség családias környezetben.
Alkalmi vagy rendszeres felügyelet. 

Cím: IV. ker. Jósika u. 7.
Tel: 06-20-512-8968, 370-2801

Újpesten, a Megyeri út-Váci út 

közötti területen, 

a „Nagyváradi-liget” lakóparkban

bérbe adunk 1.000 Ft/nm áron 

egy 103 nm-es 4 szobás lakást,

eladásra kínálunk egy 

új építésű 111 nm-es 

3+2 fél szobás tetőtéri lakást,

A Megyeri úton egy 62 nm-es 

2 szobás használt lakást,

valamint az alábbi 

üzlethelyiségeket:

Árpád út 56.          300 nm

Mártirok u. 58.      923 nm

Aradi u. 43.            238 nm

Liszt F. u. 23/c         57 nm

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály

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

HirdetésHirdetés
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– Megtisztelő, ha az embert nagyra be-

csült elődökhöz hasonlítják. De az ilyen

összehasonlításokat mi, gyermekorvosok

valamennyien nap mint nap megéljük.

Egy épkézláb társadalomban nagyon fon-

tos, hogy a példamutató elődök érték-

rendje, az utódokra gyakorolt hatása ér-

vényesüljön. 34 éve - rövid vidéki kitérő

után - kerültem Újpestre, itt születtek a

gyermekeink, itt is lakom. Minden ideköt.

Lassan talán már „kiérdemelhetem” a

tősgyökeres jelzőt.

– Ön megkapta a város két rangos elis-

merését: az Újpest Gyermekeiért-, és az

Újpest Egészségért-díjat... 

– Már a gyermekdíj is meglepetésként

ért. Teljesen civiljavaslat volt, ami a rend-

szerváltozás után nem sokkal még szo-

katlan volt, és ezért a „hivatalos” szakmát

is meglepte. Az Újpest Egészségéért-díjat

viszont a kollégák figyelmességeként

kaptam, ezért emlékezetes számomra. De

itt nem az én személyem az érdekes, úgy

tekintettem a díjakat,  mint a gyermekor-

vosi hivatás elismerését. 

– A gyermekek gyógyításához,sok

minden kell a szakmai ismereteken túl... 

– Egy területen dolgozó gyermekor-

vos szinte „beépül” a családba. Nemcsak

a gyerekek szüleit, hanem sok esetben a

nagyszülőket is ismeri, tisztában van a

család otthoni körülményeivel, végigkí-

séri a gyermeket megszületésétől egé-

szen 18 éves koráig. Ez nagyon jó dolog,

mert a gyógyítást segíti. Felemelő pilla-

nat, amikor egykori pácienseim néhány

évvel később már saját gyermekükkel

keresnek fel, s az egykori szülőket már

nagymamaként, nagypapaként látom vi-

szont. Mi, gyermekorvosok ezt úgy szok-

tuk mondani, hogy többszörös „nagy-

szülők” lettünk. Ez  örömmel tölt el, noha

egy  hátulütője mégis van: emlékeztet az

idő múlására… 

– És ez kellemetlen  ?

– Talán azért, mert látom, hogy meny-

nyi teendő van még. Soha ennyi tervem

és feladatom nem volt, mint az utóbbi

években. Azok ugyanis, akik hivatásuk

gyakorlása során a gyermekekhez kötőd-

nek, óhatatlanul fel kell hogy vállalják a

gyógyítás mellett a gyerekek érdekvé-

delmét, érdekképviseletét is. 

Tizenöt éve, hogy néhány házi gyer-

mek- orvos kollégával létrehoztuk a Házi

Gyermekorvosok Egyesületét, amelyben

együtt dolgozom azokkal, az ország kü-

lönböző részeiből verbuválódott kollé-

gáimmal, akik hajlandók szabadidejüket

áldozni a területi gyermekgyógyászat és

a gyermekek érdekeiért. Ennek a mun-

kának a sikere, vagy netán kudarca, két

millió gyermeket és fiatalt, valamint kö-

zel 1600 házi gyermekorvost érinthet.

– Milyen szakmai kihívásokra találhat

választ az egyesület?

– A gyermekgyógyászatnak folyama-

tos kihívásoknak kell megfelelnie, hiszen

az utóbbi néhány évtizedben rengeteget

változott a betegségek gyakorisága:

egyes kórképek szinte eltűntek, mások

előtérbe kerültek, gyógyíthatóvá váltak.

A rohamosan fejlődő gyermekgyógyászat

tudománya pedig új ismereteket, új sze-

repeket kíván meg a gyermekorvosoktól

is. Új feladatként jelentkezik a gyermek-

orvosok számára az interneten korlátla-

nul és szakmai kontroll nélkül hozzáfér-

hető ismeretek interpretációja, magyará-

zata is. És itt van az újabban „new mor-

bidity”-nek nevezett rengeteg lelki be-

tegség, magatartászavar. 

– Tény: Magyarországon nem minden

gyermeket gyógyítja gyermekorvos…

– A hazai és a nemzetközi gyermek-

gyógyászat alapvető szakmapolitikai

célja, hogy minden 18 éven aluli gyer-

mek és fiatal számára megteremtse a

gyermekorvosi ellátáshoz való hozzáju-

tás esélyegyenlőségét. Ma Magyaror-

szágon a gyermekek mindössze 70 szá-

zaléka tartozik gyermekorvosi praxisba.

Elsősorban a városokon kívül még 30

százaléknyi gyermek úgynevezett ve-

gyes praxisokban kap orvosi ellátást.  

Foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is,

hogy milyen jövő vár a gyermekorvosi

alapellátásra? Hiszen – erősen leegysze-

rűsítve a kérdést – jelentősen és folyama-

tosan csökken a születések száma, ez a

tény a területi ellátás rendszerére is erő-

teljesen hat. Kérdés az is, hogy vajon

mennyi gyermekorvosi praxisra lesz a jö-

vőben szükség egy kiterjedtebb ellátási

lefedettség eléréséhez? Az utóbbi hóna-

pok küzdelme volt a praxisaink finanszí-

rozása is. Mindezeket szakmai érdekkép-

viseleti szervezetünk hazai és nemzetközi

konferenciáin, szaklapunk, a Hírvivő ha-

sábjain  tárgyaljuk meg először egymás

között, és a kialakított álláspontot közve-

títjük a mindenkori kormányzat felé. 

– Az utánpótlásról szólva: Ön  tanít is

az orvosi  egyetemen…

– Az ötödéves orvostanhallgatókkal

igyekszem megismertetni a házi gyer-

mekorvosi munka tartalmát, szépségeit.

A klinikákon, a gyermekosztályokon a

leendő orvosok jól elsajátíthatják a be-

tegségek hátterében zajló folyamatokat,

az orvosi vizsgálat és a kezelés módsze-

reit. Az önálló rendelői munka, a praxisok

menedzselése azonban ettől egy kissé

eltérő szemléletet, készségeket és mód-

szereket igényel.Tapasztalataimmal,ér-

dekes esetek ismertetésével próbálom

bemutatni nekik a praxis működését.

– Milyen egy rendelés például Önnél?

– Legfontosabb része a rendelésnek a

„kikérdezés”, a kórelőzmény felvétele, a

beteg vizsgálata, majd a betegség és a

kezelés megbeszélése. Mindehhez elen-

gedhetetlen a kölcsönös bizalom, egy-

más ismerete, tisztelete. Hozzánk évek

óta – a sürgősségi eseteket  kivéve – idő-

pont egyeztetéssel érkeznek a betegek.

Lényeges, hogy olyan nyelvet, kifejezé-

seket használjunk, olyan utasításokat,

tanácsokat adjunk, amit nemcsak megért,

de el is fogad a szülő. Emellett még a

gyermek fejlődését is értékelni kell és a

védőoltásokat is be kell adni..  Nem hát-

rány, ha stabil családi háttér is segíti a

praxis munkáját. Ezt a szakmát nem lehet

csak és kizárólag a „hivatali órákban” űz-

ni. Nekem nagy szerencsém van, szülész-

nő feleségem néhány éve a rendelőben

dolgozik, ő az asszisztensem. Lányom

utolsó éves biológus hallgató, fiam köz-

gazdász, második diplomáját védi. Kicsi

gyerekként, bizony egy-egy elhalasztott

kirándulás vagy a sokat csörgő telefon

miatt „kiélvezhették” a papa orvosi lété-

nek minden hátrányát. Csak remélem,

hogy azért nem ez vitte őket távol ettől a

szép hívatástól. Mindenesetre a kitünte-

tés egy része őket is illeti.

– Mikor dőlt el,  hogy az orvosi pályát

választja?

– Máig nem tudom, hogy miért, de a

„mozdonyvezetői” korszakot követően

fel sem vetődött bennem más lehetőség.

