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– Miként fogadta az önkormányzati reform gondolatát? 

– Régóta azok táborába tartozom, akikkel együtt vall-

juk: szükség van az önkormányzati rendszer reformjára,

újraszabályozására, de olyanra, amely szakmai alapokon

állva tükrözi az elmúlt 20 év eredményeit. Először tehát

szakmai kérdésekben kellene előbbre jutni, utána tár-

nám a civil szféra, majd a politikai egyeztetések elé,

amely fórumok nyilván nem megkerülhetők. Mivel

agyonpolitizált világban élünk, sajnos, a szakmai

vélemények a politikai akarat mögött kullognak. Az ön-

kormányzati törvény módosítását célzó gondolatok is a

politika áldozatai, lévén, hogy a módosítás kétharmados

parlamenti többséget igényel. Ennek tükrében kiérlelt

reformgondolatokra nem számítok, inkább a fűnyíróelv

megjelenésére, amelynek beindítására városvezető kol-

légám akár fél éves időtartamot elegendőnek tart. Nem

reform, hanem egy ötlet. Emellett igazán eltörpül az a

tény, hogy a demokrácia  megcsúfolását jelenti. 

– Vagyis a reform kívánatos lenne, de most nem idő-

szerű? 

– Inkább úgy mondanám: az alapos szakmai munkára

most nem fogadóképes a politikai akarat. A főpolgármes-

ter úr a reform szó alatt  leépítést,  több  önkormányzat

megszüntetését,  Budapesten összevonását, a polgármes-

teri hivatalok más kerületi hivatalokkal történő egyesíté-

sét, ezáltal létszámleépítést, a helyi képviselők létszámá-

nak csökkentését érti. Jómagam a közigazgatás átfogó re-

formjának kidolgozását tartom elfogadhatónak. A kettő

ugyanis nem ugyanaz és nem is vehető egy kalap alá. 

– Manapság amikor a spórolás a slágersor a költeke-

zéssel szemben, a lakosság akár oszthatná is az olcsóbb

állam, az olcsóbb önkormányzat gondolatát,  uram bocsá’

– csak ne a jelen sorok írójának tulajdonítsák az ötletet –

a  kevesebb képviselői létszámot…

– Meg kell védenem az önkormányzati törvényt, ame-

lyet 1990-ben alkotott meg a Parlament. A törvény előké-

szítését a Lajtától Nyugatra lévő, demokratikus vívmá-

nyaikról elhíresült országokban, minden bizonnyal több

éves előkészítő munka előzte volna meg. Nálunk erre nem

volt idő. 1990 májusában megtörtént az első szabad vá-

lasztás, az országgyűlési képviselőké. Októberben létre-

jöttek az önkormányzatok. Az önkormányzati törvény ki-

munkálására nemhogy évek nem jutottak, csak három hó-

nap állt rendelkezésre. A jogszabályalkotók körültekintő

munkáját dicséri, hogy a törvény a célt elérte, és nagyban

hozzájárult ahhoz, hogy a rendszerváltozás legsikeresebb

intézményei az önkormányzatok voltak. Igaz, erről ma

más kevés szó esik. Közel 20 év elteltével a főpolgármes-

ter úr három érvet emleget a  reform leple alatt,nevezete-

sen, hogy drága, hogy sok van belőlü(n)k és kevés a köz-

igazgatási szakember. Nos, ezt cáfolni tudom,  Újpest pél-

dáján keresztül is. 

– Vegyük sorba! Lássuk, sok van-e  a tanácsrendszert

1990-ben felváltó  önkormányzatokból?

– Az országban 3167 önkormányzat alakult. Ismét a

jogalkotót dicsérem: a törvényt átható demokrácia alap-

ján Magyarországon minden település ugyanazokat a

jogokat gyakorolja. Ezt lényegesnek tartom.  Ezért azt az

elképzelést, hogy akár vidéken, akár a fővárosban ezt a

jogot csorbítsam, és elfogadjam ezzel, hogy az egyenlők

között egyenlőbbek vannak, nem tartom demokratikus

lépésnek. Ezért el kell dönteni, a politika fenn akarja-e

tartani magát az önkormányzatok rendszerét. Ennek

függvénye a választókerületek számának alakítása is,

ami a képviselők számát formálhatja. Ami a hivatalok

összevonásának tervét jelenti: szintén sérelmesnek tar-

tom, hiszen ha  például  Besenyőn nem  lesz hivatal, elő-

ször talán sokan hurráznak, de ha majd három másik te-

lepülésen átutazva érnek oda ügyeik intézésére, akkor

már nem lesz ekkora az élmény…

– Drága-e az önkormányzatok, a hivatalok működte-

tése?

– Hogy valami drága-e, mindig viszonyítás kérdése.

Ilyen kijelentés előtt célszerű mérlegelni a lakosság és az

életüket „közigazgató” hivatalok létszámát. A szándékos

pazarlás nem a törvény sugallata. Újpest például a foglal-

koztatott hivatali dolgozók számát tekintve hátulról lista-

vezető, miközben, a létszám – véleményem szerint túlzó –

felduzzasztására példa a fővárosi főpolgármesteri hiva-

tal. Miközben a rendszerváltozáskor alig több, mint

nyolcszázan dolgoztak ott, most  közel kétezres a hivatal

létszáma. Van lehetőség politikai munkatársak alkalma-

zására, a főpolgármesteri hivatalban 150-en dolgoznak

ilyen beosztásban. Harminc bizottság dolgozik, minden

ügyet tárgyalja. Miközben veszített a fővárosi önkor-

mányzat az ellátandó feladatiból. Ugyanis a rendszervál-

tozáskor még másodfokú közigazgatási feladatot is ellá-

tott, tehát voltak hivatali ügyei. Most ilyen nincs: ezt a

korábbi feladatkört a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vég-

zi. Demszky Gábor véleménye szerint 3,5 milliárdot le-

hetne spórolni. Valamennyit szerintünk is, ha nem más

önkormányzatok kasszájában kotorászna.

– Az önkormányzati törvényt egyszer már módosította

a Parlament. A helyhatóságok ma is felemlegetik, nem

fogadták kitörő örömmel. 

– Nem. A valódi reform, a közigazgatási rendszer va-

lódi reformja valóban várat még magára. Talán sokan

emlékeznek rá: az önkormányzati törvényt már 1994-

ben módosította az MSZP–SZDSZ kormány, a főpolgár-

mester törekvéseinek messzemenő figyelembevételé-

vel. Ez a változás a főváros valamennyi kerületét súlyo-

san csorbította. A cél a kisebb létszámú fővárosi közgyű-

lés volt, s érdekes módon a közigazgatás reformjának

égisze alatt épp a fővárosi kerületeket képviselő küldöt-

tek kerültek ki a közgyűlésből. Ennél is drámaibb volt az

a változás, amely 1994 nyarán megszüntette és vélemé-

nyezési joggá csorbította a kerületeknek a költségvetés

kialakítására vonatkozó, a kezdetekben meglévő egyet-

értési jogát. Ez a lépés a reform szó megcsúfolását je-

lentette, amelyet a fővárosi törvény megszüntetése is

követett. Azóta, bár felerősödtek a reform iránti igé-

nyek, gyorsan el is haltak. 

– Ön miért ösztönözne egy reformfolyamatot? 

– A reform sarkalatos pontja, hogy a helyi közösség

autonómiája ne sérüljön. Az állampolgárok fokozódó el-

várásainak a hivataloknak meg kell felelniük. Messze

vagyunk még a XXI. században elvárható technika alkal-

mazásától mi is, más közhivatalok is. A Lajtán túl, ha az

ügyfél bemegy a hivatalba és kér valamit, a digitalizáció

eredményeként a legkisebb településen is percek alatt

az ügyfél kezébe adják, amiért ment. Kis túlzással élve,

ha nekünk nem kell a pincében lévő irattárig elmenni és

az ügyfelet visszakéretni, már gyors ügymenetről be-

szélhetünk. Miközben – újabb ellenmondás – a hivatalok

többségében olyan minőségirányítási rendszert alkal-

mazunk, amelynek célja a hatékony és minőségi ügyin-

tézés. Egy politikus társam úgy fogalmazott néhány éve:

a luxemburgi feladatainkat – elnézést a kifejezésért –

balkáni,  ráadásul állandóan változó  gazdasági környe-

zetben kell megvalósítanunk. 

– Mit kellene megfontolni a reform előkészítőinek?

– Semmiképpen nem a fűnyíróelvet tekintem reform-

nak. Nem új gondolat az, amit képviselek. A főváros

északi kapujában élve a közigazgatás átszervezésében

az elővárosi rendszert tartanám jó megoldásnak. Buda-

pest határa ugyanis nem ér véget Újpesttől nem messze,

a Dunakeszit jelző táblánál: szinte már Vácig elér. Ha vo-

nattal járjuk a vidéket, látjuk, alig van néhány méternyi

üres földdarab a mindenhol összeérő, lakott települések

között. Az eltelt húsz év óriási változást hozott az éle-

tünkben: jogos igény olyan közigazgatási modell elké-

szítése, amely ezt tükrözi.  Tudomásul kell venni, a leg-

több döntésünk ma már a Vácott lakó polgár életét is be-

folyásolja. Amikor mi például a hamarosan megnyíló

Aquaworld megépítésére igent mondtunk, azzal ide hív-

tuk pénzt költeni a váciakat, a Sződligeten, Gödön lakó-

kat is. Vagy éppen a munkalehetőség csábító számukra.

A gyerekek közül sokan Újpesten járnak iskolába. Vagy

egy másik példa: ha valakit a Dunakeszi táblától 10 cm-

re – ne adj’Isten – baleset ér, Vácról jön ki hozzá a men-

tő, és Vácra viszi kórházba ahelyett, hogy a Deák utcai

mentőállomásról kiindulva vinné ellátásra a Károlyi kór-

házba. A közigazgatásban ilyen és ehhez hasonló esetek

az életszerűek. Ezért van szükség, kiforrott és megérlelt

javaslatokra, amelyek „tálalására” az önkormányzati

szakmai szervezetek és a jogásztársadalom készen áll. 

A reformok azonban pénzbe is kerülnek, ám a későbbi-

ekben lehetnek költségcsökkentő hatásúak. Érdemes

lenne ez irányba fordulni. A szigorúan vett takarékos-

ságra, a költségek csökkentésére valamennyi önkor-

mányzat rászorult már az eltelt évek során. Arra a kér-

désre azonban, hogy miért jutottunk el idáig – még nem

hallottam a politikától választ. – BANGHA KATALIN

Bár a 2009-es állami költségvetés vitája idején még

nem lehet tudni, hogyan alakul az önkormányzatok jö-

vő évi állami támogatása, tapasztaljuk: a pénzügyi vál-

ság hatására ismét felerősödtek a közigazgatás re-

formját igenlő nyilatkozatok. A budapestiek kedélyét

például egy főpolgármesteri interjú volt hivatott bor-

zolni, amelyben arról esett  szó:  az ország nehéz pénz-

ügyi helyzetében az önkormányzatok számának és a

képviselők létszámának csökkentése, a hivatali leépí-

tésben megtestesülő reform lenne az üdvözítő. Pusztán

erről szólna egy reform? Minderről dr. Derce Tamást,

Újpest polgármesterét kérdeztük.

Az ötlet még
nem reform 
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Az önkormányzati rendszer reformja ré-

gi adóssága a magyar politikának. Mára

világossá vált, hogy az ország nem tud

fenntartani közel 3200 önkormányza-

tot. Bizonyos lélekszám alatt indoko-

latlan az önálló képviselő-testület fenntartása. Meggyőző-

désem, hogy a kisebb községi önkormányzatok összevoná-

sával és kistérségi szintű megszervezésével hatékonyabb

működés volna elérhető. A minket leginkább érintő, két-

szintű budapesti rendszer reformja szintén elengedhetetlen,

mert a struktúra idejétmúlt, sok esetben már a működést is

akadályozza. Indokolt volna a belvárosi kerületek integráci-

ója, azonban az olyan külső városrészekben, mint amilyen

Újpest, az eltérő sajátosságok miatt meg kell tartani a jelen-

legi struktúrát, sőt, célszerű az agglomerációval együttmű-

ködve erősíteni önállóságukat.

Elkerülhetetlen tehát az önkormányzatok számának és a

képviselők létszámának radikális csökkentése, mert csak

így tudjuk hatékonyabban és olcsóbban működtetni a ma-

gyar önkormányzatokat.

BORUZS ANDRÁS, FRAKCIÓVEZETŐ (SZDSZ)

A fővárosban működő jelenlegi önkormányzati struktúrát

Demszky Gábor kérésére és elképzelései szerint alakította ki a

kétharmados többséggel bíró, Horn Gyula által vezetett MSZP-

SZDSZ kormány. Megdöbbentőnek és álságosnak tartjuk, hogy

e rendszer hibáiról és átalakítási szándékairól úgy képes be-

szélni a főpolgármester, hogy előtte nem kér bocsánatot a budapestiektől. A fővá-

ros mai működésképtelenségéért egyértelműen a várost irányító szociál-liberális

vezetés a felelős. A kétszintű, a kerületek és a főváros közötti feladatmegosztáson

alapuló rendszer akár működőképes is lehetne, de ahhoz együttműködő, közösen

gondolkodó, és mindenekelőtt hozzáértő városvezetésre lenne szükség. Sajnos az

elmúlt 18 évben nem volt ilyen és ez ma sem mondható el. Nincs olyan fővárosi ügy,

amiben ne lenne valami súlyos hiba, szervezetlenség, felelőtlenség, pazarlás.

Ezekben a szociálliberális városvezetés egyszer sem ismerte el hibáját, felelőssé-

gét, mindig másokat, külső körülményeket okolt. Észre kell venni, hogy Demszky

Gábor és csapata alkalmatlan a tisztségének betöltésére.

WINTERMANTEL ZSOLT, FRAKCIÓVEZETŐ (FIDESZ)

Az önkormányzati rendszer felépítése lényegét tekintve

1990 óta változatlan. Bár az elmúlt 18 évben a struktúra át-

alakítására tucatnyi kezdeményezés történt, de ezek a pártok

tényleges politikai akaratának hiányában kudarcot vallottak.

Az Újpestért Egyesület a jelenlegi helyzetben nem lát esélyt

arra, hogy 2010-ig bármiféle érdemi változás történhessék, mivel a strukturális

átalakításhoz az Alkotmány módosítására, illetve kétharmados törvények meg-

változtatására, azaz széleskörű politikai konszenzusra lenne szükség.

Úgy gondoljuk, hogy az 1990-ben létrehozott budapesti önkormányzati

struktúra nem felel meg a hatékony működés követelményeinek. Olyan fővárosi

modellt szeretnénk, amelyben a fővárosi önkormányzat kizárólag az egész várost

érintő közszolgáltatásokkal foglalkozik (közösségi közlekedés, víz- és csatorna-

ellátás stb.), míg a kerületi önkormányzatok – a mainál jóval nagyobb önálló-

sággal – intéznek minden más, az embereket közelről érintő ügyet. Jelenleg a

fővárosi önkormányzat feladatkörébe tartozó kérdésekben túl nagy a távolság az

ügyek keletkezése és a döntéshozatal között. Ezt csak úgy lehet megszüntetni,

ha valamennyi helyi ügy az állampolgárokhoz közelebb eső és közvetlenül figye-

lemmel is kísérhető kerületi önkormányzatoknál dől el.

KATÓ BALÁZS, FRAKCIÓVEZETŐ (ÚJPESTÉRT EGYESÜLET)

A KDNP az a párt Újpesten, amelyik már 2006 októ-

berében is a változás mellett foglalt állást. Nem a

mai gazdasági recesszió miatt kell az önkormány-

zati rendszerünkön változtatni, hanem azért, mert

rosszul és pazarlóan működünk. Ezen belül is ketté

kell választanunk a reformokat. Először fel kell mérni, hogy a 3200

önkormányzatból ténylegesen mennyire van szükség. Ebbe tartozik a

tarthatatlan budapesti állapot is, amikor a főváros vízfejként és fene-

ketlen pénznyelőkútként működik a kerületek mellett/felett. A másik

a működő önkormányzatokban feleslegesen felduzzasztott és eltartott

ál-bizottságok megszüntetése lenne. Csak Újpesten legalább 4 olyan

bizottság működik, amire nincs a kerületnek semmi szüksége. Azokat

a bizottságokat viszont, amelyeket működtetni kell, azokat megfelelő

létszámmal és szakemberekkel kell feltölteni. A pártfunkcionáriuso-

kat a pártok tartsák el, ne az adófizetők. Tudjuk, hogy ez viszont az el-

múlt 20 év alatt becsontosodott rendszer teljes változtatásával kell,

hogy járjon, ami a léhűtőknek ugyan fáj, de Újpestnek egyértelműen

csak hasznot hoz! 

SZALMA BOTOND, FRAKCIÓVEZETŐ (KDNP)

JUHÁSZ LÁSZLÓ, FRAKCIÓVEZETŐ (MPSZP)

A rendszerváltás „lázában” kialakított önkormányzati rendszer a mai napig a

tanácstagi választások területi beosztását tükrözi, és rendkívül széttagolt, de-

centralizált (ahány település, annyi önkormányzat és hivatal). Ez a felépítés

– a parlamentivel együtt – már rég megérett az átalakításra, egyszerűsítésre. 

Az átalakításnál fontos alapelv, hogy a döntési kompetencia az egyes

kérdésekben az állampolgárokhoz legközelebb, azon a szinten maradjon, ahol ezekhez a leg-

több információ áll rendelkezésre. A kis településeknél, azok önállóságát megtartva, nem az

önkormányzatok, hanem a hivatalok összevonásával lehetne megtakarítást elérni a korábban

megszüntetett körjegyzőségekhez hasonló rendszer kialakításával, a kistérségi társulásokra

alapozva. A megyei önkormányzatok helyett regionális szint kialakítását javasolom. 

A fővárosban jelenleg működő rendszer átalakítása szintén elengedhetetlen, mert a jelen-

legi szintén nem felel meg a hatékony működés feltételeinek. Itt a feladat- és hatásköröket

kellene újra gondolni. Olyan rendszert kellene kialakítani, ahol a több kerületet vagy az egész

fővárost érintő kérdésekben (pl. vonalas infrastruktúra, közlekedési rendszer, hajléktalanok

kérdése) a fővárosi, a helyi ügyekben a kerületi önkormányzatoknak lehetne nagyobb hatás-

kört adni, biztosítva hozzá a szükséges forrásokat. Országos szinten csökkenteni kellene az

önkormányzati képviselők számát. Ehhez igazodva kellene fővárosi törvényt elfogadni.

Mindezek létrehozásának legfőbb akadálya a politikai akarat és bátorság hiánya. A változta-

tás elindításánál fontos lenne, hogy a parlament először az önmagára vonatkozó döntés meg-

hozásával mutasson jó példát.

A jelenlegi politikai elit nem fogja a megélhetését

biztosító önkormányzati és parlamenti képviselői

helyek számát csökkenteni. (a választási törvény

módosítása 2/3-os parlamenti többséget igényel-

ne.) Az önkormányzatok viszont azonnal csökken-

teni tudnák kiadásaikat. Ezért javasoljuk Demszky Gábornak, hogy

járjon elöl jó példával, és az általa vezetett – 150 milliárd forintos

adósságot felhalmozó – fővárosi önkormányzatban kezdje el javasolt

reformjai megvalósítását. Van min karcsúsítania, hiszen a fővárosban

a 66 képviselő mellett 16 bizottság működik, 43 elnök és alelnök ve-

zetésével, 118 bizottsági taggal. Nem beszélve a rengeteg tanácsnok-

ról, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagról, politikai munkatársról.

A végső megoldást a politikai garnitúra lecserélése jelentené,

ugyanis az ország problémáit nem a politikusok számának, hanem a tet-

teiknek köszönhetjük.

PAJOR TIBOR, FRAKCIÓVEZETŐ (JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM)



4

2008.  március  21.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  november  15.

z egyedülálló szolgáltatásokat

felvonultató fürdő 17 meden-

céje közül 15 egész évben üze-

mel, melyek között megtalál-

hatók olyan különlegességek, mint a

hullám – vagy akár a szörfmedence. A

kalandvágyókat csúszdák sokasága, ug-

rótorony, hegyi folyó várja, míg a pihe-

nésre, felfrissülésre vágyók a szauna-

világban, a fűtött ágyakkal felszerelt

tepidáriumban, gőzkabinokban, aro-

makabinban, hókamrában, kneipp-

medencében kényeztethetik magukat. 

A gigantikus létesítményben olyan

gyermekbarát tereket is kialakítot-

tak, ahol az apróságok is jól érezhetik

magukat, és a szüleik is biztonságban

tudhatják őket. A kupolatértől elkü-

lönített épületrészben változó víz-

mélységű, élményelemekkel és gyer-

mekcsúszdákkal felszerelt medence,

valamint játszóház és gyermekpelen-

kázó várja a kisgyermekes családo-

kat.

