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em volt ez másképpen Újpesten sem, szep-

tember elején kijelölték a kerületi iskolák-

hoz tartozó rendőröket, akik egyébként a

legtöbb esetben azonosak a területen szol-

gálatot teljesítő körzeti megbízottakkal. Tudnivaló,

hogy az iskolákkal való kapcsolattartás nem újkeletű

dolog, hiszen már eddig is működött valamilyen for-

mában, különösen azon intézményeknél, ahol már

előfordultak kisebb-nagyobb bűncselekmények. A

rendőrök mindennapi munkájához tartozott, hogy

kapcsolatban legyenek a diákokkal, iskolavezetők-

kel, pedagógusokkal. Most ez az Iskola Rendőre

programként működik tovább. 

– Ha konfliktushelyzet adódik

bármely intézményben, az iskola

rendőrének feladata megoldást

találni, vagy bevonni a rendőr-

séget az ügybe – tudtuk meg

Baranyi Józseftől, Újpest rend-

őrkapitányától. – S hogy milyen

problémás helyzetek adódhatnak? Egy egészen kö-

zeli eset: minden szeptember 1-jén közlekedési

gondot okoz, hogy a diákok elszoktak az iskolától, az

autósok is még figyelmetlenebbek, mint a tanév más

időszakaiban. Nagyjából egy hónapig kell a rendőr-

ségnek besegíteni a közlekedési gondok megoldásá-

ban. Sajnálatos módon beszélnünk kell a tanár-diák

közötti tettleges konfliktusról is, amely egyre gya-

koribb. Sok helyen kábítószer-gyanús dolgokat is

észlelnek a pedagógusok. Szerencsére a legtöbb

esetben kiderül, hogy a szer nem kábítószer, de ettől

még ugyanolyan komolyan kell venni a feltételezést

minden alkalommal. A gondok megelőzésre is épp-

olyan gondot kell fordítani. Az iskola rendőrének

nem az a feladata, hogy mindenhez értsen, de ha a

rendőrséget érintő megelőzési kérdés vetődik fel,

akkor az iskola rendőre ezt közvetíti annak a kollégá-

jának, aki ez ügyben illetékes.

NE VÁLJON A GYEREKBŐL ÁLDOZAT 

Mivel az iskolák száma na-

gyobb, mint a körzeti megbí-

zottaké, előfordul, hogy egy-

egy rendőrhöz több intézmény

is tartozik, ez azonban nem je-

lenti azt, hogy a több iskolához

tartozó rendőr kevésbé gondozná a kapcsolatot az in-

tézményekkel. Ez ügyben kérdeztük Pavletitsné

Egressy Máriát, az újpesti Benkő István Református

Általános Iskola és Gimnázium igazgatónőjét. Iskolá-

jukhoz éppen egy olyan rendőr – Klement Tibor rend-

őrzászlós – tartozik, aki több iskolának is kapcsolat-

tartója. 

– Azt gondolom, fontos látni, hogy mi elébe men-

tünk már a dolgoknak. Nem akkor kezdődött az odafi-

gyelésünk erre a témára, amikor az Iskola Rendőre

program elindult. Már három évvel ezelőtt csatlakoz-

tunk a Biztonságos Iskola hálózathoz, ez a negyedik

tanévünk tehát, hogy a tantervbe  beépítve foglalko-

zunk diákjaink biztonságával – tudtuk meg Pavletitsné

Egressy Máriától, az iskola igazgatójától. – 2004-ben

indult Újpesten az iskola, akkor nagyon sok problémánk

volt az intézmény körül. Rendszeresen bejöttek éjszaka

illetéktelenek, sokszor megtámadtak gyerekeket haza-

felé, elvettek tőlük dolgokat. Ezek miatt  döntöttünk

úgy, hogy lépnünk kell. A kinti nagy gyerekekkel nem

tudtunk mit tenni, ám abban biztosak voltunk, hogy

nem szeretnénk, ha a mi diákjaink ilyenné válnának.

Szeretnénk, ha sem elkövető, sem áldozat nem válna a

hozzánk járó gyerekekből. Sokmindennel próbálkoz-

tunk belső erővel, majd találkoztunk Dr. Nyári Katalin-

nal, a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetségének

elnökével, aki akkor szerette volna létrehozni a Biz-

tonságos Iskola  mozgalmat. Azonnal kapcsolódtunk a

programhoz. Ebből adódóan már eddig is nagyon jó

kapcsolatunk volt a IV. kerületi rendőrséggel, hiszen

sokszor jártak ki előadásokat tartani (drogprevenció,

KRESZ oktatás). Személyesen ismerjük azt a rendőrt

is,  aki most az Iskola Rendőre lett. 

Az igazgatónő elmondta, fontosnak tartja, hogy a

gyerekek ne tartsanak a rendőrtől, hanem bizalommal

forduljanak hozzájuk. Szükségesnek érzi, hogy a szü-

lők lássák, gyermekük biztonságban van az intéz-

ményben. Mint megtudtuk, fontos, hogy minden kor-

osztálynak a saját szintjén tanítsák az önvédelemmel,

bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismereteket. Ily módon

természetessé válik egy kisdiáknak, aki már nem szü-

lői kísérettel jön iskolába, illetve megy haza, hogy ne

álljon szóba idegenekkel, hogy megfigyelje az embe-

reket, hogy ha támadás éri őket, tudjanak, merjenek

segítséget kérni. 

– Szeretnénk és azt várjuk, hogy legalább olyan jó

és szoros legyen a kapcsolatunk az Iskola Rendőre

program által a rendőrséggel, mint korábban. Erről ta-

pasztalatunk egy-két hónap múlva lesz, hiszen ezzel

az elnevezéssel most tanév elején indult a program.

Szeptemberben országszerte elindult az Iskola Rendőre program az Országos Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére. A program célja,

hogy egy adott iskolához kineveznek egy rendőrt, aki az oktatási intézmény összes ügyes-bajos dolgát képviseli a rendőrségen, valamint a

rendőrséget teljes mértékben képviseli az iskolában. 

Egy iskola - egy rendőrEgy iskola - egy rendőr

N
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Zöld utat kapott az Iskola Rendőre program
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A SZÜLŐK 

RÉSZÉRŐL 

TAPASZTALHAT Ó

ELLENÁLLÁS

Ugyanebben a té-

makörben meg-

kerestük Klement

Tibor rendőrzászlóst is, aki három isko-

la rendőre: hozzá tartozik a Benkő Ist-

ván Református Általános Iskola és

Gimnázium, az Erzsébet Utcai Általános

Iskola, valamint a Szent János Apostol

Katolikus Általános Iskola is. 

Arról kérdeztük, mit gondol, mit te-

het a diákokért, vannak-e már említés-

re méltó tapasztalatai. 

– Ahogyan én látom, vegyes a fogad-

tatása a programnak a tanulók, szüleik és

az iskolák részéről egyaránt. Nekem sze-

rencsés helyzetem van, hiszen már több

éves kapcsolat van mögöttünk, egészen

kedvező a hozzáállás a rendőrséghez és a

rendőrökhöz. Ha bármi gond van, az in-

tézmények igazgatói akár a rendőrsé-

gen, akár a személyes mobiltelefonszá-

momon is hívhatnak. A gyakorlat szerint,

ha olyan eset történik, amely azonnali

rendőri intézkedést kíván, akkor a 107-

re vagy az újpesti rendőrség központi

számára szólnak. Ilyenkor a szolgálaton

keresztül értesülök az eseményekről.

Abban az esetben, ha az eset nem sür-

gős, esetleg csak tanács kell, a mobilte-

lefonomon keresnek az iskolavezetők. A

hívást követően, amint tudok, bemegyek

és személyesen is megbeszéljük a teen-

dőket, lehetőségeket. 

Klement Tibor rendőrzászlós elmond-

ta, szerencsés helyzetben érzi magát,

mivel olyan iskolákat lát maga körül,

ahol kiugróan renitens eset nem törté-

nik. Időnként ugyan előfordulnak kisebb

verekedések, balhék, de ezek a kezelhe-

tő kategóriába tartoznak. Mint megtud-

tuk, a jelzőrendszer jól működik. Folya-

matban van a tapasztalatok értékelése,

ennek eredményeképpen például az Er-

zsébet Utcai Általános Iskolában több

osztályfőnöki órán is részt vesznek majd

rendőrök, hogy a létező konfliktusokat

megoldják, az elkövetkezőknek pedig

inkább elébe mennének. 

Furcsa módon éppen a szülők részé-

ről tapasztalnak a rendőrök ellenállást.

Egyszerű, ám szemléletes példa a sza-

bályok be nem tartására, ahogyan a fel-

nőttek nem veszik tudomásul, hogy a

Nyár utca sétálóutca. Sokszor egy váll-

rándítással elintézik a figyelmeztetést,

nem törődnek sem a bírsággal, sem a

feljelentéssel, úgy érzik, nekik kivált-

ságuk, hogy behajthatnak oda, ahol azt

egyébként a szabályok tiltják. Ez a

probléma kerületszerte tapasztalható,

sőt, máskor éppen a gyalogosok terem-

tenek olyan helyzetet, hogy keresztbe-

kasul játnak az úttesten, balesetveszé-

lyes helyzetet teremtve. – T. K. 

MIÉRT JÓ, HOGY AZ ISKOLÁNAK VAN ISKOLARENDŐRSÉGE?

– Véleményem szerint azért fontos és jó az iskolarendőr-

ség, mert a mai világban egyre több a fiatalkorú bűnöző.

Szerintem mindenképpen csak jót tehet a gyerekeknek,

ha van egy olyan személy, akihez fordulhatnak. Mert, ha

egy gyereket pl. az iskolában diáktársai bántalmaznak,

nem valószínű, hogy problémáját el meri mondani a szü-

leinek, vagy tanárának. Hiszen mit is tudna tenni a tanár?

Ad egy intőt. Attól a gyereket társai ugyanúgy bántani fogják (ha nem mégjob-

ban). De, ha egy egyenruhás iskolarendőrt lát és tudja, hogy neki van „hatalma”

komolyabban megbüntetni az erőszakot alkalmazó gyereket, akkor bátrabban

mer odamenni és elmondani a problémáját. Hiszen egy egyenruhás ember tiszte-

letet parancsoló látvány (legalábbis fiatal korban még biztosan). A rendőr pusz-

ta jelenléte is meggátolja a gyerekek nagy részét abban, hogy olyan durva, házi-

rendbe ütköző dolgokat csináljon, amit más esetben teljesen természetesnek

venne. Jó lenne, ha minden iskolának lenne saját iskolarendőre.

Kiss Márton, 
8. osztályos

ISKOLA RENDŐREI – ÚJPESTEN
Az iskola rendőre program kerületi ko-

ordinátorának a neve: MOLNÁR HAJNAL-

KA r. törzsőrmester. Tel.: 234-34-14.  

Az Erzsébet utcai Általános Iskola

rendőre: KLEMENT TIBOR r. zászlós

Tel.: 231-34-00 / 125 mell. Fogadó

óra* : Bp., IV. ker. Kassai utca 11, min-

den kedden 17-19 óráig. 

Az Újpesti Speciális Iskola és Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-

mény rendőre: KLOPP BALÁZS r. törzsőr-

mester. Tel.: 231-34-00 / 125 mell. Fo-

gadó óra*: Bp., IV. ker. Kassai utca 11.,

minden pénteken 17-19 óráig. 

Homoktövis Általános Iskola rendőre:

GÁLÓCZI VIKTOR r. törzszászlós. Tel.:

231-34-00 / 167 mell. Fogadó óra*:

Bp., IV. ker. Farkas-Erdő utca 13., min-

den szerdán 17-19 óráig.

Szigeti József Utcai Általános Iskola

rendőre: CSŐRÉS TAMÁS r. törzsőrmes-

ter. Tel.: 231-34-00 / 125 mell. Foga-

dó óra*: Bp., IV. ker. Závodszky utca 1,

minden hétfőn 17-19 óráig. 

Szűcs Sándor Általános Iskola rendőre:

SIMON GÁBOR r. törzsőrmester. Tel.:

231-34-00 /125 mell. Fogadó óra*:

Bp., IV. ker. Erdősor utca 12, minden

kedden 17-19 óráig.

Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

rendőre: KLOPP BALÁZS r. törzsőrmes-

ter. Tel.: 231-34-00 /125 mell. Foga-

dó óra*: Bp., IV. ker. Kassai utca 11,

minden pénteken 17-19 óráig. 

Angol Tagozatos Általános Iskola rend-

őre: PETŐ ZSOLT r.  zászlós. Tel.: 231-

34-00 /125 mell. Fogadó óra*: Bp., IV.

ker. Erdősor utca 12., minden csütör-

tökön 17-19 óráig.

Bajza József Általános Iskola rendőre:

SIMON GÁBOR r. törzsőrmester. Tel.:

231-34-00 /125 mell. Fogadóóra*:

Bp., IV. ker. Erdősor utca 12., minden

kedden 17-19 óráig. 

Csokonai Vitéz Mihály 12 évfolyamos

Gimnázium rendőre: KASZÁS NORBERT r.

törzsőrmester. Tel.: 231-34-00 /167

mell. Fogadóóra*: Bp., IV. ker. Farkas-

Erdő utca 13, minden hétfőn 17-19 óráig.

Szent János Apostol Katolikus Általános

Iskola rendőre: KLEMENT TIBOR r.

zászlós. Tel.: 231-34-00 /125 mell.

Fogadóóra*: Bp., IV. ker. Kassai utca

11., minden kedden 17-19 óráig.

Benkő István Református Általános Is-

kola rendőre: KLEMENT TIBOR r. zász-

lós. Tel.: 231-34-00 / 125 mell.  Foga-

dóóra*: Bp., IV. ker., Kassai utca 11.,

minden kedden 17-19 óráig.

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola rendőre:

KLOPP BALÁZS r. törzsőrmester. Tel.:

231-34-00 / 125 mell. Fogadóóra*:

Bp., IV. ker., Kassai utca 11., minden

pénteken 17-19 óráig. 

Gyermekház Általános Iskola rendőre:

MOLNÁR GÁBOR r. törzsőrmester. Tel.:

231-34-00 / 167 mell. Fogadóóra*:

Bp., IV. ker. Farkas-Erdő utca 13., min-

den kedden 17-19 óráig.

Humánus Alapítványi Általános Iskola

rendőre: PETŐ ZSOLT r. zászlós. Tel.:

231-34-00 / 125 mell. Fogadóóra*:

Bp., IV. ker. Erdősor utca 12., minden

csütörtökön 17-19 óráig.

Páli Szent Vince Katolikus Általános Is-

kola rendőre: KLOPP BALÁZS r. törzs-

őrmester. Tel.: 231-34-00 / 125 mell.

Fogadóóra*: Bp., IV. ker. Kassai utca

11., minden pénteken 17-19 óráig.

Karinthy Frigyes Általános Művelődési

Központ Általános Iskola rendőre: 

VARGA LÁSZLÓ r. törzsőrmester. Tel.:

231-34-00 / 167 mell. Fogadóóra*:

Bp., IV. ker. Farkas-Erdő utca 13., min-

den pénteken 17-19 óráig.

Károlyi István 12 évfolyamos

Gimnázium rendőre: BÉNYEI LÁSZLÓ r.

főtörzsőrmester. Tel.: 231-34-00 /125

mell. Fogadóóra*: Bp., IV. ker.

Závodszky utca 1., minden csütörtö-

kön 17-19 óráig.

Bródi Imre Oktatási Központ rendőre:

PAP SZILVIA r. törzsőrmester. Tel.: 231-

34-00 / 125 mell. Fogadóóra*: Bp., IV.

ker. Templom utca 2., minden hétfőn

17-19 óráig.

Megyeri Úti Általános Iskola rendőre:

PETŐ ZSOLT r. zászlós. Tel.: 231-34-00

/ 125 mell.  Fogadóóra*: Bp., IV. ker.

Erdősor utca 12.  , minden csütörtökön

17-19 óráig.

Német Tagozatos Általános Iskola

rendőre: KÉRY LÁSZLÓ r. törzszászlós.

Tel.: 231-34-00 / 125 mell. Fogadó-

óra*: Bp., IV. ker. Kassai utca 11., min-

den szerdán 17-19 óráig.

Pécsi Sebestyén Általános és Zeneta-

gozatos Iskola rendőre: KLOPP BALÁZS

r. törzsőrmester. Tel.: 231-34-00 /

125 mell. Fogadóóra*: Bp., IV. ker.

Kassai utca 11., minden pénteken 17-

19 óráig.

*szolgálat függvényében tartandó meg

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 8 .  S Z Á M
Fókuszban Fókuszban 
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Dr. Trippon Norbert, az előterjesztést benyújtó alpolgármester kérdésemre elmond-

ta: hogy szeretnék többek között azt elérni, hogy a kerület címere s lobogója ne

csak az ünnepek, hanem a mindennapok szerves részévé válhasson. 

– Újpesten jelenleg nagyon erős a lokálpatrióta értékrend, a lokálpatrióta gon-

dolkodás. Ez így volt a múltban is, hiszen egy önálló, most már száz éves városról

beszélünk, 1907-ben kapott városi rangot Újpest. Az a tapasztalatunk, hogy azok-

ban is nagyon erős a lokálpatrióta érzés, akik nem többgenerációs újpestiek, hanem

később beköltözöttek. 

Azt is szeretnénk, hogy ebben a mai világban, amely globalizálódik, a saját lakó-

helyünkhöz, otthonunkhoz és az egymáshoz való kötődéseink erősödjenek. Ennek

vannak konkrét és szimbolikus lépései. Az újpesti címer használatát szeretnénk erő-

síteni a jövőben. Azt gondolom, már a jövő év második felében a kerület összes ha-

táránál lévő zászlótartó rudakra vadonatúj címeres zászlókat fogunk elhelyezni, ez-

zel egy időben megkezdjük az újpesti utcatáblák pótlását, cseréjét. Ezekre a táblák-

ra színes újpesti címer ke-

rül és rendeletet alkotunk

arról, hogy ha magánbe-

fektetésekből vagy önkor-

mányzati pénzből nagyobb

beruházás valósul meg –

társasház, irodaház –, min-

den esetben az építési en-

gedély feltétele legyen,

hogy a beruházó az újpesti

címert elhelyezze az épület

homlokzatán. Szeretnénk,

ha az újpesti zászló, az új-

pesti címer nem pusztán

protokolláris események,

hanem a mindennapok ré-

sze lenne. Szeretnénk, ha

ez a lokálpatrióta értékren-

det erősítené. 

– Mit szóltak az újpestiek ahhoz, hogy a zászlójuk, címerük sokkal fontosabb

szerepet kap az életükben? Elképzelhető-e, hogy egyre több társasházra kerül fel

az újpesti zászló, címer? 

– Biztos vagyok benne, mert azt tervezzük, hogy a rendeletben az új befektetők-

nek ez kötelező lesz. Aki csatlakozni szeretne a programhoz, annak sem tiltjuk meg

természetesen, hogy az ő házán ott legyen az újpesti lobogó, illetve a megfelelő

minta alapján készült nagyméretű újpesti címer. Ennek is van hagyománya. Amikor

Újpest még önálló város volt, akkor is fent volt a címer a házak homlokzatán. Szá-

mos ilyen épület megtekinthető ma is. Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni és

szeretnénk, hogy ehhez önként lehessen csatlakozni. – H. P.

Lobogó jelképek

Közélet  Közélet  

Az újpestiek büszkék arra, hogy újpestiek. Az önkormányzat is úgy ér-

zi, a lakók erősen kötődnek a kerületükhöz, lakóhelyükhöz, lakóközös-

ségükhöz. Ezt a lokálpatrióta érzést szeretné még inkább erősíteni a

városrész vezetése, ezért ennek a jövőben néhány látható jelét is sze-

retné adni. Egyre több helyen találkozhatunk majd a negyedik kerület

címerével a kerületben, ugyanis helyi szabályozásban rögzítik, hogy

minden új építésnél el kell helyezni a homlokzaton az újpesti címert 

– erről döntött a testület szeptember utolsó napján.   