Pedig a gyermekkorom falusias környe-

zetében nem nagyon láthattam közeli

családi, rokonsági mintákat. Talán a saját

doktor bácsim példája orientált? Talán

nem nagyképű a példa, de Kosztolányi

Dezsőnek is olyan életre szóló élményt

jelentett a doktor bácsija, hogy versben

állított szép emléket neki. Így aztán már

a középiskolában országos versenyeken

tudatosan edzettem az egyetemi felvé-

telire. Mindig nagyon érdekeltek az em-

berek. Ez az érdeklődés szerencsére má-

ig motivál. Talán ezért is érzem magam

jól a rendelőben, ahol minden újabb ki-

lincslenyomás nem csak egy következő

páciens, hanem egy újabb izgalmas

„egyéniség” megjelenését jelenti. 

– Hogyan érte az újabb elismerés?

– Egyrészt nagyon meglepett. Más-

részt meghatott, mert az államfő kézje-

gyével ellátott állami kitüntetés mégis-

csak nagyon nagy megtiszteltetés.

Ugyanakkor változatlanul úgy érzem,

hogy nem a személyem itt a fontos, ha-

nem, hogy a kitüntetés apropóján  egy

kicsit nagyobb figyelmet kapott a gyer-

mekek ügye, a gyermekorvoslás, és a

nyilvánosság előtt a hivatásom szakmai,

szakmapolitikai gondjairól is beszélhet-

tem. Külön öröm volt, hogy együtt kap-

hattam kitüntetést az első, magyar,

gyermeken végzett szívátültetést végre-

hajtó orvos csapat tagjaival és Csentey

Szabolcs siófoki házi gyermekorvos kol-

légámmal. Az emberi, kollegiális örömön

túlmenően ez – úgy érzem – hivatásunk

elismerése is. 

– BANGHA KATALIN

Egy olyan lokálpatrióta városban, mint Újpest, az ember óhatatlanul kutat

az emlékei között, vagy  éppen csak összehasonlít. Azok, így jómagam is,

akik egykoron kisgyermekként Grófcsik Dezső gyermekorvos páciensei

voltunk, ma szülőként, nagyszülőként  dr. Kálmán Mihály gyermekorvost

hasonlítják hozzá. Mit gondol erről az érintett maga, a Király utcai gyer-

mekrendelő gyermekorvosa, akivel annak kapcsán beszélgettünk, hogy

nemrégiben a Magyar Köztársaság Ezüst érdemkereszt kitüntetésben

részesült.

Minden ideköt
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Ezúton szeretném közreadni a „Játék

öröme akadályverseny” eredményeit,

képeit és a gyerekek által írt tudósítá-

sokat .A vetélkedőt az Újpesti Pedagó-

giai Szolgáltató Központ rendezte az ál-

talános iskolás gyermekek számára. Egy

csapat 8 tagú volt, (minden évfolyam-

ból 2-2 gyermek).

I. helyezett: Homoktövis Utcai Általá-

nos Iskola csapata 

II. helyezett: Megyeri Úti Általános

Iskola csapata

III. helyezett: Karinthy Frigyes ÁMK

Általános Iskola csapata

IV. helyezett: Erzsébet Utcai Általános

Iskola csapata

V. helyezett: Angol Tagozatos Általá-

nos Iskola csapata

VI. helyezett: Szigeti József Utcai Ál-

talános Iskola csapata

Benkő István Református Általános

Iskola és Gimnázium csapata

VII. helyezett: Károlyi István 12 Évfo-

lyamos Gimnázium csapata

VIII. helyezett: Langlet Valdemár Ál-

talános Iskola csapata

A GYEREKEK MUNKÁIBÓL:

Öröm a játék

2008. május 15-én délután az Újpesti

Napközis Tábor területén „A játék örö-

me” címmel egy érdekes akadályver-

senyen vettünk részt iskolánk csapa-

tával. Izgalmas ügyességi feladatok-

kal tettük próbára magunkat. Nekünk

legjobban a tűzoltós játék tetszett!

Tudásunkat is tesztelhettük a térképes

feladatnál. Jó volt együtt dolgozni ez-

zel a csapattal, nagyon jól éreztük ma-

gunkat!

Károlyi István 12 Évfolyamos 

Gimnázium csapata

Egy játékos délután!

Nagy izgalommal készültünk erre a

napra. Sok izgalmas feladatban vet-

tünk részt, ami kapcsolódott Újpest

jelenéhez és múltjához. Nekünk az a

feladat tetszett a legjobban, mikor ki

kellett mentenünk a kicsiket egy kép-

zeletbeli tűzből. Nagyon jól éreztük

magunkat a versenyen.

Megyeri Úti Általános 

Iskola csapata

Szánkón – májusban

Egy szép napfényes májusi délután

nagy élményben volt részünk a napkö-

zis táborban. Először azzal szeretnénk

büszkélkedni, amiből a legjobbak vol-

tunk. Az volt a feladat, hogy ügyesen

célozva beletaláljunk az olimpiai kari-

kák közepébe. Sokat nevettünk azon is,

hogy a meleg időben szánkón kellett

húzni magunkat. Csapatunk nyolc főből

állt. Nagyon jó érzés volt az, hogy a csa-

paton belül jól összebarátkoztunk és

sokat segítettünk egymásnak, például a

tűzoltós játékban, amikor egymást kel-

lett cipelnünk. A horgászós versenyben

mindenki bemutathatta ügyességét. A

verseny végén nagyon örültünk az aján-

dékba kapott üdítőnek. Sokáig fogunk

emlékezni erre a szép napra.

Angol Tagozatos 

Általános Iskola csapata

„A játék öröme” című vetélkedő a Tábor

utcai napközis táborban

Csapatunk nyolc főből állt. A kilenc ál-

lomás feladatai Újpestről szóltak (ld:

betyáros, tűzoltós, sporttal kapcsola-

tos, halászat, elméleti totó, térkép)

Sokat futottunk és sok gyerekkel is-

merkedtünk meg. Volt olyan állomás,

amit könnyebben, de volt olyan is amit

nehezebben találtunk meg a térkép

alapján. A csapatunk három tagja min-

den évben részt vett a versenyen. Sze-

retnénk a következő évben is itt lenni,

csak az a baj, hogy már negyedikesek

vagyunk, így sajnos nem jöhetünk.

Nagyon örülnénk, ha megoldanák azt,

hogy az ötödikesek is jöhessenek.

Örülnénk, ha jövőre is lenne ilyen csa-

patverseny!

Langlet Valdemár 

Általános Iskola csapata

– GRÓSZ ÁGNES

pedagógiai előadó, ÚPSZK

A gyermeknapot megelőző szombaton

örömteli napra virradtunk a Szűcs Sándor

Általános Iskolában. Rendkívül sokszínű,

remek programokkal várta vendégeit a

Családi és Egészség Nap, akárcsak a tava-

lyi évben. Ezúttal azonban a nap esemé-

nyeiben az egészséges életmód, az

egészségre nevelés még nagyobb hang-

súllyal szerepelt. Ennek megfelelően a

mozgás és a sport fontos szerepet kapott

a nap folyamán. A Fitkid bemutató műso-

ra után több helyszínen egyszerre kez-

dődtek a szórakoztatóbb és komolyabb

programok az iskola egész területén, me-

lyek között gyermekek és felnőttek egy-

aránt megtalálhatták a kedvükre valót.

Bicikli lassúsági verseny, kosárra do-

bás, gólyalábazás, kapura rúgás, hulla-

hopp karikázás, vízibombadobás nem hi-

ányozhattak a palettáról. A sok mókás

feladat könnyűszerrel csábította moz-

gásra az erejüket és ügyességüket ösz-

szemérő családokat. Az érdekes felada-

tokkal tűzdelt játékos családi sportvetél-

kedő a nagyudvaron zajlott, ahová a dél-

előtt folyamán motoros rendőr is érke-

zett. Vidám zöldség- és gyümölcs szob-

rokat, hajtogatós gyümölcsfát, origami

gyümölcsöket, képeslapokat, terméské-

peket, vagyis csupa egészséget szimboli-

záló ajándéktárgyat készíthettek a kéz-

műves foglalkozásokon a gyerekek. 

A dohányzásmentességet népszerűsítő

nagykivetítős számítógépes játékot is

sokan kipróbálhatták. Anyukák és apukák

egyetlen nagy családként serénykedtek

az ebéd elkészítésénél a ragyogó napsü-

tésben.. Házias ételek készültek a jó han-

gulatú rögtönzött kerti konyhában, hami-

sítatlanul magyaros paprikáskrumpli és

lebbencs rotyogott szabad tűz fölött a

bográcsokban. Mindeközben gyermekor-

vos-allergológus rendelés, szűrővizsgá-

latok, gerincdiagnosztika, dietetikus

szaktanácsadás, testzsír- és vérnyomás-

mérés, valamint ökotermékek bemutató-

ja várta az érdeklődőket a pingpongozó-

ban berendezett egészség sarokban.