A közelgő megnyitó kapcsán az „Él-

ményt a gyermekeknek” – program

kezdeményezőjével,

Kövecses Janka kép-

viselő asszonnyal és

dr. Trippon Norbert-

tel, Újpest alpolgár-

mesterével beszél-

gettünk.

– Képviselő asszony, a testület 2008.

július 3-ai ülésén Ön kezdeményezte,

hogy az önkormányzat támogatásával az

újpesti halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekek egynapos élményfürdői láto-

gatásban vehessenek részt. Mi motiválta

a kezdeményezését?

– Választókörzetemben járva sokat

beszélgetek az ott élő emberekkel, más

anyukákkal, mint családanya a család-

anyával. A mindennapi gyereknevelési

kérdéseken túl a nyár közeledtével

többször felmerült a nyaralás kérdése.

Nagy fájdalom volt számomra, hogy

vannak olyan gyermekek, akiknek ki-

marad az életéből a játékban gazdag

üdülés élménye.

Ez indított arra, hogy kezdeményez-

zem az önkormányzat képviselő-testüle-

ténél a rászoruló gyermekek élményfür-

dői látogatását, melyre nagy örömömre

igent mondtak a képviselők. Ugyan ez

nem pótolja a családi közös nyaralások

élményét, de úgy gondolom, hogy sok

gyermek számára örömet, és felejthetet-

len napot jelentene az életükben. 

– A kezdeményezést azonnal felkarol-

ta és támogatta alpolgármester úr. Mi-

ként illeszkedik mindez a megkezdett

fejlesztési programokba?   

– Frakciótársaimmal együtt jómagam

is azon vagyok, hogy minél több hason-

ló program indulhasson el Újpesten,

ezért támogatok minden olyan kezde-

ményezést, amely az újpesti gyermeke-

ket és családokat szolgálja. Ennek je-

gyében indítottuk meg a több éves ját-

szótér-, valamint az intézményi játszó-

tér-felújítási programjainkat is, melye-

ket ugyanaz hívott életre: maguk az új-

pesti gyermekek, az újpesti családok

életminőségének a javítása.

Az említettek szellemében kezdődtek

meg a tárgyalások a fejlesztővel is,

melynek eredményeként megszületett

az együttműködési megállapodás. A

szerződés értelmében az „Élményt a

gyermekeknek” program keretén belül

az Aquaworld Zrt. évente két alkalom-

mal – a gyermeknaphoz illetve a kará-

csonyi ünnepekhez kapcsolódva – al-

kalmanként 150 gyermek részére térí-

tésmentesen biztosítja az élményfürdő

szolgáltatásainak igénybevételét. 

További sikerként könyvelhetjük el,

hogy a fejlesztő minden újpesti lakos

részére 10 százalék kedvezményt bizto-

sít a belépőjegyek árából – tudtuk meg

dr. Trippon Norbert alpolgármestertől.

Közélet  Közélet  

Az Aquaworld, Európa egyik legnagyobb fedett vízi élményparkja

hamarosan – a tervek szerint 2008. december 5-én – megnyitja kapuit.

Évente kétszer

Élményt a gyermekeknek is

A

AZ ÖRÖK NYÁR SZIGETE
A közelgő megnyitóval kapcsolatos meglepetésekről

kérdeztük a legilletékesebbet, a komplexum igazgatóját:

– Úgy vélem, hogy a megnyitó valódi ajándék lesz

mindannyiunknak – nyilatkozta az eseményről

Kelecsényi Ágnes. – December ötödike nem csak a Mi-

kulás miatt lesz emlékezetes ezen a télen, minden bi-

zonnyal felejthetetlenné teszi az élményparkunk meg-

nyitója is. És hogy ne érje szó a ház elejét, mi sem feled-

kezünk meg az aktualitásról: valódi Mikulás várja nálunk

is a gyerekeket az elmaradhatatlan krampuszokkal és

persze ajándékokkal. Mivel a megnyitónk péntekre

esik, az újpestiek már az első napon élhetnek a tíz szá-

zalékos kedvezménnyel, amely számukra minden hét-

köznap biztosított egészen zárásig, este tíz óráig. Szin-

tén kedvezmény a reggeli nyitás, ugyanis hat órától tí-

zig sportolásra kész normál uszodaárban a medencetér. 

– Szokatlan kezdeményezés egy önkormányzat ré-

széről, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket ajándé-

kozzon meg egy-egy élménydús nappal, erről döntött

Újpest képviselő-testülete. Az előzetes hírek eddig egy

napról szóltak az Aquaworld-ben.

– Valóban, örömmel vettük hírét mi is az elképzelés-

nek, ami a mai világunkban valóban ritka és nemes

gesztusként értékelhető. Úgy döntöttünk, hogy ha jó

szándék vezérel egy elképzelést, a lehetőségeinkhez

mérten mi is csatlakozunk hozzá: így két napon is fo-

gadni tudunk ajándékként egy-egy 150 fős gyerek-

csoportot, akiknek feltehetően óriási élmény lesz a ná-

lunk eltöltött nap. Szeretettel várunk mindenkit a meg-

nyitónkra, nem fognak csalódni az Aquaworld-ben: ez

a hely az „örök nyár szigete”. – HARKAI PÉTER
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– Európai Uniós beru-

házásként kívánja az

újpesti önkormányzat a

Főtér projektet lebo-

nyolítani. Az uniós sza-

bályok viszont előírják

egy gazdasági társaság megalakítását.

Ily módon a projektet le lehet választani

arról a hatalmi, politikai, társadalmi szer-

vezetről, amely végül majd birtokolja az

eredményt. Önálló, felelős gazdasági

társaságnak kell a projektet kezelni a pá-

lyázó, jelen esetben az újpesti önkor-

mányzat részéről – válaszolta kérdésünk-

re Tilli Lajos, a cég ügyvezető igazgatója. 

– Milyen időtartamra szól a Kft. megbí-

zatása? 

– 2011. május 31-ig szól. Noha a főtér

program legkésőbb 2010. augusztus 1-ig

befejeződik, további egy évig az Európai

Unió felé adminisztrálni kell az ered-

ményt, a történéseket. A project megva-

lósítás ideje alatt is folyamatosan jelen-

téseket kell tenni. 

– Melyek az Újpest Főtér Kft. fő felada-

tai?

– A legfontosabb feladat az újpesti

önkormányzat képviselete ebben a kö-

rülbelül 1,4 milliárd forint értékű munká-

ban. A kft-nek kell megkötni minden

olyan szerződést, amely szükséges a fel-

adat elvégzéséhez. Ezen szerződések ki-

fizetése részint az önkormányzat forrása-

iból, másrészt az uniós pályázatokon

elnyert pénzből történik. Az önkormány-

zat azt az önrészt, amelyet a testület

meghatározott a projekt végrehajtásá-

hoz, ennek a gazdasági társaságnak a

számlájára utalja át. Mint e célból létre-

hozott gazdasági társaságnak, kizárólag

az Újpest Főtér Kft-nek áll módjában az

uniós költségek lehívása. Természetesen

a mi feladatunk az unió elvárásainak

megfelelő adminisztráció lebonyolítása

is, valamint a nyertes kivitelező heten-

kénti kooperációs értekezletén is a kft.

munkatársa vesz részt, képviselve az ön-

kormányzatot. A munkálatokat felügyel-

ni is nekünk kell, egy szerződött mérnöki

iroda szakemberével együtt. Nélkülünk

tehát műszaki változtatás nem történhet. 

– Gyakorlatilag önök lesznek az a biztos

pont, amely mindig mindenről tud, úgy

pénzügyileg, mint szakmailag képviselik

az újpesti embereket, a városvezetést. 

– Pontosan ezért jött létre a kft. Ez a cég

lesz, amely mindenért felel, mindennel el-

számolási kötelezettsége van az önkor-

mányzat és az Európai Unió képviselője felé. 

– Milyen létszámmal működik az Újpest

Főtér Kft?

– Négy, maximum öt fős létszámmal

működik a jövőben. Lesz egy ügyvezető

igazgatója, személyemben, egy gazda-

sági vezető, egy titkárnő, március-ápri-

lis táján csatlakozik még egy műszaki

szakember a csapathoz, valamint külső

szakértőket alkalmazunk. Így például

egy uniós kapcsolatokban, szabályokban

jártas szakembert. Előírás továbbá, a fel-

ügyelő bizottság, kell legyen könyvvizs-

gáló és jogász, akik folyamatosan fel-

ügyelnek a jogszerűség fennállására. Ők

mindannyian megbízási szerződés által

lesznek kapcsolatban a kft-vel.

– Mi módon számolnak majd be az új-

pestieknek a tevékenységükről?

– A lakosságot éppúgy tájékoztatjuk fo-

lyamatosan, mint a képviselő-testületet. 

A képviselő-testület felé írásos jelentést

teszünk adott időszakonként, a lakossági

tájékoztatást a fórumok megtartásával és

felhasználva az önök segítségét, az Újpesti

Naplón keresztül kívánjuk megoldani. –T. K.

Kapocs az Unió és Újpest között 

Megalakult a Főtér Projektet felügyelő cég

Az elmúlt hetekben jegyezte be a Fővárosi Cégbíróság az Újpest Főtér Kft-t, amely az

újpesti önkormányzat határozata alapján jött létre a Főtér projekt ügyeinek összefo-

gására, szervezésére. A cég ügyvezető igazgatója Tilli Lajos lett. Őt kérdeztük a kft,

valamint a Főtér projekt aktualitásairól. 

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M

HIRDETÉS

Látlelet az utakról
2008-ban több állami, fővárosi, és újpesti közlekedésfej-

lesztési beruházás valósult meg Újpesten. Dr. Trippon Nor-

bert alpolgármester úgy véli: az elért eredményekről

elsőkézből azoknak kell értesülniük, akikért mindez történik.

– 2008. szeptember 30-án átadták a Megyeri hidat. A

hídátadás milyen forgalmi változásokat okozott Újpest

közlekedésében?

– Újpest Önkormányzata számolt a híd átadásából

adódó forgalmi terheléssel, ezért szorgalmazta töb-

bek között a Váci út korszerűsítését, a Fóti út és

Szilas patak közötti szakaszon a második útpálya ki-

építését, és ez által a forgalom zavartalanabb elve-

zetését. Arról azonban, hogy az egyes útszakaszok

forgalma konkrétan miként változott, december kö-

zepén állnak majd rendelkezésre értékelhető ada-

tok, jelenleg még folyik a forgalomfelvétel és a for-

galomszámlálás. 

– A Főváros beruházásában milyen útfelújításokra

került sor az idei évben?

– A fővárosi önkormányzat által tavaly elfogadott

hároméves útfelújítási program keretében megújult a

Baross utca és a Szent Imre utca egy-egy szakasza, il-

letve a Megyeri hídhoz kapcsolódóan a Váci út kiszé-

lesítése is megtörtént. Folyamatosan szorgalmazzuk

továbbá a Görgey Artúr utca átépítését, valamint a

Külső Szilágyi út felújítását.

– 2008-ban az újpesti önkormányzat nevéhez milyen

útfelújítások köthetők?

– A Szabadkai utca teljes útpálya és járda felújítása

befejeződött, míg a Deák Ferenc utca teljes útpálya-

és járdafelújítása folyamatban van, mindezek költsé-

ge nagyságrendileg 66 millió forint.   A Sporttelep ut-

cai és a Temesvári utcai járdák szintén megújultak. 

– Milyen jelentősebb egyéb közlekedésfejlesztések

történtek még az idei évben?

– A gyorshajtásokból adódó balestek számának

csökkentése érdekében a Tél utcában két darab se-

bességmérő kijelzőt telepítettünk ki. A Pozsonyi úti

töltőállomásnál található gyalogos átkelőhelynél már

jelzőlámpás szabályozás segíti a gyalogosok bizton-

ságos közlekedését. A Rózsa utca 36. szám alatt és a

Tél utca 14. szám alatt 30-30 férőhelyes gyephézagos

burkolású parkolót alakítottunk ki. 

Jelenleg a kivitelezés tervezési és engedélyeztetési

fázisában tart az Erdősor – Sporttelep utcai körforgalom,

a Farkaserdő – Óceánárok utcai körforgalom, a Homok-

tövis utca – Külső Szilágyi úti kör-

forgalom. A Fóti úttól északra lévő

terület TEMPO 30 korlátozott se-

bességű övezet kijelölése szintén

folyamatban van. – H. P.

KözéletKözélet
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ÚÚjjppeessttii  KKaarrááccssoonnyyii  VVáássáárr
első alkalommal

2008. november 30-tól december 24-ig a piactéren, 
minden nap 10 órától 20 óráig

A hagyományteremtő vásáron mindenki megtalálhatja mindazt a kedvére valót,

amellyel meghitté varázsolható a közelgő karácsony ünnepe. Lesz lacipecse-

nyés, faszénen sült kürtöskalács, gesztenye és még sok más finomság. Megve-

heti szerettei ajándékát a szép portékát kínáló kézművesektől, kiskereskedőktől.

A vásárt adventi köszöntő és kulturális programok színesítik négy hétvégén át. A

lapunkban mellékelt szelvénnyel – név és cím kitöltése után – december 21-én

sorsoláson vehetnek részt, melynek fődíja egy plazmatévé lesz. Érdemes eljönni. 

HANGVERSENYEK

Helyszíne: Egek Királynéja Templom (Bp., IV. ker., István tér 13.) Időpont:

2008. november 28. (péntek) 19 óra. Közreműködik a magyar zenei élet egyik

különleges együttese, Újpesti Baptista Gyülekezet Harangzenekara és Kórusa

Időpont: 2008. december 20. (szombat) 19 óra. Közreműködnek: a modern

egyházzene legjobb képviselői, Sillye Jenő és barátai

SZABADTÉRI PROGRAMOK A PIACON, A NAGYSZÍNPADNÁL

2008. november 30-án (vasárnap) 11 órakor „Megjött a Mikulás” – a Szép Ernő Szín-

ház gyermekműsora. 18 óra: Adventi gyertyagyújtás és köszöntő. Aki tartja: Horváth

Zoltán atya és az Budapest-Újpest Egek Királynéja Főplébánia közössége. 19 óra:

színpadon az ADAGIO Együttes (Homonnai Zsolt, Nagy Sándor, Balczó Péter)

2008. december 7-én (vasárnap) 17 óra: Adventi gyertyagyújtás és köszöntő. Aki

tartja: Lóránt Gábor lelkész és a Budapest-Újpest Belsővárosi Református Egyház-

község közössége. 18 óra: HORGAS ESZTER fuvolaművész és triójának műsora

2008. december 14-én (vasárnap) 17 óra: Adventi gyertyagyújtás és köszön-

tő. Aki tartja: Solymár Péter lelkész és az Újpesti Evangélikus Egyházközös-

ség. 18 óra: KOVÁCS KATI táncdalénekes koncertje.

2008. december 21.-én (vasárnap) 11 óra: „Betlehemi játék” – a Nevesincs

Együttes gyermekműsora. 17 óra: Adventi gyertyagyújtás és köszöntő. Aki

tartja: Mészáros Kornél lelkész és az Baptista Egyház Újpesti Gyülekezete. 18

óra: a HÁROM GRÁCIA és a MONA LISA együttes hegedű és ének koncertje.

November 30-án és december 21-én a Városnapokon már megkedvelt kisvo-

nat közlekedik. Útvonala az Újpesti Napló november 28-ai számában és a

www.ujpest.hu honlapon található meg. 

Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata

KARÁCSONYI JÁRAT: NOVEMBER 30-ÁN ÉS DECEMBER 21-ÉN
„A” vonal: Nosztalgia Ikarus: Bp., IV. Külső-Szilágyi út-Homoktövis út kereszteződése a

Jégcentrum főbejárata előtt-Városháza előtti parkoló és vissza. Közlekedik óránként. In-

dulás Jégcentrum elöl 10 órakor, az utolsó pedig 20 órakor. Városháza. „B” vonal: Omni-

busz. Árpád út és Rózsa u. kereszteződése, Rózsa u-i oldal, uszoda előtt-Városháza és vissza.

Közlekedik 30 perrcenként. Indulás: Első járat 10 óra, Árpád út, Rózsa u-i kereszteződés-

ből. Utolsó: 20 óra, Városháza. „C” vonal: kivilágított, feldíszített kisvonat a két napon 

11-20 óra között folyamatosan a Városháza környékén.
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Vissza a természethez 
Korábban már hírt adtunk róla, hogy idén Újpest a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-

tériumnál sikerrel pályázott a Duna-part és a Farkaserdő hulladékmentesítésére. A mun-

kálatok kivitelezőjét az önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében választotta ki, a

nyertes cég néhány nappal ezelőtt megkezdte a Zsilip utca és a Rév utca közötti partsza-

kaszon az illegálisan lerakott kb. 350-400 m3 mennyiségű szemét összegyűjtését.

A helyszínen járva kiderült, hogy a háztartási

hulladék mellett építési törmelék, sőt veszélyes

hulladék, például autógumi is akad bőven – nem

csoda, hogy egyre kevesebben jártak ide sétálni

vagy biciklizni. Az itt élő fácáncsaládoknak azon-

ban nincs választása, mindeddig kénytelenek vol-

tak a szeméthalmok között élni. A Megyeri Úti Ál-

talános Iskola egy tanulócsoportja – természetesen tanári felügyelet mellett – is ki-

látogatott ide, hogy a gyerekek élőben tapasztalhassák meg a felelőtlen természet-

károsítás hatásait. Sajnos a fácánokkal nem találkoztak, de megígérték, hogy amint

eltűnik a szemét, újra eljönnek egy kis madárlesre.

Boruzs Andrástól, a részönkormányzat elöljárójától megtudtuk, hogy szerencsére a

Farkaserdőben kevésbé drasztikus a helyzet: ott kevesebb az elszórt szemét, a prob-

lémát inkább a szeméttárolók jelentik. Egyrészt teljesen telítettek, másrészt nagyon

rossz állapotban vannak, felújításuk elengedhetetlen. A hulladékgócok felszámolása

mellett a pályázati forrásból az önkormányzat felújíttatja a konténereket és a környe-

zetbe illő szemétgyűjtőket is kihelyez a sétautak, pihenőhelyek mentén. A hulladék

elszállításán túl a Pilisi Parkerdő szakembereivel együtt a balesetveszélyes, lesza-

kadt-kidőlt fáktól, elszáradt lombkoronáktól is megtisztítják az erdei utak vonalát,

hogy tavasszal a kirándulók ismét örömmel vegyék birtokukba az erdőt.

A Farkaserdőhöz hasonlóan a Duna-parton is elhelyeznek több, fából készült sze-

meteskukát, és táblákkal hívják fel a figyelmünket az ártér tisztántartására. Az elöl-

járó külön kiemelte, hogy a rendőrséggel kötött megállapodás értelmében az újpes-

ti járőrök rendszeresen ellenőrzik a megtisztított területeket. Az intézkedéseket lát-

va reméljük, hogy a szemetüktől itt megszabadulók végre elgondolkodnak azon,

hogy milyen felbecsülhetetlen értékeket pusztítanak módszeresen.

Az újpestiek az elmúlt időszakban hozzászokhattak, hogy a Szent István téri piac vezető-

sége az árusokkal karöltve hónapról hónapra kitalál valamilyen érdekes programot. 

Októberben a szüret jegyében telt az adott szombati nap, ezúttal pedig a Márton-nap

és a libák köré építették az eseményeket. Balogh Angéla, a piac megbízott felügye-

lője ismét ott tüsténkedett kollégáival a megszokott külső helyszínen. Mint a lecsó-

versenyen és a szüreti napon, ezúttal sem maradhattak el a finom falatok, amelyek-

kel a látogatókat, érdeklődőket kényeztették. A gyermekek a libával ismerkedhettek

meg közelebbről, ami valljuk be, egy városi gyermek, de még sokszor a szülő szá-

mára is nagy esemény. Így tehát szerencsére a libáknál éppúgy sorakoztak az em-

berek egy-egy simogatásra, mint a libamájas kenyérért és az elmaradhatatlan te-

pertőért.

Látványos programból sem volt hiány, hiszen rögtön a liba-nap kezdetén a legen-

dás Ludas Mátyás – ismertebb nevén Matyi – érkezett Újpestre, ahol megtalálta

Döbrögi uraságot. Ahogyan az lenni szokott, Matyi jól elfenekelte az urat, amely nagy

mulatságot és elégedettséget keltett a nézőkben. 

Legközelebb a Mikulás kapcsán lesz program a piacon, majd kezdetét veszi a ha-

gyományteremtő karácsonyi vásár, amely szintén sok-sok érdekességet tartogat az

újpestiek számára. – T. K.