Az előadók az országos sajtó figyelmét arra kívánták

felhívni, hogy a fővárosi önkormányzatnak – mint

fenntartónak – az újpesti egészségügyet érintő dön-

tései nyomán ismét veszélybe került a Károlyi Sándor

Kórház és Rendelőintézet működése. Az Újpesti Nap-

ló legutóbb szeptember 6-i lapszámában közölte azt

a „Csak a pénzen múlik?” című  interjút, amelyben dr.

Derce Tamás elmondta: egy fővárosi önkormányzati

döntés értelmében a kórháznak a főváros 285 millió

forintos kölcsönt szavazott meg, amelyet 2010-től

kell visszafizetniük. S ha a kórház bezárása most

még nem is téma, vélhetően ellátandó feladatai-

ban, funkcióiban karcsúsodik az ellátás. Mindez

nemcsak az újpestieket, hanem a Palotán és az

agglomerációban élőket is érinti, hiszen a kórház

közel 200 ezer ember, egy Debrecen nagyságú vá-

ros népességének ellátását végzi. Szeptember 30-

ai ülésén a képviselő-testület a kórház számára 

25 millió forint vissza nem térítendő kölcsönt

szavazott meg. A kórház körüli kérdések egyáltalán

nem segítik annak a megállapodásnak a tető alá

hozását sem, amelyben a fővárosi és az újpesti ön-

kormányzat több hónapos tárgyalássorozat alapján

egyezett  meg egymással arról, hogy a privatizációs

terveket elutasítva, továbbra is a kórház működteté-

sében marad a Görgey úti  felnőtt szakrendelő és 

annak épületébe költözne a Jókai utcai gyermek

szakrendelő. A szükséges átalakításokat pedig a szü-

lőotthon használaton kívüli épületének,  valamint a

Jókai  utcai szakrendelő megüresedő épületének el-

adásából befolyó összegből fedeznék. (A sajtótájé-

koztatón elhangzottakra következő lapszámunkban

visszatérünk. A szerk.)

Kórház, vészhelyzetben
Lapunk nyomdai előállítása idején, október 2-án sajtótájékoztatót tartott az újpesti városhá-

za dísztermében dr. Derce Tamás polgármester és Nagy István népjóléti alpolgármester,

valamint Dr. Hollósi Antal, a Károlyi kórház főorvosa, önkormányzati képviselő
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jpest önkormányzata a káposztásmegyeri

szelektív hulladék préselésére megközelítő-

en öt millió forintot különített el, teret en-

gedve egy kísérletnek: egy év alatt lemér-

hető, hogy a telepített eszközök mennyire

válnak a mindennapok részévé. Erről döntött immár

hivatalosan is szeptember 22-i ülésén a Településrészi

Önkormányzat testülete. A hulladék teljes körű keze-

léséről gondoskodó vállalkozót találtak Urbán László

személyében, aki a végtermék újrahasznosítását is

megoldja egy szigetelőanyag formájában feldolgozva

a műanyag-granulátumot. 

– Mindez azért bír kiemelt jelentőséggel – kom-

mentálta a TRÖK döntését Boruzs András elöljáró –,

mert 2010-től a kommunális hulladék nem tartalmaz-

hat vegyes szemetet, magyarán válogatva szállítható.

Amennyiben Káposztásmegyeren beválik a préselés,

egész Újpestre kiterjedhet a kezdeményezésünk.

A műanyag palackok és fémdobozok préselésére

van már pozitív példa például Káposztásmegyeren is.

A kísérletnek teszteredménye is van. 

A Kordován tér 10. szám alatti ház lépcsőházában kezdő-

dött minden. Itt az elmúlt év decemberében helyezték

üzembe – kísérleti jelleggel – azt a prést, amely tömöríti a

palackokat, fémdobozokat, majd szelektálás után megtör-

ténik az elszállítás is. 

– Egyszerű, még a gyerekek is könnyen kezelik – mu-

tatja a mozdulatot Bangha Tibor gépészmérnök, aki kollé-

gájával Theobald Jánossal találmányként „jegyzi” a szer-

kezetet. Miközben a kezét figyelem, a korábbi idők újító-

mozgalma jut eszembe, amikor a szakik saját munkájuk

megkönnyítése érdekében álltak elő a jobbnál jobb és öt-

letesebbnél ötletesebb megoldásokkal.  Ez a prés is ilyen.

– Hogyan született az ötlet?

– Régóta foglalkoztat a szelektív hulladékgyűjtés

kiszélesítésének a lehetősége, hiszen a hulladékgyűj-

tő szigetek és hulladékudvarok elterjedésével ez a

forma sokhelyütt elfogadottá és mindennapossá vált

– mondja Bangha Tibor. – Ugyanakkor az eltelt idő-

szak rávilágított a gyűjtőszigetek alacsony haté-

konyságára. Igazolt adat: a lakóközösségeknél ke-

letkező műanyag palackoknak mindössze 6-10 szá-

zaléka kerül a szelektív gyűjtőszigetekbe, míg a

fennmaradó tetemes rész továbbra is a kommunális

hulladék térfogatát és tömegét növeli. Valljuk be:

kevesen nyomják össze a palackot, és csavarják rá

vissza a kupakot, hogy ne „szökjön” vissza a levegő,

mielőtt kidobják. Kevesen gondolnák, hogy a lakos-

sági hulladékgyűjtő kukák, konténerekben a mű-

anyag palackok térfogataránya eléri a 30 százalékot

is a többi kommunális hulladékhoz képest. Európai

tapasztalat, hogy a lakosok többsége a szelektálásra

előkészített hulladékkal legfeljebb 100-200 métert

hajlandó megtenni. Ha pedig a gyűjtősziget edényei

megtelnek, melléjük helyezik a palackokat, nő  a sze-

mét, romlik a városkép. Lényeges az is, hogy a palac-

kok, fémdobozok ne csak préselt állapotba kerülje-

nek, hanem külön gyűjtéssel újra feldolgozhatók le-

gyenek. Az újrahasznosításra egyébként az EU előírá-

sai is kötelezik Magyarországot. A környezet kímélé-

sén túlmenően csökkenthető – jelentős mértékben a

szemétszállítási díj. – B. K.

Diáktoborzó az UGYIH-ban 
Hamarosan dönteniük kell az

általános iskola végzőseinek

arról, hogy melyik intézmény-

ben folytatják tanulmányaikat.

Hogy megkönnyítsék a diákok

dolgát, szeptember 23-26 kö-

zött börzét tartottak a budapes-

ti és a Budapest környéki isko-

lák az Újpesti Gyermek- és Ifjú-

sági Házban. 

A 18. alkalommal megrendezett programon 33 oktatási intézmény – köztük az

újpesti öt önkormányzati középiskola – standokkal, és tájékoztató előadásokkal,

pályaválasztási tanácsadással várta a fiatalokat. Klotz Judit, az UGYIH szervezője

elmondta, hogy minden évben meghívják a budapesti, és az agglomerációban

működő intézményeket. 

– Az iskolák profitálnak a rendszeres megjelenéssel, az érdeklődők alaposabban

megismerik a lehetőségeket, a rendezvényen részt vevő tanulók pedig, akik iskolájukat

képviselik, megerősítik az intézményhez fűződő kapcsolatukat – mondta a szervező. 

– Ez az alkalom rendkívül fontos a kiállítóknak, és azoknak, akik oktatási lehe-

tőséget keresnek – mondta megnyitóbeszédében Belán Beatrix alpolgármester.

– Kívánom, hogy mindenki megtalálja azt, amit keres: az intézmények a megfe-

lelő diákokat, a tanulók pedig az számukra ideális iskolát. 

A középiskolák között kéttannyelvű, művészeti, műszaki, vallási intézménye-

ket is megismerhettek a tanulók, de az is megtalálhatta a megfelelő képzést, aki

a hajózás, a faipar, vagy a ruhatervezés iránt érdeklődött. Persze az intézmény-

nek fel kellett kelteni a látogatók érdeklődését; a zuglói Wesselényi Miklós Mű-

szaki Szakközépiskola és Szakiskola standjánál rengetegen nézelődtek.

– Makettjeink, a tanulóink által készített díjnyertes készülékek, vagy a padlón

járogató robot sok fiatalt idevonz – mondta az igazgatóhelyettes, Czapkó Mik-

lós. – Az érdeklődők készíthetnek egy apró elektronikus áramkört is, amit emlé-

kül hazavihetnek. Nemcsak az oktatással, a diákélettel kapcsolatban is sok kér-

dés születik; ilyenkor az iskolai zenekarról, vagy a sportolási lehetőségekről me-

sélünk.

Anderla András és Sári Barna az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolá-

ba jár: – Főleg azok érdeklődnek iskolánk iránt, akiknek ismerőse ebben a szak-

mában dolgozik, de a kíváncsiság nem elég. Kell, hogy megfelelő térlátása, rajz-

készsége is legyen a jelentkezőnek, és jó, ha ért a matematikához is. Mi csupán

a szakma nagyszerűségére hívjuk fel a figyelmet, a többi a jelentkezőn múlik…

Sinka Georgina a XV. kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti

Szakközépiskolát népszerűsítette: – Mindamellett, hogy kiváló képzést kapunk

és fantasztikus a légkör, rendkívül jó iskolai rendezvényeink vannak, és sok ver-

senyen is indulhatunk. 3 évvel ezelőtt elindult a táncoktatás is, emellett szám-

talan nyelv, művészeti képzés, és sportolási lehetőség közül is választhatunk.

Csak biztatni tudom az érdeklődőket, hogy iskolánk mellett döntsenek. 

A Budapesten és környékén található több mint száz középiskola közül minden to-

vábbtanuló megtalálhatja a legmegfelelőbbet. Az, aki nem jutott el a börzére, még

rengeteg fórumon érdeklődhet és tájékozódhat a képzési lehetőségekről. – P. K.

A szelektív gyűjtés házhoz jön

ÉletmódÉletmód
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 8 .  S Z Á M

A szemétszállítás negyedét 
megtakarítja a találmány

A kísérleti 
szolgáltatás az

újrahasznosítással
lesz teljes

Légy présen! – hangzik a felszólítás. Ám mielőtt az ősz beköszöntével bárki is azt hinné, szüreti

mulatságra várjuk, sietünk további információkkal szolgálni: valóban préselni hívjuk, de nem

szőlőszemeket. Hanem műanyag flakonokat, sörös, üdítős fém dobozokat. 

Ú
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Wass Albert-emlékévben megfogalmazott célokhoz sokan csatlakoztak, a

polgári körök tagjain kívül, civil személyek, szervezetek és politikai pártok,

a város polgármestere, akik nemcsak támogatták a szobor felállítását,

anyagi támogatást is nyújtottak, mindamellett, hogy a szervezők jóté-

konysági színházi előadást bevételét is erre fordították. A szobor megformálására

Koncz Viktória újpesti képzőművészt, a korábbi újpesti szabadiskola tehetséges fi-

atal művészét kérték fel. A templomkertet szorgos kezek változtatták emlékparkká,

amelyben a szobor szomszédságában egy szikla, amelyet Nagy Géza, gróf Kemény

János unokája küldött Erdélyből, a Galonya völgyéből, szintén  a tíz éve elhunyt író-

ra emlékezteti az arra járót. A vasárnapi szobor és emlékpark avató ünnepségen,

amely a Szentírás vasárnapjára esett,  több ezren  gyűltek össze a templom főbejá-

rata előtti téren. A szervezőbizottság tagja, Ozsváth Kálmán köszöntötte a határon

innen és túlról érkező jelenlévőket majd kezdetét vette az ünnepség, amelynek

szónokai dr. Raffay Ernő történész, korábbi országgyűlési képviselő és államtitkár,

dr. Hollósi Antal önkormányzati képviselő, az Újpesti Közművelődési Kör ügyvivő-

je, valamint  egyházzenészek, színészek jelenítették meg művei segítségével az

írót. Fellépett a templom Laudate kórusa. Az ünnepség résztvevőit levélben üdvö-

zölte Orbán Viktor volt miniszterelnök.

A plébánia kertjében dr. Derce Tamás polgármester a szobrot, majd Pásztor Ibo-

lya és Tóth Csaba Kornél – a polgári körök vezetői – az emlékkövet leplezték le. A

szobrot Pályi László, a befogadó Újpest–Kertvárosi Plébániatemplom plébánosa,

valamint Szigeti János református lelkész áldotta meg, majd a politikai pártok,

szervezetek elhelyezték koszorúikat, az ünnepség a Boldogasszony Anyánk, a ma-

gyar és a székely himnuszok eléneklésével ért véget. – BANGHA KATALIN

Avatóbeszédében dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere Wass Albertről, a 

magyarságról osztotta meg a gondolatait a jelenlévőkkel:

„Tisztelt Újpestiek, Hölgyeim és Uraim! A tolvaj mindig attól fél a legjobban,

hogy az általa ellopott, elrabolt, elzabrált dolgot, annak jogos tulajdonosa

visszaveszi tőle. Nem a lebukástól, nem a börtöntől fél. Wass Albert a meglo-

pott, a megrabolt magyarság jajkiáltása. Wass Albert szavai Déva, Pozsony,

Nagyszombat, Nyitra, Beszterce, Kassa, Beregszász, Ungvár, Munkács, Huszt,

Székelyföld, Kolozsvár, Arad, Nagyvárad, Brassó, Hunyad, Temesvár, Szabad-

ka, Újvidék, Eszék, Ruszt, Kismarton jajkiáltását hozza felénk. Élő lelkiismere-

te ma is mindazoknak, akik látják és siratják a lassan pusztuló kárpát-meden-

cei magyarságot, akiknek lelki és fizikai fájdalmat okoz, a határainkon belüli

és a határainkon kívüli kultúránk pusztulása. Wass Albert maga a magyar sors.

Egyenként, külön-külön, és együtt, mindannyiunké. Háborús bűnöst csináltak

belőle, hogy a meggyalázott magyar nemzet könnyeit és jajszavát ne tudja

verseiben, írásaiban a világnak hitelesen elmondani. El akarták feledtetni,

hogy írásait a felnövő nemzedékek ne ismerjék meg, és ne gondolkodjanak el

azon, mi is történt 1920-ban Trianonban? Mi is történt 1947-ben Párizsban? És

mi nem történt meg 1990-ben Magyarországon? És mi történt a kisebbségben

élő magyar emberekkel, a magyarság értékeivel, a magyarság kultúrájával,

1920 után, a Felvidéken, a Kárpátalján a Regátban és Erdélyben, a Dél-

Vidéken, a Muraközben, és a mai Burgenlandban.

Az én nemzedékem úgy élte le élete javát, hogy azt kellett látnunk, a hivata-

los Magyarország évezredes értékeket próbált elpusztítani. A keresztény egy-

házból, amelynek az ország és Európa létét, kultúráját, alapvető értékrendjét,

köszönheti, elpusztítandó, reakciós klérust faragott. A hazaszeretetből, prole-

tár internacionalizmust eszkábáltak. A több tízmillió embert meggyilkoltató

generalisszimuszból a népek atyja lett, s a Haynau által meggyilkoltak több-

szörösét kivégeztető, emberek tízezreinek életét örökre megnyomorító első-

titkárból, János bácsi, az Öreg lett. Az ember tragédiája sokáig tiltott darab

volt, mert a falanszter jelenet a párt ideológusainak értelmezésében a kommu-

nizmust példázta. És Liszt Ferenc halhatatlan szimfóniája, a Les Prelude sem

csendülhetett fel, mert őrült emberek háborús győzelmi bejelentéseik aláfestő

zenéjeként használták. Micsoda paradoxon! És micsoda folytatás a mában! Ha

a Magyar Köztársaság elnöke Tatabányán turul szobort avat, akkor az ősi ma-

gyar jelkép előtt tiszteleg. Ugyanez, Budapest egyik kerületében a fasizmus

jelképrendszerének feltámasztása. 

És micsoda folytatás a mában. A mai hivatalos Magyarország, a magyar kor-

mány, tudatosan folytatója a szocialista népi demokráciának, s méltó örököse

is annak. Úgy tesz, úgy viselkedik, mintha nekünk, magyaroknak kellene szé-

gyenkeznünk amiatt, hogy Szlovákia területe az utolsó négyzetmilliméterig

megegyezik a történelmi magyar felvidékkel. És némán tűri, sőt, tudomásul

veszi, nem okulva a tragikus múltból, hogy szlovák kormánypárti politikusok, a

felvidéki magyarság ellen a fasiszta időket idéző módon izgassanak. És némán

tudomásul veszi azt is, hogy Kárpátalján megszűnik a magyar anyanyelvű ok-

tatás. Kinek is a kormánya?

Wass Albert szobrának avatása nem csak hangos jajkiáltás a magyarság sor-

sáért érzett aggodalmunkban! Nem csak egy, a sok kis apró ünnep közül. Tilta-

kozás az ellen a kormánypolitika ellen, amely a határainkon túli magyarságot

magára hagyta, s kiszolgáltatja mindazoknak, akik történelmi múltat is ellop-

va, kisebbségi érzésekkel terhelten, a tolvaj agresszivitásával védik a lopott

holmit.

De vajon csak ennyi lenne az egész? Csak arról van szó, hogy létezik egy író,

akit a mai hivatalos Magyarország és szellemi, intellektuális és nem intellek-

tuális holdudvara el akar felejtetni? Csak ennyi az egész?

A játék, a módszer ismerős. Ahogy a kormány mondja és gondolja: "Huszon-

három millió román munkavállaló! Tőled veszik el munkahelyed, hát ne adj

magyar állampolgárságot a határon túli rokonaidnak, barátaidnak, apádnak,

anyádnak, testvérednek! Ide jönnek és elveszik a kenyeredet. Wass Albert? Je-

lentéktelen ember, akinek könyveit nem is érdemes olvasni, hisz nekünk, a ma-

gyar kultúra hivatalos képviselőinek sem kell ez a háborús bűnös! És ha vélet-

lenül a kezedbe kerül egy könyve, írása, el ne olvasd, mert sorai gyönyörűsé-

gétől csak a szíved fájdul meg. Csak a könnyeid csordulnak ki, s a végén még

eszedbe jutnak azon őseid, akik vérüket hullatták, életüket adták német és 

Az ünnepi szentmisét követően, a déli harangszó elhangzása után vette

kezdetét szeptember 28-án,  vasárnap az az ünnepség, amelynek során

gróf Wass Albert erdélyi író emlékére szobrot és emlékparkot avattak a

Rákóczi téri,  Újpest-Kertvárosi Plébániatemplom kertjében. A mellszo-

bor felállítását az író születésének századik évfordulóját idézve a Hárfa

és a 107-es polgári körök tagjai  kezdeményezték a wass-i életmű, a

hazához és a nemzethez való ragaszkodása emlékére.

Szobor és emlékkő

Wass Albert emlékére

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
KözéletKözélet
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kiváló színésznő Pásztor Erzsi,

pályafutása során harmadszor

kacagtat és ríkat meg bennün-

ket Orbánné szerepében. Elő-

ször 36 évesen osztották rá a szerepet

Pécsett, de néhány éve láthatjuk már

az IBS színpadán is Schubert Évával

pörlekedni. Itt Újpesten a Turay Ida

Színház viszi színre a sok évtizede

méltán sikeres tragikomédiát, egészen

új szereposztással. Az Ady Endre Mű-

velődési Központ színpadán Pásztor

Erzsin kívül láthatjuk még Tóth Juditot

(Giza), Földi Terit (Paula), Nyírő Beát

(Egérke), Teremi Trixit (Ilus), Konrád

Antalt (Csermlényi) és Pozsgai Zoltánt

(Józsi). Az előadást a tehetséges Őze

Áron rendezi.