Nagy népszerűségnek örvendett az iskola

logójával ellátott póló, melyből az első

ötven darab külön erre az alkalomra ké-

szült. A napot jó hangulatú eredményhir-

detés és tombolasorsolás zárta. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-

dani mindenkinek: meghívottjainknak,

szponzoroknak, a szülőknek, iskolánk

pedagógusainak, vezetésének, és

mindazoknak, akik hozzájárultak a Csa-

ládi és Egészség Nap sikeres lebonyolí-

tásához. Nagy örömünkre szolgált, hogy

vendégeink: kicsik és nagyok, gyerme-

kek és szüleik egyaránt jól érezhették

magukat! – LÉVAI ANDRÁS igazgató

Gyermeknapi családi és egészség nap a Szűcsben

Egy tanév versenyeredményei

A játék öröme…

IN MEMORIAM

Még most sem csitult el bennünk a

mély megrendülés, melyet Kolléga-

nőnk halála váltott ki. 63 éves korában

elhunyt Somogyi Károlyné, a diákok-

nak Edit néni, a Szőnyi István Általá-

nos Iskola nyugalmazott igazgatónője.

1970 óta dolgozott pedagógusként,

1994 óta, nyugállományba vonulásá-

ig, az iskola igazgatójaként.  Nagy tu-

dású, önmagával és másokkal szem-

ben igényes, gyermekszerető szak-

ember volt. Felelősséggel fejlesztette

tanítványai képességét, bővítette tu-

dásukat, tapintattal, egyéniségük

tiszteletben tartásával segítette Őket

az egyetemes erkölcsi elvek szerinti

életre: adott nekik jó szót, mosolyt,

önbizalmat, együttérzést és megér-

tést, de ha rászolgáltak, akkor anyai

szigorban is részesültek. Az önzetlen

adás és segítség adta a gyermeksze-

retetének lényegét. Különösen azok

felé fordult nagy figyelemmel, akiket

már gyermekként megtaposott az

élet. Egész pedagógiai munkájára jel-

lemző Gárdonyi Géza, a kezdő tanító-

hoz írt versének utolsó sorai:

„És ha látsz közöttük rútat, rongyo-

sat, gyermeki szívvel búbánatosat,     

ismerd meg benn' a  korán szenvedőt,

és öleld magadhoz és csókold meg Őt”   

Edit! Nyugodj békében!

Somogyi Károlynét június 2-án kí-

sérték utolsó útjára, Pilisszentiván

temetőjében.

A IV. kerületi iskolák igazgatói
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TISZTELT ÚJPESTIEK!
Tájékoztatjuk az érdeklő-
dőket, hogy irodánk nyá-
ron a megszokott nyitva-

tartási renddel folyamatosan működik.
A Fidesz–MPSZ Újpesti Szervezetének
ingyenes jogsegély szolgálata július és
augusztus hónapban szünetel. Irodánk
nyitva tartása: H–P: 11–18 -ig. 
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56. tel.:
369-09-05
www.ujpestifidesz.hu

MEGHÍVÓ
2008. július 3-án (csütörtökön) 18 óra-
kor az Újpesti Polgár Centrumban (1042
Budapest, Árpád út 66.) vendégünk
Molnár Imre történész, Magyar Külügy-
minisztérium. „Kegyelem életfogytig”
című könyvét dedikálja, mely Esterházy
János szenvedéstörténetét mutatja be.
Beszélgető partnere: Estók János törté-
nész, ELTE BTK. Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt!

Pajor Tibor önkormányzati
képviselőnk fogadóórája:
minden hónap első hétfő-
jén, 18 órától. Címünk: 1046

Budapest, Szent László tér 7. Telefon:
06-30-270-21-40. Internetes elérhe-
tőségünk: www.ujpest.jobbik.hu E-
mail cím: ujpest@jobbik.hu
– Jobbik Magyarországért Mozgalom

Újpesti Szervezete

SZALMA BOTOND
önkormányzati képviselő fo-
gadóórája: Minden hónap el-
ső 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,
17 órától. Helyszín: az MDF Újpesti
Szervezete  irodája. (IV. Árpád út 88.,
bejárat a József Attila utca felől) Be-
jelentkezés a 06-20/346-5442-es
telefonszámon.

CSIZMÁR GÁBOR
országgyűlési képviselő
2008.II. félévi fogadóórái:
• Szeptember 03. 17.30

Káposztásmegyeri Közösségi Ház •
Szeptember 24. 17.30 Polgármesteri
Hivatal • Október 01. 17.30. Káposz-
tásmegyeri Közösségi Ház • Október
29. 17.30 Polgármesteri Hivatal • No-
vember 05. 17.30 Káposztásmegyeri
Közösségi Ház • November 26. 17.30
Polgármesteri Hivatal • December 03.
17.30 Káposztásmegyeri Közösségi
Ház • December 17. 17.30 Polgár-
mesteri Hivatal

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  június  13.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

AZ ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ

2008 nyarán is biztosítja az Önkormány-

zat által fenntartott Velencei Gyermek- és

Ifjúsági Üdülőben a nyári táborozás lehe-

tőségét. Az egyhetes turnusok időpontjai

a következők: június 15-21., június 22-

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

lius 13-19., július 20-26., július 27-

augusztus 2., augusztus 3-9., augusztus

10-16. (családi tábor), augusztus 17-től

(gólyatáborok). A táborozás várható

költsége IV. kerületieknek: 18 690 Ft.

A tábor költségeinek támogatásáról:

Amennyiben Újpest Önkormányzata

meghozza döntését a táborok támoga-

tásának összegéről, a táborok költség-

térítésénél ezt intézményünk figyelem-

be veszi. Tel.: 369-1283.

BEMUTATKOZNAK

A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimná-

ziumban már a szeptemberi tanévnyitó-

ra, és az iskola galériájának első kiállí-

tására készülnek a leendő első osztá-

lyosok rajzainak, festményeinek, kéz-

műves munkáinak fogadásával. Az isko-

lába nemsokára beiratkozó kisdiákok-

nak csak annyi a dolguk, hogy az ez al-

kalomra készített, vagy óvodáskori al-

kotásaikat augusztus 15-i eljuttassák az

iskolába. A Károlyi Galériában helyet

kapó kiállítás augusztus 28-án, 16 óra-

kor nyílik ama ünnepélyes tanévnyitó

alkalmából, amelyet az iskolába érkező

elsősök fogadására is rendeznek. Bő-

vebb felvilágosítás Lozsekné Tuza Márta

tanítónőtől kérhető a 06-70-576-

9812-es telefonszámon.

SZÜLŐKLUB

A Napraforgó képességfejlesztő köz-

pontban június 19.-én, csütörtökön 18

órai kezdettel kerül sor a záruló tanév

utolsó Szülőklub programjára. A téma:

továbbtanulási, pályaválasztási, pálya-

korrekciós-, és karriertanácsadás. A

beszélgetést Szatmáry Ildikó pszicholó-

gus, munka-, és pályaválasztási ta-

nácsadó vezeti. Cím: 1046 Budapest,

Megyeri u. 226. fszt. A belépés ingye-

nes. (Tel: 380-9276, 06-30-584-9914)

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

AZ ŐSZI PROGRAMOKRÓL

2008. szeptemberétől régi és új tan-

folyamainkkal, programokkal és családi

rendezvényekkel várunk minden láto-

gatót. Részletes programajánlónk 2008.

augusztusában olvasható majd az

Újpesti Napló hasábjain. Kellemes

pihenést kívánunk minden kedves láto-

gatónknak a szünidőre!

KIÁLLÍTÁS 

KFÁMK Kézműves Köreinek év végi kiál-

lítása látható a KFÁMK Galériájában

június 25-ig . Helyszín: KFÁMK Emeleti

Galéria.

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Karinthy Frigyes ÁMK Főépület (1048

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

Közművelődés: 380-6163) Honlap:

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

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

(1048 Budapest, Lóverseny tér 6. Tel: 380-

6760.) E-mail: haz.kozossegi@gmail.com

ÚJPESTI ARCKÉPCSARNOK

Híres újpestiek portréit készítette el

Szunyoghy András grafikusművész, és

ajándékozta  a Károlyi István 12 Évfolya-

mos Gimnáziumnak 2007-ben, Újpest vá-

rossá nyilvánításának  századik évforduló-

ján.  Az iskola június 14-én, 11 órakor kez-

dődő  tanévzáró ünnepségén sor kerül az

újpesti arcképcsarnok  nagyközönség elé

tárására, a tárlat avatására, amelyre Belán

Beatrix alpolgármester asszonyt kérték

fel. A Károlyi Galériában megnyíló arckép-

csarnok  az ajándékozó művész, Újpest Ön-

kormányzata és az Alapítvány az Erzsébet

Utcai Iskola Diákjaiért összefogását és

együttműködését dicséri.