Liba-nap a piacon
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– December 1-6. között,

hétfőtől péntekig nagyszabású inter-

aktív játék színhelye lesz az Újpesti Gyer-

mek- és Ifjúsági Ház, ahol 5 napon át

óvodásokat és az általános iskolák alsó

tagozatain tanuló kisiskolásokat várjuk.

A fölszinti színházteremben több Miku-

lás-birodalom él majd együtt, a gyer-

mekek nagy örömére. A Mikulás-ünne-

pek jegyében készülő programunknak  a

Titoknyitogató címet adtuk, és azt re-

méljük tőle, hogy az óvodások és a kis-

iskolások egyaránt bővítik a téli ünnep-

körről meglévő képüket, merüljenek el a

mesék világába – mondja Kerekes

György igazgató.

– Miként született az ötlet?

– Másutt, más ünnep kapcsán láttunk

már hasonlót, a Mikulás-játék a kollégá-

im ötlete, a kivitelezés és a megvalósítás

is a mi munkánk. Dekorációkészítő mun-

katársam, népművelő kollégáim hetek

óta készülnek, s legalább

olyan izgalommal, mint a

hozzánk majd vendégségbe érkező gye-

rekek. Mivel a Ház egy oklevél tanúsága

szerint is jó egy évtizede a lappföldi Mi-

kulás, Jolopukki bázishelye is egyben, az

újpestiek már hallottak a finn Mikulásról.

Pár éven át rendszeres finnországi láto-

gatásokat is szerveztünk Lappföldre, a

Korvatonturi, azaz magyarra fordítva:

Fül-hegyen lakó nagyszakállú felkeresé-

sére. Mivel a magyar és a lappföldi Mi-

kulások kapcsolata rendszeresnek

mondható, arra gondoltunk: más népek

Télapói is látogassanak el hozzánk és ez-

által ismerjék meg a népszokásokat a

gyerekek. Szeretnénk azt is elérni: az

idei Mikulás ünnep szóljon többről, mint

pusztán az ajándékozásról! Ismerkedje-

nek meg a gyermekek a világ Mikulásai-

val, más és más történetükkel, meséjük-

kel és „szokásaival”. Mi, felnőttek Szent

Miklós történetét ismertetjük meg a

gyermekekkel, a világ más népszokásai

rejtve maradnak. Ezért nevezzük kiállítá-

sunkat titoknyitogatónak, amelyen re-

ményeink szerint az is kiderül, milyen a

Mikulás Keleten,  Nyugaton. Miben kü-

lönbözik az angolszász Mikulás, a Santa

Claus például az orosz Gyed Maróz-tól, a

finn Jolopukkitól? Mi az oka annak, hogy

egyes vidékeken a Mikulás december 6-

án érkezik, másutt karácsony első nap-

ján, vagy éppen újévkor, és miért van az,

hogy krampuszok, manók  és maga Hó-

pelyhecske segít a Mikulásnak? Azt hi-

szen ezek olyan kérdések, amelyekre a

mesevilágra kitárulkozó gyermekek, de

talán a felnőttek is kíváncsiak lehetnek.

– Ön úgy fogalmaz: nem az ajándékozás

lesz az idei program központi eleme. Ezek

szerint a magyar Mikulás üres puttonnyal

érkezik? 

– Nem, készül a Mikulás meglepetéssel,

finomságokkal. De ünnepvárásunknak va-

lóban nem ez adja meg az örömét.  A szín-

háztermünkben felépítendő díszletünk

megannyi érdekesség megismerésére és

játékra nyújt lehetőséget. Az élmény is

ajándék. A játék varázsát kínálva fejtörőre

várjuk az ovisokat, kvízjátékra a nagyob-

bakat. A megoldásban jeleskedők neve

kalapba kerül, és csoportonként 5-5

gyermek nyer lehetőséget arra, hogy a

december 6-án bemutatandó „A  Mikulás

meséje” című  zenés színházunknak és

játszóházunknak vendégei legyenek. 

– Mit kell tenniük azoknak akik titok-

nyitogatók szeretnének lenni?  

- Az óvodákat, iskolákat, pedagógu-

sokat arra ösztönözzük, hogy látogassa-

nak el hozzánk december elseje és hato-

dika között. A látogatóktól csekély téríté-

si díjat kérünk. Reggel 9-től 16 óráig  45

perces időtartamra tervezzük a titoknyi-

togató idejét,  25-35 fős csoportok szá-

mára optimális teret tudunk biztosítani.

Bővebb segítséget az érdeklődőknek az

Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház népmű-

velői adnak, illetve a részletek már meg-

találhatók a www.ugyih.hu honlapon is.

Mindenkit várunk szeretettel. – B. K.

A komédia 
a vérükben van
November 21-én és 22-én Edward

Knoblauch: A Faun című vígjátékát tűzi

műsorra az Ady Endre Művelődési Köz-

pont. A Turay Ida Színtársulat és az Újpest

Színház közös produkcióját Márton András

rendezésében láthatják a nézők. A címsze-

repet, a főúri társaságba belecsöppent Fa-

unt Dózsa Zoltán alakítja; a darabban

édesapja, az Újpesten élő Dózsa László is

szerepet kapott. Az egyik próba szüneté-

ben kérdeztük őket a darabról, valamint

apát a fiáról, fiút az apjáról…

– Egy régebbi beszélgetésünkben említet-

te, hogy beleszületett a színház világába.

– Méghozzá népligeti komédiás világ-

ba – kezdte az apa, Dózsa László. – Zsigere-

imben van a játék, a komédia, a színjátszás.

A színház szeretete tovább öröklődött ná-

lunk. Fiam, Zoltán szintén színész lett. Nem

is lehetett más. Az első intőt is „színészke-

dés” miatt kapta, amikor rossz időben – ta-

lán egy tanórán? – Vitéz Lászlót kezdte

utánozni. De nem szidtam meg érte. 

– Az apai példa indította el őt is ezen a

pályán? 

– Ha miattam is, akkor az nem tudatos

döntés volt. Lacika – mert ez a második

keresztneve – roppant tehetséges focista

is volt, de győzött a művészet. A fiam

mindig a társaság középpontja volt; a Vö-

rösmarty Gimnázium drámatagozatára

jelentkezett. Egyik emlékezetes rende-

zése Steinbeck Egerek és Emberek című

darabja volt akkoriban. Ebben a darabban

korábban én is színpadra álltam, Lennie

szerepében. Akkor dőlhetett el a fiam pá-

lyája. Édesanyám azt mondta róla, a ka-

masz fiúról, hogy sosem lehet majd őt le-

rángatni a színpadról. Igaza lett.

– Tudja őt kollégaként nézni, vagy min-

dig jelen van az apa-fiú kapcsolat? 

– Ha játszik, színésznek látom őt. Most,

hogy egy darabban szerepelünk, szintén

az alakítását figyelem. Ettől függetlenül

roppant büszke vagyok rá. Élvezem nézni,

ahogy próbál, inspirál a játéka. Nekem kis

szerepem van, a főszerep a fiamé; mégis,

az, hogy egy darabban játszhatunk, ren-

geteget jelent számomra. 

– Tudná őt rendezni is? 

– Azt biztosan nem. Bár sokat rendeztem

mostanában, de ez más volna az ő eseté-

ben. A rendező ugyanis mindig „helyzetbe

hozza” a színészt, erre pedig a művész ér-

zékenyen reagál. Nem is attól félnék, hogy

megbántanám őt, inkább attól, hogy fel-

színre hoznék olyat, amit apaként nem kel-

lene megismernem, megtudnom…

– A fia szerepei közül melyik volt a leg-

kedvesebb? 

– Amikor Ibsen Kísértetek című darab-

jában olyan szerepet kapott, ami kissé ha-

sonlított Orin szerepéhez, amit én alakí-

tottam régebben az Amerikai Elektrában.

A játékával sok olyan érzést közvetített,

ami megrázott, és felnyitotta a szememet. 

– Valóban nem apám hatására lettem

színész, bár természetesen figyelemmel

követem a pályafutását, gyerekként

még a Madách Színházban is láttam őt –

folytattuk Dózsa Zoltánnal. – Belekós-

toltam a színház világba, és szerelmes

lettem bele. 

– Nyilván van mit tanulni édesapjától is. 

– Persze, de azért kritikus is vagyok

vele szemben, és ha valami nem tetszik a

játékában, megmondom neki. Végtelenül

nagyra tartom őt, tehetségesnek, „szí-

nészprofesszornak”, a szó jó értelmében

vérbeli játékosnak. De hát egy jó színész-

nek mindent el kell tudni játszani.

– Most épp A Faun címszerepét próbál-

ja. Szerethető ez a szerep? 

– Nem tudom még, hogy szeretem-e,

de szeretem próbálni. Az, hogy hogyan fo-

gok viszonyulni ehhez a karakterhez, sok-

sok munka után dől el. A Faun jellemének

komplexitása miatt sok színészi eszközt

használhatok. Nyilvánvalóan egy fősze-

repben több lehetőség és mód van bizo-

nyítani, alakítani, játszani, mint egy mel-

lékszerepben, bár nemcsak ez a mérvadó.

A Faun sokszínű és szerethető figura. Mi-

tológiai lény, aki látogatóba érkezik egy

társaságba, vagy, ahogy ő hívja, „csordá-

ba”. Néha nevet, néha kiabál, intrikus lesz,

aztán megértő, fenyegető, majd barátsá-

gos. Rafinált, ugyanakkor őszinte is egy-

ben. Egyszóval: emberi… Ezt és ennél töb-

bet kell eljátszanom pár óra alatt. De ez

csupán színészi technika kérdése. – P. K.

KultúraKultúra
Mesék, népszokások, manók, krampuszok, hópelyhecskék

Mikulások világtalálkozója
Megmosolyogtató közel 20 fokos, napsütéses őszi időben a Mikulás közeli látogatásáról írni. Az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági

Ház népművelői azonban biztosak abban, hogy a Mikulás ebben az évben sem halasztja el az útját, és december elejére akár

a „hull a pelyhes” idő is megérkezhet a nagyszakállúval együtt. Kerekes György, az intézmény igazgatója lapunknak arról

adott tájékoztatást, hogy nemcsak a magyar Mikulást várják személy szerint ez alkalommal is a Házba, hanem december 1-6.

között a világ Mikulásait egy kiállításon idézik és várják a  csoportos látogatással érkező gyerekeket.   Üdvözlet Finnországból
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– Édesapám, Petrovics István családján

keresztül állok rokonságban Petőfivel, de

nemcsak a költő a rokonom, hanem a vi-

lághírű gitáros, Les Paul is. A zenész keres-

te magyarországi rokonait, de nem vettem

fel vele a kapcsolatot. Ezek a rokonságok

nem az én érdemeim, a magam erejéből

megszerzett sikerekre vagyok büszke. 

– Hogy emlékszik vissza a gyerekko-

rára? Milyen értékrendet hozott otthonról? 

– Magasan kvalifikált nagyszüleim

voltak, vidéken éltek. Édesapám a ferenc-

városi pályaudvar felügyelője volt, édes-

anyám pedig kereskedő. A Verebélyi kli-

nikán születtem 1930 februárjában. A Fe-

renc körúton laktunk, jómódban éltünk.

Egy ideig a Svábhegyen, majd a Bakáts

téren jártam iskolába, kilenc éves korom-

ban leköltöztünk vidékre, nagymamám

birtokára, a Káli-medencébe, Szent-

békkállára. A világhírű „kékkúti vizet” mi

még valóban kútból nyertük… Fegyelem,

és szigor volt jellemző a családra, tiszte-

lettudónak neveltek. Szigorú volt az isko-

lám is, de alaposan megtanultam néme-

tül. 1948-ban jöttünk vissza Pestre. A

Márvány utcai kereskedelmi iskolában

végeztem, statisztikusként. 

– Egy statisztikusként végzett fiatal

lány hogy kerül az építőipar közelébe?

– Elvégeztem a Venetianer utcai iskola

anyaggazdálkodási képzését is, és voltak

feltalálásaim, újításaim, tájékozódtam,

képeztem magam. Anyagosként kezdtem

az egykori Budai Magasépítő vállalatnál –

az első munkám az államfői rezidencián

volt –, majd onnan a Villamos Erőműbe

kerültem, később pedig a ‘43-as Építő-

ipari Vállalathoz, ahol közel negyven évig

dolgoztam. Végigjártam a ranglétrát, bi-

zonyítottam. Volt, hogy karácsony este is

dolgoztam, áruért kellett mennem. A fő-

nököm Szovjetunióban ismerte meg a pa-

nellakások tervezését, kivitelezését, itt-

hon betanította a munkásokat, én pedig

csoportvezető lettem, ami hatalmas meg-

tiszteltetés volt számomra. 120 emberem

volt, és 5 könyvelőm, én ügyeltem a mun-

kájukat. De nehogy azt higgye, hogy csak

főnökösködtem, dehogy. Ha kellett, ta-

karítottam. Ha kellett, teát főztem. Szer-

veztem, intézkedtem, imádtam csinálni.

Azért persze szigorú voltam a munkatár-

saimmal, így hamar kialakult a rend, a fe-

gyelem; követeltem, de respektáltak.

Folyt a munka szépen a maga medrében.

Kellett is a fegyelem, mivel nehéz mun-

káink voltak. Hatalmas tepsikben készül-

tek a panelek, egy elem négy tonnát nyo-

mott. 

– Hogy emlékszik vissza az első beköl-

tözésekre? 

– Óriási lakáshiány volt a hetvenes

években, rengeteg lakásigénylő, sokan

még a szülőkkel laktak, vagy lepusztult,

apró pici lakásokban éltek, érthető, mi-

csoda ünnep volt a költözéseknél; az ak-

kori politikusok is kivették belőle a részü-

ket. Miniszterek jöttek az átadásra, folyt a

francia pezsgő, kint volt a tévé. Az első új-

pesti épület az Aradi utca 1. volt, aztán jött

a többi. Nemcsak a központban, hanem

Káposztásmegyeren is építkezni kezd-

tünk, az egykori Óceán ABC-től egészen a

kerülethatárig. Aztán jöttek a békásme-

gyeri, kispesti, lőrinci lakótelepek is.

– Évek óta Ön is egy újpesti panellakás-

ban él. Mikor költözött ide? 

– Amikor elkezdtük a panelek építését,

még a Sas-hegyen éltem. Az MTA egykori

elnöke, Kosáry Domokos, és az egykori

politikus, Losonczy Pál mellett laktam,

sőt, össze is járt a család. Második férjem,

aki erdélyi származású volt, megbetege-

dett, amputálni kellett a lábát. Munka

után siettem haza ápolni őt és a háztartást

vezetni. Sosem voltam betegállomány-

ban, a szülési szabadságról is hamar visz-

szamentem dolgozni. Később megbete-

gedett édesanyám, lányomat ‘79-ben el-

veszítettem, később a férjemet is – nehéz

idők voltak… Az első újpesti panellakók

közt voltam, 1976 decemberében költöz-

tem be ebbe a házba, ahol most is élek.

Talán néhányan még emlékeznek, milyen

csodás közösség született az első évek-

ben. Családi programokat szerveztünk,

együtt szalonnáztunk, kártyáztunk… ez

ma már nincs így. Kissé elidegenedtünk

egymástól, a lakók nagy részét nem is-

merem, persze ezzel nemcsak én vagyok

így. Hiányzik a segítőkészség, az empátia,

ami családom, tanáraim révén átszőtte a

gyerekkoromat. 

– Hogy telnek a mindennapjai nyugdí-

jasként? 

– Nem vagyok „pletyizős”, ritkán já-

rok társaságba. Sokáig a férjem őrbot-

tyáni telkét gondoztam, de már két éve

nem járok, nem szeretek utazni sem, és

már nem vagyok húszéves… De a világ

legfinomabb szőlője ott termett, higgye

el. Van egy kedves kutyám, Kormi, vele

sokat foglalkozom. Nehezen nyílok az

emberek felé, de ha valakit a szívembe

zárok, mint két legjobb barátomat, akik

szintén ebben a házban laknak, ahhoz

ragaszkodom. Nézem a tévét, hallgatom

a híreket. Fáraszt a kor, bár nagymamám

94 évesen még gazdálkodott. Én most 78

vagyok. Kis nüanszok is elegendőek,

hogy boldog legyek.  – P. K.

Van aki a családi házas övezetre esküszik, van, akinek a társasház, vagy épp a panellakás ma-

rad az élettere. Mint a törékeny alkatú, jó humorú, és jókora bölcsességgel megáldott

Ladányiné Emmi néninek. Az ő életében nemcsak az otthont, hanem a munkával töltött éve-

ket is jelenti a panel, hiszen a kerület központjában és Káposztásmegyeren létesült épületek

kivitelezésénél évekig jelen volt, és – nő létére – a munkásokat irányította. Emmi néni nem

mellesleg Petőfi Sándor rokona. Először erről próbáltam kérdezni, de hamar témát váltott…

Hétköznapi hősök

A Svábhegytől az újpesti panelig

Nem a kutyákat – a gazdikat nevelik

A Dunához közeli Zsilip utcában, sétára, és fürdőzésre is

lehetőséget adó zöld környezetben található az 1990-

ben alakult Népszigeti Kutyaiskola, mely az évek során az

egyik legnépszerűbb és legeredményesebb iskolává vált.

Ma már természetes az a módszer, melyet itt alkalmaz-

nak: motivációs kiképzési technikával dolgoznak, azaz a

tanítás a jutalmazásra épül. 

Ezt a humánus és rendkívül hatékony módszert szak-

emberek, tapasztalt kiképzők dolgozták ki. Dr. Kováts

Zsolt nemzetközi hírű kinológus is az ügy mellé állt, vala-

mint Korom Gábor mesterkiképző, aki az iskola vezetője

lett. Az oktatók célja az, hogy olyan kutyás kultúrát közve-

títsenek, ahol mind az eb, mind a kutyatartó jól és bizton-

ságban érezheti magát – olvasható a www.kutyasuli.hu

oldalon. Nemcsak az oktatás fűződik az iskolához: bemu-

tató csoportjuk nagy sikerrel szerepelt az ősszel megren-

dezett Európai Kutyakiállításon.     

Az ember legjobb barátját komoly intézményrend-

szer várja: az ebek óvodába, sőt, alsó- és felső tagozat-

ba járnak. A kutyaovi valóban az: ritkán látni egyszerre

15-20 felszabadultan és bátran rohangáló, egymással

játszó kölyökkutyust. A legifjabbak a szocializációt ta-

nulják meg, majd ezt az alap- és a középfokú tanfo-

lyamok követik; a vizsgákon jól szerepelt ebek pedig a

gyakorlásnak és sportág-kiválasztásnak teret adó klub-

foglalkozáson vehetnek részt. 

– Nyár kivételével szinte egész évben folyamatosan in-

dítjuk a héthetes tanfolyamainkat – tájékoztatott minket

Nix Anita csoportvezető-oktató. – Minden hét-nyolc hó-

napnál idősebb kutyának ajánljuk a képzést fajtától, vér-

mérséklettől függetlenül. Az alaptanfolyamon az engedel-

mességet tanulják meg, a középfokún már az ügyességi

gyakorlatok dominálnak. Vannak őrző-védő, munkakutya-

kiképző és nyomkövető képzéseink is. Bevezettük az úgy-

nevezett klikker-módszert. A klikker apró, kattogó hangot

hallató, az ember és a kutya közötti kommunikációt előse-

gítő eszköz. Ennek használatával érjük el a sikereket. 

Ottjártunkkor két kutya előbb játékosan, majd egyre

harciasabban esett egymásnak. A „vétkes eb” gazdája a

laikusok számára szigorúan, kemény kézzel vezette ki

kedvencét a kutyaközösségből. Vámosi-Nagy Nóra isko-

lavezető-helyettes – és mellesleg egy gyönyörű argentin

dog, Paco gazdája – megnyugtatott minket. 

– A gazda helyesen, következetesen cselekedett, mivel

vezető szerepben maradt. A gond általában az, hogy a gaz-

dik nem kutyaként bánnak kedvencükkel, inkább túlszere-

tik őt, aztán csodálkoznak, ha nem engedelmeskednek ne-

kik. Persze vannak túl félénk, vagy túl agresszív állatok,

akad olyan is, hogy a kutya idős korában kerül a gazdához,

ezért nehezebben nevelhető: ilyen esetekhez ajánljuk az

egyedi oktató programunkat. Az ösztönkezelésre, a taní-

tásra, és a helyes életmód kialakítására helyezzük a hang-

súlyt. Ezt a hármas egységet tükör-módszernek neveztük

el, hiszen a kutya viselkedése valóban tükröt állít elénk.

Főleg a gazdának kell tanulni; ezért mondjuk, hogy mi in-

kább gazdi-iskola és nem kutyaiskola vagyunk. – P. K.

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  november  15.
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– Mikor érkezett Újpestre?