Pásztor Erzsi drámai erejét és kitűnő

humorát már sokszor megcsodálhattuk.

Orbánné figurája együtt kínálja mind-

kettőt. Aki látta már, az bizton mond-

hatja: Erzsike nem hagy szemet szára-

zon! A társulat csak néhány előadás

erejéig marad Újpesten, mert később

az ország több részére is utaztatják az

előadást. Nem szabad kihagyni! Már

csak azért sem, mert Pásztor Erzsi most

otthon játszik. 

A művésznővel készült beszélgetést

már láthatták az Újpest Televízióban, de

megtekinthető az ujpest.hu honlapon

is, ahol  szó esett újpesti kötődéséről is:

– Annak ellenére, hogy  a XIII. kerü-

letben lakom, olyan érzésem van, hogy

itt vagyok otthon. Itt születtem, ide

jártam iskolába, itt érettségiztem. A

mai napig Újpestre járok bevásárolni,

óráshoz, piacra, szóval itt bonyolítom

az életemet. Az emberek gyakran le-

szólítanak az utcán vagy a piacon, be-

szélgetést kezdeményeznek, érdek-

lődnek irántam, és ez nagyon jó érzés.

– Hogy telt itt a gyermekkora?

– Az anyukámnak az akkori Aponyi

Albert utcában volt fodrászüzlete. Én az

iskola után egyenesen odamentem, le-

dobtam a táskám, és az udvaron ját-

szottam az ott lakó gyerekekkel. Persze

közben beparancsoltak, és a fodrász-

üzlet sarkában megcsináltam a lecké-

met is. Aztán este az anyukámmal

mentem haza. Imádtam a fodrászüzlet-

ben lenni, és imádtam játszani az ud-

varon a többiekkel. Akkori egyik ját-

szópajtásom, Kovács Ibolya a mai napig

jó barátnőm. Négy éves korunk óta a

legjobb barátságban vagyunk egymás-

sal. Ez is az egyik nagy ajándéka az

életemnek.

Már felnőtt voltam, amikor Újpestről

elkerültem. A kislányom külföldre

ment férjhez, és akkor úgy éreztem,

nem akarok tovább abban a lakásban

maradni. Menekültem. De ma már ha

tehetném, ha módomban állna, vissza-

költöznék. Boldogan jönnék vissza!

A Macskajáték bemutatójára október

18-án kerül sor, de a darabot megte-

kinthetik a nyilvános főpróba napján

is, október 17-én.

– NEMESHÁZI BEATRIX

E groteszk történet főhőse özvegy Orbán Béláné, s a darab valójában az ő véget nem érő vitája, szájaskodó,

alakoskodó, még a hazugságtól sem visszariadó pörlekedése mindenkivel, aki körülveszi: a lányával, a szom-

szédnőjével, Paulával s legfőképpen az ő München közelében élő nénjével, Gizával. Körömszakadtáig harcol,

hogy zűrzavaros, értelmetlen és reménytelen szerelmét ráerőszakolja a világra… Bukásra ítélt küzdelem ez, –

igaz, drágán fizet érte. A győzelem órája már az összeomlás, a kifulladás órája is, öröme inkább csak jelkép,

ahogy egy zászló lobog egy rommá lőtt, kiégett város füstölgő falai fölött. (Örkény István: A Macskajáték elé)

Örkény Macskajátéka az Adyban
A főszerepben: Pásztor Erzsi 

A

tatár, török és orosz, román és szláv elleni harcban. Vérüket és életüket is ad-

ták, ha kellett, hogy az ország megmaradjon, hogy az ország egybe maradjon!

És ne olvasd azért sem, mert még ráébredsz, nem lehetsz közömbös az elsza-

kadt és kisebbségi sorban élő magyarok iránt, mert egy vérből vagyunk, s még

eszedbe jut, hogy csak magunkra, egymásra számíthatunk és senki másra. Ha-

tárainkon innen, és határainkon túl. És még a végén ne adj Úr Isten, netán ma-

gadénak fogod érezni Dsida Jenő sorait:

Mert ha ma, drága baráta-

im, elfejtjük Wass Albertet és

kitörüljük még emlékezetünk-

ből is magyarságát, gondolat-

világát, a magyar közösség

megtartó erejébe vetett hitét,

az összetartozásunkat hirdető

apostoli szavait, már maguk-

tól jönnek a többiek. Holnap

már nem fog számítani, és

megtagadjuk a határon túli

magyarokat, és nem fogunk

sorsközösséget érezni velük és

oláhoknak, tótoknak, rácok-

nak fogjuk nevezni önmagunk

véreit! És a következő nap már

idegenek lesznek a Tiszántúli-

ak, s újabb nap s már idegenek

lesznek a szomszéd városban

élők, s azután a közvetlen

szomszédaink is! És eljöhet az

az idő, amikor e hazában, s e

hazán túl, 15 millió magyar,

egymással körbe véve 15 millió idegenként él, s úgy fogja gondolni, hogy

semmi közünk sincs egymáshoz. S a hatalom, ezután az fog tudni tenni ve-

lünk, amit akar, mert azt akarja, az a célja, hogy azt tehessen velünk, amit

akar! Az a hatalom mely becsapott minket.Az a hatalom, amely reinkarná-

cióját éli! Az a hatalom, amely tolvajoknak, hazugoknak nyújtott és nyújt

menedéket, s lélekben is ugyan úgy kirabol minket, ahogy 1920-ban Tria-

nonban, és 1947-ben Párisban is megtették idegen hatalmak országunkkal.

Az a hatalom, amely hatalmát bizonyítottan nem tudja a közjó érdekében

gyakorolni. Az a hatalom, amely elhagyta, becsapta, lelkileg kifosztotta,

megalázta és megtagadta 2006 decemberében azt a népet, amelyből szár-

mazott! De eszünkben kell, hogy legyen a Magyar zsoltár sorai mindig és

mindenhol:

Wass Albert a miénk. A XXI-ik

század zajló magyar tragédiá-

jának, melyben mindannyian

főszereplők vagyunk, szellemi-

leg ma is élő alakja. A szellemi

kapocs mindazon magyarok

között, akiknek feljajdul a szí-

ve, ha hallja a sorjázódó szava-

kat agyában, szívében, lelké-

ben: Déva, Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Beszterce, Kassa, Beregszász, Ung-

vár, Munkács, Huszt, Székelyföld, Kolozsvár, Arad, Nagyvárad, Brassó, Hunyad,

Temesvár, Szabadka, Újvidék, Eszék, Ruszt, Kismarton.

Vörösmarty 1851-ben egyik versében írta: »Most tél van, és hideg, és hó és

halál.« Valóban, sokan vannak, kik azt akarják, hogy örökre elhiggyük, most

tél van, és hideg, és hó és halál. De mi tudjuk, a tél után mindig tavasz jön, az-

az az élet jön.  És legyünk türelmesek barátaim. Mert addig, már csak guggol-

va is …."

Elindulok, mint egykor Csoma Sándor,

hogy felkutassak minden magyart.

Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,

üljetek mellém!

Magyarok ott a Tisza partján,

magyarok ott a Duna partján,

magyarok ott a tót hegyek közt

s a bácskai szőlőhegyek közt,

üljetek mellém.

Magyarok Afrikában, Ázsiában,

Párisban, vagy Amerikában,

üljetek mellém!

Ti eztán születők s ti porlócsontú ősök,

ti réghalott regősök, ti vértanuk, ti hősök,

üljetek mellém!

Ülj ide, gyűlj ide, népem

s hallgasd, amint énekelek,

amint a hárfa húrjait,

feszült idegem húrjait

jajgatva tépem,

ó, népem, árva népem!

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,

ha téged elfelejtelek!

Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át,

mikor nem téged emleget!

Húnyjon ki két szemem világa,

mikor nem rád tekint,

népem, te szent, te kárhozott, te drága!

KözéletKözélet
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z 1904 évi 120 szám alatt hozott községi képvi-

selőtestületi közgyűlési határozat a legszebb

bizonyossága annak, hogy Ujpest az igazi ér-

demet mindég kellően értékelte- írja  dr. Ug-

ró Gyula, miközben továbblépünk az időben. Ezúttal

ugyanis  a község egyik legrégibb polgára Wolfner La-

jos bőrgyáros a díjazott,”…aki a község felvirágoztatá-

sában mindig tevékeny részt vett, annak fejlődését

lankadatlan szorgalommal elősegítette, jótékonyságá-

val pedig számtalan polgártársának nyomorát évtize-

den át enyhitette, áldásos életének 80-ik évét töltötte:

akkor öt a képviselőtestület a község diszpolgárává vá-

lasztotta." A testület  választását ezúttal sem érte kriti-

ka, hiszen a bőrfeldolgozó timármesterséget kitanulva

1841-ben telepedett le Újpesten Gyula nevű bátyjával

együtt. Díszpolgárrá választásakor Wolfner Lajos 1000

forintot adott át a nagyközség vezetőinek a szegények

segélyezése érdekében. A díszpolgári címet követően

nem sokkal Ferencz József császár és király Wolfner La-

jost „újpesti” előnévvel nemesi címre emelte. (A

Wolfnerek történetünk során két díszpolgári címmel

„gazdagodtak”, ugyanis Wolfner Lajos fia, Tivadar, tíz

évvel apja után, szintén díszpolgárrá választatott.) 

„…1906-ban az igazi hazaszeretet két harcos ka-

tonája előtt hódolt Ujpest község képviselőtestülete

1906 évi július hó 19-én, amidőn Fazekas Ágoston al-

ispánt – aki a lefolyt alkotmányjogi harcban az eré-

lyes kitartás és megfélemlithetetlen bátorság minta-

képe volt Ujpest nagyközség polgárai elismerésének

és rokonérzelmének, továbbá nagyrabecsülésének és

ragaszkodásának jeléül egyhangu lelkesedéssel

Ujpest nagyközség diszpolgárává választottuk." –

olvasssuk tovább dr. Ugró Gyula sorait…

„…Ami Nagyságos Ivánka Pál urat, Pest, Pilis, Solt,

Kiskun vármegyébe bekebelezett váci járás főszol-

gabiráját illeti: aki hazánk alkotmányának megvédé-

sében tüneményszerü magatartásával minden ma-

gyar ember szeretetét s elismerését érdemelte ki,

Ujpest nagyközség díszpolgává választották…" Sze-

mélyükön keresztül közelebb kerültünk 1907-hez a

várossá nyilvánítás idejéhez. Ám hét évig nem keres-

tek, nem találtak jelöltet a díszpolgári címre.

Wolfner Tivadar báró a városi rangra emelt település

első díszpolgára.  Az 1914. június 17-én, ( egy nappal a

szarajevói merénylet előtt, amelyben Ferenc Ferdinánd

esett áldozatul), kelt testületi határozat az első, ami-

kor már a városi képviselőtestület járul hozzá ahhoz az

inditványhoz, amelyben- idézzük továbbra is dr. Ugró

Gyulát, …„dr,. Varázséji Béla – aki tizenhárom ével

később jómaga is díszpolgár lesz – és 200 társa kérel-

mére ül össze a képviselőtestület és dönt Wolfner Ti-

vadar gyáros diszpolgárrá választásáról. Az indít-

ványt a testület egyhangu lelkesedéssel fogadta, és

Wolfner Tivadar urat,városunk szülöttét azon ne-

gyedszázadon  át tartó tevékeny és áldásdus műkö-

déséért melyet Ujpest városának fejlődése és felvi-

rágzása, közintézményeknek létesítése körül kifej-

tett, munkás és áldásdus, a közjóért mindig lelkesülő

életének 50. évfordulója alkalmából az iránta táplált

szeretet, elismerés és bizalom tanújeléül  Újpest vá-

ros diszpolgárává egyhangulag nagy lelkesedéssel

megválasztottuk.

1927-ben tizenhárom évnyi szünet után kerül sor

ismét díszpolgárrá választásra, talán bepótolandó a

sokévnyi kihagyást, hárman a jelöltek: Varázséji Béla

apátplébános, dr. Kis Sándor újpesti ügyvéd, ország-

gyűlési képviselő,számos kulturális, szociális intéz-

mény alapítója, valamint Kollár Miklós vegyészeti

gyáros, volt községi, majd városi képviselő. 

„…1927 évi szeptember 16-án tartott közgyűlés

adta mindenki tudtára, hogy dr. Csik József és társai-

nak javaslatára Ujpest r. t. város képviselőtestülete

nagyságos és főtisztelendő dr. Varázséji Béla Vác

egyházmegyei kanonok Urat, az Ujpesti rom. Kath,

Egyháznak 30 évet meghaladó időn át volt lelkipász-

torát egyhangulag és nagy lelkesedéssel megválasz-

totta diszpolgárnak. 

Ugyanekkor dr. Ugró Gyula és társainak

inditványára a képviselőtestület dr. Kis Sándort is

diszpolgárrá választotta. Még ugyancsak  ebben az

évben Kollár Miklós gyárost is…”

„…1928-ban Major Gyula és társai  inditványt ter-

jesztenek a testület elé, hogy dr. Vass József m.kir.

népjóléti és munakügyi minisztert Ujpest r.t. város

diszpolgárává választassék meg, mert Vass Jóuzsef

miniszter 1922-1925 években az ujpesti szegény la-

kosság részére a téli inségenyhítő akció keretében

300 felnőtt és 500 iskolás gyermek olcsó, vagy díjta-

lan ebédeltetését tette lehetővé. A nyomorgó lakos-

ság részére több vagon burgonyát és tüzelőanyagot

is adományozott Ujpestnek. Ruhával, cipővel segí-

tette az ujpestieket oly módon, hogy a cikkeket a be-

szerzési ár egyharmadáért adta a városnak.. Az

1923-iki árviz pusztításakor a miniszter  volt az első,

aki a segélyezést Ujpesten meginditotta és nag-

yarányu pénzadományokon kívül élelmiszereket, ru-

hát, cipőt, fehérneműt szállíttatott – olvassuk az

Ujpest monográfiában, és találunk újabb példát arra,

hogy valakit országosan is elismert tevékenysége és

a helyiek nagyrabecsülése emeli be az újpesti dísz-

polgárok sorába.

„Az 1930-ik évben a képviselőtestülethez dr. Ko-

vács János és társai, képviselőtestületi tagok indít-

ványt nyujtottak be,– idézzük dr. Ugró Gyula könyvé-

ből tovább, hogy dr. Preszly Elemért, Pest, Pilis Solt

Kiskun vármegye főispánját, egyhangúlag és nagy

lelkesedéssel Ujpest megyei város diszpolgárává vá-

lasztották„  „…hogy ezzel a  város közönségének örök

háláját, elismerését és köszönetét kifejezésre jurt-

tassa azért a megértő támogatásért, amellyel a vá-

rost fejlődésre irányuló törekvéseiben segítette s

azért a megbecsülhetetlen értékű munkálkodásért,

amellyel ugy a  vármegye, mint a város területén a

politikai és társadalmi békét biztosította.” Dr. Preszly

Elemér főispán  volt ugyanis az, akinek hivatali műkö-

dése során vált Ujpest megyei jogú város, majd na-

gyon sok segítséget adott a város fejlődéséhez. 

1939-ben Pállya Celesztin képzőművész zárja össze-

állításunkban a díszpolgárok sorát, „akivel” a Polgár-

mesteri Hivatal régi városházi irodáiban járva ma is ta-

lálkozhatunk. Festményei – amelyet a család a  városra

örökül hagyott – a hivatal irodáinak falát díszítik. A Ge-

novában születetett, majd a bécsi Művészeti Akadémián

és a müncheni Festő Akadémián tanult fiatalember

1887-ben lett Benczúr Gyula tanítványa, majd 1891 től

rendszeresen állít ki tárlatokon. Képei újpesti – például

– piaci életképeket, csendéleteket, portrét ábrázolnak.

Korának polihisztoraként is ismert, hangszerkészítőként

hegedűt készített, 1890-től, egészen 1948-ban bekö-

vetkezett haláláig Újpesten lakott… – B. K.

Újpest 168 éves története során elismeréssel adózott azoknak, akik segítették a település

fejlődését, a kitűzött célok elérését. A legrangosabb elismerés a múltban és a jelenben

egyaránt – immár három évszázadot is átölelve az időben- a díszpolgárság.  Újpest

nagyközség először 1887-ben választott díszpolgárt, azaz már az első alkalommal hármat is,

mint az oklevelek szövegéből is kitűnik, hogy „hálájának adóját” lerója. A második

világháború előtt, 1939-ben szakadt meg 54 évnyi időtartamra a cím adományozása. 1993-

ban, már Újpest Önkormányzata a díj alapítója és adományozója. Augusztus végi lapszá-

munkban elkezdett  sorozatunkban városrészünk  1887 és 1901 közötti díszpolgárairól írtunk

dr. Ugró Gyula Magyar Városok monográfiája sorozatban megjelent Ujpest kötetének fel-

használásával. Sorozatunk második részében az időben 1904–1939-ig haladunk. 

„Áldásdús működésért, tüneményszerü magatartásért...”

Díszpolgárok, Újpestért II. rész

A

MúltidézőMúltidéző

Dr. Preszly Elemér

Wolfner Lajos
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– Szüleim, nagyszüleim, bár szeret-

ték a művészetet, nem ezt választották

hivatásul; számomra azonban már egy-

értelmű volt, hogy a Képző- és Iparmű-

vészeti Gimnáziumba jelentkezem, ahol

alkalmazott grafikus szakon végeztem –

mesélte Somos Zsuzsa. – Gyerekként

állandóan rajzoltam; a szüleim pedig

mindenben segítettek és támogattak.

Érdekes, hogy távolabbi rokonaim,

unokatestvéreim között mára többen is

az alkotás mellett döntöttek: rajztaná-

rok, belső építészek, nyomdai grafiku-

sok lettek… Kirakatrendező- és deko-

ratőrképzésen is részt vettem, majd a

reklámgrafika területével foglalkoztam.

Ez a terület a hatvanas években még

csak bontogatta szárnyait, de rendkívül

izgalmas munkákban vehettem részt:

installációkat készítettem, kirakatok

arculatát terveztem. 

Mikor került a Pannónia Filmstúdi-

óba?

– Fiam születése után, 28 éves ko-

romban. Gyerekkönyv-illusztrálás,

rajzfilmkészítés volt a feladatom. Bol-

dog vagyok, hogy a Frakkot, a Vukot,

vagy a János vitézt, melyekben én is

közreműködtem, a mai gyerekek is na-

gyon szeretik. Kevesen tudják, hogy

mekkora munkát jelentett akkoriban a

rajzfilmkészítés: egy tízperces filmen

húsz ember közel fél évig dolgozott...

Időközben visszatértem a művészet-

hez is, Szunyoghy András javaslatára

beléptem az Altamira Művészkörbe,

amely a természetábrázolás gyakorlá-

sához adott teret. Közben persze első-

sorban édesanya és feleség voltam…

Nagyon büszke vagyok a férjemre, és a

két tehetséges gyerekemre: Zoltánra és

Ildikóra. Zoltán sikeres ügyvéd lett, Il-

dikó pedig mintha az én utamat járná:

alkalmazott grafikusként végzett, art

director-ként dolgozott; most főállású

édesanya, és rajzot tanít Újpesten. De

úgy látom, nagyobbik unokám, Hanna

is örömmel veszi kézbe a ceruzát...

A művészkörben eltöltött időszak vit-

te el újra az alkotás irányába? 