ÉJSZAKAI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG

Időpont: 2008. június 27.

Hely: K.F. Általános Művelődési Központ

(1046 Budapest, Hajló u. 2–8.)

Résztvevők: Éjszakai asztalitenisz prog-

ram fiataljai:  Abasár,  Bakonyszeg, Cse-

pel, Csömör, Debrecen, Fülek, Leányfa-

lu, Pécel, Rákosmente, Salgótarján,

Szentendre, Újpest, Zagyvaróna telepü-

lésekről

Program: 19.00. Megnyitó. A rendez-

vényt megnyitja Belán Beatrix alpol-

gármester, a rendezvény fővédnöke

19.15. Játékok a Zabhegyező Egyesület

animátorainak közreműködésével

20.00. Asztalitenisz mérkőzések, csocsó,

darts, teremfoci bajnokság, TOTO

22.00. TOTO eredményhirdetés

Várhatóan 03 órakor Eredményhirde-

tés, díjátadás

ÚJPESTI VÁROSNAPOK

AUGUSZTUS 29-TŐL 31-IG 

Újpest Önkormányzata a település vá-

rossá nyilvánításának immár 101. év-

fordulója tiszteletére az idén is meg-

rendezi – augusztus 29-31. között – az

Újpesti Városnapokat. A több napos

rendezvénysorozat a hagyományok je-

gyében szabadtéri programokat, mű-

sorokat kínál majd minden korosztály-

nak a Tábor utcai Napközis tábor terü-

letén, színházi előadás, galéria-beli

tárlat(ok), hangverseny várja majd az

újpestieket. Emlékezve Újpest egykori

költő-tanárára, Babits Mihályra, szü-

letésének 125. évfordulójára egy ver-

seskötetének reprint kiadását tervezi

az önkormányzat. Ezen évforduló je-

gyében várják a Pállya Celesztin kép-

zőművészeti pályázatra érkező alkotá-

sokat is. Az immár tizenhatodik alka-

lommal megrendelésre kerülő Újpesti

Városnapok legrangosabb eseménye

az Újpest díszpolgára, valamint az Új-

pestért-díj kitüntető elismerések át-

adása lesz, amelyek odaítélésére

ezekben a hetekben várják a javaslato-

kat a város vezetői.

KULTURÁLIS PROGRAMOK

JÚNIUS 13. PÉNTEK

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 (Hely)Történetek. Műsorvezető:

Szöllősy Marianne. Vendég: Dr. Kapolyi

László, Újpest Díszpolgára

JÚNIUS 17. KEDD 

18:00 Híradó (ismétlés)

18:20 Keddi Magazin

JÚNIUS 20. PÉNTEK 

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 Újpesti Portré. 

Műsorvezető: Nemesházi Beatrix. Ven-

dég: Langmár Béla operatőr

JÚNIUS 24. KEDD 

18:00 Híradó (ismétlés)

18:20 Keddi Magazin

JÚNIUS 27. PÉNTEK

18:00 Híradó

18:20 Pénteki Magazin

19:00 (Hely)Történetek. Műsorvezető:

Szöllősy Marianne. Vendég: Dr. Gerber

Alajos, Újpest Díszpolgára

• Műsorainkat hétköznap 7.00-tól és

18.00-tól, szombaton és vasárnap

9.00-tól és 17.00-tól ismételjük.

Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy

a nyári szünet előtti utolsó adásunkat jú-

nius 27-én láthatják. Következő műso-

runkkal augusztus 1-én, pénteken je-

lentkezünk.

Az Újpest Televízió műsora
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„MI ITT VAGYUNK!”
„KI MIT TUD?” PÓDIUM
rendezvénysorozat nyugdíjasoknak
Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel tá-
jékoztatjuk Önt, hogy a „Ki mit tud?”
Pódium következő előadására 2008. jú-
nius 18-án (szerdán) 14 órai kezdettel
kerül sor a Csokonai Művelődési Köz-
pontban (XV. Eötvös u. 64-66.). A ze-
nés, szórakoztató rendezvényen az ösz-
szes műfaj, kategória képviselteti ma-
gát egy-egy színes előadás keretében.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk! – CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER

országgyűlési képviselők

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és kedves
családját június 18-án (szerdán) 17
órakor kezdődő Teadélutánra – egy
rendhagyó fogadóórára –, melynek
helyszíne: Újpesti Polgár Centrum (IV.
Árpád út 66.) Jöjjön el egy kötetlen, ba-
ráti beszélgetésre!

– KISS PÉTER országgyűlési képviselő

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezet (1046 Budapest, Nádor u. 1.)
szervezésében. Ingyenes jogi tanács-
adást tart Dr. Csiki-Szász Elemér ügyvéd
– előzetes bejelentkezés alapján – két-
hetente hétfőn. 

INGYENES PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS
ÉS TANÁCSADÁS
A pénzügyi tanácsadás banki, biztosítá-
si, nyugdíj- és egészségbiztosítási, be-
fektetési, és hitelezési szolgáltatásokra
terjed ki. Információ és jelentkezés a
369-4205 telefonszámon, hétköznap
12-től -18 óráig.

BORUZS ANDRÁS
Egyéni képviselő, 15. vá-

lasztókerület (Megyer-Székesdűlő) –
SZDSZ frakcióvezető Tel.: 232-1501
Fax: 380-6341 e-mail: boruzsa@ujpest
.hu Fogadóóra: Megyeri Úti Általános
Iskola, minden hónap első hétfőjén
16.30-17.30

KOVÁCS SÁNDOR
Listás SZDSZ képviselő Fogadóóra: Me-
gyeri Úti Általános Iskola, minden hó-
nap első hétfőjén 16.30-17.30

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE ÚJ-
PESTI SZERVEZET
1042 Budapest Árpád út 56.
Tel.: 788-0802 (munkaidőben)
E-mail: info@szdszujpest.hu
www.szdszujpest.hu
Kedden és csütörtökön 16-19 óráig
személyesen is várunk minden érdek-
lődőt.

INGYENES JOGTANÁCSADÁS
Az SZDSZ Újpesti Szervezete és Dr. Ko-
vács Pál ügyvéd ingyenes jogtanács-
adást szervez a kerület polgárainak.
Időpont: Minden páros hét pénteken
15-16h. Helyszín: 1042 Budapest, Ár-
pád út 56. I. emelet (SZDSZ Iroda) Elő-
zetes bejelentkezés nem szükséges,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pártok, CivilPártok, Civil

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

Június 5-től 22-ig

CRISTINA RUBALCAVA
mexikói festőművész kiállítása

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatás

• Közösségi számítógépünkön segít-

séggel önállóan kereshet képzése-

ket, böngészhet a felnőttképzési

információk között.

• Felnőttképzési konzulensek segí-

tenek kiválasztani az Önnek meg-

felelő szakképesítést, iskolát, tan-

folyamot, végzettséget.

• Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha

képzési támogatást kíván igénybe

venni

• Speciális problémákkal (elhelyez-

kedési, pályaválasztási, tanulási

nehézség stb.) küzdőket segítjük a

megfelelő tanácsadó helyek kivá-

lasztásában

A tájékoztató szolgálat személyes

konzultációval csütörtökön 14–19

óráig áll az érdeklődők rendelkezé-

sére. Előzetes bejelentkezésre, idő-

pont egyeztetésre is lehetőség van.

A szolgálathoz telefonon és e-mail-

ben is lehet fordulni. Telefonszá-

munk: 06-1-3696-481 E-mail cí-

münk: tajekoztato@adymk.hu

A tájékoztató szolgálat az Európai

Unió által társfinanszírozott IKONOK

ÉS INDEXEK… projekt keretében va-

lósult meg.

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZOLGÁLAT

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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Ettől a hivatástudattól vezérelve, május utolsó szombatján, az Újpesti Erkel Gyula

Zeneiskola tanárai jótékonysági orgona hangversenyt rendeztek a Kertvárosi Szt.

István plébánia templomban. Az új orgonát Petrován Mária orgonaművésznő, a Ze-

neiskola orgona tanára szólaltatta meg. Csodálatra méltó tehetségével s játékával

elbűvölte a hallgatóságot.

– A művésznő Európa sok országában hangversenyezett, hallgatóságától minden-

kor nagy elismerést nyerve. Németországban virtuozitását Paganinihez hasonlították. 