– 1937-ben Szolnokról költöztem szü-

leimmel a főváros közelébe, Újpestre. Az

55-ös villamossal Budapest központjában

voltam. Az Istvántelki út környékén, a Rozs

utcában, a Chinoin gyógyszergyár mögött,

az akkori „villanegyedben” telepedtünk

le. Már az első hónapokban megszerettem

itt, még akkor is, ha a korabeli Rákospalo-

ta elmaradottabb rész volt is.

– Hol kezdte tanári pályáját?

– Az újpesti Kereskedelmi Szaktanfolya-

mon magyar nyelvet és irodalmat tanítot-

tam. Ezt követően 1947-től a város által

alapított Kereskedelmi Középiskolában a

magyar mellett orosz nyelvet is tanítottam,

hiszen a franciára és a latinra nem volt

szükség akkoriban. Ez az intézmény ma

Berzeviczy Gergely nevét viseli. Innen vo-

nultam nyugállományba 2004-ben. Több

mint öt évtizedig tanítottam Újpesten, ezért

Arany Katedra kitüntetésben részesültem.

– Kinek a hatására kezdett helytörténet-

tel foglalkozni?

– A Megyeri Úti Általános Iskolában

tanító Neogrády László kollégám keltet-

te föl az érdeklődésemet Újpest történe-

te iránt. A helytörténeti kutatást Ő indí-

totta el. A tanulók előbb régi használati

tárgyakat és az építkezések során előke-

rült cserepeket vittek be az iskolába.

Gyűjtötték a tárgyi emlékeket. Majd föl-

merült a gondolat, hogy ismertessük

meg Újpest történetével az ittlakókat.  

– A helytörténet kutatáshoz hogyan kez-

dett hozzá?

– A hatvanas években a Magyar Televí-

zió a budapesti kerületek között helytörté-

neti vetélkedőt rendezett. Ez a kerületi

művelődési osztály figyelmét is a szerve-

zettebb kutatás támogatására irányította.

Egyre elmélyültebb érdeklődéssel kap-

csolódtam ebbe a munkába. Számomra a

legérdekesebb és a legizgalmasabb kérdés

az volt, honnan indult el ez a XX. század kö-

zepére már virágzó megyei jogú város.

– Hogyan fejlődött Újpest a 19. század

második felétől?

– Megindult az ipari fejlődés, ugyanis

az ország más tájairól sokan vándoroltak

ide a biztos kereset reményében. Akik jöt-

tek, lassan-lassan igazi újpestivé váltak.

Igyekeztek, hogy minél többet tegyenek

gazdasági és kulturális téren egyaránt.

Újpestet 1870-től „kis-Amerikának”

nevezték, hiszen a településre elsősorban

az asztalos- és a bőripar (Mauthner Bőr-

gyár) fejlődése volt a jellemző – a hajó-

gyárakról, a hajóépítésről, a  Wolfner  Ci-

pőgyárról, a Tungsram Rt-ről és a többi Új-

pestet meghatározó cégről most nem is

beszélve. Újpest a 20. század elején Ma-

gyarország negyedik legjelentősebb ipari

városává nőtt. Igaz, volt egy időszak, ami-

kor Újpesten szőlő- és gyümölcstermesz-

téssel is foglalkoztak, de ezzel az ipar ro-

hamos fejlődése miatt felhagytak. Mivel a

vasútállomás környékén ott volt a szép

kertvárosi rész a villákkal, ez vonzotta a

pestieket, és 1860-ig a parkok és a jó le-

vegő miatt sokan költöztek ide.

– Mely kutatási témák vonzották?

– Elsősorban a város kulturális, valamint

fejlett színházi élete és iskolarendszere.

Összeállítottam az Újpesttel foglalkozó fo-

lyóiratok és újságok teljes – 100 évet átfo-

gó – bibliográfiáját az első újpesti hetilap,

az 1877-ben megjelent Újpesti Értesítőtől

kezdve az 1970-es évekig. Egy szerencsés

véletlen folytán előkerült az addig elve-

szettnek hitt 1840. április 4-én kelt közsé-

gi alapítólevél, amely újabb lendületet

adott az egyre szervezettebbé váló kutató-

munkának. Én a Pest Megyei Levéltárban,

az Országos Széchenyi Könyvtár folyóirat-

tárában, a Szabó Ervin Könyvtár Budapest

gyűjteményében fellelhető sajtódoku-

mentumokat gyűjtöttem össze, elsősorban

az oktatás, a sajtó és a színház érdekelt.

Nagy vonalakban elkészítettem az új-

pesti elemi iskolák történetét 1841-től – az

első elemi iskola megalapításától – 1880-

ig, amikor a községi iskolákat közös meg-

egyezéssel az állam vette át. Erről a témáról

„Az újpesti elemi iskolák története” címmel

nagyobb tanulmányt írtam, amely az Új-

pesti Helytörténeti Értesítőben 2004-ben

és 2005-ben folytatásban jelent meg. Még

a XIX. század végén polgári iskolák létesül-

tek, majd nem kis küzdelem árán 1905-ben

egy gimnázium is megkezdte működését.

Munkásságomért a város önkormányzata

Újpestért díjban részesített.

– Mit tudhatunk a korabeli Újpest kultu-

rális életéről, az egyesületekről? 

– Újpest kettős arculatú nagyközség

volt. Egyrészt nagymértékben fejlődött

ipara, másrészt jelentős kulturális élet zaj-

lott itt. A színházi élet már az 1860-as

években kialakult. A helyi amatőr társulat

magas színvonalú színdarabokat mutatott

be, de a vándortársulatokat is kedvelte a

közönség. Mindezekről már 1877-ben az

első újpesti hetilap is tudósított. Írtam az

állandó kőszínház építésének gondjairól

és az örömről, hogy a létesítéséért hozott

áldozatok nem voltak hiábavalók. Sajnos, a

színház a második világháborúban meg-

semmisült, amelyet később nem építettek

újjá. Erről tanulmányomban részletesen

olvashatnak az érdeklődők.

– Létesültek könyvtárak?

– Igen. 1870 táján egyesületek sora

alakult, kisebb könyvtárakkal, de a nagy-

község és a népiskola is rendelkezett

könyvtárral. Újpest, mint említettem,

munkásváros volt. Külön említem a Mun-

kásotthont, amely az egyik szellemi köz-

pont volt. Itt jelentős könyvtár, színjátszó

csoport, turista szakosztály, énekkar mű-

ködött. Megfordult itt József Attila is. Az

épületet a 70-es évek elhamarkodott vá-

rosrendezése során – az újpestiek tiltako-

zása ellenére – lebontották.

– Jelenleg milyen témák foglalkoztatják?

– Van néhány feldolgozatlan helytörté-

neti anyagom. Ezek Újpest életének sok-

színűségével, irodalmi életével foglalkoz-

nak. Biztatom magam: kezdj hozzá! Így

lesz! Folytatni szeretném az iskolák törté-

netét, feltárni az újpesti mozik sorsát.

Mindehhez sok segítséget kapok

Kadlecovits Géza helytörténésztől. 

– A kutatás mellett mivel foglalkozik még?

– Az Újpesti Városvédő Egyesületet

Kadlecovits Géza 1990-ben hozta létre,

amelynek egyik alapítója és vezetőségi

tagja vagyok. Az itt végzett munkámért az

Arany Horgony kitüntetést kaptam. Az

Egyesület dr. Kovács Ivánné elnök irányí-

tásával lendületes szakmai munkát folytat.

Havi rendszerességgel baráti, klubszerű

összejöveteleket tartunk A múlt év nyarán

Kárpátalján jártunk, majd az ott készült fo-

tókat tekintettük meg. Ez év márciusában a

szlovákiai Nagysallóban jártunk, ahol az

1848-as magyar szabadságharc – a csata –

emlékművét koszorúztuk meg. 

Újpest 2007-ben ünnepelte várossá vá-

lásának 100. évfordulóját, melynek kere-

tében a korábbi újpesti polgármesterek

sírjait koszorúztuk meg a Megyeri temető-

ben. A jubileumi ünnepségsorozatba a Vá-

rosvédő Egyesület is tevőlegesen bekap-

csolódott. – SZÉPLAKI KÁLMÁN

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M
InterjúInterjú

Névjegy: Dr. Szerényi Antalné, Született: Sárváron

Tanulmányai: Általános iskola, Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok

Diploma: Pázmány Péter Tudomány Egyetem, magyar, francia, latin-orosz szak       

Pályafutás: Újpest Kereskedelmi Középiskola, Berzeviczy Gergely Kéttannyelvű

Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium.

Család: Férje: 2007-ben hunyt el. Három gyermek, négy unoka, három dédunoka.

Díjak, elismerések: Arany Katedra-díj, Arany Horgony-díj, Újpestért-díj.

AZ ELSZÁRMAZOTT „CSAPOS” KÖZBESZÓL
A napokban tartottuk a 25. érettségi találkozónkat –

mi, a Berzeviczy Gizella Közgazdasági Szakközépisko-

lában 1983-ban végzett „A”-sok. És én idén sem,

ahogy az elmúlt alkalmakkor sem mertem megkérdez-

ni, hogy ki mit tud egyik-másik hajdani tanárunkról,

nehogy azt kelljen hallanom, nincsenek már köztünk.

A „Giziben” számtalan furcsa pedagógus tanított –

fel nem sorolom mindegyiket –, de akadt egy, akire

még a tanártársak is másképp néztek. Magyart és orosz

próbált tanítani nekünk, megvadult kamaszlányoknak,

inkább kevesebb, mint több sikerrel. Óra után általában

behúzódott a könyvtárba, ott biztosan nem zavartuk őt.

Neki köszönhetem, hogy a számomra teljesen ide-

gen könyvelősdi világból mégis lehetett lopkodni per-

ceket abban a poros könyvtárban különböző regény-

hősök között, hogy lehetett a tanárnő fanyar, fog-

hegyről odadobált, tűhegyes megjegyzésein vigyo-

rogni. Neki köszönhetem, hogy országos irodalmi ver-

senyeken vettem részt, eljutottam az akkori Lenin-

grádba tanulmányútra, neki köszönhetem, hogy teljes

mértékben az irodalom felé fordultam, és azt is neki,

hogy azon kevés szakközepes közé tartoztam, aki bát-

ran megpróbálhatta a felvételit az ELTE-re.

Többségünk igencsak tartott tőle – mi tagadás, va-

lóban volt valami különös abban, hogy mindig magá-

nyosan rótta a suli folyosóit, és beszélgetni is csak a

kiválasztottakkal állt le, rövid időre, hogy aztán újra

beássa magát a könyvtárba.

Ez a rettegéssel vegyes tisztelet persze nem vonta

maga után automatikusan, hogy bárki bármikor is

megírta volna a leckéjét.

„Dobd el a cigit, jön a Szerényke!” – a második

emeleti folyosón gyakran hangzott el a figyelmezte-

tés. És tényleg jaj volt nekünk, ha jött a "Szerényke" –

mi ugyanis így neveztük a háta mögött Dr. Szerényi

Antalné tanárnőt. Megtiszteltetésnek érzem, hogy

szerkeszthettem a róla szóló cikket.

– TÖRÖK MONIKA, olvasószerkesztő

Újpest csodálatos hely

A helytörténész vallomása 



10

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  november  15.
KultúraKultúra

emrégiben még az oláh cigányok is a magyar

nótára meg a muzsikusok által megszólalta-

tott cigányzenére mulattak, mint általában

mindenki, aki szórakozni, házasodni, keresz-

telni kívánkozott. Ennek a korszaknak jól bevált hege-

dűse a lakodalmaktól temetésekig Csóka Ödön, köz-

szájon forgó nevén a Tojás volt. 1936. január nyolcadi-

kán született Újpesten. Édesapja, Csóka István, a kitű-

nő muzsikus az összes fiú gyermekét tanítja bőgőn,

hegedűn, brácsán, kinek melyik hangszert gondolta.

Fiainak a zene munkájuk, egyben szenvedélyük is lesz

csak úgy, mint az övé volt a boldog békeidőkben.

Ödön több oknál fogva nem törekedett a muzsikus

pályára, a biztos fix pénz jobban érdekelte. A munkás-

osztályé a hatalom! E korabeli mondat is hozzájárulha-

tott döntéséhez. Így került a Hajógyárba a szegkovács-

ok mellé. Kibírta az első napokat, a nehéz fizikai munká-

hoz is hamar hozzászokott. Dolgozott az Újpesti Szegko-

vács ktsz-ben, megszűnése után pedig a Bútorgyárban.

Hétvégén azért el-eljárt muzsikálni. Formában tartotta

magát, mintha érezte volna, később jelentős szerep elé

állítja őt a sors. Az újpesti cigánybálok rendezésében

élen járt a Csóka család. E régi szokást a háborús évek

múltával, Csóka Anna, közismert nevén a Bari Annus

szervezte meg. Nagynénjétől a stafétabotot Tojás vitte

tovább. Társasági emberré, központi figurájává, ková-

szává vált az újpesti muzsikusoknak. A Károlyi utca

egyik oldalán a piac zöldség-gyümölcs kereskedései: a

cigánysor, más néven a c-vágány húzódik. Szemben, a

páros oldalon a Lóverseny iroda, az Erkel Gyula Újpesti

Zeneiskola, és a Két Kupa bisztró. A piac Templom utcai

sarkán működött a Kupa, avagy Dózsa, a cigányok egy-

szerűen Tiszti Klubnak becézték. Ki hogy ismerte a mára

papír-írószerként üzemeltetett régi kocsmát. Cigány-

bandáért lagzi vagy bármilyen hakni miatt a Kupába

kellett menni, Tojáshoz. Ő énekelte, alkudta ki a pénzt!

A kedves megrendelőhöz illő bandát volt képes kiállíta-

ni. A jó fülű és nem annyira füles kuncsaftoknak egy-

aránt, természetesen pénztárcák szerint is, zseniálisan

kalkulált. Mennyi és mi fér bele, mindenki megelégedé-

sére. A muzsikusok is rendre betértek érdeklődni a

bisztróba. Ha nem volt ott a Tojás, és a piacon sem látták

kávézni, akkor a hatalmas söntéspult mögött álló csapos-

nál lehetett – amolyan korabeli mobilként – üzenetet

hagyni vagy éppenséggel kapni. A banda toborzása is itt

zajlott. Ilyenkor egy asztal köré került az üzlet összes sza-

bad ülőalkalmatossága. Körbevették Ödönt. Ő pedig pa-

pírra, számolócédulákra, hol mire véste fel sorban a ne-

veket, meg hogy ki milyen hangszeres… Minden hozzá

fordulónak adott valamilyen testhezálló munkát. Ha akadt

olyan, ki nem fért be a zenekarba, az a bálba vagy jegy-

szedő, vagy ruhatáros feladatra biztosan számíthatott.

1964-ben megnősült. Elvette a muzsikus családból

származó Csömör Máriát, házasságukból két lány, Má-

ria és Margit, valamit egy fiú, Ödön született.

Másik specialitása a házaknál megrendezésre került

lakodalmak voltak. Ilyenkor lakásra rendelték a fodrászt,

hadd nyírja meg az asszony mellett az embert és a gye-

rekeket is.  A készülődés családias hangulata volt a fon-

tos! A két részre szakadt rokonság egyik fele minden-

áron a másik felet akarta kiszolgálni. Sürögni-forogni,

pakolászni. A kisebb lakásokból sokszor a bútor is kike-

rült az udvarra, hogy legyen elég hely a násznép számá-

ra. A zenészek rendre hozták hangszereiket, hogy bármi-

kor be tudjanak szállni a felfogadott banda mellé egy kis

örömzenére a régi nóták, ritka nóták vetélkedőjébe.

Tétre, helyre, befutóra! Így szól a fogadási lehető-

ségeket felsoroló tábla. Tojás szenvedélye a lovi volt. 

A Bokiban (Lóversenyirodában) ötforintos alappal le-

hetett indulni. Viszont a kisbokinál vagy zugbokinál

egy-két forintért is játszhatott a kispénzű, de kockáz-

tatni akaró ember. Csóka Ödön infarktusban hunyt el,

alig múlt negyvenhét éves. Temetésén a népes rokon-

ság mellett talán utoljára jött össze Újpest és Palota

cigánysága. Amikor a megyeri pap jelt adott, hogy le-

ereszthetik a földbe, a Palotáról érkezett oláh cigá-

nyok zokogva borultak a halott muzsikus koporsójára.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Csóka Ödön „Tojás” (1936-1983) Megyeri Lóversenypálya

Híres újpesti cigányok 21 Tojás, a prímás

N

Csóka Ödön és zenekara Esküvő – lakáson
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INGATLANT ELAD

�� Újpest villanegyedében, 250 m2-es családi ház,
580 m2-es telken eladó: Ár: 49 MFt. Tel: 06-30-921-
3154

�� Káposztásmegyeren, négyemeletes ház 2. emele-
tén, 84 m2-es, 3 szobás, hallos, étkezőkonyhás, er-
kélyes lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 14,4 MFt.
Tel.: 06-20-398-5164, 06-30-415-2458

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

�� Újpesten négyemeletes panelházban földszinti,
kettő és fél szoba hallos, műszakilag is felújított
öröklakás 12,5 MFt-ért tulajdonostól eladó. Ingatla-
nosok ne hívjanak! Tel.: 06-30-971-0606

�� Tulajdonostól eladó Káposztásmegyeren
Farkaserdő utcában, 7. emeleten, panorámás, jó álla-
potú, 36 m2-es 1 szobás lakás. Irányár: 9 MFt. Tel.:
06-30-455-1713

�� ELADÓ Újpesten a Zichy Mihály utcában STOP-
SHOP-ra néző, 71 m2, kettő és fél szobás, étkezős, V.
emeleti felújított lakás. Irányár: 11,8 MFt Tel: 369-
6081,  06-70-258-8407

�� Újpesten az Izzó lakótelepen, 63 m2-es, 1+2 fél-
szobás, IV. emeleti, parkettás, felújított fürdőszobás
öröklakás, jó közlekedésnél, garázzsal eladó. Tel.:
06-20-987-2424, du. 233-1429 telefonszámon le-
het.

�� Sürgősen eladó Újpest Városkapunál 49 m2-es
kétszobás, amerikai konyhás, 2002-ben teljesen fel-
újított, világos, csöndes téglalakás. Irányár: 12,4
MFt. Tel.: 06-30-678-3977 Ingatlanosok kíméljenek.