– A filmstúdió megszűnése után

kezdtem újra intenzíven festeni, csupán

a magam örömére, hiszen addig - a fo-

lyamatos illusztrációs munkáim és az

otthoni teendőim mellett – kevesebb

időm és energiám volt alkotni. Nem is

emlékszem, hogy kezdtem el, egyszer

csak „megtörtént”, megszületett az el-

ső festményem… Művésztelepekre

kezdtem járni, tájakat, természeti szép-

ségeket festeni. Az első kiállításom al-

kotásaiban már a múltba tekintettem

vissza: roppant fontosnak érzem

ugyanis a hagyományok, a családi

örökség ápolását, és vonz a régmúlt. A

lakásomban, régi bútoraimban, emlé-

keimben tovább élnek elődeim, ezért

kutatni kezdtem a századforduló törté-

neteit. Az utóbbi három évben már a

portréábrázolásban is megtaláltam ön-

magam. 

Talán ezért is lehetett könnyű gondo-

latban és érzésekben visszamenni

Babits korába? 

– Biztosan számított. Rengeteg Ba-

bits-kötetünk van, szeretem és jelen-

tősnek tartom a művészetét, a gondola-

tait és azt a környezetet, miliőt, amely

őt körülvette. Túlzás nélkül mondom: jól

is ismerem. Legalább fél évig készültem

a kiállításra: formálódott bennem a Ba-

bits-kép, elmélkedtem, gondolkod-

tam… belebújtam a bőrébe, az életébe,

a gondolataiba. 

Pállya Celesztin-díjjal ismerték el az

idei pályázatra érkezett Babits-alko-

tásait. Mit jelentett ez Önnek?

– Nemcsak a díjnak örültem, hanem

annak is, hogy számtalan országos pá-

lyázat után a saját környezetemben is

elismertek. Jókor és jól jött ez a díj. El-

ismerték a múltamat, a jelenemet,

ugyanakkor motivációt kaptam a foly-

tatáshoz is. Talán régóta dédelgetett ál-

momat is megvalósítom: szeretnék ren-

dezni egy olyan kiállítást, ahol női fes-

tők munkáit állítanánk ki. Azt gondo-

lom, a gondolkodásunk, az empátiánk,

az érzelmünk a műveinkben is visszakö-

szön, hiszen a művészi „szerep” mellett

nők, családanyák, feleségek, barátok és

barátnők is vagyunk, néhányan már

nagymamák is… Boldog lennék, ha

mindezt megmutathatnánk a közönség-

nek is. – P. K.

Idén is meghirdette Újpest Önkormányzata a Pállya Celesztin képzőművészeti pályázatot: a beérkezett

alkotások Babits Mihálynak, a 125 évvel ezelőtt született költőnek, polihisztornak,  egykori újpesti gim-

náziumi tanárnak állítottak emléket. A szakmai zsűri Somos Zsuzsa grafikusművész alkotásait díjazta az

első hellyel. A művész álma, egy kiállítás női festőkre hangolva.

Művész és édesanya

Babits-kép, női szemmel

InterjúInterjú
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napirendek tárgyalása előtt dr. Derce Tamás

polgármester Újpest jelen lévő két Díszpolgá-

rát, Blázy Lajos evangélikus lelkészt, valamint

Göröcs János labdarúgót köszöntötte, majd

bizottsági cserékről döntött a testület. Egyhangúlag el-

fogadták – az SZDSZ javaslatára – Herczeg Krisztián je-

lölését a Gazdasági Bizottságba, Varga Judit delegálását

a Közművelődési és Oktatási Bizottságba; valamint Ko-

vács Pétert a Városfejlesztési, Gergely Józsefnét a Köz-

biztonsági, Ficsor Ferencet a Káposztásmegyeri Telepü-

lésrészi Önkormányzat tagjának választották meg. A Job-

bik Magyarországért Zelenák Mátét javasolta a Közbiz-

tonsági Bizottság tagjának. Ezután a napirendek tárgya-

lása következett, elsőként dr. Derce Tamás polgármester

előterjesztéséről szavaztak a képviselők. A Közép-ma-

gyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője

törvényességi észrevételt nyújtott be a képviselő-testü-

let egyik rendelete kapcsán, mely a közművezetékek lé-

tesítésének és elhelyezésének egyes feltételeiről szólt.

Az észrevétel a támadott rendeletet építésügyi hatósági

szempontból vizsgálta, azonban a rendeletben elsősor-

ban városképvédelmi és környezetvédelmi előírások sze-

repelnek – ez viszont önkormányzati ügynek minősül. A

testület nem értett egyet a hivatalvezető észrevételével.

VÁROSCÍMER – VITÁK KERESZTTÜZÉBEN

Ezt követően az önkormányzat 2008. évi költségvetésé-

ről szóló rendeletének I. féléves végrehajtását tárgyal-

ták. Dr. Trippon Norbert (MSZP) alpolgármester előter-

jesztésében tájékoztatta a testületet az önkormányzat

költségvetési előirányzatainak időarányos alakulásáról,

a tartalék felhasználásáról, a hiány, vagy többlet össze-

gének, illetve költségvetésének alakulásáról. A beszá-

moló az eredeti, illetve a módosított költségvetési elői-

rányzatokat is tartalmazta. Az alpolgármester elmondta,

hogy a számok csak az első fél évet mutatják, azóta sok

intézmény bevétele változott. A kiadási oldalt javítja az,

hogy jól alakultak az önkormányzat kamat- és árfolyam-

bevételei, illetve a Főtér pályázatra szánt 300 MFt-ot

csupán jövőre használják fel. A nehézségekről is szó

esett: nyáron sok épület- és útfelújítás történt, mely a

kiadásokat növelte. Szalma Botond (KDNP) képviselő

elmondta, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

nem fogadta el az UV Zrt. és a Gazdasági Intézményről

szóló beszámolót. Végül az előterjesztést 20 igen, 4

nem, 6 tartózkodással a elfogadták.  

A harmadik napirendi pont, mely az egyik legna-

gyobb vitát szülte, Újpest címerének egyes épületek

homlokzatán történő elhelyezéséről szólt. A Berényi

András főépítész által kidolgozott koncepció szerint a

címereket több közterületen, illetve a város arculatát

meghatározó elemeken – intézményeken, lakóépüle-

teken, nagy tömeget befogadó kulturális- és sportlé-

tesítményeken, kiemelt útszakaszokon, magasabb

épületeken stb – helyeznék ki. Az előterjesztő, dr.

Trippon Norbert kiemelte, hogy Újpestet erős lokálpat-

riotizmus jellemzi. Wintermantel Zsolt (Fidesz) úgy

vélte, hogy fontosabbak a működő intézmények, mint

az épületen lévő címer, utalva ezzel a bezárt Szülőott-

honra. A szándék nemes lehet, folytatta a képviselő, ha

nem erőltet, hanem segít, és lehetőséget ad a döntésre,

ezért Wintermantel Zsolt módosító javaslatot ajánlott,

melyben javasolta a kötelező címerelhelyezés és a bün-

tetés eltörlését. Szalma Botond (KDNP) hozzátette: ke-

vés pénze van az Önkormányzatnak az utcanévtáblák ki-

cserélésére, és a címerek kihelyezésére. Dr. Trippon Nor-

bert elmondta, hogy nem az állampolgárokat, hanem a

befektetőket kötelezné elsősorban a címer kihelyezésé-

re, ők viszont az ügy mellett állnak. Wintermantel Zsolt

módosító javaslatát nem fogadta el a testület, az alapja-

vaslat mellett 20 képviselő igennel, 9 nemmel szavazott.  

KESERŰ KÓRISME A KÁROLYI KÓRHÁZRÓL

Ezt követően új rendeletet fogadott el a képviselő-tes-

tület a piacok és vásárcsarnokok működésével kapcso-

latban. A dr. Trippon Norbert alpolgármester által elő-

terjesztett rendelet érinti a helypénz kérdését, a hulla-

dékkezelésre vonatkozó térítési díjakat, az üzletnek

nem minősülő árusítóhelyek hasznosítását, az üzemel-

tető kötelezettségeit, és az árusítási rendet is. Átlátha-

tóbbá válik a piac működési rendje, és igazságosabbá a

költségnemek megosztása. A rendeletet a testület egy-

hangúlag fogadta el.

Dr. Derce Tamás terjesztette elő a Károlyi Sándor

Kórház és Rendelőintézet részére vissza nem térítendő

támogatás nyújtásáról szóló határozatot. Az egészség-

ügyi struktúra átalakítása osztályok megszűnését és az

aktív ágyszámok csökkenését eredményezte, ez pedig a

működési költség megvonását, így a beruházások befe-

jezése, és a fontos műszerek beszerzése nehézségbe

ütközik. Az Önkormányzat a 2008. évi költségvetésének

tartalékaiból az alábbiakat finanszírozza: a Városi Kór-

ház Nővérszállójában lévő szobák befejezése, a Köz-

ponti Intenzív Osztálynak őrző monitor vásárlása, a

laparoscopos műtétekhez szükséges eszközök beszer-

zése, valamint orvosi helyiségek kialakítása és gyógy-

torna lehetőségének megteremtése, összesen 25 millió

forint értékben. Elsőként Pajor Tibor (Jobbik Magyaror-

szágért) jelezte, hogy nem az önkormányzat, hanem a

főváros feladata és kötelessége volna segítséget nyúj-

tani. A képviselő javasolta továbbá (elsősorban az

MSZP-frakciónak), hogy a 25 millió forintot egészítsék

ki 130 000 Ft-tal, amely az Újpesti Napló egyszeri fél-

oldalas hirdetését fedezi. A képviselők 14 igen, 15 nem

mellett nem fogadták el ezt a javaslatot. Dr. Hollósi An-

tal (Fidesz), a Károlyi Kórház főorvosa orvostársai és

betegei nevében megköszönte az anyagi támogatást.

Elmondta továbbá félelmeit, miszerint a kórház rossz

helyzete miatt felmerült a bérek vagy a létszám csök-

kentése is. Nagy István (Fidesz) alpolgármester hozzá-

tette, hogy a korábban folyósított 400 millió Ft hitelt

véleménye szerint a Kórház nehezen, vagy egyáltalán

nem tudja majd visszafizetni. Ezután ismét Szalma Bo-

tond képviselő kért szót. Úgy vélte, Újpest Önkormány-

zata túl sok feladatot vállal át a fővárostól, illetve arra

kérte az MSZP-frakciót, hogy tájékoztassák a kormányt

a kialakult helyzetről. Szalkai István (MSZP) képviselő

erre úgy reagált, hogy a testületben eddig egyetértés

volt a kórházzal kapcsolatban; fontosnak tartja tovább-

ra is az alapos közös munkát. Végül dr. Derce Tamás

mondta el véleményét, miszerint ha más vezetné a fő-

várost, a kórház megmenekülhetne. Az alapjavaslatot

egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület.

KÖZELEDŐ KARÁCSONY

Dr. Trippon Norbert alpolgármester előterjesztést nyújtott

be a Duna-part és a Farkaserdő megtisztítása tárgyában ki-

írt egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról. A megadott

határidőre három ajánlat érkezett, az elbírálás szempontja a

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Ennek ér-

telmében nyertesnek a Magyar Kőris Kertészeti és Szolgál-

tató Kft.-t hirdették ki nyertesnek, a következő legkedve-

zőbb ajánlatot a Pannon Park Forest Kft. adta. 19 igen, 1

nem, 10 tartózkodással az előterjesztést elfogadták. 

Újpest Önkormányzata minden évben karácsonyi

csomagot oszt szét szociálisan rászorulók között aján-

dékutalványok formájában, így a 2008-as évben is,

melynek beszerzésére idén is egyszerű közbeszerzési

eljárást indítottak el. A benyújtási határidő november 3,

10 óra. Az ajánlati dokumentáció az aljegyzői titkársá-

gon tekinthető meg. Dr. Trippon Norbert előterjesztését

elfogadták a képviselők.  

A testület ezután – dr. Trippon Norbert alpolgármes-

ter előterjesztésében – a volt Bródy Gimnázium üresen

álló épületének hasznosítását tárgyalta. Az övezet váro-

sias, zártsorú beépítésű városközponti terület besorolá-

sú, viszont az ingatlanon jelenleg országos műemlékvé-

delem alatt álló épület áll, mely nem bővíthető és nem

építhető át. Lehetőség van azonban a József Attila utca

felőli fronton az épületegyüttes fejlesztésére úgy, hogy

az illeszkedjen a meglévő műemléki épülethez. A hasz-

nosításhoz legcélszerűbb az épület értékesítése, mely

többfordulós pályázat útján történhet. Az ingatlanbecs-

lés alapján az ingatlan összesített bruttó értéke több

mint 497 millió Ft. Wintermantel Zsolt (Fidesz) azt java-

solta, hogy ha a legmagasabb ajánlott vételár nem érné

el a becsült összeget, az Önkormányzat a pályázatot

nyilvánítsa érvénytelennek. Az alpolgármester úgy vél-

te, nem szükséges most a módosítás. A testület 12 igen,

17 nem arányban szintén úgy döntött, hogy módosítás

nélkül szavaznak az előterjesztésről, majd 20 igen, 1

nem, 9 tartózkodással elfogadták a javaslatot.   – P. K.

(A TOVÁBBI NAPIRENDEKRŐL A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMUNKBAN OLVASHATNAK.)

Támogatás a Károlyi kórháznak
Szeptember 30-án 17 órai kezdettel tartot-

ta soron következő ülését Újpest Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete. 

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  október  4.
Testületi hírekTestületi hírek

A
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INGATLANT ELAD
�� Eladó a II. ker. MAMUT közelében 166 m2-es lakás,
mely egy szinten 6,5 szobás, újszerű, nagyon világos,
korszerű fun-coil hűtés-fűtésű (minden helyiség szabá-
lyozható), magas emeleti liftes, riasztós, páncélajtós,
Két generációnak is alkalmas, de nagyon sokféle funkci-
óra, csendes tevékenységre is megfelelő! Irányár: 450
ezer Ft/m2 + garázs. Tel.: 06-20-451-9362

�� Újpesti 54 m2-es, 2 szoba, gardróbos, gyönyörűen napos
konyhás, erkélyes, 6. emeleti lakás a Kassai utca elején, ki-
váló közlekedésű helyen eladó. Vízórás, rácsos, új radiátoros,
redőnyös. Irányár: 10,74 MFt Tel.: 06-30-652-5069

�� Tulajdonostól eladó IV. Attila utca 79., földszint 25., víz-
órás, parkettás, gázkonvektoros, zárt parkra néző téglából
készült lakás, 36 m2 előszoba, konyha, szoba WC, kamra,
fürdő + pince. Irányár 7,7 MFt. Tel.: 06-70-244-9635

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

telken eladó. Ár: 49 MFt. Tel.: 06-30-921-3154

�� 54 m2, I. emeleti, erkélyes, 1+ 2 fél szobás panel igé-
nyes vevőnek eladó. Metróhoz közeli, forgalom nélküli
nyugodt környék, zöldövezet, gyerekekkel ideális.
Irányár: 11 980 000 Ft. Tel.: 06-30-954-6933 

�� ELADÓ Újpest kertvárosában, 5 lakásos társasházban,
új építésű, nettó 78 m2-es klímás, riasztós tetőtéri lakás
gépkocsi beállóval és tárolóval. Irányár.: 26,5 MFt. Tel.:
06-30-249-2206

�� Tulajdonostól eladó újpesti, igényesen felújított 54
m2-es panellakás, világos konyhás, külön WC-s, 2 db
külön bejáratú szobával, 12,6 M Ft-ért. Közvetítők ne ke-
ressenek. Tel: 06-30-462-5223

�� Káposztásmegyeren, a Nádasdy utcában, négyemele-
tes, cseréptetős ház első emeletén, kiváló fekvésű, 82
m2-es, 3 szobás, 2 erkélyes lakás tulajdonostól eladó.
Ára: 16,9 MFt. Tel.: 06-30-350-7842

�� Pomázon, full panorámás, 647 m2-es telken 2001-ben
épült, újszerű, 2 szintes, összkomfortos családi ház el-
adó. Akár 2 család részére is alkalmas. Irányár: 58 MFt.
Tel.: 06-20-925-2042

�� Újpesten Ugró Gyula soron, tulajdonostól eladó 49
m2-es 2 szobás, nagyerkélyes, 5. emeleti öröklakás, nem
panel. Tömbfűtés, fűtés lezárható. Gyönyörű kilátás. Ár:
13,2 MFt. Tel.: 06-28-369-552

�� Eladó Újpesten, Görgey utcában, 2 és fél szobás, 86
m2-es, erkélyes, I. emeleti, világos, egyedi fűtésű,  pol-
gári lakás. Ár: 20 MFt.  Tel.: 06-30-342-1134

�� Káposztásmegyeren, négyemeletes ház 2. emeletén,
84 m2-es, 3 szobás, hallos, étkezős konyhás, erkélyes la-
kás tulajdonostól eladó. Irányár: 14,4 MFt Tel.: 06-20-
398-5164, 06-30-415-2458

�� Eladó Újpesten, a Berda József utcában, 71 m2-es, 2,5 szoba
hallos, VIII. emeleti lakás 11 millióért. Tel.: 06-30-543-2107

�� Újpest központjában, 35 m2-es, másfél szobás, vilá-
gos konyhás, parkra néző, keleti tájolású, teljesen felújí-
tott, VI. emeleti panellakás 2008. decemberi költözéssel
eladó. Ár: 9 050 000 Ft. Tel.: 06-30-962-8590

�� Zsámbékon, téliesíthető, kétszintes, komfortos faház, nya-
raló ház alappal, nagy terasszal, sok gyümölcsfával, szőlővel
stb. (vezetékes víz, fúrt kút) eladó vagy budapesti lakásra cse-
rélhető. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 06-30-844-4807

�� Újpesten, a Szigeti József utcában, 30 m2-es, erkélyes,
II. emeleti garzonlakás, négyemeletes házban eladó. Tel.:
06-20-374-9174

�� XV. kerületben, Bethlen Gábor utcában, 1 szoba+kony-
ha, galériás, beépített teraszos, földszinti, előkertes kis
lakás eladó. Tel.: 06-20-335-9009

�� Újpesten, a Szigeti József utcában 1+3 szobás, étkezős,
nagyon jó beosztású, két franciaerkélyes, magasföldszin-
ti, klímás lakás eladó. Tel.: 06-20-374-9174

�� IV. Árpád úton, a 3-as metró Városkapu megállójának
közelében régi, téglaépítésű, liftes társasház III. emeletén,
63 m2-es, 1+ 2  1/2 szobássá alakított, egyedi kialakítású,
igényesen felújított, távfűtéses öröklakás  eladó. Irányár:
15,3 MFt. Tel.: 369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. Pöltenberg utcában, 400 m2-es összközműves telek-
részen, 100 m2-es, 3 + félszobás, dupla komfortos családi
ház nagy terasszal, gépkocsi tárolóval eladó. Eladási ár:
27,5 MFt. Tel.: 369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. ker. Munkásotthon utcában, 2000-ben épült társas-
ház földszintjén 74 m2-es, 2 utcai bejárattal rendelkező, 3
iroda, – üzlethelyiségből, konyhából, szociális blokkból ál-
ló egység (kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre
egyaránt alkalmas) tulajdonjoga eladó. Irányár:  21,5 MFt.
Tel.: 369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. Berda József utcában, X. emeletes panelház III.
emeletén, 53 m2-es, 2 szobás, gardróbszobás, erkélyes,
felújított  (új konyhabútor, műanyag ablakok, parketta,
redőny) összkomfortos öröklakás eladó. Eladási ár: 11M
Ft. Tel.: 369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. Szigeti J. utcában, a Víztoronynál, X. emeletes panel-
ház IX. emeletén, 36 m2-es, 1,5 szobás, igényesen felújí-
tott, társasházi öröklakás eladó. Tel.: 06-20-944-0647

�� XIII. Tisza utcában, Újlipótvárosban, a 3-as METRO
Dózsa György úti megállójától 300 m-re, irodának is al-
kalmas, 3 emeletes, felújított, téglaépítésű társasház
földszintjén, 47 m2-es, 2 egybenyíló szobás, alacsony
rezsijű, csendes, jó közlekedésű, összkomfortos örökla-
kás pincei tárolóval eladó. Tel.: 06-20-944-0647

�� Újpesten négy emeletes házban, földszinti, kettő szo-
ba hallos, műszakilag is felújított öröklakás 12,5 MFt-ért
tulajdonostól eladó. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel.: 06-
30-971-0606

�� Új építésű társasházban eladó egy belső kétszintes
lakás. Bruttó 138 m2, 2+3 fél szoba, duplakomfort, nagy
erkély. Irányár: 34,9 MFt Tel.: 06-20-359-4366

�� Újpesten Liszt-Berzeviczy sarokházban, téglaépítésű,
cirkós, földszinti, kertkapcsolatos, újépítésű, 70 m2-es
lakás 350 000 m2 áron eladó. Tel.: 06-20-386-0232

INGATLANT KIAD
�� Újpesten a Juharliget lakóparkban kiadó 2 szobás, 42
m2-es előkertes lakás. Tel.: 06-20-981-2370

�� Kiadó hosszútávra 2 szobás, felújított, bútorozott csa-
ládi ház Újpesten, csendes részen. Saját kert, kocsibeálló,
háziállat nem hozható. Nemdohányzónak. 100 eFt + re-
zsi/hó + kaució. Tel.: 06-20-340-5335

�� Kiadó Újpesten 3 metró végáll. Közel, másfél szobás,
45,5 m-es lakás I. emeleti, bútorozatlan 2008. 10-tól. Tel.:
este 18 h. után. Tel.: 338-6087

�� Újpesten, az uszoda mellett, jó közlekedéssel, külön-
bejáratú, bútorozott albérleti szoba megbízható, nem do-
hányzó hölgy részére kiadó, 38 ezer forint/hó rezsivel.
Tel.: 06-30-454-1524

�� Újpesten Szondi utcában, kb. 10 m2-es zárható helyiség
garázsnak vagy raktározásra, tárolásra hosszú távra kiadó.
Tel.: 230-0226 este vagy hétvégén érdeklődni lehet.