A hangverseny rendezésére és szervezésére tanártársát Kornackerné Ossó Liliant

kérte fel, aki a Zeneiskolai rendezvények szervezőjeként ma is elismerésre méltóan

rendezte meg ezt a hangversenyt is. Pályi László plébános atya első szóra áldását

adta a hangversenyre, tette ezt örömmel, mivel Ő az orgona „szülőatyja” és nyitott

szívvel támogatja a zenés áhítatokat. A mai jótékonysági hangversenyen adomá-

nyait a zeneiskolai hangszerek javítására fordítják majd.

A Műsorban elhangzott: J. S. Bach: g-moll fantázia és fúga; Liszt: BACH fantázia

és fúga; L. Vierne: Final, orgonán előadta Petrován Mária. F. Schubert: Ave Maria,

fuvolán játszott Kornackerné Ossó Lilian; C. Tessarini: F-dúr szonata I-IV.tétele és I.

Sosztakovics: Adagio, előadta Mészáros Brigitta gordonkán, a műveket Petrován

Mária kísérte orgonán.

A műsort felkonferálta Belakovics Ottóné, a templomi ,,Laudate"-Kórus tagja, aki nagy

zenei műveltsége mellett a szép magyar beszéd művelője is. Kellemes csengő hangján is-

mertette a zeneszerzők és a művek eredetét, valamint az előadók rövid életrajzát. A mű-

sorban említett Mészáros Brigitta csellista, Petrován Mária 17 éves leánya, aki már 12

évesen, – 3 év tanulás után – első díjat nyert a Pest Megyei cselló versenyen.

A hangverseny után Erkel Tibor zongoraművész, egyetemi zongoratanár – a Ze-

neiskola Alapítványának Elnöke – elismerően beszélt a fiatal tehetség cselló játé-

káról és szép szavakkal fejezte ki elismerését az egész hangversenyről. 

A műsor végén a zenét tanuló kis gyerekek 1-1 szál rózsával kedveskedtek az elő-

adóknak. A közönség csillogó szemekkel, véget nem érő tapssal és adományaikkal kö-

szönték meg a lélekfelemelő zenét,amely minden gondot elfelejtetve, belső békét ho-

zott mindannyiunk szívébe. Nagyon szép volt, köszönjük és újra várjuk Őket. – A. S.

„Az emberi szív mélyére világosságot
deríteni, ez a zene hivatása!” – R. Schumann

Az újpesti Nap utcai Szent József temp-

lomban június 8-ai szentmisét – az Új-

pesti Civil Kórus közreműködésével – Molnár István plébános úr celebrálta.

Lokálpatrióták éneke

Ha a természetre tekintek, csodák nyílnak meg

előttem. Fűszál sarjad a földből. Egy, kettő, öt,

száz, millió … és pázsitot látunk. A mező lilio-

mának sokfélesége rétet alkot. Ha a fák képe tá-

rul szemünk elé, és több van egymás mellett, úgy

erdőt láthatunk, amely védett lakóhelyet biztosít

sok állatnak, amely tüdeje a városnak. Ha ez eső-

cseppekre tekintek, amint lehullanak, vagy a hó-

pelyhekre – mintha önállóak lennének, és mégis együtt

alkotják a tengert, vagy a végtelen hómezőt, mert együtt vannak.

A keresztyénség küldetéssel bíró közösség. Jézus Krisztus azt bízta ránk, hogy mu-

tassuk be Őt embertársainknak, hogy a világ ismerje meg – egységünket, szeretetün-

ket látva –, hogy Ő az Úr! Nem egyének sokasága, vagyunk hanem közösség. Én és te

helyett mi. Nem az irányzatok, a hitelvek, a látások, hanem? Krisztus a lényeg?

Hatalmas stadionokban gyakran formálnak gyönyörű képeket emberek. Minden-

kinek adott a ruhaszíne, vagy a nála lévő zászlóé, meghatározott a helye, az ideje,

hogy mikor, hol kell lennie és a lelátóról, vagy a televízióban csak a káprázatos

szépségű formák látszanak, amit névtelenek alkotnak. De mindnyájan szükségesek.

Addig, amíg a rendező akarata szerint végzik feladatukat.

A mi Rendezőnk azt üzeni, hogy a teremtett világ ott ül a lelátón, és várja, hogy

az Isten fiai megjelenjenek. Várja, hogy mikor lesz látható a keresztyénség egysé-

géből Krisztus arca. 

Vár a világ, és néha azt látja, hogy ott lenn a küzdőtéren egymással hadakoznak.

Elhatároló vonalak rajzolódnak ki, széttöredezett, felismerhetetlen a „kép” – érté-

kelhetetlen.  

Ha minden fűszál a helyén van, akkor gyönyörködtető a pázsit. Ha a mező növé-

nyei éltető harmatot, esőt kapnak, élnek, úgy táplálék a mező, ha az erdő fái egész-

ségesen a fény felé törnek, növekszenek, úgy az erdő hűse oltalom, ha a vízcseppek

a szomjazó tenyerében éltető itallá egyesülnek – úgy teljesítik küldetésüket.

Nekünk, mint újpesti keresztyéneknek ez a feladatunk. Úgy lennünk együtt, hogy

a kerület népe felkiáltson! Ott a Krisztus! Látjuk Őt! 

Ez csak rajtunk múlik.

Havonta az ökumenikus lelkészkörben ezen fáradozunk. Közös rendezvényeink is

ezt erősítik meg. A Biblia Évében szerveződő programjaink is közös hitünkről szól-

nak. Szeretnénk úgy végezni szolgálatunkat, hogy akik életünket látják, hallják meg

Jézus Krisztus hívó szavát: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és

meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek!” (Máté evangéliuma 11

rész, 28. verse) – MÉSZÁROS KORNÉL, baptista lelkész

Krisztusarc

A nyárban járva  zöldben pompázik

a természet, a dús lombkorona

alatt az első gyümölcsök már piroslanak. De az emberi szív számára is sokszor sze-

relmet hoz ez az időszak. A szerelemé, amely a házasságban, családban tud igazán

kiteljesedni. Mit is tanít a Katolikus Egyház a házasságról?

A házasság: szentség, amelyben egy férfi és egy nő életre szóló szeretetszövet-

séget köt egymással. Az Úr Jézus hét szentséget alapított. Ezek látható jelek, ame-

lyen keresztül az Isten kegyelme (szeretete) túláradó mértékben betölt minket. A

Mennyei Atya végtelenül szeret minket, és azt akarja, hogy minden ember boldog

legyen. Ezt a nagy célt hatékonyan szolgálja a házasság. Isten megszenteli a házas-

társakat és gyermekeiket, vagyis magához méltóvá teszi őket. A szentségi házas-

ság tehát szeretetszövetség – nemcsak a férj és feleség között-, hanem Isten és a

házaspár között. Így a házasság része az Új-szövetségnek, sőt bemutatója is. Jézus

ugyanis úgy szereti az Egyházat, mint egy jó férj a feleségét. Az Egyház pedig úgy

szereti Urát, Jézus Krisztust, mint egy jó feleség a férjét. Szerelemmel.

Erről szól a Bibliában az Énekek éneke (többek között). Az Isten iránti szeretet és

az egymás iránti szeretet egymást kölcsönösen erősíti. TJézus és az Egyház szerel-

me csodálatosan termékeny. Ezért kívánja a Mennyei Atya, hogy a hitvestársi sze-

relem is termékeny legyen. Ennek az egyik társadalmi vonatkozása az, hogy csa-

ládbarát államra van szükségünk, amely megakadályozza, hogy a vadkapitalizmus

tönkretegye a családokat. A másik történelmi hatása pedig, hogy Isten így menti

meg nemzetünket a pusztulástól. A termékenységben éli meg a férfi férfiasságá-

nak, a nő pedig  nőiességének kivirágzását – következésképp egészséges marad a

személyiségük. A gyermekek pedig a szüleikkel együtt megélik, hogy a családba

eljön  az Isten Országa. 

Mondjunk igent a gyakorlati életben Istenünk és Atyánk  emberszerető művére!

– VENDREY GÁBOR SDB plébános

Örökké tartó szerelem?



MozaikMozaik

21

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 1 .  S Z Á M

www.ujpest .hu

Rendőrségi hírek

LEOLVASÓNAK ADTÁK KI MAGUKAT

Az újpesti rendőrkapitányság ügyeletese küldött járőrt június 2-án a Pintér József

utcába, mivel egy ottani lakót álellenőrök károsították meg. A bejelentő elmondása

szerint a délutáni órákban megjelent nála két férfi, akik villanyóra-leolvasónak ad-

ták ki magukat. Miután megnézték a villanyórát – nem mutattak semmiféle igazol-

ványt, miszerint nekik jogosultságuk lenne erre – kérték a lakás tulajdonosát, hogy

mutasson befizetést igazoló csekkszelvényt. A hölgy erre bement a szobába és ke-

resni kezdte azt. Miután megkapták a szelvényt, sietősen távoztak. Ám mint utólag

kiderült, nem tétlenkedtek a hívatlan vendégek azon idő alatt sem, míg a hölgy a

másik szobában keresgélte a befizetési bizonylatot. Három-öt perc alatt, míg ott

voltak, a vitrines szekrényből eltűnt 35000 forint, ötezer forintos címletekben. 