�� Sárpatak utcában, 46 m2-es, 1,5 szobás, étkezős,
gardróbos nagy tárolós lakás felújított állapotban
magánszemélynek ELADÓ. Tel: 06-30-338-3978

�� Eladó Újpesten Deák Ferenc utcában metró közeli,
53 m2-es, II. emeleti, 1+2 félszobás panellakás új
nyílászárókkal. Ingatlanosok kíméljenek! Irányár:
10,4 MFt. Tel.: 06-20-984-9146

�� Újpesten, a Nagyváradi lakóparkban, első emele-
ti, 2+1/2 szobás + 2 erkélyes, gyönyörű lakás 22,4
MFt, valamint  sz. e. garázs + tároló eladó. Tel.: 06-
20-988-5525 www.ingatlan.com/h2828047

�� IV. ker. Fóti úton, a Leiningen utcához közel, 392
m2-es összközműves telken, zártsorúan épített, 50
m2-es, 2 szobás, cirkófűtésű, jó szerkezetű, de felújí-
tandó családi ház 25 m2-es, átalakítható melléképü-
lettel eladó. Irányár: 23,8 MFt. Tel.: 369-5214, e-
mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. ker. Pöltenberg utcában, 400 m2-es
összközműves telekrészen, 100 m2-es, 3 + félszobás,
duplakomfortos családi ház nagy terasszal, gk. táro-
lóval eladó. Eladási ár: 27,5 MFt. Tel.: 369-5214,
e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. ker. Újpest kertvárosának csendes mellékutcá-
ban, 366 m2-es összközműves telken, 2001-ben
épült, ikresített, kitűnő állapotú, kétszintes, 143 m2

alapterületű, 3 + 2 félszobás, duplakomfortos,
cirkófűtésű családi ház  különálló, 2 férőhelyes, 48
m2-es gk. tárolóval eladó. Irányár: 78 MFt. Tel.: 369-
5214, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� Megyeri híd közelében, 4548 m2-es ipari és keres-
kedelmi célra kijelölt területen építési telek eladó.
Közművek a telekhatárnál. Eladási ár: 15 000 Ft/m2

Tel.: 369-5214, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� XV. ker. Újpalotán, a Pólus Center közelében, 68
m2-es, VII. emeleti, 2+ 2 1/2 szobás (parkettásak),
vízórás, világos konyhás, jó elrendezésű, É-D tájolá-
sú panellakás eladó. Irányár: 11,2 MFt. Tel.: 369-
5214, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� XIII. Tisza utcában, Újlipótvárosban, a 3-as metró
Dózsa György úti megállójától 300 m-re, irodának is
alkalmas, 3 emeletes, felújított, téglaépítésű tár-
sasház földszintjén, 47 m2-es, 2 egybenyíló szobás,
alacsony rezsijű, csendes, jó közlekedésű, összkom-
fortos öröklakás pincei tárolóval eladó. Eladási ár:
12,9 MFt. Tel.: 06-20-944-0647, e-mail: ingat-
lankulcs@t-online.hu

�� Újpesten, a Kassai utcában, 60 m2-es, 1+2 félszo-
bás+étkezős, V. emeleti, erkélyes, metró közeli, jó ál-
lapotú lakás eladó. Tel: 06-20-374-9174

�� Újpesten, a Kassai utcában, 2+fél szoba, hallos, er-
kélyes, 72 m2-es, VIII. emeleti, kitűnő állapotú lakás,
új konyhabútorral eladó. Tel.: 06-20-335-9009

�� Izzó lakótelepen parkra néző, déli fekvésű, két-
szoba összkomfortos, 49,2 m2-es, nem panel, egyedi
fűtésű, alacsony rezsiköltségű, pincerésszel, jó par-
kolási lehetőséggel öröklakás sürgősen eladó. Irány-
ár: 12,7 MFt. Tel.: egész nap 06-70-269-3094 vagy
este 2305-924

�� Újpesten 59 m2-es, világos, nagykonyhás panel-
lakás beépített konyhabútorral, új radiátorokkal, já-
rólapos, parkettás szobákkal, csendes, parkos öve-
zetben eladó. Irányár: 12,5 MFt. Tel.: 06-30-750-
0617, este: 789-2686

�� Újpesten metróhoz közel, téglaépítésű társasház-
ban eladó egy belső kétszintes, bruttó 138 m2-es, öt-
szobás, klímás, duplakomfortos, nagy erkélyes,
egyedi fűtésű, tehermentes lakás. Ár: 33,3 MFt. Tel.:
06-20-359-4366

INGATLANT KIAD

�� Szülőotthonnál 4 emeletes kulturált házban KIADÓ
teljesen felújított, berendezett, 30 m2-es lakás villa-
mosmegállónál, kertváros szélén 45 000 Ft/hó ala-
csony rezsivel. Tel.: 06-20-254-2880

�� Újpest kertváros Székesdűlőn, közel az
Auchanhoz, 3 szobás családi ház + garázs kiadó. 
60 000 Ft/hó+rezsi. Tel.: 233-0907 egész nap

�� Káposztásmegyeren a Farkaserdőnél egyszobás,
erkélyes összkomfortos, részben bútorozott lakás
hosszú távra 50 000 Ft + rezsiért kiadó. Nem közvetí-
tő. Tel.: 06-70-275-7748

GARÁZS 

�� IV. kerület Ugró Gyula soron, zárt udvarban, 18 m2-
es garázs eladó. Kiváló hőszigetelő YTONG-ból, önál-
ló villannyal. Tel.: 230-9515

�� Garázs bérleti joga olcsón átadó Káposz-
tásmegyeren, a Bőröndös utcában. Tel.: 06-20-404-
3355

�� Újpesten, Nagyváradi lakóparkban garázs + tároló
egyben 10x3 méteres eladó vagy kiadó. Villanyórás,
vízvételi lehetőség van. Ára: 4,9 MFt. Tel.: 06-20-
988-5525

GARÁZS KIADÓ

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

FÜRDŐSZOBA

�� Építkezés elmaradása miatt eladó egy fehér,
alföldi porcelán mosdókagyló, bidé, wc csésze
tartállyal, csapteleppel és minden hozzávaló tar-
tozékával kompletten. Tel.: 06-30-605-7038

�� Eladó egy komplett zuhanyzó fürdőszoba 80x80,
bézs színű, öntött vas zuhanytálca, hibátlan
zuhanyfülke, porcelán nagyméretű bézs porcelán-
mosdókagylóval, kludi csapteleppel, összes tar-
tozékával, bézs, komplett wc csésze, valamint teljes
komplett bézs színű kiegészítőkkel (tükör, lámpák-
stb.) Tel.: 06-30-605-7038

OKTATÁS

�� Angol korrepetálást vállal felsőfokú nyelvvizsgá-
val rendelkező angol tagozatos egyetemista. Tel.:
06-20-803-9347

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

�� Doboktatás Bosnyák térnél jól felszerelt próbate-
remben. Tel.: 06-30-455-0891

�� Matematika, fizikatanítás általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól!
Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

�� Gyakorlott pedagógus angol korrepetálást, gyer-
mekfelügyeletet vállal általános iskolások részére
reális áron. Tel.: 06-30-690-0602

�� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató.
Tel.: 06-30-572-7416, honlapcím: www.zrob.hu

�� Francia- és orosz nyelvtanítást, érettségire,
nyelvvizsgára felkészítést vállal tanárnő. Telefon:
233-3415

�� Német nyelv oktatása alaptól felsőfokig. Korrepe-
tálás, vizsgára felkészítés, gyakorlás. Tel.: 06-30-
340-0190 telefonszámon.

�� Matematika korrepetálás általános és középisko-

lások részére, érettségire, felvételire előkészítés

szaktanárnál Újpesten. Tel.: 06-20-403-9901, 230-

5163

�� Angol nyelvoktatás nagy gyakorlattal rendelkező

tanártól. Korrepetálás, érettségire, illetve nyelvvizs-

gára felkészítés. Tel.: 380-4284, 06-70-775-3493

Napközis lehetőség 4-6. osztályosoknak a kertváros-

ban, 15 éves tanítási, 20 éves napközis és 10 éves

fejlesztőpedagógusi gyakorlattal. Tel.: 06-20-235-

9868

SZOLGÁLTATÁS

�� Autókarosszéria munka! Törött, korrodált gépko-
csik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30-
932-8305

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

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

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

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

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

�� COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás, karban-
tartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06-30-857-2653

ÁLLÁST KERES

�� 60 éves előnyugdíjas nő adatfeldolgozást vállalna

RLB programmal dolgozó könyvelő mellett 7 éves

gyakorlattal Észak-Pesten. Tel.: 06-20-374-8289

ÁLLÁST KÍNÁL

�� Megváltozott munkaképességűek! Munkalehetőség
Újpesten. Bejelentett 7 és fél óra. Könnyű fizikai mun-
ka. Tel.: 370-8727, 10-14 óráig

�� Német Tagozatos Általános Iskola (1043 Budapest,
Pozsonyi u. 3.) keres egy fő napközis nevelőt, tanítói
végzettséggel 2009. jan. 1-től.  Jelentkezés: Orbán Il-
dikó igazgatónál. Tel.: 369-2741 

�� Német Tagozatos Általános Iskola (1043 Budapest,
Pozsonyi u.3.) keres egy fő férfi gondnokot, 2009. ja-
nuár 1-től. Műszaki érdeklődésű, legfeljebb középis-
kolai végzettségű az alkalmas jelölt. Bérezés: Kjt. sze-
rint. Érdeklődni az iskolában személyesen vagy tele-
fonon lehet. Tel.: 369-2741

�� Primepack Logisztikai Szolgáltató Kft. raktárost
keres 1-3 év tapasztalattal, targonca vezetői engedél-
lyel. Bármely idegen nyelv ismerete előnyt jelent.
Versenyképes fizetés! Tel.: 370-55-64

�� Szeretne több szabadidőt, több pénzt? Vállalkozók-
nak is kiegészítő tevékenységet ajánlok. Tőkebefekte-
tés nélkül, EU-jövedelem. Tel.: 06-30-411-6553,
786-7674

VEGYES

�� Szőrmebundák gyári áron közvetlenül a gyártótól
Újpesten. Tel.: 06-30-951-8281

�� Eladó 1 db Siemens, 4 égős gáztűzhely rozsda-

mentes főzőlappal, légkeveréses sütővel, hibátlan

állapotban. Városi gázra és propán butánra is csat-

lakoztatható. Tel: 06-30-605-7038

�� Eladó egy 3 fm-es szürke márványmintás konyhai

munkapult tartozékokkal, melyben beépíthető, 4

főzőlapos kerámia főzőlap hely kialakítva és a hozzá-

tartozó kerámia főzőlap, Whirpool márka, egy

Whirpool légkeveréses, csúszósínes villanysűtő, s a

hozzá tartozó 3 részes 2 mélymedence+csöpögtető

tálcás 120x50-es rozsdamentes Blanco mosogató.

Alig használt, kifogástalan állapotban. Ár mege-

gyezés szerint. Tel.: 06-30-605-7038

KERTGONDOZÁS

�� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gon-
dozását, füvek és fák telepítését, metszését, nyírá-
sát, gyomirtást és fakivágást. Vojtkó Mihály Tel.: 06-
20-917-6811

RÉGISÉG

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

UTAZÁS

�� Csokiország-Parndorf  nov. 22. – 5.900.-, Mikulás-
sal a Schönbrunni állatkertbe: nov. 29 – 6.900.-,  Ad-
vent Bécsben  dec. 06., 13., 20. – 7.200.-, Advent
Grazban  dec. 07. – 8500., Advent Mariazell-ben  dec.
14. – 8.500.-. Pataki Edit 239-2281 

EGÉSZSÉG

�� Újpesten, a Görgey úti SZTK-ban végleg leszok-
tatjuk a dohányzásról biorezonanciás csúcsterápiá-
val, 26 perc alatt. 1 alkalom elég. Ár: 7.000.-Ft. Idő-
pont-egyeztetés: 06-70-271-9867

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

�� Aki 1961-69 között D osztályos VIOLÁS volt, je-
lentkezzen Éles Erikánál 06-30-691-4677. 40 éves
osztálytalálkozót szervezünk. Osztályfőnök Rajkányi
Katalin volt.

TÁRSKERESÉS

�� Megismerkednék kedves, barátságos férfival 60-
66 éves korig. Én 160/65, 65 éves vagyok. Telefon:
06-20-208-0215

ÁPOLÁS

�� Újpesti családi házban idős édesanyánkhoz egye-
dülálló leinformálható hölgyet keresünk. Ottlakás
megoldható. Tel.: 06-30-975-4873

VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

LAKOSSÁGI HIRDETÉSFELVÉTEL
IV. Árpád út 16., tel.: 380-4920

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M

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

HIRDETÉS

TOBORZÓ

Az ÚTTSE (Újpesti Technikai és Tömegsport

Egyesület) tagfelvételt hirdet a Halassy Oli-

vér Sportközpontban működő (1043 Bp., Po-

zsonyi u. 4 c.) DARTS szakosztályába. Edzé-

sek: hétfőtől-péntekig 18-22 óráig Jelentke-

zés: Farkas Zsigmond szakosztályvezetőnél a

06-20-95-14-246-os telefonon. Minden

korosztályt szeretettel várunk! 

ÚTTSE elnöksége
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KARÁCSONYI 
AKCIÓ

A Templom u. 4-ben!

CIPŐBOLT

Bőrcipők-csizmák

nagykereskedelmi

áron - nagy

választékban

RUHABOLT

Saját készítésű

ruhák, nadrágok,

szoknyák, blúzok

RUHAJAVÍTÁS

Olcsó 

Gyors 

Pontos   

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Babits Mihály Gimnázium 

(Budapest, IV. k. Tóth Aladár u. 16-18.)

Ideje: 2008. nov. 15. (szombat) 11-18 óra; 

nov. 16. (vasárnap) 10-17 óra

ORSZÁGOS OLAJFESTMÉNY VÁSÁRT rendez a SZEGEDI ART(É)R GALÉRIA,

ahol több mint negyven művész kb. 150 alkotásából választhat: Fassel F.,

Bánfalvy Á., Várkonyi J., Fürst J., Gulyás L., Adilov A., Walter G., Bubelényi L.,

Tabaka, Hornyik Z., Bóna J., Rajczi Z., Rengei L.; stb.

Kamatmentes részletfizetési lehetőség! Készpénz esetén kedvezmény!

ART(É)R GALÉRIA – SZEGED              Tel.: 06-30-9533-486; 06-30-3850-723

Pár héttel ezelőtt az amerikai orvosprofesszor rokonunk eljött hozzánk látogatóba, az

ő 72 éves, szintén professzor kollégájával, aki éppen térdprotézis műtétre vár. A mág-

neses teret generáló készüléket kipróbáltattuk velük 2-3 alkalommal, és a térdpro-

tézisre váró úr megdöbbenve mondta, hogy már évek óta nem volt olyan napja, hogy

ne fájt volna  a lába. Állítólag azóta az egész orvosi egyetem tud rólunk…

A MÁGNESES ESZKÖZÖK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

1954. Pauling kémiai Nobel díjat kapott azért a felfedezéséért, hogy a vér vörös

festéke,  az oxigént a sejtekhez szállító hemoglobin mágneses tulajdonságokkal

rendelkezik. Ennek a jelentősége az, hogy mágnes hatására gyorsul a vérkeringés,

növekszik a sejtek oxigénfelvétele, a hajszálerek kitágulnak, és így olyan kis erek

is be tudnak kapcsolódni a keringésbe, amelyek az oxigén hiánya miatt korábban

nem tudtak. A gyakorlati tapasztalatok mindezt alátámasztják, számos esetben az

érszűkület okozta fájdalmas tünetek, lábszárfekélyek a mágneses kezelés hatására

nagyon sokat javultak. Ilyen készülék az, amelyik mágneses erőteret gerjeszt, és a

fotelben pihenve, a lábat mint egy kis dobogóra ráhelyezve, képes nemcsak az alsó

végtag, hanem a szervezet vérkeringésének egészét javítani.  A testet energetizáló

készülék nemcsak érszűkületes betegeknek, hanem az agyonhajszolt, fáradt

emberek számára is képes energiát, frissességérzést adni. Konkrét betegek javulási

eredményeit – név nélkül – szívesen közreadjuk.

A tenyérben is elférő mágneses masszírozóval a bemerevedett, görcsösen össze-

húzódott, izomlázas stb. izmok görcsét lehet oldani, és bárki megtapasztalhatja,

hogy már egy-két perces masszírozás után az izmok mozgáskészsége jelentősen

javul (vállhátrahúzási teszt).

Az ugyanebbe a termékcsaládba tartozó víztisztító és vízmagnetizáló ill. lúgosító

készülék előnye, hogy a többféle módon megszűrt vizet a turmixgépszerű

készüléken átforgatva 8,5-9-es pH-jú, oxigénnel dúsított magnetizált ivóvizet ad.

A mágnes az ivóvízen keresztül is kifejti jótékony energetizáló hatását, a lúgos pH-

jú mágneses víz elősegíti a kötőszövetekben felhalmozódott salakanyagok

eltávolítását, amelyek megléte fáradtságot, fejfájást, magas vérnyomást,

időjáráshoz való érzékenységet okoz. A mágnesezett víz nedves pakolásként,

fürdővízként is megteszi a maga hatását.

A mágneses termékcsaládban találunk olyan karkötőt, övet, mágneses talp-

betétet, amelynek használói fokozott erőnlétről, a migrénes rohamok számának

jelentős csökkenéséről, általános közérzetjavulásról számoltak be. 

Derékfájósoknak rendelkezésre áll a nadrág vagy a szoknya dereka alá dugható

kb.15 x 20 cm-es mágnes lemez, amelynek deréktáji fájdalomcsillapító hatásáról

sokan számoltak be. Gyakorlatilag ugyanilyen hatású üléstámla is kapható, amely

otthoni, irodai karosszékbe, autóülésre helyezhető. Ezeknek az eszközöknek az

élénkítő hatásáról is  számos beszámolót olvashatunk.

Végül de nem utolsósorban termékcsaládunk ásza a levegőtisztító. A készülékben

levő – a laboratóriumokban és a kórházi műtőkben is használt hepa szűrő eltávolít-

ja a levegőből az allergiát okozó szennyező részecskéket és a mikroorganizmusokat.

A légtisztító a szűrésen kívül negatív ionokkal dúsítja a levegőt, amely frissítő jel-

legű vízesés vagy vihar utáni jó levegő érzéssel-illattal tölt el. Életünk 90%-át zárt

helyiségekben töltjük. Kevesen tudják azonban, hogy e helyiségek levegője gyakran

szennyezettebb, mint a kültéri levegő. A bútorokban, szőnyegekben található

porszemcsék, poratkák és egyéb szennyező anyagok nap mint nap támadást

idéznek tüdőnk ellen.

A fentiekről bővebb információt telefonon, személyesen vagy honlapunkról kaphat.

Dr. Starcz Judit 

Jókai Biocentrum

IV. Árpád út 77., Tel.: 369-2461, 06-30-435-6553 (x)

N E M  C S O D A ,   VA LÓ S Á G  !

HirdetésHirdetés
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– A Közösségi Házban havonta egy alka-

lommal moldvai táncokkal, népi játékok-

kal szórakoztatjátok a családokat. Mit

kell tudnunk erről a kultúráról? – kér-

deztük Földi Lehel népzenészt. 

– A moldvai csángók az egyik legkele-

tibb magyar népcsoport. Kultúrájuk, ha-

gyományuk rendkívül archaikus, de zenei

világukon erősen érezhető a román hatás,

ezért a magyarországi népzenéhez szokott

fülnek kezdetben talán idegen. Moldva

igazi olvasztótégely: rengeteg kultúra és

stílus keveredik ott. Ha valaki beházasodik

egy családba, magával viszi a kultúráját,

hagyományát, mára több mint ötven mold-

vai táncot ismerünk. Hozzáteszem: a tánc

valójában nem a megfelelő kifejezés; az ot-

taniak ugyanis azt vallják, ők inkább játsza-

ni szoktak, hiszen a tánc az urakra jellemző.

– Hogy kerültetek kapcsolatba a

moldvai népzenével? 

– Nekem felcsíki és gyimesi felmenőim

is vannak, ezért talán könnyebben ült be a

fülembe a moldvai zenei világ. Rendsze-

resen járunk a moldvai táborokba, ahol

ismerkedünk a kultúrával, és gyűjtjük a

népdalokat. Ezek a dalok gyönyörűek,

ezért ragaszkodunk hozzá, hogy autenti-

kusan adjuk elő azokat. 

– Kata, te milyen hatásra kezdtél tán-

colni?

– Már elmúltam huszonöt éves, óvó-

nőként dolgoztam, amikor elhívtak se-

gíteni a helyi gyermek néptánccsoport-

ba – folytatta Prekler Kata táncos. –

Korábban balettoztam, társastáncot ta-

nultam, nem volt idegen a néptánc sem.

Később megszereztem a gyermektánc-

oktatói képesítést. Jelenleg a Kőkeház

gyermek táncházban, a Kalamajka tánc-

házban, a Görömbő Kompánia interaktív

műsoraiban és Káposztásmegyeren

mutatom meg a gyerekeknek a népi

kultúra szépségeit.

– Mostanában mintha a fiatalok újra a

népzene felé fordulnának. 

– Mindenkinek szüksége van egy biztos

pontra, mivel úgy tűnik, értékválság és

gyökértelenség jellemző a világra. A saját

kultúra ismerete megadhatja a biztonsá-

got. A másik ok az lehet, hogy mostanra ért

be az a táncházas munka, amely több évti-

zede működik Magyarországon. Felnőtt

egy generáció, és továbbadják a tanulta-

kat... 

– A káposztásmegyeri táncházba a legki-

sebbek járnak, vannak 1-2 éves gyerekek is.  

– Természetesen nekik nem “tánclé-

péseket” tanítunk, hanem rávezető moz-

gásokkal és térformákkal játszunk, hi-

szen úgy 7 éves korig még nem elég fej-

lett sem a mozgáskoordináció, sem az

egyensúlyérzék. A népi játékok, az

akusztikus hangszerek és az énekszó el-

varázsolja a gyerekeket. A tánc megsze-

rettetéséhez  a szülő segítsége is kell, hi-

szen a gyerekek 3-4 éves korukig első-

sorban velük játszanak szívesen, nem a

kortársaikkal. Az sem baj, ha sokszor

„csak” figyel a kisgyerek: nem erőlte-

tünk semmit. 

– Káposztásmegyeren más a közösség,

mint mondjuk a Marczibányi téren? 

– Káposztásmegyer ígéretes helyszín,

nem csodálkoznék, ha tíz év múlva is mű-

ködne a táncház. A lakótelepi fiatalok

számára hiánypótló az efféle igényes

kulturális időtöltés. Régebben csak 30-

40 fő járt le szombatonként, ez a szám je-

lentősen megnövekedett azóta. 

– Tapasztalatotok szerint megmarad

felnőtt korra is a népzene szeretete?

– Kilenc évig dolgoztam a vakok óvo-

dájában, ahol hetente két táncházat tar-

tottak – válaszolt Földi Lehel. – Tudom,

hogy ezek a játékok óriási hatással voltak

a gyerekekre. Lelkesen énekeltek, tán-

coltak a foglalkozásokon. Az alapokat

megteremtettük.