KIADÓ LAKÁST KERES
�� IV. kerületben 2,5 szobás kiadó lakást keresek. Tel.:
06-20-520-5625

GARÁZS KIADÓ
�� Garázs kiadó Káposztásmegyeren autónak, motornak,
tárolás vagy raktár céljára. Közvetlen kihajtás a főútra!
Tel.: 06-70-339-5461

�� Kiadó garázs. Utcai, önálló, 16 m2, József A. u.-i tár-
sasházban. Hosszútávra. Tel.: 06-20-361-8520

GARÁZS ELADÓ
�� IV. kerület Ugró Gyula soron, zárt udvarban, 18 m2-es
garázs eladó. Kiváló hőszigetelő YTONG-ból, önálló vil-
lannyal. Tel.: 230-9515

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
�� Újpesten az Árpád úton metróhoz közel, kitűnő állapo-
tú, 125 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-20-337-4517

BÚTOR
�� Költözés miatt eladó szép állapotban lévő kétszemélyes,
két részben kihúzható, plüss, óarany színű rekamié a hoz-
závaló 2 db fotellal és egy puffal. Tel.: 06-30-910-4807

OKTATÁS
�� Angol korrepetálást vállal felsőfokú nyelvvizsgával ren-

delkező angol szakos egyetemista. Elérhetőség: 06-

20/803-9347

�� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vállalja

matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Honlap cím:

www.zrob.hu. Telefon:  06-30-572-7416

�� Magas színvonalú német oktatás Káposztásmegyeren,

évtizedes tapasztalattal rendelkező tanártól. Érettségire

és bármilyen típusú nyelvvizsgára felkészítést vállalok.

Tel.: 230-5607, 06-20-216-7801, 06-20-988-9920 és

06-30-472-7142

�� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten. Nyelv-

vizsgára, érettségire való felkészítést, korrepetálást,

felzárkóztatást. Dolgozatírások előtt esetenkénti felké-

szítést is. Tel: 06-30-403-6244, Este: 417-3005

�� Magyar-történelem szakos tanár korrepetálást,

érettségire való felkészítést vállal korrekt áron. Tel.: 06-

20-290-8133

�� Újpesti logopédus beszédhibák javítását, írás-olvasás

és számolási zavarok megszüntetését, illetve megelőzősét

vállalja 5 éves kortól. Tel.: 3693-462, 06-30-416-3282

�� Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások

részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz me-

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

�� Angoltanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára, kétszintű

érettségire tematikus egyéni felkészítés Újpest-Központ

közelében. Tel.: 06-70-633-0150

�� Angolt tanítok, korrepetálok, nyelvvizsgára felkészí-
tek nagy gyakorlattal. Telefon: 06-30-463-6694

�� Hangképzést tanít tapasztalt magánének tanár és zene-
terapeuta, kezdő és haladó énekeseknek, rugalmas időbe-
osztással Újpest-Városkapunál. Telefon: 06-30-390-4937

�� Matematika-fizika korrepetálást vállalok. Házhoz
megyek. Tel.: 06 1 28-388-433, 06-70-554-1395

�� 22 éves, főiskolát végzett lány általános iskolás diá-
kok matematika korrepetálását vállalná. Elérhetőségek:
06-20-493-3173, lovay.n@gmail.com

�� 8-18 éves gyermekek tantárgyi korrepetálása disz-
funkciók (diszlexia, diszkalkulia stb.) terápiája, tanulási
nehézségek oldása, figyelem emlékezet fejlesztése. Ma-
gántanulók sikeres vizsgákra való felkészítése rugalmas
időbeosztással. Telefon: 230-6425, 06-20-521-6367

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

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

�� 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: 230-76-69

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

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

�� Oláh Lajos nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javítást is.
Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759

�� Konténeres sitt és szemétszállítás 4-6-8 m3-es lehajt-
ható konténerekkel. Tel: 06-30-944-1106, 409-0933

ÁLLÁST KERES
�� Takarítás: leinformálható asszony lakástakarítást vál-
lal. Heti, kétheti folyamatos munkára, precíz, megbízha-
tó. Tel.: 06-70-250-5529, vagy esti órákban: 369-7533

ÁLLÁST KÍNÁL
�� A Könyves Kálmán Gimnázium, 1043 Budapest, Tanoda
tér 1. keres 1 fő udvari munkást 6 órás munkakörbe. Érdek-
lődni személyesen, vagy a 369-3388 telefonszámon lehet.

�� Kitartó, szorgalmas, MLM-ben jártas munkatársakat ke-
resek vezetőnek amerikai céghez. Tel: 06-20-920-4050

�� Budakalászi kereskedelmi kft. keres főállásban zöldség
osztályára áruátvevő-csomagoló munkatársakat azonnali
kezdéssel. Saját gépkocsi előny! Önéletrajzokat a
gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-mail címre várjuk.

�� Budakalászi kereskedelmi kft. keres főállásban árufeltöl-
tő-pénztárosokat, áruátvevőt, és targoncavezetőket azonnali
kezdéssel. Önéletrajzokat a gm20.szemelyzeti@metro.co.hu
e-mail címre várjuk.

�� Budakalászi kereskedelmi kft keres főállásban dekoratív,
jó kommunikációs készséggel rendelkező vevőfogadó vevő
fogadó munkatársat. Önéletrajzokat a gm20.szemelyzeti
@metro.co.hu e-mail címre várjuk.

�� Számítástechnika szakos tanárt alkalmazna egész vagy fél
állásban, esetleg óraadóként budapesti általános iskola.
Tel.: 06-30-491-2843

�� Takarítót keres fél állásban délutáni műszakra belvárosi
iskola. Tel:.06-1-332-6355

�� A  Szent Anna Katolikus Óvoda keresztény, vallását
gyakorló főiskolai végzettségű óvodapedagógust keres.
Tel.: 369-0962

�� IV. kerületi ingatlaniroda értékesítőket keres! 
Jelentkezéseket, fényképes önéletrajzokat az 
adrienn.-@freemail.hu e-mail címre várjuk!

ÉTKEZTETÉS
�� Az Újpest Kórház élelmezése vállal külső étkeztetést normál
és diétás formában is. Ezen étkezést igénybevevőket ingyenes
diétás tanácsadással tudjuk segíteni, minden diétára kiterje-
dően. Bővebb információt az Élelmezési osztály vezetője, dié-
tát érintően a vezető dietetikus tud adni. Tel: 369-8047

VEGYES
�� Eladó 2 db vadonatúj fosztott pehelypaplan, brokát se-
lyemhuzattal, kézi tűzéssel, óarany és gyöngyszürke se-
lyemmel, költözés, helyhiány miatt. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-30-605-7038

�� Kárpótlási jegyet legmagasabb áron vásárolok. Azonnali
készpénzfizetés. Telefon: 06-20-575-1411, 334-2620

�� Oriflame csoportomba ingyen belépés! Szept. 8-tól.
Rendelések esetén 30% azonnali haszon és 

40 000 Ft-os ajándékcsomag. Tel.: 369-0642 du. 14-15-
ig. Mobil: 06-30-329-2364

�� A Csokonai Gimnázium (1046 Bp., Bőrfestő u.5-9. tel.:
380-7170) tornaterme kibérelhető sportcsoportok szá-
mára. Kérjük az érdeklődőket, hogy minél előbb jelentkez-
zenek, mert a szabad időpont korlátozott. Terembérléssel
kapcsolatban a gazdasági irodában adnak felvilágosítást.

�� Eladó egy 3 fm-es szürke márványmintás konyhai
munkapult tartozékokkal, melyben beépíthető, 4 főzőla-
pos kerámia főzőlap hely kialakítva és a hozzátartozó ke-
rámia főzőlap, Whirlpool márka, 1 Whirlpool légkeveréses,
csúszósínes villanyütő, s a hozzá tartozó 3 részes 2 mély-
medence+csöpögtető tálcás 120x50-es rozsdamentes
Blanco mosogató. Alig használt, kifogástalan állapotban.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-30-605-7038

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

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

UTAZÁS
�� Bécs-Schönbrunn, Gráz-Eggenberg, Krasznahorka-
Betlér, Szlovákiai barlangok, Száztornyú Prága,
Csokoládéország-Parndorf, Advent Bécsben, Grázban,
Máriazellben, Szilveszter Szovátán Erdélyben. Pataki Edit
239-2281.

BÚTOR
�� Eladó egy görgőkön mozgatható, fekete, tv tartó szek-
rény, videó, dvd-polccal, forgatható felsőrésszel. Alatta
hajlított, mágneszáras füstüveg borítású ajtóval, zárható
kazetta tartó polcokkal. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-
30-605-7038

�� Eladó, 2fm hosszú, antik Bécsi rózsagyökér furnér be-
rakással 5 ajtós, vitrines, kifogástalan állapotú szekrény.
Ár megegyezés szerint. Tel: 06-30-605-7038

EGÉSZSÉG
�� Újpesten, a Görgey úti SZTK-ban végleg leszoktatjuk a
dohányzásról biorezonanciás csúcsterápiával, 26 perc alatt.
1 alkalom elég. Ár: 7000 Ft. Időpont egyeztetés: 06-70-
271-9867

TÁRSKERESŐ
�� 64 éves, 160/65 hölgy megismerkedne egyedülálló
kedves, barátságos férfival 60-66 éves korig. Telefon: 06
20/208-0215

�� Kertes családi házában élő, intelligens, nemdohányzó
élettársamat keresem (65 évesig). Jelige: „FIATALOS TA-
NÁRNŐ” Tel.: 369-3771

�� Magyarország legnagyobb társkeresője! Fényképes,
gyors, színvonalas programok! Hívja Erikát 06-30-922-
1923

TANULÁSI MÓDSZER
�� Hatékonyabb tanulási módszerek elsajátítása 8-14 éves
gyerekek számára 14x60 perces foglalkozások keretében.
Értelem szikrái Alapítvány: 06-20-338-2052

GYERMEKFELÜGYELET
�� Gyermekes, diplomás hölgy gyermekfelügyeletet vál-
lal a délutáni és esti órákban. Igény szerint leckekikérde-
zéssel is. Tel: 379-5645 vagy 06-30-906-7760

GYERMEK TRÉNING
�� Október hónapban hat alkalmas teljesítményszorongást
csökkentő tréning indul gyermekek részére. Értelem Szikrái
Alapítvány: 06-30-942-9581

CSALÁDI ESEMÉNY
�� Nagy boldogsággal adjuk
hírül, hogy 2008.08.29.-én
megszületett KÓNYA CSONGOR
KRISTÓF 3000 grammal és 52
cm-rel, 6 órakor. Szeretettel
vártuk: Csibe, Máté, Apa

Lakossági hirdetésfelvétel: IV. Árpád út 16. Tel.:
380-4920 Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)

Vállalkozói és keretes Hirdetések felvétele 
az Újpesti Naplóba: Kovács Zoltánné
Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257, 

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 



12

2008.  október  4.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
HirdetésHirdetés



13www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 8 .  S Z Á M
HirdetésHirdetés



14

2008.  október  4.

A válasz egyértelműen nem. A Földünknek saját kb. 0,5 Gauss erősségű mágneses

erőtere van, amely évmilliókig tartó állandóság után most éppen csökkenőben van.

Szervezetünknek szüksége van az állandó, gyenge mágneses erőtérre, hiszen nél-

küle a sejtek közötti információ átadás  lehetetlenné válna. Az építészet fejlődése a

kényelmen túl ártalmakat is okozott, mert az épületekben futó fém víz-, és elekt-

romos hálózat, a vasbeton szerkezetek önmagukban is zavarják a Föld mágneses ki-

sugárzását, amit a rádiótelefonok, TV-k, számítógépek, laptopok, stb. által okozott

elektroszmog tovább ront. Ennek testünkre gyakorolt ártalmas hatása egyre nyil-

vánvalóbb, nemcsak fáradtságot okoz, hanem számos esetben összefüggést találtak

az elektroszmog és bizonyos daganatok (leukémia, melanomák), illetve a férfi med-

dőség előfordulásával kapcsolatban. A szmog forrásától távolodva az ártalmas ha-

tás a távolság négyzetével arányosan csökken. Testünk  egészséges működéséhez

szükségünk van az elektroszmog lehetséges kiküszöbölésére vagy csökkentésére,

illetve egyfajta mágneses támogatásra, ugyanis szerveinket sejtjeinket bio mágne-

ses erőtér veszi körül és védi meg a káros hatásoktól. Ha ez a védelem megszűnik

vagy csökken, romlik a sejtek, a szervek működése, torzul a sejtek közötti informá-

ció átadás, ezért a mágneses teret helyre kell állítani.

A mágneseknek az emberi testre kifejtett jótékony hatását már az ókorban is is-

merték, gyógyítottak vele, megfigyelték például, hogy a mágneses edényben to-

vább áll el az étel,  és Kleopátra is  rendszeresen mágneses fejpántot viselt.

A mágnesek többféleképpen alkalmazhatók az emberi szervezet öngyógyító erői-

nek támogatásában, 

– ékszerek, testpántok, ágyneműk, üléshuzatok, talpbetétek, stb.

– egy-egy reflexpontra, testrészre kifejtett indukció (pl. akupresszúra),

– számítógéppel vezérelt kezelések formájában.

A mágnesek alkalmazásának természetesen vannak ellenjavallatai (terhesség,

pacemaker, fémimplantátumok, stb.), de az ajánlott alkalmazási feltételek mellett

az északi és a kétpólusú mágneseket nyugodtan használhatjuk, anélkül, hogy árta-

nánk magunknak. A mágnesek általánosságban élénkítik a vérkeringést, ezért jó ha-

tásúak érszűkület, fülzúgás, keringési problémák esetén, az eddigi tapasztalatok

alapján hatékonyan csökkentik a fejfájást, enyhítik a mozgásszervi gyulladásos fáj-

dalmakat, jelentősen mérsékelik az allergiás és az asztmás tüneteket, oldják  a dep-

ressziót és javítják a fizikai, mentális és érzelmi közérzetet.

Legközelebbi cikkünkben bővebben írunk a mágnesek alkalmazásának gyakorla-

ti lehetőségeiről, tapasztalatairól. Addig is tájékozódjon honlapunkon:

www.jokaibiocentrum.hu – Dr. Starcz Judit (x)

Élhetünk-e nélküle?

Életünk és a mágnes

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

MEGBÍZHATÓ KÖNYVELŐT KERES?
Induló vállalkozás IV. kerületi

székhellyel, több éves gyakorlattal
várja ügyfeleit a mikro- és kisvál-
lalkozások területéről. Teljes körű

szolgáltatást kínálunk Önnek – korrekt
áron! LOZ-AN Bt. 06-20-912-4596

XV. KERÜLETBEN BÉRBEADÓ
jó minőségű, 5 m belmagasságú
RAKTÁR 300-900 m2-ig 750 Ft

+Áfa/m2 irányáron, illetve gyengébb
minőségű 350m2 500 Ft/m2 áron.

Tel.: 06-30-9491-835

Élőzenés Táncos Est 
Töltsön el egy kellemes

estét minden 
pénteken 18 órától 

Csülök Vendéglő 
Rendezvényterem 

www.csulokvendeglo.hu 
1046 Bp., Reviczky u. 36 

Asztalfoglalás a 230-9182-es
telefonszámon 

Belépő 800 Ft

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

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



15www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 8 .  S Z Á M
HirdetésHirdetés



16

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT ESETÉN: 

A pályázatra  azok a felsőoktatásban

résztvevő hallgatók jelentkezhetnek,

akik az

– önkormányzat területén állandó lakó-

hellyel rendelkeznek,

– hátrányos szociális helyzetűek,

– a képzésre vonatkozó keretidőn belül,

államilag támogatott, teljes idejű

(nappali tagozatos) felsőfokú alap-

képzésben, mesterképzésben, egysé-

ges, osztatlan képzésben, felsőfokú

szakképzésben folytatják tanulmá-

nyaikat.

Figyelem!

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1.

§ (2) bekezdése értelmében nem része-

sülhetnek Bursa támogatásban:

– a rendvédelmi és katonai felsőoktatá-

si intézmények hallgatói,

– a középiskolai akkreditált iskolarend-

szerű felsőfokú szakképzésben részt-

vevő tanulók,

– doktori (PhD) képzésben résztvevők,

– külföldi intézménnyel hallgatói jog-

viszonyban állók.

Amennyiben a pályázó egy időben

több felsőoktatási intézménnyel is

hallgatói jogviszonyban áll, pályáza-

tában csak azt a felsőoktatási intéz-

ményt kell megneveznie, amellyel el-

sőként létesített államilag támogatott

hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási

intézmények szerződése alapján fo-

lyó, közösen meghirdetett – egyik

szakon nem hitéleti, a másik szakon

hitoktató, illetve hittanár – két szakos

képzés esetében a hallgató az állami

felsőoktatási intézményt köteles

megnevezni. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008.

szeptemberében tanulmányaik utolsó

évét megkezdő hallgatók is, és azok is

akiknek hallgatói jogviszonya a felső-

oktatási intézményben a pályázás idő-

pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyó-

sításának feltétele, hogy a 2008/2009.

tanév II. félévére már beiratkozzon a

felsőoktatási intézménybe.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT ESETÉN:

A felhívásra azok a 2008/2009. tanév-

ben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-

zépiskolások, vagy felsőfokú diplomá-

val nem rendelkező, felsőoktatási in-

tézménybe még felvételt nem nyert

érettségizettek nyújthatnak be pályá-

zatot, akik a 2009/2010. tanévtől kez-

dődően felsőoktatási intézmény kere-

tében államilag támogatott, teljes idejű

(nappali tagozatos) felsőfokú alapkép-

zésben, egységes, osztatlan képzésben,

felsőfokú szakképzésben kívánnak részt

venni,  hátrányos szociális helyzetűek

és az önkormányzat területén állandó

lakóhellyel rendelkeznek. 