Annyit lehet tudni, hogy az egyik elkövető körülbelül 180 cm magas, vékony

testalkatú, sötéthajú férfi, a másik pedig 165 magas, teltebb alkatú, barna bőrű,

fekete hajú férfi. Mindketten magyarul beszéltek, körülbelül 30-35 évesek. 

A rendőrök meghallgatták tanúként a szomszédos lakások lakóit is. Az egyik la-

kó elmondta, hogy a ház kapujánál szembetalálkozott két gyanús alakkal, akik

felajánlották, hogy megköszörülik a késeit. Miután mondta, hogy ilyenre nincsen

igénye, az illetők továbbálltak. Ő még rendszámtöredékre is emlékezett az idege-

nek kocsijáról, ez nagy segítség volt a rendőröknek. Az ügyben a további nyomo-

zást a kerületi rendőrök végzik. 

AZ APEH NEVÉBEN INTÉZKEDTEK

Egy másik álellenőrös eset is történt a kerületben, szintén június elején. Történt

ugyanis,hogy délután 16 óra körüli időben, a Kemény Gusztáv utca egyik szaküz-

letében megjelent két 45-50 év körüli nő, akik APEH ellenőrnek adták ki magukat.

Közölték, hogy ők bizony az üzletet jöttek ellenőrizni. Erre a tulajdonosnő kérte,

hogy mutassanak igazolványt, valamint mondják meg nevüket is. 

A két nő erre elővette tárcáját és egy pillanatra felvillantották, úgy, hogy az üz-

letvezető nem láthatta pontosan, mit is mutattak neki. Annyi volt csupán biztos,

hogy fényképes igazolvány, de hogy hivatalos vagy sem, hogy ki állította ki és

milyen nevek szerepelnek rajta, esélye sem volt megfigyelni.

Az állítólagos ellenőrök kérték a számlatömböt és a pénztárgép azonosítóját is

nézegették. Kérték, a boltos csináljon „kasszazárást”. Neki azonban még mindig

gyanús volt az eljárás és az azt végző asszonyok is, így továbbra is ragaszkodott

volna az igazolvány megtekintéséhez, valamint ahhoz, hogy az eljárás résztvevői

nevezzék meg magukat. Ők azonban tovább erőltették az ellenőrzést, nem adtak

magukról semmilyen információt. 

Most már ott tartottak, hogy az egyik „ellenőr” nézegetni kezdett egy fellelt

számlatömböt, majd közölte, hogy jegyzőkönyvet vesz fel, ehhez szüksége van a

boltvezető személyi igazolványára. Ehhez a nyomaték kedvéért elővett egy A4-es

formátumú lapot, s bőszen írogatni kezdett.

A boltos ellenkezett, sőt visszakövetelte a számlatömbjét. Dulakodni kezdtek,

megindult a harc a számlatömbért. Az üzletvezető ekkor már más megoldást nem

látva közölte, hogy azonnal rendőrt hív, erre a két nő sietve távozott. 

A rendőrök a kapott személyleírás alapján a környéket kutatták, hátha megle-

lik a két elkövetőt, ám ez nem vezetett eredményre. 

SAJTBURGER HELYETT PÉNZZEL TÁVOZOTT

Június 3-án hajnalban az Aschner Lipót utcában lévő büféhez riasztották az újpes-

ti rendőröket. Az egyik ottani alkalmazott elmondta, hogy a büfé kiszolgáló abla-

kához két ismeretlen féri odament és két sajtburgert rendelt. Ebben még nincsen

semmi különös. Abban sem, hogy amíg készült az étel, a két férfi a büfé Tomori ut-

ca felőli oldalához állt félre és ott beszélgettek. Az azonban már szemet szúrt az

eladónak, hogy amikor a szendvicset berakta a mikrohullámú sütőbe, hátrapillan-

tott és látta, amint az egyik férfi benyúl az ablakon és belemarkol a kisablak fe-

letti polcon lévő pénzérmékbe. Ezután már érthető módon nem várták meg a

szendvicseket, elszaladtak a helyszínről.

Az elkövetők egyike körülbelül 180-185 cm magas, átlagos testalkatú férfi, aki

fekete színű baseball sapkát, fekete színű rövid ujjú pólót illetve sötét színű me-

legítő alsót viselt. A keletkezett kár 1300 forint, 50 és 100 forintos címletekben.

A további eljárást a kerületi rendőrök folytatják.

OLVASÓINK ÍRJÁK
CIVILEK A ZÖLD KÖRNYEZETÉRT

Egyesületünk, a Kordován Tér Ba-

ráti Kör, az egyik legrégebbi civil

szerveződés Újpesten, 1993 óta,

megszakítás nélkül gondozza és

fejleszti a Farkaserdő utca, Szíj-

gyártó utca, Bőröndös utca és a te-

ret kettészelő pénzintézet és áru-

ház közötti parkoló által határolt

közterületet. A tereprendezés u-

gyanis itt 4 évvel az építkezést követően történt, addig a lakók egyénileg

próbálkoztak azzal, hogy lehetőség szerint természet közeli környezetet

biztosítsanak családjuk, főként gyermekeik számára. Az első lépés – még

a Kör megalakulása előtt – kilenc platáncsemete elültetése volt, a megle-

hetősen mostoha állapotú talajba. Közülük kettő maradt meg, és a leg-

erősebb ma már 15 méter magas, uralja a tér közepét, szinte címernö-

vénnyé vált. 

Önkormányzati támogatásból, pályázatból egyaránt teremtettünk és fo-

lyamatosan teremtünk anyagi forrásokat. Közös munkánk eredményeként

ma a 0,5 hektáros zöldterületen 70 féle cserje és fa él, a tagok által gondozott

kiskertekben számos lágyszárú növény virágzik. Tavasztól őszig mindig van a

téren virág, amelyben a lakótársak gyönyörködhetnek. Itt egész nap élénk

társadalmi élet zajlik. Talán a hely szelleme és a gondozottság is elősegíti a

kulturált viselkedést. A Kör tagjai által eddig harmincezer órányira becsült in-

gyenes munka értéke becsléseink szerint 15 millió forintra tehető. 

Terveink és gondjaink is vannak még. Általános probléma, hogy az építési

területeken átlagosan fél méter vastagságú törmelékréteg marad. Mi a cser-

jesorok ültetésekor minden alkalommal teljes mélységben kiszedjük a törme-

léket. A helyét a téren bőségesen keletkező falevéllel töltjük fel, alaposan

megtaposva. A lakótelepi parkokra jellemzők a nagyméretű füves területek.

Ezeket lehet egyszerűen gondozni nagy teljesítményű gépekkel. Ám ez a gon-

dozási mód levegőt szennyező nagy széndioxid kibocsátással jár, miközben a

növényzet haszna éppen az, hogy oxigént termel. Az ellentmondás feloldásá-

ra mi a füves területek helyére cserjéket és más növénytakarókat ( borostyán,

téli zöldmeténg) telepítünk, a napos területeken növeljük a virágágyak szá-

mát. 2006-ban 150 spireát, 2007-ben 120 pirosló hóbogyót ültettünk el, idén

tavasszal pedig földbe került a már százat meghaladó kánagumó állomá-

nyunk. 2008 és 2009 során a Szíjgyártó utca 12. szám előtti park kivételével

meg szeretnénk ilymódon szüntetni a füves területeket. És még hosszan so-

rolhatnám eredményeinket és terveinket. De helyszűkében ehelyett megkö-

szönjük a 2007-es adóból kapott 254 000 forintnyi felajánlást. (Két év köny-

velését fizettük ki belőle és fedeztük a 2007-es fejlesztésekkel járó, de előre

nem látott kiadásokat). Kérjük, támogassák továbbra is a Kordován Téri Ba-

ráti Kör munkáját a lakótelepi környezet védelméért, élhetőbbé tételéért. 

Adószámunk: 18066359-1-41.

DR. MATAVOVSZKY TIBOR elnök, nyugalmazott középiskolai tanár

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Örömmel tudatom Önökkel, hogy 2008. június 10-én

lesz 30 éve, hogy Kántor Irén és Kiss Antal kimondta a

boldogító igent (1978. 06. 10.) az újpesti önkor-

mányzat Házasságkötő termében.

Ezen frigy mind a mai napig tart, s eredménye; egy

leány és egy fiú gyermek.

Örömünket ezúton szeretnénk mindenkivel megosz-

tani.