– Egyszer egy kétéves kislány kez-

dett járni az egyik táncházunkba – foly-

tatta Prekler Kata. – Elég sokáig kap-

csolatban maradtunk, és tudom, hogy

még évekkel később is táncolt. Talán a

kamaszkor kis időre elrabolja a gyere-

keket, de nyitottak maradnak a népze-

nével, néptánccal kapcsolatban. Nem

táncosokat képzünk. A tánc, a zene ha-

tása a fontos, és az élmény, hogy az ő

hangjuk szólal meg, az ő tenyerük tap-

sol, az ő lábuk dobog a parkettán. A lel-

ket, a szellemet és a testet egyszerre

érinti meg a népzene és a néptánc

mindamellett, hogy a művészi élmény

sem elhanyagolható. Előbb-utóbb a

legbátortalanabb kisgyerek is megfog-

ja “tánc” közben egy másik ember ke-

zét.  – P. K.
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Újpesten, a Megyeri út-Váci út

közötti zöldövezeti területen,

a „Nagyváradi-liget” 

lakóparkban bérbe adunk

1000 Ft/m2/hó áron egy 

105 m2-es 2+2 szobás 

lakást, eladásra kínálunk

a Megyeri úton egy 62m2-es 

2 szobás panel lakást 

12 MFt vételáron,

valamint az alábbi

üzlethelyiségeket:

Árpád út 56.300 m2

Mártírok u. 58.923 m2

Aradi u. 43.238 m2

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály

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

IV. ker. Váci ut 71. sz. alatt

üzlethelyiségekből,

irodákból, raktarakból alló

3000m2-es ingatlan eladó!

Real Hungary Nyrt.
IX. Budapest, 

Ipar u. 23.

Tel.: 215-7539, 
70-361-0314

www.realhungary.hu

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

„Elindulék szőrt gyűjtni, szederinda rinda, elindulék szőrt gyűjtni, sze-

derinda rinda...” Ez a dal a moldvai táncházak egyik kedvence, és a

Szederinda nevet kapta a Káposztásmegyeren évek óta rendkívüli siker-

rel működő gyermek táncház is, melynek két vezetőjével beszélgettünk

a népzenéről és a tánc fontosságáról.

Hagyományőrzés 
a lakótelep szívében

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  november  15.
KultúraKultúra

HIRDETÉS
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A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 4 előadásból álló bér-

let-sorozatot tervez a budapesti nyugdíjasok részére. Té-

mák: népszerű operadallamok, operett-gyöngyszemek, sanzonok, szól a nóta.

Az előadások  ingyenesek,ezért szeretnénk kérni az előzetes jelentkezést, hogy

fel tudjuk mérni mekkora helyiséget béreljünk. Jelentkezés: 2008. december 15-ig

a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségénél: postamester@nyubusz.axelero.net 

e-mail címen, vagy a 269-5824-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnáziumban november 10. és 14. között

kettős ünnepen vettek részt pedagógusok és diákok; nemcsak a reneszánsz

kultúrkörről emlékeztek meg, hanem az iskola névadója, Károlyi István

születésének évfordulójáról is. 

– Nem ez az első reneszánsz témájú programunk idén, hiszen reneszánsz kon-

certeken, rendhagyó történelemórákon már részt vehettek a diákok, sőt, ennek a

jegyében rendeztük a februári Károlyi Fesztivált is – mondta lapunknak Lozsekné

Tuza Márta pedagógus, a Károlyi Napok szervezője. – November 10-én sport- és

egyéb versenyekkel indultak a programok, amit másnap Buda Attila Károlyi-ku-

tató előadása követett. Az egyhetes programsorozat fénypontja minden bizony-

nyal a szerdai kiállítás-megnyitó és eredményhirdetés volt, melyen a szülők,

gyermekek és az önkormányzat képviselői mellett Károlyi István leszármazottja,

gróf Károlyi László és felesége, Erzsébet asszony, a rendezvény két fővédnöke is

részt vett, mindnyájunk örömére. A képzőművészeti kiállítás hagyomány az isko-

lánkban. Büszkék vagyunk rá, hogy idén 15 iskola 381 tanulója 400 alkotással

pályázott. Rendkívül kreatív, fantáziadús művek születtek, erről a galériánkban

bizonyosodhatnak meg az olvasók. Természetesen ezt a programot is a rene-

szánsz kultúrkör köré építettük: az alsós pályázóinknak Mátyás-mesét, vagy

mondát kellett illusztrálniuk, a felsősöknek várat kellett tervezniük, makettet

készíteniük, a legnagyobbak pedig korhű ruha- és ékszertervezésben, valamint

kódexlap- és iniciálé-tervezésben próbálhatták ki tehetségüket. Lehetőséget

kaptak az ifjú fotósok is, az ő témájuk a megújulás volt. Az ünnepségre diákjaink

tették fel a koronát: reneszánsz mesejátékkal, dalokkal és tánccal léptek fel a

nagyérdemű előtt.

A kiállítás megnyitójával nem értek véget a Károlyi Napok; csütörtökön Károlyi

István életével és Újpest múltjával kapcsolatban adtak számot tudásukról a diákok,

s a versenyt pompás reneszánsz lakoma követte. Az egyhetes rendezvényt a pén-

teki Gólyabál zárta. – P. K.

Az idei a Reneszánsz éve lett hazánkban, mellyel Mátyás király trónra ke-

rülését ünnepeljük; kigondolói, szervezői a megújulás, az újjászületés és

az újdonság felfedezését is hangsúlyozták. A rendezvények célja a gon-

dolkodó, kultúrára fogékony emberek megszólítása, s ez a megszólítás

különösen fontos a fiatalok esetében. 

A reneszánsz nyomában

KultúraKultúra

A

ÉLETMŰDÍJ A KÓRHÁZ FŐIGAZGATÓJÁNAK
Dr. Küttel Péternek, a Fővárosi Önkormányzat  Károlyi Sándor Kórház és Rende-

lőintézet főigazgatójának Batthyány-Strattmann László-díjat adományozott

több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként, az egészségügyi

ellátás során végzett fejlesztésért az egészségügyi szociális és családügyi mi-

niszter.  Az életműdíj átadására a szegények orvosaként is ismert magyar főne-

mes, Batthyány-Strattmann László születésének 138. évfordulója alkalmából

került sor, október végén. 
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INGYENES JOGI 
TANÁCSADÁS
2008. november 25-én

kedden 18-19 óráig ingyenes jogi
tanácsadást tart az újpesti Fidesz-
MPSZ. Helyszín: Fidesz Iroda (1042
Budapest, Árpád út 56.)
Bejelentkezés: H-P 11-18-ig a 369-
0905-ös telefonszámon.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet, Hladony Sándor Gyu-
la, Rádi Attila önkormányzati képvi-
selők december 1-jén hétfőn 17-18-
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:
(1042 Budapest, Árpád út 56.) 
Tel: 369-09-05
Bartók Béla december 2-án kedden
18-19 óráig; Koronka Lajos december
4-én csütörtökön 17-18 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: (1042 Buda-
pest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidelitas szere-
tettel vár minden kedves

érdeklődőt 2008. november 21-én pén-
teken 18 órai kezdettel  Koltay Gábor:
Velünk élő Trianon című dokumentum-
film – sorozatának vetítésére (I. rész).
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Buda-
pest, Árpád út 56.) 

ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS
A közelgő ünnep alkalmából,
az elmúlt évek hagyománya-
it követve, koszorúkötésére

és baráti összejövetelre hívjuk az új-
pesti családokat 2008. november 27.-
én, csütörtökön, 17-től 19 óráig az
MDF Újpesti Szervezetének székházá-
ba (Árpád út 88., bejárat a József Atti-
la és a Leibstück Mária utca sarok fe-
lől.) A szervezők alapanyagot ingye-
nesen biztosítanak mindazoknak, akik
részvételi szándékukat november 24-
én 17 óráig jelzik a 369-8894-es
üzenetrögzítős telefonszámon, vagy
8 és 16 óra között a 441-5161-es te-
lefonszámon, illetve email-ban az
andras.pettko@parlament.hu címen. 
A kötéshez szükséges vágóeszközö-
ket (kés, olló) kérjük, hozzanak ma-
gukkal! Házigazda: Pettkó András or-
szággyűlési képviselő (MDF)

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS
Az Ifjúsági Caritas Egyesület és az Új-
pesti Roma Kisebbségi Önkormány-
zat közös adventi koszorúkötést szer-
vez. A jelentkezőknek az alapanyagot
a szervezők biztosítják.  A rendezvény
időpontja: 2008. november 28-án,
pénteken,  14 órától 17 óráig. 
A rendezvény helyszíne:  Langlet ut-
ca 3-5. (ebédlő)
Jelentkezni november 24-én 16 óráig
a 370-5318, vagy a 369-4917-es
telefonszámon lehet.

Ifjúsági Caritas Egyesület 
és az Újpesti Roma Kisebbségi

Önkormányzat

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  november  15.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

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE

November 15.  9-13 óra. Kisgyermekes

családoknak lehetőséget biztosítunk a

már használaton kívüli, de jó minőségű

ruhák és egyéb kiegészítők eladására,

illetve megvételére. Belépő vásárlók-

nak: 250 Ft.

FOTÓ-VIDEÓ BÖRZE

November 16. 9-13 óra. Felvilágosítás

és helyfoglalás: Vajda János, Telefon:

231-7050, e-mail: fotovj@fotovj.hu

(www.ugyih.hu/foto). Belépő vásárlók-

nak: 250 Ft.

ÉSZFORGATÓ

November 19. 17-18 óra. Logikai felada-

tok, matematikai rejtvények, összera-

kós-kirakós játékokkal várjuk elsősor-

ban a kisiskolás gyerekeket, de a játsza-

ni tudó felnőtteket is. Belépő: 250 Ft.

DECEMBERI ELŐZETES

Karácsonyi készülődés. Kézműves fog-

lalkozás óvodás, általános iskolás, és

középiskolás gyermekek számára. Vá-

lasztható időpontok: december 8. és 9.

10 és 14 óra. Belépő: 300 Ft/fő.

Jelentkezni az ugyih@ugyih.hu e-mail

címen, ill. a 231-7082-es telefonszá-

mon lehet. Jelentkezési határidő: no-

vember 21. 

TITOKNYITOGATÓ - VENDÉGCSALOGATÓ

December 1-5., naponta 9-16 óráig. Ti-

tokkereső Télapó-játékunkon bemutat-

juk az ünnephez kapcsolódó legendákat

és szokásokat, majd próbára tesszük a

résztvevők emlékezetét.

A programot, jellege miatt, kizárólag

nagycsoportos óvodásoknak, alsó ta-

gozatosoknak és 5. osztályosoknak

ajánljuk. Részvételi díj: 350 Ft/fő.No-

vember 24-ig előzetes jelentkezés

szükséges a 369-1283-as telefonszá-

mon.

FELHÍVÁS

„Paravánon innen és túl…” bábos talál-

kozóra hívjuk a kerületünkben és a von-

záskörzetében a bábozással foglalkozó-

kat, életkori megkötés nélkül. Egyéni és

csoportos produkciókat hívunk és vá-

runk. A legjobbaknak lehetőség lesz a

kerületi rendezvényeken, a nyári tábo-

rainkban a bemutatkozásra.  A jelentke-

ző csoportoknak 2009 nyarán szakmai

tábort szervezünk. A „Paravánon innen

és túl…” bábos találkozó tervezett idő-

pontja: 2009. április 2. Várjuk a jelent-

kezéseket 2008. november 20-ig. Bő-

vebb felvilágosítást Czinczné Molnár

Magdolnától lehet kérni a 399-70-67-

es telefonszámon.

HANGVERSENY

2008. november 29-én a Király utcai

könyvtárban GYÖNGYÖSSY ZOLTÁN ÉS

NÖVENDÉKEINEK HANGVERSENYE

KÖZREMŰKÖDIK: Bíró Zsófia, Kiss Ágota,

Kiss Kamilla, Ozsvárt Viktória, Scheuring

Zsófia, Szűcs Marietta, Petrovics Anna, Var-

ga Mónika. A ZENEAKADÉMIA HALLGATÓI

MŰSORON: Telemann, K.Elert, Kurtág,

Takemitsu, Debussy, Sári József, Dohnányi,

Ph.E.Bach, Berio darabjai. A belépés díj-

talan. Mindenkit szeretettel várunk!

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN

ERZSÉBET- ÉS KATALIN-BÁL

November 22, 20-02 óráig. Játszik a

Coctail zenekar. Belépődíj (vacsorával):

5000 Ft. Jegyek elővételben a közműve-

lődési csoportnál kaphatók november

19-ig. Helyszín: KFÁMK főépület.

ADVENTI BABA-VARÁZS KIÁLLÍTÁS

November 24-29, 10-18 óráig.

„Tildas”- babák és figurák, öltöztethető

babák, karakter babák, Waldorf-babák,

varrott mackók és állatfigurák, bábok,

ujjbábok. A kiállítás ideje alatt gyermek-

csoportoknak babavarrást tartunk, mely-

re előzetes bejelentkezés szükséges. Dí-

ja: 300 Ft/fő. Érdeklődni és bejelentkezni

a varrásra a 380-6760-as telefonszámon

lehet. A kiállítást rendezi az Internetes

Babavarrók Társasága, megtekintése in-

gyenes. Helyszín: Közösségi Ház

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

November 29, 14-17 óráig. Meghitt kará-

csonyi hangulatban, közösen készítjük el

az adventi koszorúinkat. Díja az anyag-

költségtől függ. Helyszín: Közösségi Ház

SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY

Versenyt hirdetünk minden vállalkozó szel-

lemű édesanyának, nagymamának és tűz-

ről pattant leánynak. Jelentkezési határidő:

2008. december 5. Elkészítési határidő:

2008. december 11, 12:00. A „frissen-sült

pályamunkákat” recepttel együtt kell le-

adni a KFÁMK közművelődési csoportjánál

(Hajló utca 2-8.) Díjazás: december 11,

17:00. A három legfinomabb sütemény ké-

szítőjét különdíjjal jutalmazzuk. 

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

HIRDETMÉNY

Tisztelt Újpesti Lakosság!

Az Újpesti Ukrán Kisebbségi Önkor-

mányzat 2008. december 17-én, szer-

dán 19 órai kezdéssel közmeghallga-

tást tart a kisebbségi önkormányzat

helyiségében. Kérdéseiket december

3-ig küldhetik el írásban a kisebbségi

önkormányzat címére: 1046 Budapest,

Megyeri út 202. Vagy e-mailben:

ukranonkujpest@axelero.hu

LADÁNYI SÁNDORNÉ 

Újpesti Ukrán Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke

HIRDETMÉNY

DECEMBERBEN KÖZMEGHALLGATÁS LESZ

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Képviselő-testület

2008. december 18-án (csütörtökön)

17 órai kezdettel  közmeghallgatást

tart a Polgármesteri Hivatal Díszteré-

ben (Budapest IV. ker. István út 14. II.

emelet) A Közmeghallgatáson a módo-

sított 25/1996. (VII. 01.) számú önkor-

mányzati rendelet 2. §-a szerint az

alábbi témákban lehet közérdekű kér-

dést, illetve javaslatot tenni:

– A közmeghallgatáson feltett kérdés

olyan körülményre, hibára vagy hiá-

nyosságra irányulhat, amelynek or-

voslása, megszüntetése az Önkor-

mányzat, illetve az állampolgárok ér-

dekeit szolgálja. A kérdést feltevő fel-

hívhatja a figyelmet olyan magatartás-

ra és tényre is, amely jogszabályba üt-

közik, sérti, vagy veszélyezteti az Ön-

kormányzat, illetve az állampolgárok

jogait, érdekeit. 

– A közmeghallgatáson tett közérdekű

javaslat valamely hasznos gazdasági,

kulturális, igazgatási vagy egyéb cél

elérésére irányuló kezdeményezést

foglalhat magában. 

Egyéni panasz a közmeghallgatáson

nem terjeszthető elő. A közérdekű

kérdést, javaslatot írásban kell be-

nyújtani – legkésőbb a közmeghallga-

tás napját megelőző hetedik napig –

vagyis december 11-én 16 óráig a

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati

Irodáján (IV. ker. István út 15.) vagy a

Káposztásmegyeri Hivatali kirendelt-

ségén (IV. Hajló u. 42-44.)

– DR. DERCE TAMÁS SK.

polgármester

EMLÉKEZÉS Dr. Gyökössy Endrére, Bandi bácsira emlékeznek halálának évfordulóján

november 22-én, szombaton 16 órai kezdettel az Újpest-újvárosi református templom-

ban (IV., Attila u. 118.). Szeretettel várja az emlékezőket: a család és a gyülekezet



www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  2 1 .  S Z Á M

Szeretettel meghívom Önt és
kedves családját november
21-én 10 órától egy rendha-

gyó PARLAMENTLÁTOGATÁSRA. A Parla-
ment épületébe való beléptetés miatt
előzetes bejelentkezés szükséges. Je-
lentkezni lehet november 10-18-a kö-
zött, minden hétköznap 9 és 14 óra kö-
zött, a 441-4610-es telefonszámon.

KISS PÉTER országgyűlési képviselő

Az MSZP Újpest-Káposztásmegyeri Nő-
tagozata 2008. november 24. és no-
vember 29. között 14-től 17.30-ig ru-
hagyűjtést tart. Várjuk a megunt, kinőtt
felnőtt- és gyermekruhákat, játékokat
a Nádor u. 1. alatt.

A Societas újpesti szervezete szere-
tettel vár minden kedves érdeklődőt
Adventi kézműves foglalkozására,
melyet 2008. november 21-én tart
16 órától a Nádor u. 1 szám alatt.

„MI ITT VAGYUNK!”
Jubileumi „Ki mit tud?” Pódium
rendezvénysorozat nyugdíjasoknak
Jubileumi évhez érkeztünk, mi is alig
hisszük el, de már öt éve annak, hogy
első alkalommal megrendezésre került
nyugdíjasok részére a „Ki Mit Tud?”!
Az elmúlt évek alatt nemegyszer profi-
kat megszégyenítő produkciókat lát-
hattunk. Sokan kérdezték tőlünk:
„ugye lesz az idén is?...”
Önök kérték, mi teljesítjük, így ez a szép
hagyomány tovább folytatódik, ezért
meghirdetjük (sok-sok meglepetéssel)
a Jubileumi „Ki Mit Tud?” Pódiumot.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik részt
vennének és bemutatnák tudásukat a
következő kategóriákban: vers- és pró-
zamondás, magyar nóta, dalmű, ope-
rett, énekkórus, táncdal, hangszeres,
képzőművészet és egyéb szórakoztató
kategóriákban. Jelentkezési határidő:
2008. november 21., nevezési díj nincs.
Jelentkezni lehet személyesen az MSZP
IV. kerületi szervezetének irodájában a
Nádor utca 1. szám alatt minden hétköz-
nap 12-18 óra között, vagy telefonon a
369-4205-ös számon. Jelentkezésüket
várva, jó felkészülést kívánunk!

– CSIZMÁR GÁBOR, KISS PÉTER
országgyűlési képviselők 

ÓVJUK ÜNNEPEINK 
MÉLTÓSÁGÁT!

Az SZDSZ Újpesti Szervezete és újpesti
frakciója a leghatározottabban tiltako-
zik az ellen, hogy október 23-án a Ma-
gyar Gárda fekete egyenruhába öltözött
tagjai ismét alakzatba rendeződve, ve-
zényszavakat skandálva vettek részt az
önkormányzat hivatalos megemlékezé-
sén. Az újpesti SZDSZ a magyar demok-
rácia és városunk hagyományai elleni
merényletnek tekinti, és mélyen elítéli,
hogy a nemzeti ünnepeinken egy önje-
lölt félkatonai szervezet masíroz végig
rendszeresen Újpest utcáin, félelmet
keltve a város békés, jóérzésű lakóiban.
Fölszólítjuk a Magyar Gárdát, hogy kö-
zös történelmi megemlékezéseinket ne
használják díszletnek önmaguk propa-
gálására és ordas eszméik népszerűsí-
tésére. – BORUZS ANDRÁS

Pártok, CivilPártok, Civil
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EDWARD KNOBLAUCH: A FAUN

Vígjáték két részben

Szereposztás:

Silvani herceg DÓZSA ZOLTÁN

Lord Stonbury BOZSÓ JÓZSEF

Sir Ernest Craddock, MÁRTON ANDRÁS

ügyvéd Jászai Mari-díjas

Maurice Morris MIKÓ ISTVÁN

Jászai Mari-díjas

Cyril Overtone BOROS ZOLTÁN

Fish, Inas DÓZSA LÁSZLÓ

Lady Alexandra Vancey VÁSÁRI MÓNIKA

Mrs. Hope-Clarke TÓTH JUDIT

Jászai Mari-díjas

Vivian, a leánya BORBÉLY KRISZTINA

Miss Lydia Vancey NYÍRŐ BEA

Díszlet: KRSZTOVICS SÁNDOR

Jelmez: GYARMATHY ÁGNES

Rendezőasszisztens: SZABÓ ANIKÓ

Rendező: MÁRTON ANDRÁS 
Jászai Mari-díjas

Angliában vagyunk. Főúri társaság szi-

gorú szabályokkal, szigorú etikettel.