Figyelem!

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1.

§ (2) bekezdése értelmében nem része-

sülhetnek Bursa támogatásban:

– a rendvédelmi és katonai felsőoktatá-

si intézmények hallgatói.

– a középiskolai akkreditált iskolarend-

szerű felsőfokú szakképzésben részt-

vevő tanulók.

A pályázók közül csak azok részesülhet-

nek ösztöndíjban, akik 2009-ben elő-

ször nyernek felvételt felsőoktatási in-

tézménybe és tanulmányaikat a

2009/2010. tanévben ténylegesen

megkezdik.

A pályázás módja:

A pályázatokat az önkormányzat által

erre a célra biztosított űrlapon és mel-

lékletén lehet benyújtani. A pályázatai

felhívás, űrlap és melléklete átvehető

munkaidőben a Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest, IV.

ker. István út 15. és Hajló u. 42-44.), il-

letve letölthető az önkormányzat hon-

lapjáról. (www.ujpest.hu)

A pályázatot egy példányban, aláírva,

a Polgármesteri Hivatal Gyermek és Ifjú-

sági Irodájára kell benyújtani. (Buda-

pest, IV. ker. István út 14. I.34.)

A benyújtás határideje: 2008. október 31.

A beérkezett pályázatokat Újpest Ön-

kormányzata bírálja el és döntéséről

2008. december 5-ig értesíti a pályázó-

kat.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat elbírálása kizárólag szociális

rászorultság alapján, a pályázó tanul-

mányi eredményétől függetlenül törté-

nik. Bursa ösztöndíjat azok a hátrányos

helyzetű, rossz anyagi körülmények kö-

zött élő, felsőoktatási tanulmányokat

folytató/kezdő pályázók nyerhetnek,

akiknek a havi jövedelme, illetve csa-

ládjuk egy főre jutó havi jövedelme nem

haladja meg az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének kétsze-

resét.

További szempontok: a pályázó 

– árva vagy félárva

– családjában lévő eltartott gyermekek

száma három vagy annál több 

– egyedül neveli gyermekét

– valamilyen betegségben szenved, fo-

gyatékkal él, vagy a családban folya-

matos ellátást igénylő beteg vagy

rokkant van

– eltartója, szülője munkanélküli, vagy

nyugdíjban részesül.

„B” típusúra nem vonatkozik:

– állandó lakhelyén kívüli intézmény-

ben tanul

– nem részesül kollégiumi ellátásban.

Indokolt esetben az önkormányzat kör-

nyezettanulmány elvégzésére jogosult.

A pályázó szociális rászorultságának

igazolására az alábbi dokumentumokat

kell csatolni:

– a családban együtt élő eltartottak

igazolását (pl: tanulói/hallgatói jog-

viszony, munkanélküli…)

– a pályázó és hozzátartozói (családja)

2007. évi APEH által kiadott jövede-

lemigazolást és a levont TB. járulékok

igazolását

– Szociális adatok című mellékletet és

az azon rögzített adatok igazolását.

(Pl.: GYED, nyugdíj, álláskeresési

támogatás, gyerektartás, ápolási

díj…)

A pályázat kötelező melléklete a felső-

oktatási intézmény által kiadott és ki-

töltött eredeti Jogviszony-igazolás is.

A pályázati űrlap csak a fent meghatá-

rozott csatolandó mellékletekkel

együttesen érvényes, valamely mel-

léklet hiányában a pályázat formai hi-

básnak minősül. Az önkormányzat a

határidőn túl benyújtott, vagy formai-

lag nem megfelelő pályázatokat a bí-

rálatból kizárja.

A pályázattal kapcsolatos további in-

formációk „A” típusú pályázat esetén :

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz

két egymást követő tanulmányi félév

(2008/2009. tanév második, illetve a

2009/2010. tanév első féléve).

Az ösztöndíj minden pályázati fordu-

lóban újrapályázható. Az ösztöndíj fo-

lyósításának kezdete: 2009. március.

A pályázattal kapcsolatos további infor-

mációk „B”típusú pályázat esetén:

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap,

azaz hat egymást követő tanulmányi

félév. Az ösztöndíj folyósításának kezde-

te a 2009/2010. tanév I. féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a

támogatott pályázó hallgatói jogviszo-

nya a 2008/2009. tanév II. félévében

megfeleljen a pályázati kiírásnak.

Amennyiben a támogatott pályázó hall-

gatói jogviszonya nem felel meg a pá-

lyázati kiírásnak, a támogatott az ösz-

töndíjra való jogosultságát elveszíti. Az

ösztöndíj csak azokban a hónapokban

kerül folyósításra, amelyekben a pályázó

beiratkozott, államilag támogatott hall-

gatója a felsőoktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben

a hallgató hallgatói jogviszonya szüne-

tel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósí-

tás véghatáridejének módosítása nélkül

– teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-

és TB járulékfizetési kötelezettség nem

terheli, azonban adóalapot növelő jöve-

delemnek számít.

A pályázó pályázat benyújtásával hoz-

zájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon

rögzített személyes adatait a pályázatot

kiíró települési önkormányzat nyilván-

tartásba vegye és azokat a megyei ön-

kormányzat, és az Oktatási és Kulturális

Minisztérium Támogatáskezelő Igazga-

tósága részére – kizárólag az ösztöndíj-

pályázat lebonyolítása és a támogatás

jogosultság ellenőrzése céljából – átad-

ja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt

maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával

hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és

Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő

Igazgatósága személyes adatait az ösz-

töndíjpályázat lebonyolítása és a támo-

gatás jogosultság ellenőrzése céljából –

az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával

hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre

bocsátott személyes adatainak az azo-

nosítás célja érdekében szükséges mér-

tékben történő kezeléséhez és az ösz-

töndíjpályázat lebonyolítása, valamint

a támogatási jogosultság ellenőrzése

céljából történő továbbításához.

PályázatPályázat A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  október  4.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az Oktatási és

Kulturális Minisztériummal együttműködve pályázatot hirdet felső-

oktatási hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíj elnyerésére („A” típusú), valamint felsőoktatási

tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére („B” típusú).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
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A pályázó pályázata benyújtásával

hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási

intézmény tanulmányi jogviszonyáról

az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Támogatáskezelő Igazgatóságának, il-

letve a támogató önkormányzatnak tá-

jékoztatást nyújtson.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató

köteles az ösztöndíj folyósításának

időszaka alatt minden, az ösztöndíj fo-

lyósítását érintő változásról haladékta-

lanul (de legkésőbb 15 napon belül)

írásban értesíteni a folyósító felsőok-

tatási intézményt, és az OKM Támoga-

táskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az

értesítési kötelezettséget a hallgató 5

munkanapon belül köteles teljesíteni

az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása; 

– tanulmányok helyének megváltozása

(az új felsőoktatási intézmény, kar,

szak, munkarend, finanszírozási for-

ma megadásával);

– tanulmányi státusz (munkarend,

képzési forma) változása;

– személyes adatainak (név, állandó

lakcím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötele-

zettségének nem tesz eleget, az ösztön-

díj folyósításából és az ösztöndíjrend-

szer következő évi fordulójából kizárha-

tó. Az az ösztöndíjas, aki értesítési köte-

lezettségének elmulasztása miatt esik el

az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi

félév lezárását követően (június 30-ig,

illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösz-

töndíjára nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köte-

les a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat

a folyósító felsőoktatási intézmény ré-

szére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy

a pályázó a pályázatban nem a valóság-

nak megfelelő adatokat szolgáltatta

vagy a pályázati feltételeknek egyéb-

ként nem felel meg, támogatásban nem

részesülhet még abban az esetben sem,

ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájé-

koztatást már kézhez vette.

A pályázó az önkormányzat döntése

ellen fellebbezéssel nem élhet. 

A pályázattal kapcsolatos kérdések-

ben felvilágosítást ad a Gyermek és If-

júsági Iroda a 231-32-98-as telefon-

számon.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

jogszabályi hátteréül a felsőoktatás-

ban részt vevő hallgatók juttatásairól

és az általuk fizetendő egyes téríté-

sekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.

rendelet szolgál.

Budapest, 2008. október 1.

BELÁN BEATRIX  

alpolgármester

goston Éva, a Könyves Kálmán

Gimnázium magyar nyelv és

irodalom, angol, és orosz nyelv

szakos tanára nem először vág

neki osztályával  ilyen feladatnak. Ko-

rábbi osztályával  néhány évvel ezelőtt

a Comenius program segítségével

Finnországban a gyermekbűnözés, a

kábítószer és az alkoholizmus  témáját

boncolgatták és foglalták össze tapasz-

talataikat egy tanulmányban.  A téma ez-

úttal ismét az emberi felelősséget bon-

colgatja, de történelmi  időkben irodalmi

élmények alapján: Ehhez Anna Seghers A

hetedik kereszt című regénye, valamint

Babits Mihály Jónás könyve című műve

adja a keretet. A két szerző kötődése sem

mindennapi a két középiskolához: Anna

Seghers, a mainzi középiskolában tanult,

mint ismeretes, Babits Mihály pedig rövid

ideig a Könyves Kálmán Gimnázium taná-

ra volt. A feladat összetettségét az is jel-

zi: angol nyelv az összekötő kapocs, bár

azon Eu-s törekvések, hogy a világnyel-

vek mellett más, kisebb népek nyelvéről

is szerezzenek ismeretet a fiatalok, szin-

tén megtalálhatók a pályázat feltételei

között. A német diákok mintegy 20 órá-

ban magyar nyelv tanulást is beiktattak.

Az angolul tanuló magyar diákok közül

pedig azok, akik második idegen nyelv-

ként nem a németet sajátítják el, német

nyelvórán vettek részt.

A projektvezető tanárnő úgy véli: jó-

maga azért is szorgalmazta osztálya

részvételét a pályázaton, mert meg-

győződése, hogy ily módon, diák  kap-

csolatok alapján tárul ki előttük a világ

és a személyes tapasztalat segíthet  a

megismerésben is. 

Mainzban járva a diákok tavasszal

Anna Seghers regényével ismerkedtek,

ennek során többek között  felkeresték

Osthofen-t a náci gyűjtőtábort,  ahol  A

hetedik kereszt cselekménye is  játszó-

dik. Újpesten  már a Jónás könyve se-

gítségével beszélgetnek a az emberi

felelősségvállalásról.

– Mona Csikos, Hajdu Balázs, Lévai

Noémi, Szaniszló Judit, és a Mainzból

érkezett kísérőtanár: Ágnes Hasse-

Bokor  arról szóltak: a pályázat során

adott volt, hogy miről kell gondolatokat

cserélni. Jó dolognak tartják, hogy an-

gol nyelven kell elmondani, ki mit érez

ezen időszak elemzése során és hogyan

látják az írók, költők ugyanezt. Bebizo-

nyosodott: az angol nyelvet, a magyar

diákok meglévő nyelvvizsgái ellenére –

mégis a német fiatalok beszélik job-

ban. Ezért vállalta fel az iskola a pro-

jektmunkát, hogy a magyar diákok is

utazhassanak és gyakorolhassák az

idegennyelvi kommunikációt. A Jónás

Könyve megismerésében pedig segí-

tette őket, hogy jól ismerik a bibliai

történeteket is.  

A projekt zárására, szeptember utol-

só napjára kiállítást is készítettek, sőt

részleteket adtak elő közösen Anna

Zeghers regényéből – természetesen

angolul. – B. K.

A második világháború korszaka a témája annak az Európai Uniós, Comenius programban szereplő nyelvi

projektnek, amelyben összesen ötven, a németországi Mainz-i, Frauenlob Gimnázium és az újpesti

Könyves Kálmán Gimnáziumbeli diák vesz részt. A feladat érdekessége , hogy a történelmi idők bemu-

tatására  két irodalmi alkotást elemeznek, és jelentős a  nyelvi próbatétel is, ugyanis a két gimnázium

diáksága angol nyelven tart kapcsolatot, és dolgozik  egymással. Tavasszal az újpesti diákok voltak

Mainzban, most pedig Újpesten találkoztak tíz napon át és zárták szeptember 30-án közösen a projektet.

Az ember felelősségéről – angolul

A Csokonai Gimnáziumban a középiskolás tanulók részére nyílt napokat szervezünk október 9-10. és november 24-25-én 

8-12 óráig. Szeretettel várunk minden érdeklődőt: Borosné dr. Kézy Zsuzsanna, igazgató

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY A MÁTYÁS TEMPLOMBAN

Több éve annak, hogy az Újpest Árpád Lions Club ősszel, egy , a

Mátyás templomban megrendezett   jótékonysági orgonahang-

verseny segítségével teremti elő az újpesti hátrányos helyzetű

gyermekek karácsonyi ünnepségére és ajándékozására fordí-

tandó pénzösszeg egy részét.  Ebben az esztendőben október

28-án, kedden 18 órai kezdettel szólaltatja meg Bán István or-

gonaművész a Szentháromság téri templom orgonáját, hogy

Liszt Ferenc,  Anton Heiller, Johann Sebastian Bach és Sigfried

Karg-Elert műveivel kápráztassa el a közönséget. A újpesti Lions

Club tagjai a helyszínen  1000 forintos   adományokat gyűjtenek

a hangverseny meghívók ellenértékeként a belépőktől, s öröm-

mel vennék, ha  minél többen jönnének az újpestiek közül a

koncertre, amely vélhetően turistacsalogató is lesz  egyben.   

Á
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Balázs Erzsébet; Hladony
Sándor Gyula; Rádi Attila
önkormányzati képvise-
lők október 6-án hétfőn

17-18-óráig tartanak fogadóórát.
Bartók Béla október 7-én kedden 18-
19 óráig; Wintermantel Zsolt önkor-
mányzati képviselő október 8-án
szerdán 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út
56.) Tel: 369-09-05
Nagy István október 7-én kedden 16-
17 óráig  tart fogadóórát. Helyszín:
1042 Budapest, István út 11.
Daróczi Lajos önkormányzati képviselő
október 13-án hétfőn 15-17 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.)
Dr. Hollósi Antal október 14-én ked-
den 18-19 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: Megyeri u. 20. Általános Iskola

www.ujpestifidesz.hu

AKCIÓS VIRÁGVÁSÁR
A Magyar Demokrata Fórum
Újpesti Szervezete  Budapest
IV., Árpád út 88.  szám alatti

irodájában (bejárat a József Attila ut-
ca felől) cserepes  szobanövények
akciós vásárát rendezi október 21-
én, kedden 9-17 óra között. Szere-
tettel várjuk az érdeklődőket. Az MDF
Újpesti Szervezete nevében: Pettkó
András országgyűlési képviselő

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 elérhetőségünk:

www.ujpest.jobbik.hu

E-mail cím: ujpest@jobbik.hu

– Jobbik Magyarországért Mozgalom

Újpesti Szervezete

SZALMA BOTOND
önkormányzati képviselő

fogadóórája: Minden hó-

nap első hétfőjén 18-19

óráig. Helyszín: KDNP helyiség,

Templom u. 4.

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  október  4.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

KULTURÁLIS PROGRAMOK

125 ÉVES JUBILEUM

Az 1883-ban alapított Középipari Tanoda

faipari tagozatának jogutódja  a Kozma

Lajos Faipari Szakközépiskola amely ok-

tóberben ily módon fennállásának 125.

évfordulóját ünnepli. Az iskola diákjai és

tanárai több programmal készülnek az is-

kola- és egyúttal a szakmatörténet  bemu-

tatására. Október 3-án 14 órai kezdettel

kerül sor  az iskola épületében  a jubileumi

ünnepségre, majd egy héttel később, ok-

tóber 10-én, 15 órai kezdettel az öregdiák

találkozóra. A rendezvény alkalmából  a

jelenlegi és egykori diákok munkáiból

emlékkiállítás és szakmatörténeti kiállítás

nyílik. A színhely mindkét esetben az is-

kola épülete (IV. Deák Ferenc u. 40.), a

szervezők pedig kérik mindazokat akik az

öregdiák találkozón, vagy a jubileumi ün-

nepségen szívesen részt vennének, szán-

dékukat a 3696-241-es telefonszámon,

vagy a kozma125@kozmafa.sulinet.hu e-

mail címen jelezzék.

BÁBAKALÁCS BÁBSZÍNHÁZ

A Király Könyvtárban (Király u. 5.) október

9-én, csütörtökön 17 órai kezdettel ének-

szóval, hegedűmuzsikával és egy csodatévő

bőrönddel a Bábakalács Bábszínház Szomo-

rú királykisasszony című papírszínház elő-

adására várják a gyermekeket. Az előadást

követően kézműves foglalkozáson alkot-

hatnak a vendégek, egészen 19 óráig. A

rendezvény térítésmentes, de a férőhelyek

korlátozott száma miatt a könyvtár munka-

társai számítanak az előzetes bejelentke-

zésre a 369-4979-es telefonszámon.

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ 

Október 5., 10 óra: Mátyás király króni-

kása – a Grimm-Busz Színház előadása.

Jegyek szeptember 8-tól válthatók az

információs pultnál. Ára: 1000 Ft.

CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ

Október 11., 10–13 óra: Kézműves fog-

lalkozás, babajátszó, játékkuckó, falfir-

ka, zenebölcsi várja a résztvevőket. Be-

lépő: gyermek: 300 Ft, felnőtt: 350 Ft,

család, 4 főtől: 300 Ft/fő

IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ

Október 17., 10 óra: VALAHOL EURÓPÁ-

BAN – musical. A Szivárvány Színiiskola

előadása. Belépő: 750 Ft. 

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA

Szeptember 28. – október 13. „Félszáz

körül…” Vódli Zoltán fotókiállítása

MOZGÁSOS PROGRAMOK

A JAZZBALETT-, STEPP- ÉS SZÍNPADI

TÁNCKÉPZŐ pótfelvételt hirdet 6-8 éves

gyermekeknek. Jelentkezés személye-

sen kedden és csütörtökön 15.30 órá-

tól! Szeretettel vár mindenkit Balázsné

Mednyánszky Henriette (Heni néni)

SZOT-díjas balettmester, Renge Györ-

gyi balettmester és Németh Luca okta-

tó.

JÓGA foglalkozások: minden kedden 14-

20 óráig, kétóránként. Első alkalom:

szeptember 30. Részvételi díj: 900

Ft/alkalom, bérlet 5 alkalomra: 4000 Ft

MANÓ TORNA: Mozgás sok-sok játékkal

2,5 éves kortól 3,5-4 éves korig. Foglal-

kozások: minden szerdán 16.30 órától.

Első alkalom: október 1. Részvételi díj:

450 Ft/alkalom

TORNA ÓVODÁSOKNAK: Játékos mozgásfej-

lesztés már közösségbe járó óvodáskorú

gyermekeknek, gerinc- és lúdtalptornával

kiegészítve. Foglalkozások: minden szer-

dán 17.15 órától. Első alkalom: október 1.

Részvételi díj: 450 Ft/alkalom

A KÁROLYI GALÉRIÁBAN

Október 13-án, 15 órakor nyílik a Ká-

rolyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Galériájában (IV. Erzsébet u. 69.) Kerék-

gyártó János képzőművész kiállítása,

amelyre  szeretettel várják az érdeklő-

dőket. A kiállítást, amely október 22-ig

látogatható, Kéri Ádám festőművész

nyitja meg. 