Tisztelettel: Kiss Antal és Neje

e-mail cím: kissantal01@citromail.hu



– Az elmúlt év szinte teljesen kiesett –

meséli Kriszta – mivel mandulaműté-

tem volt, utána pedig csak nagyon ne-

hezen nyertem vissza a lendületemet.

Amikor pedig újra edzésben voltam,

jött most év elején a pajzsmirigy-prob-

lémám, így rengeteg verseny kimaradt.

Lehetőségem sem volt megmérettetni

magamat. 

Krisztát elnézve – törékeny alkatú,

mégis erős, céltudatos, vidám nő – fel-

merül a kérdés, hogy bírja a futással já-

ró monotonitást, hogyan került kap-

csolatba éppen ezzel a sportággal. –

Tízéves voltam, amikor a futást válasz-

tottam. Addig judóztam is, de kiderült,

nem az a nekem való sport. Maradt az

atlétika. Középiskolásként feljöttem

Budapestre tanulni, akkoriban keres-

tem itt egyesületet, edzőt. Így kerül-

tem Csoma Ferenchez, s az UTE-hoz

most már tíz éve. 

Két-három év után jöttek a sikerek,

az első kiugró teljesítmény egy nem-

zetközi versenyen volt: a Nyári Olimpi-

ai Ifjúsági Fesztiválon (EYOF) harmadik

helyezést ért el 800 méteres távon. Ez-

zel indult az sikerszéria. Junior korosz-

tályban jött egy negyedik helyezés

3000 méteren, majd utánpótlás EB.

Ezen eredményekkel már bizton jó ke-

zekben volt, s egy sikeres edző után si-

keres menedzserek is mellészegődtek,

akik a mai napig segítik sportpályafu-

tását. A menedzserek felkutatják a kül-

földi versenyeket, szponzorokkal hoz-

zák össze a versenyzőket, nem utolsó

sorban világot lát az ember. Feszített a

tempó, de ahogy Kriszta is rábólint,

megéri. 

Arra a kérdésre, mitől függ, hogy va-

laki hosszú, vagy éppen rövid távon si-

keres, az UTE futója azt mondja, hogy ez

már kisebb korban kiderül. Mint mond-

ja, ő például sosem volt képes 100 mé-

teres távon futni, pontosan azért, mert

ott egy adott pillanatra kell az összes

energiát összpontosítani. – Kipróbál-

tam mindenfélét: többpróba, ugrás,

dobás, futás, s az évek alatt szépen le-

tisztult, maradt a futás. – összegzi a

mostani távokhoz vezető utat Kriszta. –

Ehhez kellett 3-4 év, hogy kitűnjön,

nekem a 800 méter a jó. Ferinek, az

edzőmnek a mániája, hogy mindig még

magasabbra rakja a mértéket, így kide-

rült, hogy az 1500 méter, a 3000, sőt az

öt- és tízezer méter is nagyon nekem

való táv. 

Papp Krisztina nemrégiben Svájcban

járt edzőtáborban, lapzártánk idején

megy egy 10km-es versenyre Ostra-

vába, utána június 22-én Európa Kupa,

két nappal később pedig Spanyolor-

szágban lesz egy ötezer méteres ver-

seny. Ezek közül bármelyiken esélye

van megszerezni a kvalifikációt az

olimpiára. 

Ehhez mi sok sikert kívánunk neki.

Ígérjük, beszámolunk a versenyek

eredményeiről. 

– TUTOR KATA

A tábor ideje: 2008. június 16-tól

2008. augusztus 15-ig heti turnusok-

ban – naponta 8.00–16.30-ig. Szükség

esetén a megadott időn túli ügyelet

igényelhető! (2000 Ft/hét)

A tábor helye: 1046 Budapest, Szilá-

gyi u. 30., az UTE atlétikai stadion és

tornacsarnok területén (a 14-es villa-

mos új megállójánál.)

A tábor programja: teremben és sza-

bad levegőn játékos ismerkedés a

sportágak – torna, gumiasztal, atléti-

ka, küzdősportok, labdajátékok – alap-

jaival ügyességet fejlesztő, szórakoz-

tató játékok. Ismerkedés az angol

nyelv sportban használatos kifejezé-

seivel.

A tábor díja: 14 000 Ft/fő/hét+400 Ft

biztosítás, mely tartalmaz napi három-

szori étkezést, egésznapos szervezett

foglalkoztatást.

A táborra jelentkezni: személyesen –

telefonon – interneten lehet (szükséges:

név, lakcím, telefonszám, e-mail cím és

az igényelt időpont.) Szabad létszám

esetén később is fogadunk érdeklődőket! 

E-mail: juhaszjutka@invitel.hu vagy

ute.torna@freemail.hu telefonszámok:

233-08-73 vagy 06/20-203-73-13

Bővebb felvilágosítással szívesen

szolgálunk minden érdeklődönek a fenti

telefonszámokon! Minden „visszatérő”

és új gyereket szeretettel vár az

UTE TORNASZAKOSZTÁLYA!
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Az UTE Tornaszakosztálya nyári napközis sporttábort szervez 5–12 éves

korú lányok és fiúk számára (a gyerekeket 5–7 éves és 8–12 éves korcso-

portra bontva foglalkoztatjuk!)

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

2008.  június  13.

Futás, futás, futás! Nyári tábor!

Diákolimpia Peking előtt

A 2007/2008. tanévi kerületi Diáksport Kupa

versenysorozat befejeződött, az ünnepélyes

eredményhirdetésre és díjkiosztásra 2008.

június 3-án délután került sor a Halassy Oli-

vér Sportközpontban. Az idei tanévi Diák-

olimpia versenysorozatának 10 sportági versenyén 15 általános iskola vett

részt összesen 77 versenynapon.

A képzeletbeli dobogóra elsőként – „nagy meglepetésre” – a Testnevelés

Tagozatos Általános Iskola került 1420 pontos összesítéssel, szorosan mögöt-

tük végzett a Károlyi Gimnázium 1350 ponttal, valamint a Szigeti suli 1260

ponttal. Az Ötszázasok klubjába kerültek még a Szűcs (1040), a Karinthy

(920), az Angol Tagozatos (900), a Megyeri úti (840), valamint a Bajza József

(610) általános iskolák.

A díjakat Belán Beatrix alpolgármester asszony adta át.

Papp Krisztina ifjú hölgy, ám már nagy sikereket tudhat maga mö-

gött. Az UTE kitűnő atlétája gőzerővel készül, hogy az elkövetkező

versenyek valamelyikén megszerezze a kvalifikációt a pekingi olim-

piai játékokra.
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Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 1 .  S Z Á M
KeresztrejtvényKeresztrejtvény

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

günkbe június 23-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: Földesi Elek Rudolfné, Romhányi Béláné és Wagner Alfréd 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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ÓÚjpest Város Önkormányzata sportnapra és főzőver-

senyre hív minden kedves érdeklődőt!

A sportparty helyszíne: Újpest,Tábor u. 24. (az Önkor-

mányzat Ifjúsági 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 függő-

en) A torna tervezett befejezési ideje: kb 14 óra.

Parkröplabda torna: 4 fős vegyes csapatok részére  2 fő

lány+2 fő fiú (+ 2 fő tartalék). (Egy időben legalább 2

fő lány legyen a pályán!)

Floorball torna: vegyes csapatok részvételével. Játék-

forma: 3-4 fős vegyes csapatok részére. Lebonyolítási

forma: a helyszínen lesz ismertetve (a résztvevő csa-

patok számától függően).

Többpróba teszt (helyből távolugrás, célbadobás, felü-

lés, kötélhajtás, súlyzóemelés)

Légpuska lövészet: az Újpesti Technikai és Tömegsport

Egyesület közreműködésével.

Főzőverseny Készítsd el a legjobb pásztortarhonyát!

Amit mi biztosítunk: tűzrakóhely, tüzifa, asztal, pad,

szalonna, száraztészta, burgonya, hagyma, ásványvíz.

Labdarúgás és parkröplabda versenyeinkre, valamint a

főzőversenyre előzetesen lehet jelentkezni az önkor-

mányzati Sportiroda 231-3176 telefonszámán, vagy a

sport@ujpest.hu e-mail címen 2008. június 6-án (pén-

teken) 13 óráig.

Mindenkit szeretettel vár Belán Beatrix oktatási és

kulturális alpolgármester, Dr. Kovács László sportta-

nácsnok és a Sportiroda munkatársai

Nyárköszöntő Sportparty
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2008.  június  13.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
TájékoztatóTájékoztató

A START INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA
– a felsőoktatási felvételikhez, az egyetemi élet indulásához

2008. július 10. – a végső határideje a pontszámításhoz szükséges dokumentumok,

• igazolások benyújtásának, a személyes adatok módosításának, a

• februárban megjelölt jelentkezési sorrend módosításának! 