Ide csöppen a Faun, aki a maga tiszta-

ságával, őszinteségével, szeretetével

és rafináltságával felforgatja a szerep-

lők életét, felszínre hozza érzelmeiket,

a szerelmeseknek megmutatja, hogyan

kell kimutatni érzéseiket. Teszi mindezt

rendkívüli eleganciával, humorral, az

angol vígjátéki hagyományoknak meg-

felelően, akárcsak Oscar Wilde, G. B.

Shaw, és Somerset Maugham. 

A Turay Ida Színház vendégjátéka.

Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron váltha-

tók az Ady Endre Művelődési Központ

pénztáránál elővételben (IV., Tavasz u.

4.), valamint az előadás előtt, a hely-

színen. Intézményünk Ticket Culture

utalványt elfogad.

AKIK LEGYŐZTÉK A KORLÁTAIKAT

Beszélgetés paralimpikonokkal

Résztvevők: Juhász Veronika tőrvívó  5.

hely (Peking) – Újpest; Zámbó Diána az

úszóválogatott tagja (Peking); Sánta

Krisztián arany érem hátúszás (Sydney)

Úszó férfi váltó – ezüst érem (Sydney)

Sánta Krisztián, Majer Gábor, Rácz Já-

nos, Szedő Tibor. A beszélgetést vezeti:

Pásztory Dóra  egykori paralimpiai baj-

nok úszó (Athén), az Eurosport tévé-

csatorna kommentátora

Helyszín: Ady Endre Művelődési 

Központ (Bp., IV. Tavasz u. 4.)

Időpont: 2008. NOVEMBER 18., 15 ÓRA.

A belépés díjtalan!

Támogató: Újpest Önkormányzata

Ady Endre Művelődési Központ

Szeretne találkozni magyar paralimpi-

konokkal? Szeretné megtudni, hogyan

lehet annyi erő és elszántság egy ember-

ben, hogy fogyatékossága ellenére ne-

kivágjon hatalmas távoknak? Hogy mi-

lyen lelkierő, emberi hozzáállás segítet-

te hozzá a meghívott sportolókat, hogy

nekifeszüljenek súlyoknak, métereknek,

másodperceknek? Hogy hogyan jutottak

el odáig, hogy ők képviseljék hazánkat a

különböző paralimpiai játékokon? Hogy

hogyan alakította át életüket a rendsze-

res munka, a kibúvót nem hagyó edzés-

sorozat, a sok megpróbáltatás és végül a

siker? Tudni szeretne arról, milyen körül-

mények között zajlik a felkészülésük, kik

segítik és mik gátolják őket? Mindezt

megtudhatja, ha eljön az Ezer Szín Kultu-

rális és Önfejlesztő Egyesület és az Új-

pesti Mozgássérült Klub következő prog-

ramjára, ahol Ön is felteheti kérdéseit.

2008. NOVEMBER 23-ÁN, 10-12-IG

GYERMEKTÁNCHÁZ ÚJPESTEN

Kedves Szülők és Gyermekek!

Az Ady Endre Művelődési Központ a Bem

Néptáncegyüttes vezetésével élőzenés

táncházat szervez, amelyre szeretettel hí-

vunk minden játszani, táncolni, énekelni,

kézműveskedni szerető kicsit és nagyot! 

Hónapról-hónapra követve ünnepein-

ket- és jeles napjainkat megismerke-

dünk az ezekhez kapcsolódó szokások-

kal, játékokkal, énekekkel, gazdag ma-

gyar néptánckincsünkkel, és különféle

népi hangszereinkkel. Novemberi ese-

ményünk, Katalin napi bál.

A tánchoz a tekerő adja a talpalávalót.

Szeretettel várnak: A Bem Néptánc-

együttes táncosai. Belépőjegy: 400 Ft

2008. NOVEMBER 27., 18 ÓRA

OPERAPORTRÉK

Operakedvelők klubja

Fellépők: Gémes Katalin – mezzo

Sárkány Kázmér – bariton

Köteles Géza

A belépés ingyenes!

2008. NOVEMBER 29.,

ESTE 8-TÓL HAJNALI 4-IG

KATALIN BÁL

Játszik a Nincspardon tánczenekar

Fergeteges báli hangulat! büfé! Éjféli

tombola! Belépő: 2000 Ft. Ezt nem

érdemes kihagyni!  

„Mert dalaimnak azt a részét,

Mely túlnyomónak mondható,

– Minek tagadjam gyöngeségem –

Kegyedhez írtam, kis Kató.” 

(Heltai Jenő: Mert dalaimnak)

2008. NOVEMBER 30., 11 ÓRA

A MAGYAR NÉPZENE 

ÉS KOMOLYZENE KÜLÖNLEGES 

KAPCSOLATA 

Kamarazenei sorozat

Program: Lajtha gyűjtések és művek

A belépés ingyenes!

VERSPÓDIUM

2008. DECEMBER 9-ÉN, 

18 ÓRAKOR:

LELTÁR – Tallós Rita színházi estje

„Egyszemélyes színház… Egyedül a

színpadon, huszonhat költővel és há-

rom színész-legenda emlékével: Dar-

vas Ivánnal, Sennyei Verával és Tallós

Endrével, akiktől mindezt tanultam.” 

(Tallós Rita)

Jegyár: 500 Ft

2008. DECEMBER 4., 19 ÓRA

BUDAPEST KLEZMER BAND KONCERT

Részletek a Menyasszonytánc és 

a Hegedűs a háztetőn c. musicalekből.

Belépő: 2000 Ft.

2008. DECEMBER 12., 19 ÓRA

VIDÁM KARÁCSONYI KONCERT

Fellépnek: Koltai Róbert, Vörös Edit,

Csonka Zsuzsanna

Belépő: 1500 Ft

KISGRAFIKA 
2008. NOVEMBER 7-TŐL 23-IG
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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.  november  15.

arga P. András kitűnő szegedi

művésztanárok vezetésével

nyeri el rajztanári diplomáját és

megszállott rajzpedagógusként

tevékenykedett évtizedekig. 1971-től a

ferencvárosi Kézműipari Szakiskola ta-

nára, majd pedig művészeti igazgatóhe-

lyettese. A tanítás mellett művészet-

szervező munkássága is figyelemremél-

tó: ez időben egybeesik az Iparművésze-

ti Egyetemen folytatott tanulmányaival.

Varga közreműködésével a Kézműipari

Szakközépiskola a jó nevű újpesti grafi-

kus, Jaschik Álmos nevét veszi fel, amely

ma Budapest második művészeti szakkö-

zépiskolája. Az ő közreműködésével lesz

sikeres kiállítás-sorozat a kőbányai

Pataky Művelődési Központban évről-

évre megtartott Mesterek és Tanítványok

című tárlat, ahol művésztanárok és diák-

jaik munkái bizonyítják a magas szintű

képzés eredményességét.

Művészi elhivatottságából még arra

is telik, hogy  a Kisgrafikai Barátok Köre

(amely jövőre ünnepli a háború utáni

újraalakulásának ötvenedik évforduló-

ját) kiállításainak szervezője és segítő-

je legyen. A művészeti szakközépisko-

lában a művésztanárokból megalakítot-

ta a Jaschik-kört.

A kiállításon található munkáinak

legnagyobb része a kisgrafika műfajába

sorolható. E fogalomhoz sorolhatjuk: a

könyvjegy, az alkalmi  grafika, az im

memoriam lapoktól az hommage lapo-

kig, a kisméretű képgrafikáktól az al-

kalmazott grafikáig és még sokféle gra-

fikai megoldást is.

Varga P. András sokoldalú művész,

grafikai lapjain nemcsak a múltat ábrá-

zolja, a természeti formák, a természet

szépségei éppúgy megragadják képze-

letét mint a kódexírás tradíciói. Sőt, kép-

zeletét a szép női alakok is felkeltik. Mű-

vészetének egységét képezik az ex libris,

vagyis más szóval a könyvjegyművészet,

a művei többnyire számítógép segítsé-

gével készültek (ex libris készült mű-

vészbarátairól, család-

tagjairól). Ebbe a kate-

góriába sorolhatjuk az

emléklapokat is, pld.:

az In Memoriam soro-

zatok- In memoriam

Jaschik Álmos.

Varga P. András

grafikusművész a

magyarországi kor-

társművészet világá-

ban egyedülálló kö-

vetkezetességgel,

elméleti felkészült-

séggel és egyre

gazdagabb, kifinomultabb eszközökkel

képviselteti magát. A művész birtokában

van mindannak a tudásnak, amit e nehéz

technika megkövetel. Testén átszűrve

tárja elénk mindazt a szépséget és él-

ményvilágot, amit látott és megélt az

alkotó. Jó szívvel ajánlom a tárlatot min-

den újpesti művészetszerető embernek,

hisz Varga P. András graikái új és izgal-

mas felfedezésekre hívnak bennünket

és önálló gondolkodásra késztetnek.

– Úgy tudom, Ön a Magyar Iparművésze-

ti Egyetem vizuális kommunikáció-mú-

zeumpedagógia szakán végzett. Miért a

grafikát választotta művészeti kifejező

eszköznek?

– Soha nem jutottam műteremhez,

ezért a grafika felé fordultam, mivel az

nem igényel nagy teret. Másrészt Kő-

hegyi Gyula grafikus bíztatására kezd-

tem foglalkozni ezzel a műfajjal. Von-

zott a ceruza, a tollrajz finomsága, lehe-

letnyi szépsége.

– Hogyan tudná összegezni művészeti

misszióját?

– Nem véletlenül írtam a grafikai la-

pokra a hagyományos latin szöveget: Ver

Sacrum – úgy érzem, a Szent

Tavasznak kell eljönnie ah-

hoz, hogy a média és a gépek

világában megőrizhessük a

képzőművészet hagyomá-

nyos mondanivalóját. 

– Ön a szentendrei Művé-

szeti Iskolában tanít. Hogyan

ítéli meg az ifjúság vizuális

kultúráját? 

– A hírközlő eszközök zö-

méből áradó rendkívül szegé-

nyes ingerek rombolóan hat-

nak az ifjúságra és általában az

emberekre. Szerintem elsősor-

ban az iskolákra vár a feladat, hogy visz-

szaállítsák a rajz és a művészettörténet

meghatározó szerepét, kreatív, varázs-

latos világát a fiatalok számára.

– Tervei a jövőt illetően?

– Erőmhöz mérten szeretném az ifjú-

ság szépség iránti fogékonyságát nö-

velni. Ezt az üzenetet küldöm számukra

és minden magyar ember számára gra-

fikai lapjaimon keresztül.

– KERESZTES SZILVIA

Varga P. András kiállításáról

Valóságos élményekből áll
össze a múlt

HitéletHitélet

A KERTVÁROSI SZENT ISTVÁN 
PLÉBÁNIA ÉLETÉRŐL

Az Egyház Krisztus Titokzatos Teste, melynek építőkö-

vei a krisztushívők. A Krisztusban hívők kisebb közös-

ségeket alkotva vesznek részt az egyetemes Egyház

életében. Ezt a kisebb egyházi közösséget nevezzük

plébániának. A plébánián – a püspök által kinevezett

plébános és a hívekből választott egyháztanács veze-

tésével – a hívő közösség szabadon megélheti és ki-

bontakoztathatja hitét, valamint megvalósíthatja Is-

tennek az emberre vonatkozó tervét.

A krisztushívő jel kell legyen a plébánia közösségé-

ben, valamint a világban. Mi, hívek, Istennek ránk vo-

natkozó terveit és célkitűzéseit az Egyház közvetítésé-

vel, útmutatásai alapján tudhatjuk meg. Az Egyház

Krisztus művének a folytatója, mi, hívek, tőle kapunk

közvetlenül segítséget ahhoz, hogy jelként világítsunk

a helyi közösségben, a munkahelyen és a társadalom

egészében. Nagy tehát a felelősségünk, hogy milyen

példát mutatunk a világnak, vonzóvá tudjuk-e tenni a

nemhívők számára a vallá-

sos életet. A mai modern,

globalizált világunk sem

tudta kiölni az emberekből a

közösség iránti igényt. A

vallásos hit megélése csak a

közösségen belül bontakoz-

hat ki. A hívő ember nem

magánzó, Istentől kapott

talentumait a közösség szá-

mára kell kamatoztatnia.

A mi plébániánk életét is az Istentől kapott talentumok

szabad megélése, kibontakoztatása teszi színessé. Min-

den generáció megtalálhatja a számára megfelelő közös-

séget. Évek óta jól működik a baba-mama klub. Ebben a

csoportban részt vehetnek a várandós és a már kisgyer-

mekes anyukák és apukák. A tapasztalatcsere, az örömök

megosztása segít a várandós és kisgyermekes kor gond-

jainak leküzdésében. A közösség mindig erőt kell adjon

az egyén hétköznapi nehézségeinek vállalásához.

Ministránsok közössége, akik az oltár szolgálatában

örömmel vesznek részt. Összejöveteleik és kirándulá-

saik közösségi célokat valósítanak meg, míg magukat

is képezik a hit megismerésében.

A liturgia a hívő ember Isten iránti hódolatának ki-

fejezése, melyet templomi kórusunk, a Laudate kórus

tesz hosszú évek óta bensőségessé. Plébániánk kóru-

sa minden évben vendégszerepel országszerte, és kül-

földön egyaránt.

Karnagyunk és kántorunk áldozatos, kitartó mun-

kája teszi meghitté nemcsak a nagy ünnepek (kará-

csony, húsvét, pünkösd), hanem az évközi vasárnapok

lelki élményét is. 

Karitász (szeretetszolgálat) csoport is tevékenyke-

dik plébániánkon. Gyűjtéseket rendez, koncerteket

szervez arra rászoruló, szegény sorsú családok és

gyermekek számára. Nyaranta a környező országok

magyar gyermekeit látja vendégül a Karitász, és a plé-

bánia híveinél szállásolja el, bevonva őket a közössé-

günk életébe.

Plébánosunk és nyugdíjas kisegítő Atyánk látja el

az ifjúság nevelés feladatát, valamint a Szülők Fóruma

rendezvényt, amely főleg a gyermeknevelés problé-

máiban próbál eligazítást adni. – FARAGÓ ISTVÁN

Szép és nemes kiállítás várta a képzőművészet kedvelőit az Újpest-

Belváros Református Egyházközség Gyülekezeti Házában. 

V
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Rendőrségi hírek
NEM AZ ÁSVÁNYVIZES JÖTT

Október 30-án bejelentés érkezett az újpesti rendőrkapitányságra egy Zichy Mi-

hály utcai lakásból. A tulajdonos betörést észlelt, ezért hívta a rendőröket. A kiér-

kező járőröknek a lakástulajdonos elmondta, hogy hajnali hat órakor ment el ott-

honról, délután 14 óra 15 körül ért haza, amikor résnyire nyitva találta az ajtót. A

lakásba belépve az előszobából nyíló legközelebbi szobába benézve kutatás nyo-

mait látta, mindent feldúltak a betörők. A bejárati ajtón egyértelműen feszegetés

nyomai látszódtak. Némileg nehezítette a kárfelmérést, hogy a bejelentő nem

tudta megmondani, mit vittek el a lakásból, mivel a felesége ékszereinek, és az

esetlegesen otthon tartott készpénz tárolási helyéről nem volt tudomása.

Annyi bizonyos, hogy a betörők a műszaki cikkeket érintetlenül hagyták. Ta-

núkat kerestek a rendőrök a környéken. Egy másik lakó elmondta, hogy az adott

napon, 13 óra körül becsengetett hozzá valaki. Azt hitte, hogy az ásványvíz-szál-

lító  érkezett, ezért kérdés nélkül nyitotta a lépcsőház ajtaját, majd ezt követően

3-4 percen keresztül várta az ajtójában a szállítót. Mivel nem érkezett senki hoz-

zá, és a lépcsőházban sem hallott mozgást, visszament lakásába. Az ügy vizsgá-

lata folyamatban van. 

HITELFELVÉTEL HAMIS PAPÍROKKAL

Az Erzsébet utcai pénzintézethez riasztották a rendőröket szintén október végén.

A helyszínre érkező rendőrt a bank alkalmazottja fogadta, aki megmutatott né-

hány papírt, amelyekről kiderült, hamisított munkáltatói igazolások. F. Éva hitelt

szeretett volna felvenni, ehhez használta a hamis papírokat. A hitelbírálat során

kiderült, bár az igazoláson lévő cég létezik, ám annak egyetlen alkalmazottja sin-

csen. F. Éva munkakörnek takarítót jelölt meg, főnöke nevét nem tudta megmon-

dani. A történtek miatt F. Évát a rendőrök a kapitányságra előállították magánok-

irat-hamisítás alapos gyanúja miatt. F. Éva később elmondta a rendőröknek,

hogy a Nyugati téren szólította meg őt egy ismeretlen férfi, aki segítséget kért

tőle kölcsönfelvételhez. Ezért cserébe a nő kétszázezer forintot kapott volna. 

MEGRONGÁLTAK EGY METRÓSZERELVÉNYT

A BKV illetékesétől érkezett bejelentés november második napjának hajnalán az

újpesti rendőrségre, miszerint a Temesvári utca felőli metró bejáratnál ismeret-

len személyek festékkel lefújtak egy szerelvényt. A kiérkező rendőr beszélt a be-

jelentővel, aki elmondta, hogy a metró bejáratnál ismeretlen személyek az egyik

bezárt lengőajtóból kiemeltek egy kb. 80x70 centiméteres gumiperemes ajtó-

üveget. Az ottani diszpécser ezek után körülbelül hajnali fél négykor észlelte,

hogy az alagútban Újpest központ irányából ismeretlen személyek érkeznek a

megállóhoz és a kiemelt üvegen keresztül távoznak. Miután észlelték az idege-

neket, az ott dolgozók átnézték az alagútrendszert és a metrószerelvényeket.

Megbizonyosodtak arról, hogy már nincs ott rajtuk kívül senki, ám az egyik

metrókocsi körülbelül egy négyzetméteres felületen össze volt fújva festékkel.

A nyomozás során segítség lehet, hogy a diszpécser amikor megpillantotta az

illetékteleneket a metrónál, mobiltelefonjával fotókat készített a távozó ron-

gálókról.

KÉSSEL FENYEGETTE A TAXIST

Halottak napján történt, hogy Újpesten, a József Attila utcában található szórako-

zóhely előtt egy taxisofőrt késsel megfenyegettek. A kiérkező rendőrnek a taxis

elmondta, hogy rendelésre érkezett a szórakozóhely elé. Miután a taxis megér-

kezett a címre, négyen odaléptek az autóhoz, mindegyiküknél sör és szendvics

volt. A sofőr jelezte, hogy így nem szállhatnak be a kocsiba. Erre a társaság egyik

tagja elővett egy kést, és azzal hadonászva, káromkodva fenyegette a taxist. 

A fenyegetőző férfi egyik ismerőse, aki szintén a négytagú társaságban tartóz-

kodott, visszarántotta a hadonászót, majd tovább indultak gyalogosan az István

út felé. 

A taxis elmondta a rendőröknek, hogy személyi sérülés nem keletkezett, vala-

mint személyleírást adott a vele konfliktusba került fiatalokról. A rendőrök tanú-

kutatás során meghallgatták a klub vezetőjét is, aki elmondta, hogy ugyan az il-

letők jártak a klubban, de nem ismeri őket. Bár a klubban van ugyan biztonsági

kamera, ám az nem működött. 

Időközben kiderült, a négyfős mulatozó társaság egy másik taxivállalat jármű-

vében utazik. A taxit a rendőrök utolérték, Lehel utca–Váci út kereszteződésében

megállították. Az utasokat igazoltatták, bár csak hárman utaztak a taxiban, kide-

rült, ők jártak az újpesti klubban, ők kerültek összetűzésbe a másik taxissal. A

rendőrök ruházatátvizsgálást végeztek, a fiataloktól a közbiztonságra különösen

veszélyes eszköz nem került elő. 

KÖRÖZÖTT SZEMÉLYT FOGTAK

Az Attila utca és Árpád út kereszteződésénél haladt el éppen egy rendőrjárőr,

amikor látta, hogy egy férfi a kereszteződésnél szabálytalanul próbál átkelni az

út túloldalára. Miután a férfi meglátta a rendőröket, visszalépett a járdára. 

A rendőrautó továbbment, de a visszapillantó tükörből még látták a rendőrök,

hogy a férfi eredeti szándéka szerint szabálytalanul átszaladt az úton. Erre a

rendőrök visszakanyarodtak, igazoltatták a férfit. Kiderült, a körözési nyilván-

tartásban szerepel, a XII kerületi rendőrkapitányság, a Veszprém megyei bíró-

ság, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság is elfogatását rendelte el csalás

miatt. 