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

RENDEZVÉNYEK

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS: Október 3-4-

5.: péntek-szombat-vasárnap, 9-18

óráig. Gróf Széchenyi István Vasútmo-

dellező Egyesület kiállítása. Belépő: 500

Ft/fő. Családi jegy: 1700 Ft (2 gyer-

mek+2 felnőtt), 2 éves kor alatt a belé-

pés díjtalan. Óvodai és iskolai csopor-

toknak 400 Ft/fő. Helyszín: KFÁMK Kö-

zösségi Ház

A ZENE VILÁGNAPJA: Október 10. péntek,

17 óra: Hangverseny gyermekeknek és

felnőtteknek. Közreműködnek az Erkel

Gyula Újpesti Zeneiskola növendékei, a

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos

Gimnázium  énekkara, valamint a Ho-

moktövis Általános Iskola tanulói. A

műsor ingyenes. Helyszín: KFÁMK Fő-

épület.

CSALÁDI KONCERT A KOLOMPOS EGYÜT-

TESSEL: Október 11. szombat 10.30 órá-

tól: a népszerű Kolompos együttes őszi

mulatsággal és táncházzal szórakoztatja a

gyermekeket ezen a délelőttön Újpest

Önkormányzata támogatásával. Belépő:

800 Ft/fő, 2 éves kor alatt a belépés díj-

talan. Jegyek elővételben is megvásárol-

hatók! Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

SZÜRETI BÁL: Október 11. szombat 20-02

óráig: szüreti bálunkon élő zenével, meleg

étellel és jó hangulattal várunk mindenkit

szeretettel. Belépő, vacsorával: 5000

Ft/fő. Jegyek csak elővételben válthatók

október 8-ig. Közreműködik a Coctail

Együttes. Helyszín: KFÁMK Főépület.

SZEDERINDA – APRÓK TÁNCHÁZA: Októ-

ber 18. szombat, 17-18.30: várjuk sze-

retettel hangulatos táncházunkba az

óvodás, kisiskolás korú gyerekeket és

szüleiket! Moldvai népdalokat, táncokat

tanulunk játékos formában, a Somos

együttessel. Ezúttal a kukorica – fosztás

hagyományát is felidézzük! A táncházat

Prekler Kata vezeti. Belépődíj: 500

Ft/fő. 2 éves kor alatt a belépés díjtalan.

Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

KIÁLLÍTÁS 

Ruff István fotókiállítása látható a

KFÁMK Galériájában október 10–no-

vember 11 között. Helyszín: KFÁMK

Emeleti Galéria.

TANFOLYAM

Új! TULIPÁN – magyar néptánc foglalko-

zás a óvodás és kisiskolás gyermekek-

nek 4 éves kortól. Minden szerdán

16.30-tól. Jelentkezni lehet a Közösségi

Házban a 380-6760-as telefonszámon.

Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

KISISKOLÁS ANGOL: Kezdő: 1-2. osztá-

lyos gyermekek részére. Haladó: nyelvi

előképzettséggel rendelkező gyermek

számára. Díja: 4000 Ft/hó. Beiratkozás

folyamatosan személyesen vagy tele-

fonon a 380-6163-as számon. Hely-

szín: KFÁMK Főépület, érdeklődni lehet

a közművelődési csoportnál a 380-

6163-as telefonon.

ELÉRHETŐSÉGEK: Karinthy Frigyes ÁMK

Főépület (1048 Bp., Hajló u. 2-8. 

Tel.: 380-6188, Közművelődés: 380-

6163) 

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

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

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

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

A Budapest IV.kerületi Horvát 

Kisebbségi Önkormányzat tisztelettel

meghívja Újpest polgárait 

2008. október 4-én 17.00 órától 

megrendezésre kerülő GÁLAESTJÉRE. 

A rendezvény fő támogatója 

a IV. ker. Polgármesteri Hivatal 

és a Horvát Állam.

A rendezvény helye: 

Ady Endre Művelődési Ház 

(Bp., IV. ker., Tavasz u. 4.)

Fellép: SUMARTON KULTURÁLIS 

EGYESÜLET



2008. OKTÓBER 17-ÉN, 19 ÓRAKOR

NYILVÁNOS FŐPRÓBA;

18-ÁN, 19 ÓRAKOR 

BEMUTATÓ ELŐADÁS

ÖRKÉNY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
– tragikomédia két részben –

A Turay Ida Színház vendégjátéka

Szereplők: Orbánné –

PÁSZTOR ERZSI, Giza –

TÓTH JUDIT, Paul – FÖLDI

TERI, Egérke – NYÍRŐ

BEA, Ilus – TEREMI TRIXI,

Csermlényi Viktor –

KONRÁD ANTAL, Józsi – POZSGAI ZOLTÁN

Rendező: ŐZE ÁRON

ÚJRA INDUL AZ ÚJPEST SZÍNHÁZ

BÉRLETSOROZATA!

Az Ady Endre Művelődési Központ 2008.

októbertől színházi bérletes előadások-

ra invitálja a színház szerelmeseit. 

A bérlet ára: 1-9. sor: 7000 Ft, 10-15.

sor: 6 000 Ft. A bérleti előadásokról tá-

jékozódhat az Ady Endre Művelődési

Központ honlapján: www.adymk.hu

Bérletek rendelhetők személyesen az

Ady Endre Művelődési Központban vagy

a 06-1-231-6000-es számon. Az elő-

adások bérleten kívül is megtekinthe-

tőek. Jegyárak: 2000 és 2200 Ft

A BÉRLETBEN MEGTEKINTHETŐ

1. ELŐADÁS

2008. október 10., 19 óra

Lehár Ferenc: A MOSOLY ORSZÁGA

– nagyoperett – 

Szereplők: Egyházi Géza, Csere László,

Teremi Trixi, Benkóczi Zoltán, Csonka

Zsuzsanna, Németh Gábor

Közreműködik a Magic Dance balett

Bécsben megismerjük a kínai nagykö-

vet, Szu Csong herceg és Lisa grófnő ki-

bontakozó szerelmét. A történet Kíná-

ban folytatódik, ahol az ifjú házaspár

boldogan él. Hamarosan kiderül, hogy

az európai asszony számára elviselhe-

tetlenek a helyi szokások. Miután férje

elvette a neki szánt négy feleséget, Lisa

megalázva érzi magát, szökni próbál.

Szu Csong herceg mindent megpróbál,

hogy visszatartsa kedvesét, meg is fe-

nyegeti őt. Lisa szenvedését látva

azonban visszaengedi őt hazájába,

Bécsbe. A bécsi Hadfaludy gróf és Mí

hercegnő reménytelen szerelme, a Fő-

eunuch mókás egyénisége, Csang her-

ceg szigora és a kínai balett mozdulatai

bepillantást engednek egy távoli, eg-

zotikus ország életébe.

A Csonka Zsuzsanna Művészeti Társa-

ság vendégjátéka

A BÉRLETBEN MEGTEKINTHETŐ ELŐADÁSOK

2008. november 7., 19 óra

Siposhegyi Péter: KIKÖTŐ

(Azok a régi balatoni nyarak)

– zenés vígjáték 2 részben –

2008. december

Aldo Nicolai: HÁRMAN A PADON

– komédia két részben –

2009. január

Neil Simon: MEZÍTLÁB A PARKBAN

– vígjáték három felvonásban –

2008. október 19., 11 óra

A MAGYAR NÉPZENE ÉS KOMOLYZENE

KÜLÖNLEGES KAPCSOLATA 

– kamarazenei sorozat –

Közreműködnek: Kádár István – hege-

dű, Werner Ágnes – ének, Konferál:

Eckhardt Gábor. A program: Gregorián

énekek, Ottorino Respigi: Gregorián

hegedűverseny. A belépés ingyenes!

2008. október 30., 18 óra

OPERA PORTRÉK

Fellépő művészek: Csonka Zsuzsanna –

szoprán, Busa Tamás – bariton. Zongo-

rán közreműködik és a műsort vezeti:

Köteles Géza. Műsor: Verdi: Rigoletto –

Gilda áriája, Verdi: Othello – Credo,

Rossini: A sevillai borbély – Rosina ári-

ája, Puccini: Bohémélet – Mimi áriája,

Verdi: Traviata – Germont áriája, Verdi:

Traviata – Violetta áriája, Verdi:

Traviata – Violetta és Germont kettőse

Az Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egye-

sület szervezésében bemutatásra kerül

Szalay Kriszta: „ÉS A NYOLCADIK NAPON”

című szemléletformáló színdarabja, az Ady

Endre Művelődési Központban 2008. ok-

tóber 8-án 15 órától. A belépés díjtalan.

www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 8 .  S Z Á M

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
ALPOLGÁRMESTEREK 
FOGADÓÓRÁI

• Belán Beatrix minden hónap utolsó
szerdáján 15.00-17.00 IV.ker. Polgár-
mesteri Hivatal (István út 14.)
• Dr. Trippon Norbert minden hónap
utolsó szerdáján 14.00-15.00 IV.ker.
Polgármesteri Hivatal II/68 sz.(Ist-
ván út 14.) Előzetes bejelentkezés a
hivatal ügyfélszolgálatán a 231-
3169, 231-3130 telefonszámon.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁI
• 1. körzet Szabó Gábor minden hónap
első hétfőjén 17.00-18.00 Német Ta-
gozatos Ált. Isk. (Pozsonyi út 3.) • 3.
körzet Dr. Kovács László minden hónap
első szerdáján 18.00-19.00 Árpád Feje-
delem Ált. Isk. (Árpád út 161-163.) • 4.
körzet Belán Beatrix minden hónap har-
madik hétfőjén 17.00-18.00 Erzsébet
Utcai Ált. Isk. (Erzsébet u. 31.) • 5. kör-
zet Kövecses Janka minden hónap har-
madik hétfőjén 17.00-18.00 Erzsébet
Utcai Ált. Isk. (Erzsébet u. 31.) • 6. kör-
zet Farkas István minden hónap utolsó
szerdáján 17.00 órától Testnevelés Ta-
gozatos Ált. Isk. (Munkásotthon u. 3.) •
8. körzet Kósa Viktória minden hónap
első hétfőjén 18.00 órától Szigeti József
Utcai Ált. Isk. (Szigeti József u. 1-3.) •
9. körzet Légrádiné Nagy Klára minden
hónap második péntekén 17.00 órától
Pécsi Sebestyén Ált. Isk. (Lőrinc u. 35-
37.) • 11. körzet Juhász László minden
hónap első hétfőjén 17.00-18.00 Szűcs
Sándor Ált. Isk. (Ugró Gyula u. 1-3.) va-
lamint minden hónap második hétfőjén
16.30-17.30 Angol Tagozatos Ált. Isk.
(Fóti út 66.) • 13. körzet Szalkai István
minden hónap első hétfőjén 17.00-
18.00 Szűcs Sándor Ált. Isk. (Ugró Gyu-
la u. 1-3.) • 16. körzet Mészáros Ferenc
minden hónap első hétfőjén 17.00-
19.00 Káposztásmegyeri Közösségi Ház
(Lóverseny tér 6.) • 17. körzet Vasvári
László minden hónap első szerdáján
17.00 órától Babits Mihály Gimnázium
(Tóth Aladár u. 16-18.) • 18. körzet
Horváth Imre minden hónap első szer-
dáján 17.00 órától Csokonai Vitéz Mi-
hály Gimnázium (Bőrfestő u. 5-9.) • 19.
körzet Dr. Gergely Zoltán minden hónap
utolsó csütörtökén 17.00 órától Ho-
moktövis Ált. Isk. (Homoktövis u.)

LISTÁS KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI   
• Marsal Géza minden hónap első pén-
tekén 18-19.00  Árpád Fejedelem Ált.
Isk. (Árpád út 161-163.)

A MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezet (1046 Bp., Nádor u. 1.)
s z e r v e z é s é b e n I N G YE N E S J O G I  
TANÁCSADÁST tart Dr. Csiki-Szász 
Elemér ügyvéd (előzetes bejelentke-
zés alapján)  kéthetente hétfőn. 

INGYENES PÉNZÜGYI
TÁJÉKOZTATÁS ÉS TANÁCSADÁS 

A pénzügyi tanácsadás banki, bizto-
sítási, nyugdíj- és egészségbiztosí-
tási, befektetési, és hitelezési szol-
gáltatásokra terjed ki. Információ és
jelentkezés a 369-4205 telefonszá-
mon hétköznap 12.00-18.00-ig.

Pártok, CivilPártok, Civil

• WANG WEI PING – WANG GUI LAN

kínai grafikus művészek kiállítása

szeptember 19-től október 12-ig.

• JELSA KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

október 3-tól 12-ig

A kiállító termek naponta 11-18

óráig, szombaton 9-18 óráig 

tartanak nyitva. HÉTFŐ:  SZÜNNAP

Szakmai tárlatvezetés: Kedden: 15-18

óráig, csütörtökön: 11-14 óráig,

szombaton: 9-12 óráig. Csoportos

látogatás esetén bejelentkezés Gelléri

Istvánnál, a 379-3114-es telefonon

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

ÚJPEST SZÍNHÁZ 
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A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  október  4.

magyarországi plébániák egyet-

értettek abban, hogy ezt a te-

vékenységet idén is folytatni

kell, ezért szeptember 14-21

között országszerte ismét városmissziós

programokat tartottak, melyekhez ke-

rületünk is csatlakozott. Minden egy-

házközösség imádkozott a sikerért,

továbbá az Egek Királynéja Főplébánia,

a Kertvárosi Szent István Plébánia, 

a káposztásmegyeri Szentháromság

Plébánia mellett a Megyeri Nagy-

boldogasszony Plébánia tartott misszi-

ós programokat.

– Úgy gondoljuk, keresztény világ-

rendünk olyan érték, amely méltó a

megosztásra, és arra, hogy azok is meg-

ismerjék, akik még nem találták meg

hitüket, vagy eltávolodtak az egyháztól

– mondta el lapunknak Tóthné Hencz

Györgyi, az Egyházközösség lapjának

szerkesztője, és Belákné Széles Irén sza-

lézi munkatárs. – A tavalyi programon

közösség is született, ezen kívül megis-

merhettük egymás gondját, baját; még

aktuális az idézet Jeremiás prófétától:

„Reményt és jövőt adok nektek”, mely a

budapesti városmisszió jelmondata lett. 

Versszavalók, énekkarok, együttesek,

bibliai témájú előadások, hazafias témá-

jú előadások és tanúságtételek várták az

újpestieket az Aschner Lipót téren. Több

közéleti személyiség, politikus is beszélt a

résztvevőknek: Harrach Péter, az Ország-

gyűlés alelnöke, Kovács Ibolya, a Szociális

és Munkaügyi Minisztérium főosztályve-

zetője és Szalma Botond önkormányzati

képviselő, a KDNP újpesti elnöke is. 

– Az elmúlt húsz év az ígérgetésről

szólt, az emberek pedig kiábrándultak-

ká váltak. Elszomorító és elgondolkod-

tató az, ahogy az emberek mostanában

a politikáról vélekednek, és rendkívül

rossz a közhangulat is. Úgy gondolom,

nekünk, politikusoknak példát kellene

mutatnunk. Felkészülten és felelősség-

teljesen kellene dolgoznunk, és felhívni

a figyelmet a család, a közösség, a kul-

túra, az oktatás jelentőségére. A hit,

egymás tisztelete, megbecsülése a leg-

fontosabb az életünkben: erre kell fel-

építenünk az életünket, hiszen hosszú

távon csak a szeretet győzhet.

– Hatalmas öröm volt számunkra, hogy

ilyen sokan eljöttek az idei rendezvényre

is, bár az időjárással sajnos meg kellett

küzdenünk – mondta Vendrey Gábor plé-

bános, az Aschner Lipót téri Nagyboldog-

asszony Plébánia vezetője. – Alapvető

éhség és szomjúság van az emberekben a

Megváltó iránt, még akkor is, ha letagad-

ják önmaguk előtt. Akik tavaly csupán

nézelődtek, idén már aktívan részt vettek

a programban; volt, aki a szervezésben is

segített nekünk. A Városmisszió elsődle-

ges célja az, hogy a hit lehetőségét meg-

mutassuk az embereknek, hiszen Jézus

mindenkié. S ha ezt nézzük, a rendezvény

elérte a célját. A Városmisszió csupán há-

rom napig tartott, s az évből marad több

mint háromszázötven nap, tehát lesz még

tennivalónk… 

– Milyen programokat emelne ki a Vá-

rosmissziós rendezvény programjai közül? 

– Igyekeztünk minden korosztályt meg-

szólítani, más-más eszközzel. 8000 lélek

tartozik hozzánk, ebből 400-an járnak

rendszeresen szentmisére. Fokozatosan

megismerjük az itt élő családokat, gyere-

keket. Az érettebbeket egyházi énekek,

előadások, misék várták. A kicsikhez az

óvodások, kisiskolások szóltak – és fon-

tosnak tartottuk az Aschner Lipót téri ját-

szótér megáldását is, melyet Újpest

Önkormányzata újított fel. Számomra a

zenei előadások voltak a legszebbek, leg-

meghatóbbak: vasárnap például egy

csángó fiatalasszony éneke varázsolt el.

Az énekszó különösen jelentős az életem-

ben, hiszen annak idején emiatt döntöt-

tem a papi hivatás mellett. 24 éves vol-

tam, a balatoni nyaralás során betértem a

keszthelyi Kármelita templomba, ahol a

hívek énekeltek. A dallam hallgatása köz-

ben egy másik, belső hangot is hallottam,

amely azt mondta: „Hallod, milyen szépen

énekel a nép? Nem lehet, hogy pásztor

nélkül maradjanak. Te leszel az.” A Jóisten

akkor hívott meg erre a hivatásra. – P. K.

BOLDOG, AKI OLVASSA

„De ő ezt mondta: Hát még azok milyen boldogok, akik

hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják.”

(LUKÁCS 11.28)

„A BIBLIA ÉVE 2008” szellemében a Megyeri

Nagyboldogasszony Plébánia közössége vers- és próza-

mondó, ének-zenei versenyt és képzőművészeti pályáza-

tot hirdet a kerületi egyházi közösségek, a kerületi iskolák

és minden Szentírást szerető érdeklődő számára a követ-

kező kategóriákban: 3-4-5. osztályosok, 6-7-8. osztályo-

sok, középiskolások és felnőttek korhatár nélkül.

A verseny időpontja 2008. október 18-a, szombat 15 óra.

A verseny helye a Szent János Apostol Általános Iskola

(1043 Bp. Tanoda tér 6.). A vers- és prózamondó verse-

nyen két művel lehet indulni:

a) egy prózai részlet vagy egy zsoltár a Bibliából

b) egy bármilyen istenes vers vagy próza (próza részlet) a

magyar irodalomból

(A prózai művek időtartama 3-4 perc) Az ének-zenei ver-

senyen a témához illő két ének vagy zenei alkotás.

Jelentkezési határidő: 2008. október 10.

A képzőművészeti alkotás lehet rajz, festmény, szobor,

batikolás, selyemfestés a Biblia bármelyik eseményéhez

vagy személyéhez kötötten.

Beadási határidő: 2008. október 10.

A részletekről érdeklődni és jelentkezni lehet személye-

sen vagy telefonon (név, életkor, elérhetőség és a válasz-

tott művek megadásával) a Megyeri Nagyboldogasszony

Egyházközségben: 1044 Bp., Aschner Lipót tér 10., tel.:

231-06-03 (Vendrey Gábor plébános) vagy 06-20-574-

6880-as számon (Kárpátiné Kovács Edit).

Újpesti városmisszió 

HitéletHitélet

2007 Budapest számára a Városmisszió éve volt. Ennek tervét még II.

János Pál pápa vetette fel; 2003-2007-ig Bécs, Brüsszel, Párizs, Lisz-

szabon és Budapest szerepelt az első körben. A rendezvénysorozat cél-

ja az volt, hogy az egyház új módon mutassa meg hitét, valamint azt a

kulturális és emberi gazdagságot, melyet a kereszténység ma is hordoz. 