• A sikeres felvételi sokszor csak néhány ponton múlik. Érdemes tudni a felvé-

teli eljárás során szerezhető plusz pontokról!

- Tudja, hogy ki jogosult többletpontokra? 

- Milyen feltételekkel lehet igénybe venni ezeket?

- Hogy a felvételi eljárás során ki minősül hátrányos helyzetűnek, halmozot-

tan hátrányos helyzetűnek, fogyatékkal élőnek? 

– Hogy a gyermekgondozás mikor jogosíthat kedvezményre? 

Ha az Önt érintő válaszban bizonytalan, még tudunk segíteni gyors-pontos

információkkal, hogy élni tudjon a pontszámítási kedvezménnyel! Keresse a

START Információs Szolgálatot! (Újpest SZEI/Családsegítő Szolgálat/START

Információs Szolgálat – 370-1777; start@szei.hu; 1042 Deák F. u.93.) 

• Ha ezekkel a lehetőségekkel tisztában van, akkor azt gondolja végig:

– a jelentkezési lapon bejelölte-e a többletpontra vonatkozó résznél, hogy

mely kritérium alapján jogosult kedvezményre? (hátrányos ill. halmozot-

tan hátrányos helyzet, fogyatékosság ill. gyermekgondozás)

– csatolta-e a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát ill. a szüksé-

ges nyilatkozatokat?

– tudja-e egyáltalán, hogy az egyes jogosultságokhoz mit kell csatolni?

MÉG VAN LEHETŐSÉGE A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK PÓTLÁSÁRA: ENNEK

UTOLSÓ HATÁRIDEJE: 2008. JÚLIUS 10. 

Az ügyintézéshez is kell idő! Ne hagyja az utolsó pillanatra! 

Ha jól használható információkra van szüksége a plusz pontok igénybevétel-

ének feltételeiről, az igénylés módjáról, a szükséges formanyomtatványok-

ról, kereshet minket: 

a START Információs Szolgálat tájékoztatja mindezekről. 

• Reméljük, nagyon sok tehetséges fiatal kerül idén is – nehéz helyzete elle-

nére – a felsőoktatásba. Hogy 2008. július 24. után az egyetemre/főiskolára

kerülés örömét ne kövesse  félelem az ezzel járó anyagi nehézségektől, érde-

mes tisztában lenni a támogatási formákkal, a jelentkezési költségek egy ré-

szének visszaigénylési lehetőségével stb.

Egyetlen kedvezmény vagy mentesség sem „automatikus”, minden ilyet kér-

vényezni kell az intézménynél! Fontos tehát előre tájékozódni a lehetőségek

köréről! 

Szociális támogatások? Teljesítmény alapú támogatások? Ösztöndíjak?

Költségtérítés? Mentességek? Intézményektől független támogatások?

Amennyiben aggasztják a felsőfokú tanulmányok alatt megnövekedett ki-

adások, útmutatásért forduljon hozzánk!

START Információs  Szolgálat   370-1777      �� START Információs  Szolgálat   370-1777

1042 Deák  F.  u .  93.    hé:  13:00–19:00;  k ,cs :  8 :00–14:00;  sz :11:00–17:00

START Információs  Szolgálat   370-1777      �� START Információs  Szolgálat   370-1777

1042 Deák  F.  u .  93.    hé:  13:00–19:00;  k ,cs :  8 :00–14:00;  sz :11:00–17:00

Szeretnénk tájékoztatni a kerület lakosságát és a gyermekorvosokat, hogy a rende-

lő a Jókai utcában, továbbra is teljes munkaidőben és a szakmák széles skálájával

működik. A nyári igényeknek megfelelően különböző egészségmegőrző, megelőző és

terápiás szolgáltatásokat nyújtunk. A rendelési idők nem változnak, a szabadságo-

lásokról telefonon lehet informálódni. 

MI AZ, AMI KÜLÖNLEGESSÉG?

1. Az ortopédia és gyógytorna keretében egész nyáron folyamatosan biztosítunk a

gerincferdüléses gyermekek részére gyógytornát. Mindenki jöhet, aki egyébként az

iskolai gyógytestnevelésre jár, mivel ott nyáron nincs foglalkoztatás. Péntek délelőtt

közösen úszni mennek a gyógytornászok felügyeletével. Aki éppen nem nyaral, akár

mindennap mehet tornázni, előzetes időpont egyeztetés után. A tornaórák ingyene-

sek, az úszás 600 forintba kerül. A pályát a rendelő alapítványa bérli.

2. A pszichiátria-gyógypedagógiai osztályon hétfőn és kedden délelőtt képesség-

fejlesztő foglalkozások lesznek 9-12 óráig. A foglalkozások programja:  hétfőn: 9-

1/2 11-ig : mese, bábkészítés, bábozás, mese színpadra vitele, agyagozás. Vezeti:

Forgács Erzsébet fejlesztő pedagógus (művészet terápia). 1/2 11-től 12-ig: mozgá-

sos játékok, koordináció fejlesztése. Vezeti: Henter Judit fejlesztő pedagógus. Kedd:

9-1/2 11-ig rajz, formarajz, euritmia. Vezeti: Keresztes László rajztanár, gyógyeurit-

mista.  1/2 11-től 12-ig logopédiai és részképesség fejlesztő foglalkozások (dyslex-

ia prevenció). Vezeti: Mező Magdolna logopédus.

Amíg a gyermekek a foglalkozásokon vesznek részt, a szülők tanácsokat kérhetnek

pszichológusunktól. Szakembereinket a programon kívül is fel lehet keresni, hiszen

nyáron a gyermekek jobban ráérnek, és egy dyslexia prevenció, beszédjavítás iskola

előtt hasznos lehet

A foglalkozások ingyenesek, jelentkezni az osztály dolgozóinál lehet. 

3. Sok gyermek azért nem jut el a fogszabályozásra, mert az iskolából nem akar hi-

ányozni. Ha nyáron el lehet kezdeni a kezelést, ami több hónapos, éves folyamat, ak-

kor a tanévben kevesebb időt kell erre fordítani. Ha úgy látja a szülő, hogy gyerme-

kének fogszabályozásra van szüksége, akkor egy gyermekorvosi beutalóval is felke-

resheti időpont egyeztetés után a fogszabályozást.

4. Fül-orr-gégészeti rendelés minden nap délelőtt, vagy délután fogadja a pacien-

seket. Nyáron gyakoriak a víz okozta hallójárat gyulladás, allergiás betegségek, felső

légúti hurutok. Rendelőnkben az akut ellátáson kívül szükség esetén infralámpás, in-

halációs kezelés is igénybe vehető. 

5. Iskola előtt nem árt meggyőződni arról, hogy gyermekünk látása megfelelő-e.

Szemészeti szakrendelésünk keddenként áll rendelkezésre. 

6. A bőrgyógyászaton júliusban a rendelés szünetel. Júniusban és augusztusban vár-

juk a bőrproblémás gyermekeket, a nyáron gyakori uszodaszemölcsöktől megszaba-

dulni vágyókat. Bizony, még ezeket akkor kell eltávolítani, amikor csak pár darab van.

7. Pullmonológia hetente egyszer áll rendelkezésre. 

8. Rtg. Labor folyamatosan, audiológia hétfőtől szerdáig működik. Ezek a szolgál-

tatások csak beutalóval vehetők igénybe. 

A gyermekrendelő működik, eredeti helyén, a Jókai utca 1 szám alatt. Használja ki

a nyári lehetőségeket! Az iskolakezdéshez és sportoláshoz szükséges vizsgálatokat

érdemes nyáron elvégeztetni, ne kelljen szeptemberben kapkodni. 

Érdeklődés és időpont egyeztetés a 369-2333 -as telefonszámon. Szeretettel vár-

juk kis pácienseinket! – DR. LENGYEL ZSUZSANNA

és a gyermekszakrendelő dolgozói

Mit nyújt a gyermekszakorvosi

rendelő – nyáron?

A Pedagógus Nap alkalmából a

Néprajzi Múzeumban megtartott

ünnepségen tanárok, tanítók munkájának elismeréseként, hivatásuk megbe-

csülése jeléül kitüntetéseket adott át Hiller István oktatási és kulturális mi-

niszter. Ebben az évben a Teleki Blankáról elnevezett, „Az esélyt teremtő pe-

dagógus” díját első alkalommal adományozták, többek között Giczy Bélának,

a Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola igazgatójának, a hátrá-

nyos helyzetű, szociális és egészségügyi okok miatt különleges bánásmódot

igénylő tanulók esetében  kiemelkedő  eredményességgel, odaadással  vég-

zett oktató-nevelő  munkája elismeréseként. 

Pedagógus-napi elismerés
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