MozaikMozaik
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ÓVODÁS GYEREKEK!

Óvodánk 25 éves évfordulója

alkalmából szeretettel várunk

Benneteket egy kis nosztal-

giára 2008. november

23–26-ig (hétfőtől szerdáig)

a délutáni órákban.

Gyere, és hozd magaddal

kedvenc babádat vagy maci-

dat, mellyel gazdagíthatod a

héten rendezendő „Baba és

Maci” kiállításunkat.

Várunk: a Liget óvoda

nevelőtestülete

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném megosztani Önökkel és Újpest időseivel az aláb-

bi tapasztalataimat: 85 éves egyedül élő édesanyánk

olyan egészségi állapotba került, hogy felügyeletre, állan-

dó gondozásra szorul, amelyet családon belül sajnos nem

tudtunk biztosítani, így elhelyezést kerestünk számára egy

otthonban. Édesanyánk már régebben kapcsolatban állt az

Újpest Önkormányzata Szociális Osztályával, mivel rajtuk

keresztül kapta ebédjét egészen addig, míg az Otthonba

nem került. Így szereztünk tudomást a Tungsram utcai

Napközis Nyugdíjas Otthonról, ahová sikerült elhelyezni

Édesanyánkat. Az elhelyezést követően gyakran időztünk

az otthonban Édesanyánknál, megkönnyítve beilleszkedé-

sét az ott dolgozók által kialakított légkörbe, ami hamaro-

san sikerült is. 

Tapasztaltuk az idősekre való intenzív odafigyelést, a velük

való foglalkozást, a szeretetteljes, családot pótló gondosko-

dást. Külön öröm volt látni azt is, hogy minden hétre biztosíta-

nak olyan kulturális programot, amelyen az idős emberek szí-

vesen vesznek részt. Ezen kívül biztosítják azokat a szolgálta-

tásokat, amelyekhez otthon talán már nem jutnának hozzá,

mert lakásukból nehezen mozdulnak ki, ilyen például a gyógy-

torna, fodrász, pedikűr. 

Nagy megnyugvással tölt el az, hogy Édesanyánk nem érzi

magát  egyedül, és bármi problémája adódik kellő odafigye-

lést kap – gondolunk itt arra, ha elesik, vagy rosszul van. Ez-

úton szeretnénk köszönetet mondani a Tungsram utcai Gondo-

zóház vezetőségének, minden dolgozójának áldozatos munká-

jáért, amelyet a gondozottakért tesznek. 

Örömmel vennénk, ha a Tisztelt Szerkesztőség köszönetün-

ket az Úpesti Naplóban közölné, vagy ha Munkatársaik saját

tapasztalatuk alapján, egy riportban tájékoztatnák Újpest idő-

seit, hogy az Önkormányzat nem feledkezett el róluk.

Köszönettel és üdvözlettel: dr. Balázs Lászlóné

OLVASÓINK ÍRJÁK



ajátos módon közelít a pénz-

ügyi kérdésekhez, nem meg-

szokott módon intézi azokat.

Nem várja meg, míg jön vala-

honnan pénz, inkább elébe megy. Na-

gyon keveset pályáz, mert ahogy

mondja, annak kimenetele bizonyta-

lan, inkább szponzorokat keres. Így,

szponzori segítséggel épült meg a

Székpatak utcai futballpálya is, most

annak műfüvesítésére ugyanígy szer-

zett pénzt.

A műfüvesítés ötlete már a pálya épí-

tésekor felvetődött, egyetlen fontos

dolog hiányzott: a pénz. Mostanra sike-

rült megtalálni a megfelelő embereket,

akik fontosnak tartották a gyermekek

kulturált körülmények közötti sportolá-

si lehetőségének biztosítását.

– Bevontunk olyan támogatókat, akik

láttak fantáziát a pálya műfüvesítésé-

ben. Elmondtuk nekik, hogy Újpesten ez

lenne az első ilyen pálya. A korábbi

együttműködések alapján már volt bi-

zalom irányunkba, így könnyebben se-

gítettek. Mivel a műfüvesítés igen drá-

ga dolog, több támogatóra is szüksé-

günk volt. Elsőként Ludman Lajos állt a

kezdeményezés mellé, aki anyagilag és

kapcsolatait felhasználva segítette a

füvesítés megvalósítását. 

A munkálatok nagyjából egy hetet

vettek igénybe, persze ennek a gyorsa-

ságnak alapfeltétele volt, hogy jó mi-

nőségű, megfelelő talajra kerüljön az új

borítás. A szegélyek kiépítésével, a pá-

lya burkolatának helyrehozásával nem

kellett a kivitelezőnek vesződnie, arról

a klubvezetés már menet közben gon-

doskodott. 

Jellemző módon, ha egy üzlet bein-

dul, akkor ott már minden könnyebben

megy. Nem volt ez másképp jelen eset-

ben sem. A jó kezdeményezés mögé

odaálltak néhányan, akik rögtön von-

zották a további támogatókat. Csak egy

példa: azért, hogy a szerdai átadásra

teljesen készen lehessen a  pálya, a vo-

nalakat megrajzolhassák rá, a gyerekek

birtokba vehessék azt, a kivitelező még

hétfőn éjszaka is dolgozott néhány em-

berével. És ez szerencsére nem csak a

pénzről szól, hanem arról, hogy igenis

vannak olyanok, akiknek fontos, hogy

egy jó kezdeményezés megvalósulhas-

son. 

Sárai Zoltán elmondta, hogy egy mű-

füves pályán teljesen más érzés futbal-

lozni, mint más talajtípusokon. Sokkal

nagyobb mértékben kíméli az ízületeket,

a balesetveszélyt minimálisra csökkenti,

egészen különleges élmény műfű-borí-

totta futballpályán játszani az edző sze-

rint. 

Az ünnepélyes pályaavatás után azok a

csapatok kaptak elsőként lehetőséget a

pálya kipróbálására, amelyek indultak a

KSK által szervezett tavaszi-őszi bajnok-

ságon.  Szintén az ünnepélyes napon hir-

dették ki az előbb említett bajnokság

eredményét is, ahol a legboldogabbak a

Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 2.

számú csapatának tagjai lehettek, mert

ők nyerték a mérkőzéssorozatot. – T. K.
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Újpest Önkormányzata november  közepétől  ingyenes sportolási lehetőséget

kínál mindazok részére, akik egészségterápiás céllal szeretnék alakjukat,

edzettségüket, mozgékonyságukat és életvidámságukat megőrizni, fejleszteni.

A senior torna színhelye – amelyre  50 év feletti hölgyeket  és férfiakat egyaránt

várnak – a Halassy Olivér Sportközpont (IV. Pozsonyi u. 4/c), időpontja: kedden-

ként  és péntekenként 11 óra 15 perctől 12 óráig tart. Jelentkezni sportfelszere-

lésben Katona Sándor testnevelőnél lehet a helyszínen. Az edzéseken való rész-

vétel mellett a szervezők szeretnének havonta egy alkalommal önköltséges

hétvégi kirándulást, gyalogtúrát is beiktatni a programba. (Bővebb felvilágosí-

tás a  06-30-250-9536 -os telefonszámon.) 

Seniorok tornája – Egy kicsi mozgás…

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Újpest Önkormányzata sport- és egészségnapra hív

minden érdeklődőt! Helyszín: Halassy Olivér Sport-

központ (Bp., IV. Pozsonyi u. 4/c.) Időpont: 2008. no-

vember 29. (szombat) 8 órától.

A SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP PROGRAMJAI

Tornacsarnokban: 8 órától labdarúgó teremtorna fel-

nőtt csapatok részére. Játékforma: 5+1 fő (+ 4 fő tar-

talék). 10 órától labdarúgó teremtorna 1998-99-es

születésű gyermek csapatok részére. Játékforma:  5+1

fő (+ 6 fő tartalék). 12 órától labdarúgó teremtorna

2000-2001-es születésű gyermek csapatok részére.

Játékforma: 5+1 fő (+ 6 fő tartalék). 14 órától mini

floorball verseny 14 év feletti vegyes csapatok részé-

re. Csapatlétszám: 3 fő (+ 3 fő tartalék)

Földszinti kisteremben: 8.30 órától asztalitenisz ver-

seny. Egyéni és páros verseny, a jelentkezések függ-

vényében. Jelentkezés a helyszínen 8.15-ig.

Kondicionáló teremben: 8.30 órától testépítés – erő-

gépek kipróbálása 

Emeleti tükrös teremben: 9.30 órától  „Egészségsziget”

(vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés, koleszterin-

szint-mérés, vitamin és táplálék-kiegészítő termékek

bemutatója, vására. Prevenciós-életmód tanácsadás.

Tekepályán: 8.30 órától teke verseny. 5 bemelegítő

gurítás után 20 teli és 20 tarolás.

Darts teremben: 8.30 órától darts verseny 

Versenyek eredményhirdetésére az adott verseny-

szám befejezése után kerül sor. A programokra   elő-

zetes jelentkezést kérünk az önkormányzati Sportiro-

da 231-3176 telefonszámán, vagy a sport@ujpest.hu

e-mail címen 2008. november 25-ig. 

A labdarúgó tornára – a terem korlátozott befogadó-

képessége miatt – korcsoportonként 5-5 csapat ne-

vezését tudjuk fogadni.

Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

Biztonságosabb a megújult focipálya

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

2008.  november  15.

UTE WTF TAEKWONDO Minden korosztály részére! Edzések helye:
1044 Budapest, megyeri út 13. (Újpesti foci pálya mellett, a JUDO
teremben) Edzések időpontja: GYEREKEKNEK: Kedd, Szerda,
Péntek 16-17-ig. Edzések díja: 4000/hó (testvéreknél:
3000/fő/hó) FELNŐTTEKNEK: Kedd, Szerda, Péntek 19:30-
21:00-ig. Edzések díja: 4000/hó. Edző: Breznai Ágnes, 2. DAN
(70/603-79-30) www.ute-olimpiaitaekwondo.hu

HIRDETÉS

Sárai Zoltán, a Káposztásmegyeri Sport Klub (KSK) egyik vezetője társaival együtt igen lelkesen fejleszti,

menedzseli a sportegyesületet, nem utolsó sorban az általuk létrehozott futballpályát. 

S



SZIASZTOK, 10-14 ÉVES LÁNYOK, FIÚK!

IZGALMAS JÁTÉKRA HÍVUNK 

BENNETEKET: HOZZUK LÉTRE

A GYERMEKEK VILÁGÖRÖKSÉGÉT!

De mi is legyen az?

Hát maga a jó állapotú, az egészséges

Föld; az a bolygó, amin élünk, és nem

mindegy, hogy mi magunk és a többi

földi élőlény milyen körülmények kö-

zött létezhetünk rajta.

Mindannyiunk érdeke, hogy a levegő

tiszta és zajmentes legyen, a vizeket és

a földeket ne szennyezzék hulladékok

és vegyi anyagok, a mesterséges embe-

ri környezet ne károsítsa a természetet.

Mindezt pedig hasonlóan illene tovább-

adnunk a jövő generációinak is.

Sok-sok „játszótárs” apró mozaikokból

kellő türelemmel és kitartással képes le-

het összerakni ezt a világörökséget. Ho-

gyan is?

Ha minden egyes résztvevő a maga szű-

kebb környezetében (otthon, iskola,

nyaralóhely stb) kiválaszt magának egy

helyet, aminek állapotát figyelemmel

kíséri, megpróbálja azt rendben, tisztán,

élhető állapotban tartani, már meg is

vannak azok a bizonyos mozaikok.

Csapatban, közösségben természete-

sen könnyebb eredményeket elérni. Ha

közösséggé formálódunk, akkor ki-ki

hozzáadhatja a maga puzzle-darabkáját

a közöshöz, s a továbbiakban már csa-

patként, együttes erővel még többet

tehetünk a környezetünkért.

A Gyermekek Világöröksége Alapít-

vány vállalkozik rá, hogy a résztvevők

számára lehetőséget biztosít arra, hogy

kölcsönösen megismerhessék egymás

„mozaikjait”. Hogyan? 

Ha az általad kiválasztott és védelmed-

be vett dologról képet (fotó vagy rajz),

rövid leírást küldesz az alapítvány pax-

island@gmail.com e-mail címére, meg-

jelenítjük azt a blogunkban. Ott azután

minden érdeklődő/résztvevő figyelem-

mel kísérheti, hogy éppen hol tart a vi-

lágörökség összerakosgatása (bőveb-

bet erről megtudhatsz, ha valamely ke-

resőprogramba beírod pl. a paxisland

kifejezést).

Hát a csapatformálás?

A Gyermekek Világörökségének kialakí-

tásával kapcsolatos teendők folyamatos

ellátását a gyerekek virtuális világálla-

ma a Pax Island végezné. Mindazon

gyerekek, akik saját „mozaikjukkal”

„feliratkoznak” a blogunkra, ezzel

egyúttal „állampolgáraivá” is válnak a

világállamnak. Azért, hogy ne csak vir-

tuálisan tudhassanak egymásról, az

Alapítvány különféle ismerkedő, közös-

ségformáló és együttes tevékenyke-

désre lehetőséget adó eseményeket

szervez (pályázatok, alkotótáborok, ki-

rándulások, stb). Bővebbet ezekről is

blogunkban találsz.

Tarts velünk, hozzuk létre közösen a

Gyermekek Világörökségét! További

tudnivalók: 

www.paxisland.com

www.paxisland.blogspot.com

Gyermekek Világöröksége Alapítvány
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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. Bp., Baross u. 11-15.

Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét péntekén 46 000 példányban

MozaikMozaik
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Méretek

1/1

1/2 fekvő

1/2 álló

1/4 fekvő

1/4 álló 

1/8 fekvő

1/8 álló

1/16

1/32

mm-ben

207x280mm

207x136mm

101x280mm

207x68mm

101x136mm

101x68mm

49x136mm

49x68mm

49x32mm

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

színes

Ár (bruttó)

250.000 Ft

130.000 Ft

130.000 Ft

70.000 Ft

70.000 Ft

40.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

10.000 Ft

Hirdetéssen 
az Újpesti Naplóban!

Az Újpesti Napló 2009. évi hirdetési árai:

FELÁRAK:

Hátsó borító: + 100%, elhelyezett hirdetés: + 50%

GYAKORISÁGI KEDVEZMÉNYEK (%):

Megjelenés 1/32 1/16 1/10 1/8 1/6 1/4 1/3 1/2     3/4 1/1

4-6 9 10 11 11 12 13 13 14 14 14

7-12 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17

13-24 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20

VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSEK: 

(1 évre lekötve 20% kedvezmény!)

Szavak száma Ár (bruttó)

10 szóig 3000 Ft

20 szóig 5000 Ft

Lakossági apróhirdetés felvétel: Újpesti Ingatlanközvetítő és Építő Iroda:

1042 Budapest Árpád út 16.  Hétfő-Szerda: 10-17 óráig,  pénteken: 10-12

óráig. Tel.: 380-4920; Tel./fax:369-5214, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

(Családi, születésnapi, esküvői üdvözletek-, illetve gyászjelentések köz-

zététele ingyenes.)

Elérhetőségeink: Ady Endre Művelődési Központ Bp.,1043 Tavasz u.4. I.em.

Tel.: 785-0366,  Fax: 785-0466, E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

Vállakozói és méretes hirdetésfelvétel: Ady Endre Művelődési Központ 1043

Budapest, Tavasz u. 4. I. em. hétfőn: 9-15 óráig, szerdán: 9-15 óráig, pén-

teken: 9-12 óráig

A 2009-ES ÉV MEGJELENÉSEI ÉS A LAPZÁRTÁK DÁTUMAI:
Lapzárta: 01.12 01.26 02.09 02.23 03.09 03.23

Megjelenés: 01.16 01.30 02.13 02.27 03.13 03.27

Lapzárta: 04.06 04.20 05.04 05.18 06.01 06.15

Megjelenés: 04.10 04.24 05.08 05.22 06.05 06.19

Lapzárta: 06.29 07.13 08.10 08.31 09.14 09.28

Megjelenés: 07.03 07.17 08.14 09.04 09.18 10.02

Lapzárta: 10.12 10.26 11.09 11.23 12.14

Megjelenés: 10.16 10.30 11.13 11.27 12.18

Kedves Olvasónk! Kérjük jelezze szerkesztőségünknek, ha nem találja postaládájában, 

avagy a gyűjtőben kéthetente az Újpesti Napló-t! Észrevételeit várjuk a 785-0366-os telefonszámon,

illetve a 785-0466-os telefax számon, a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen.

Köszönjük együttműködését! A szerkesztőség.

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS:  

Szavak száma Ár (bruttó)

25 szóig 1000 Ft



A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe november 25-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  – Ravasz Árpád, Soós János és Wáhrné Gáspár Noémi – könyvajándékot nyertek, amelynek átvételéről levélben küldünk értesítést.  
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KÖSZÖNIK 

A Király utcai gyermekrendelő Egészséget ma és holnap

Alapítványa köszöni a 2007-ben felajánlott támogatá-

sokat. A személyi jövedelemadójuk 1%-ából rendel-

kezésünkre álló pénzösszeget a rendelő informatikai

rendszerének korszerűsítésére, a hűtőkapacitás bőví-

tésére és gyermekjátékok vásárlására fordítottuk. Cél-

jaink változatlanok: jobb körülmények között korsze-

rűbb ellátást szeretnénk nyújtani betegeinknek. Kö-

szönjük támogatásukat!

Dr. Kálmán Mihály, képviselő

A Szigeti Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,

akik az elmúlt években adójuk 1%-ának felajánlásával

segítették a „Szigeti”-ben folyó oktató-nevelő munka

körülményeinek javítását. A 2008/2009. tanévben már

az alapítvány által vásárolt interaktív tábla használa-

tával sajátíthatják el tanulóink a természettudomá-

nyos ismereteket. Szintén az alapítvány támogatásá-

val  sikerült kialakítani az iskola pedagógusai számára

egy korszerű, internetes munkaszobát. Eddigi támo-

gatásukat megköszönve kérjük, a jövő évben is gon-

doljanak ránk majd az adóbevallások idején.

Szigetisek

A Humanitas Kulturális Alapítvány köszönetét fejez ki

mindazoknak, akik tavalyi adójuk 1%-át az alapítvány

javára ajánlották fel. A beérkezett 68 146 Ft-ot a Fővá-

rosi Szabó Ervin Könyvtár újpesti könyvtáraiban tar-

tott, gyermekeknek, illetve felnőtteknek szóló ren-

dezvények (kézműves foglalkozások, koncertek) fi-

nanszírozására használtuk fel. Segítségüket köszön-

jük, támogatásukra a jövőben is számítunk!

Turcsányi Miklós, a kuratórium elnöke

A Budapesti Tornádó SE köszönetet szeretne mondani

mindazoknak, akik a 2007. évi adójuk 1%-át az egye-

sület részére ajánlották fel. Az egyesület az egész ösz-

szeget a 2008. évi nyári tábor költségeinek megköny-

nyítésére fordította. Bazsó Zoltán

A Szűcs Sándor Általános Iskola közössége, és az isko-

la Tartalmas Gyermekkor Alapítványának kuratóriuma

köszönetet mond mindazon támogatóinak, akik a

2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-t az alapít-

vány javára ajánlották fel.  A felajánlott összeget az

alapító okiratban foglalt célok megvalósítására – első-

sorban informatikai eszközök beszerzésére, az ide-

gennyelv oktatás feltételeinek javítására és a tanulók

táborozásának támogatására – fordítottuk. Támogatá-

sukat köszönjük: Dr. Deme Tibor kuratóriumi elnök

A Kono Karate Klub ezúton köszöni meg mindazoknak,

akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával 2007-ben is

támogatták egyesületünket. A beérkezett 420 878 Ft-

ot a diáksport támogatására fordítottuk. 

Az egyesület edzői

A Liget óvoda „Gyermekliget” Közhasznú Alapítvány

(18113695-1-41) kuratóriuma nevében köszönjük 

a 2007-es adóévben átutalt 1%-os összeget. A 

492 910 forintot a gyerekek fejlesztésére szolgáló

tárgyi eszközökre fordítjuk. 

Tácsik Lászlóné a kuratórium elnöke

A Csengő Alapítvány a Német Tagozatos Általános Iskola

Gyermekeiért (Adószáma:18047682-1-41) köszönetét

fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át számára fel-

ajánlották. A tavaly beérkezett 860 000 Ft-ot a tárgyi

feltételek javítására, táboroztatásra, hátrányos helyze-

tű gyermekek támogatására fordítottuk. Kérjük és vár-

juk további megtisztelő támogatásukat! 

Az Alapítvány kuratóriuma

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  november  15.
KeresztrejtvényKeresztrejtvény
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