A
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Rendőrségi hírek

SZEMÉREMSÉRTŐT KERESNEK

Egy ötvennégy éves hölgy tett bejelentést a minap az újpesti rendőrkapitánysá-

gon. Az asszony szeptember 28-án reggel ment hazafelé a munkából a 14-es vil-

lamossal. Káposztásmegyerre nagyjából 7óra körül ért, a Bőröndös utcai megál-

lónál szállt le a járműről. Amikor ment át az úton, figyelmes lett egy krémszínű

taxi gépkocsira, amelynek az elakadásjelzője villogott. A hölgy látta, amint az au-

tó mellett megáll egy férfi, de nem szentelt neki különösebb figyelmet, tovább

ment a Bőröndös utcán a közért előtt, a Szabolcsi Bence tér felé. 

A rendőr kérdésére a hölgy elmondta, hogy amikor átment a Külső Szilágyi

úton, azt is megfigyelte, hogy a taxiba beült a sofőr, majd megfordult, s átellen-

ben ismét leparkolt. Később, amikor már a Szabolcsi Bence térhez ért, ismételten

feltűnt neki az említett taxi. A hölgy még azt is éppen látta, amikor a sofőr ismét

kiszáll az autóból. Lassan hazaért az asszony, nem is tulajdonított az ügynek kü-

lönösebb jelentőséget. Ám amikor a lépcsőházhoz ért, letette a kezében cipelt

csomagokat, hogy előkeresse lakáskulcsát, odalépett hozzá egy számára isme-

retlen férfi, de az egyértelmű volt, hogy ugyanaz az ember, akit a taxinál látott ki-

és beszállni. A férfi közölte, hogy milyen jó, hogy a hölgy segít kinyitni az ajtót,

neki legalább nem kell előkeresnie a kulcsát. A férfi jól érthetően, kedvesen, ak-

centus nélkül beszélt. 

Amíg a nő kinyitotta az ajtót, a férfi előzékenyen megtartotta azt, s az illem-

szabályoknak megfelelően előre engedte a hölgyet. A lifthez érve az ott lakó asz-

szony megnyomta a hívógombot, együtt várták a liftet. Ismét előre engedte a

nőt, megkérdezte, hányadik emeletre megy a csomagokat cipelő asszony. A lift

először a második emeleten állt meg, noha a hölgy majdnem a legfelső szintre

ment, ám semmi nem történt, a férfi maradt a liftben. A nő megkérdezte, miért

nem száll ki, ám az ember továbbra is hátat fordított, csak azt mondta, „Ne félj,

nem bántalak”.  Az asszonyt ekkorra már feszélyezte a helyzet, próbált volna sza-

badulni, látni, hogy milyen gombot nyom meg a liftben a férfi következő megál-

lónak. Ekkor vette észre, hogy a férfi szeméremsértő módon viselkedik, mutogat-

ta nemiszervét, önkielégítést végzett. A hölgy némileg pánikba esett, de ez cse-

lekvésre sarkallta, majd a még álló liftből kitessékelte a férfit. Ennek szerencsé-

re a mutogatós ember nem állt ellen. 

Kicsit később, amikor már megnyugoott a hölgy, elment a rendőrségre felje-

lentést tenni azt megelőzendő, hogy mással is hasonló eset történjen. Az elköve-

tőről annyit tudni, hogy két méternél magasabb, vékony testalkatú, kb. 30-40

éves lehet. Fekete, rövidre nyírt haja volt. Bajuszt, szakállt nem viselt, vágást,

forradást anyajegyet, ékszert nem lehetett látni rajta. Az eset idején sötétkék

színű zakót, világoskék inget, világos nadrágot viselt. A további sértettek jelent-

kezését Ducsai Tamás r. főhadnagy, Káposztásmegyeri őrsparancsnok várja a

231-34-00 / 44-167 telefonszámon. 

ISMÉT EGY NEMFIZETŐ ADÓS

Csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt keresi a

rendőrség a 37 esztendős G. Mónikát (született T. Mónika).

Történt ugyanis, hogy egy autófinanszírozással foglalkozó

részvénytársaság egyik munkatársa feljelentést tett V. Zol-

tán ügyfél ellen. Nevezett mint egy kft. vezetője hitelszer-

ződést kötött gépkocsi vásárlás kapcsán a feljelentő céggel

2006. szeptember19-én. A szerződés szerint a hitelcég köl-

csönadott 72 havi törlesztési idővel négymillió forintot. 

A vásárló, miután távozott az autóval, egyetlen részletet

sem fizetett ki hitelezőjének, így négy hónappal később a

kft-vel a hitelező cég azonnali hatállyal felbontotta a szer-

ződést, megkísérelték visszavenni az autót, ám ez ered-

ményre nem vezetett. A szerződésben megadott címről V.

Zoltán a gépkocsival együtt ismeretlen helyre távozott. Ekkor a férfira és az au-

tóra is körözést adott ki a rendőrség. Nem sokkal később elfogták kihallgatások

során elmondta, őt T. Mónika bízta meg azzal, hogy vegyen részt a gépkocsi meg-

vásárlásában, vállalja a cég ügyvezetését. Ekkor derült ki, hogy T. Mónika, aki

időközben G. Mónikára változtatta a nevét már hasonló bűncselekmény kapcsán

korábban is a rendőrség látókörébe került. Így jelenleg az ő körözése is folyamat-

ban van. 

RAJTAKAPTÁK, ELENGEDTÉK, MOST KÖRÖZIK

Nagyjából a címből kiderül M. Roland rövid története. A 26 éves fiatalember G.

Csaba budapesti illetőségű barátjával együtt még a nyáron egy éjszaka úgy dön-

töttek, különösebb munka nélkül szereznek maguknak különféle értéktárgyakat.

A Deák Ferenc utcában ki is szemeltek egy házat, ahol átmásztak a kerítésen,

majd felfeszítettek egy nyílászárót. Bejutni azonban nem tudtak a házba, mivel a

tulaj tetten érte őket, így inkább eliszkoltak. A közeli utcában egy rendőrjárőr el-

fogta az illetőket, előállította őket a kapitányságra. Kiderült, a rongálással körül-

belül tízezer forint kárt okoztak, a lopási veszélyeztetett érték nagyjából 200 ezer

forint összegű. A fővárosi bíróság 2008 augusztusában M. Roland gyanúsított te-

kintetében megváltoztatta döntését, s a gyanúsított előzetes letartóztatását ren-

delte el. A büntetett előéletű férfi felkutatása eddig eredményre nem vezetett, a

kiküldött idézésekre nem jelent meg. Így most sikkasztás vétsége miatt keresi őt

a rendőrség. 

MozaikMozaik
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Tisztelt Szerkesztőség!

Görgey Artúr utcában, az orvosi rendelőnél

hónapok óta zárva tart az újságos pavilon.

Hírkernél, az üzemeltetőnél érdeklődtem

árus-felvételről, azt mondták, hogy csak

vállalkozóknak adják ki... Nem tudom, miért

nem éri meg nekik alkalmazni néhány (rok-

kant-) nyugdíjast, a megüresedő pavilont

velük üzemeltetnék, amíg nem jelentkezik

új vállalkozó. Nem szoknának el a vevők,

megoldott lenne a környék ellátása. Ha

most megnyitnák az üzletet, jóval kisebb

forgalma lenne, mint mielőtt bezárt... Le-

het, hogy a Hírkernek mindegy, hogy hol

fogy el a hírlap, de a vevő nem biztos, hogy

átmegy 2-3 villamosmegállóval arrébb levő

boltba... Na és gondolom, hogy elhanyagolt

üzletbe nehezen kapnak vállalkozót... 

NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTŐSÉGBEN

OLVASÓINK ÍRJÁK

Az elmúlt hetekben számos forrásból  értesült a közvélemény arról: veszélyben van az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark-

ban  Feszty Árpád honfoglaló magyarságot ábrázoló körképe. A hírek arról szólnak, hogy az 1995 óta az emlékpark Rotundájában

megtekinthető  Feszty körkép – amelyen több korabeli festőművész, például az újpesti díszpolgár, Pállya Celesztin is dolgozott –

veszélybe került, mert az épület beázásainak kijavítását és a belső páralecsapódás károsító hatásait az Emlékpark a maga eszkö-

zeivel, és meglévő  anyagi nehézségeivel nem képes megállítani. A társadalmi támogatás elnyeréséhez több kezdeményezés jött

létre.  Ezek egyikeként a fővárosi KDNP jótékonysági programokat szervezett 2008 őszére, melynek támogatására világnézettől,

politikai hovatartozástól függetlenül tisztelettel várják a budapestieket. Ennek alapján az egyik fővárosi helyszín Újpest, az Újpest

Színház lesz, ahol október 5-én, vasárnap 18 órai kezdettel a  Napsugár fiúk című színdarabot, jótékonysági előadás keretében,

Dózsa László rendezésében  ajánlják a nézőknek. Adományokat azonban nemcsak a színházi előadást megtekintőktől fogadnak a

helyszínen, a CIB Bank e célra elkülönített bakszámla számára bárki befizethet. Számlaszám: 10700062-42969903-52000001. 

Mentsük 
meg
együtt!



– Fontos azonban, hogy a különféle

testgyakorlási lehetőségekből különféle

módon és mértékben profitálhatnak a

fiatalok – magyarázza Kliment Emilia

aikido instruktor. – Főképpen, ha figye-

lembe vesszük, hogy nem csak testük

van, de lelkük, szellemük is, amelyekre

talán még nagyobb befolyást gyakorol-

hatnak a különböző mozgástípusok, kü-

lönösképpen, mivel sem testben, sem

lélekben korántsem egyformák.

Ha gyermekünk számára olyan rend-

szeres sporttevékenységet kívánunk

biztosítani, amely minden szempontból

kedvezően hat személyiségére, ideális

választás az aikido. Ez a japán harcmű-

vészet az egész testet harmonikusan át-

mozgatja, erősíti és felfrissíti. Messze-

menőkig változatos és izgalmas, ami a

fantáziát, a kreativitást is ébren tartja.

Nagy előnye, hogy „nulláról” indulva is

tökéletesen elsajátítható. Tehát bármi-

lyen testalkat, kondíció, mozgáskészség

esetén elkezdhető, nem kell attól tarta-

nunk, hogy valaki ne tudna felzárkózni,

még ha kicsit gyengébb vagy éppen

ügyetlenebb is. Szakszerű és célirányos

oktatás mellett ezek az esetleges kezde-

ti hátrányok bámulatos gyorsasággal ki-

egyenlítődnek. 

– Ezzel párhuzamosan a kudarcélmé-

nyek keserűsége, amely megjelenhet

akár a tornaórán, akár a választható

sportágak többségében, itt ismeretlen –

tudtuk meg az aikido egyik nagy előnyét

az Újpesten is működő egyesület egyik

vezetőjétől, Kliment Emiliától. – Az

aikidóban minden tanítvány önmaga

fejlesztésére törekszik, az oktató ehhez

segíti hozzá. Ilyen tevékenység során

csak siker létezik, kudarc nem.

Az aikidót gyakorló gyermeknek egy-

részről semmiféle szorongásra, félelem-

re, frusztrációra nincs oka, másrészről az

edzések emelkedett szellemben zajla-

nak, a résztvevők egészséges magabiz-

tosságra tesznek szert, amely mentes a

kivagyiságtól. 

Az edzéseken a különféle korú, nemű,

habitusú partnerekkel való gyakorlás

toleranciára, elfogadásra neveli a gyer-

meket, miközben szinte észrevétlenül

fegyelmezetté és udvariassá is válik.

Nem elhanyagolható az sem, hogy idő-

vel megtanulja megvédeni magát, ha

kell, de már jóval hamarabb a fellépése

is elébe vág az esetleges atrocitásoknak.

– Hosszú évek alatt meglehetősen egy-

bevágó tapasztalatokat szereztem arról,

milyenné fejlődik egy rendszeresen

aikidózó gyermek – összegzi a tapasztala-

tokat az instruktor. – Számos fiút ismerek,

akik elkezdték 10-12 évesen, mint nyurga

suhancok. Mire túljutottak a serdülőkoron,

szálfatermetű, kimondottan jóképű, erős

és férfias ifjakká váltak. Kedves édesapák

és édesanyák, tegyük kezünket a szívünk-

re: még ha a mai civilizált életvitel nem is

követeli meg, nem ilyen daliásnak szeret-

nénk látni mindannyian a fiainkat? – T. K.

MAGYAR AIKIKAI AIKIDO EGYESÜLET

Mitsukeru Dojo

Szent János Apostol Katolikus 

Általános Iskola, 1043 Budapest,

Tanoda tér 6.

Időpontok: kedd 18.00 – 19.30, 

péntek 17.30 – 19.00

Információ és jelentkezés: szemé-

lyesen az edzéseken, illetve az aláb-

bi telefonszámon: 06-70-382-1400
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Aikidó gyermekeknek
Egy gyermek egészséges fejlődéséhez két dolog nélkülözhetetlen: a

megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás. Utóbbit sokfélekép-

pen biztosíthatjuk, többek közt erre hivatottak az iskolai tornaórák is. 

Immáron tizenhárom éve alakult a ke-

rületben az Eldorádó Kosárlabda Egye-

sület, hét éve pedig közhasznú társa-

ságként működik. Jelen pillanatban

körülbelül 35-40 fiatalnak biztosít az

egyesület játék- és mozgáslehetősé-

get. Főként középiskolás és felsőfokú

tanulmányokat végző diákok, illetve

ezen intézményekben frissen végzett

fiatalok alkotják a csapatokat. 

Kezdetben még csak azon céllal alakult a társaság, hogy összefogják a street-

ball kosárlabdát játszó helyi csapatokat egy egyesületbe, azóta viszont jócskán

túlszárnyalták a kezdeti elképzeléseket. 

– 1998-ban lehetőségünk nyílt elindulni az NB II-es bajnokságban, ahol már

az első szezonban stabilan a középmezőnyben szerepeltünk – tudtuk meg Barta

Istvántól, az egyesület vezetőjétől. – Ezt az eredményt sikerült megismételni

egy évvel később is. Ezek után a felnőtt csapat mellett beindítottuk tartalék és

utánpótlás csapatainkat is. 

Ezt követően szponzori gondokkal küzdött a csapat, ám ez sem szegte lendü-

letüket, hiszen sorra szerezték a bajnoki címeket a budapesti bajnokságban. Je-

lenleg a Budapesti régiós bajnokságban játszanak, lehetőségeikhez képest re-

mek eredménnyel. Céljuk ezt a pozíciót megtartani, onnan feljebb kerülni, illet-

ve minél több csapattal megmérettetni magukat, valamint a hozzájuk jelentke-

zőknek edzési és játéklehetőséget biztosítani.

A jelen sportévadban is várják a szurkolókat az elkövetkező mérkőzésekre az

Erzsébet utcai Általános Iskolába (IV., Erzsébet utca 31.). 

A soron következő két mérkőzés: 

2008. október 12, vasárnap 18:00 órakor: Eldorádó KE – Net ‘54   

2008. november 09, vasárnap, 18:00 órakor: Eldorádó KE – Maccabi VAC 

Az Eldorádó kosarasai

HARC A GYÖNYÖRŰ TAVASZ JEGYÉBEN

Valószínűleg kevesen gondolnák, hogy egy kung fu

stílust egy hölgyről nevezték el, akit Gyönyörű

Tavasznak, azaz Wing Tsunnak hívtak. Akit bővebben

is érdekel ezen harcművészeti szakág, ellátogathat

azon ingyenes bemutatóra, amelyet Kerekes Csaba, a

Wing Tsun kung fu stílus 4. mesterfokozatú edzője és

csapata tart 2008. október 13-án, hétfőn 18:30-tól

az újpesti Pécsi Sebestyén Általános Iskolában

(Lőrinc u 35-37.). 

Érdeklődni lehet: Kerekes Csaba Telefon: 30/9-83-

83-73
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KÖSZÖNIK

Az Újpesti Természetbarátok Turista

Egyesülete megköszöni az adózók ál-

tal 2007. évben juttatott támogatást.

A kapott összeget a Dunakesziin levő

sporttelepünk szennyvízcsatorna

építésére fordítottuk.

Az egyesület elnöksége

A Mesterségek Iskolája Alapítvány

(adószáma: 19672933-1-41) mint

közhasznú alapítvány ezúton köszöni

meg támogatóinak, hogy személyi

jövedelemadójuk 1%-át felajánlották

alapítványunk részére. A beérkezett

több mint egymillió forintot az ala-

pítvány céljainak megfelelően a Cso-

konai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos

Gimnázium tanulóinak javára fordít-

juk a jövőben is: kulturális hozzájáru-

lással, különféle díjakkal, jutalom-

könyvekkel, eszközbeszerzéssel, az

erdélyi kirándulás, a szalagavató bál,

a 20. évforduló ünnepi kiadványának

támogatásával javítunk a szakmai és

tárgyi feltételeken.

Létrehoztuk az Arany, Ezüst és

Bronz Fokozatú Támogató címet,

amelyre az 1%-on felüli felajánláso-

kat fogadjuk. 

Borosné dr. Kézy Zsuzsanna

a kuratórium elnöke

Az Újpesti Nyár Utcai JMK Óvodáért

Alapítvány ( adószáma: 18115051-

1-41 ) köszöni a 2006-os adóévben

átutalt 1 százalékos összeget. A 

787 907 forintot a gyermekek sokol-

dalú mozgásfejlesztését segítő új

beltéri galéria, illetve új, korszerű

gyermekfektetők vásárlására fordí-

tottuk.

Pintér Éva , a kuratórium elnöke

A „Kudarc nélkül az iskolában” Óvodai

Fejlesztőprogram Alapítvány (adószá-

ma: 18083402-1-41) kuratóriuma

nevében köszönjük  támogatóinknak

az Aradi Óvoda alapítványa számára

felajánlott személyi  jövedelemadó 

1 százalékát. A befolyt  348 145 fo-

rintból az 1-es csoport gyermekeinek

25 széket vásároltunk 213 240 Ft ér-

tékben, a fennmaradó összegből a

csoportok játékeszközeit és az óvoda

sportszer készletét újítottuk fel.

Szaitzné Gregorits Anna, 

a kuratórium elnöke, óvodavezető;

Galléné Falka Éva, a kuratórium 

titkára, óvodapedagógus;

Maróthy Erzsébet, kuratóriumi

pénztáros, óvodapedagógus

TISZTELT TÁMOGATÓNK!

Az idei évben megrendezett Anyate-

jes Világnap sikeresen zárult. A ren-

dezvény sikerességéhez való hozzá-

járulását és támogatását e levélen

keresztül szeretnénk megköszönni.

Tisztelettel: 

Hargita úti védőnők

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

günkbe október 13-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 – Imre Lajosné, Koller Judit, Kovács Róbert – 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, Pálfi Kata

Olvasószerkesztő: Török Mónika

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 példányban
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Szeptember 30-án több, mint tíz év előkészítő munkája öltött

formát immár véglegesen a Duna fölött, Újpest határában. Ma-

gasabb, mint az esztergomi Bazilika s feltehetően többet is ál-

doztak rá a „perselyből”: 63 milliárdos beruházással napjaink

legimpozánsabb hídja lett a Megyeri. A kormány részéről

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, a város képviseletében

Demszky Gábor főpolgármester, Újpest nevében pedig dr. Der-

ce Tamás polgármester köszöntötték a jeles eseményt, termé-

szetesen miniszterek, képviselők, szakemberek s a helybéliek

sokasága mellett. A hatalmas érdeklődés feltehetően nem csak

a gigantikus műtárgynak, de a sokat vitatott közlekedési hely-

zetnek is szólt, amely új erőviszonyokat alakíthat ki a főváros

közlekedésében – Újpesten keresztül. Tekintsünk bizakodva a

jövőbe, amint a műrepülő-bemutató kondenzcsíkja jelezte az

égen: előlegezzünk meg egy nagy szívet a város fölé. 

Hídavató finálé
GalériaGaléria

KÉP ÉS SZÖVEG: HARKAI PÉTER
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