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– Sokan ismerik bizonyára a Jókai utcai

gyermek-szakrendelő hányattatott

sorsát. Most azonban megnyugtató le-

het mindannyiunknak, hogy létrejöhe-

tett és néhány tízmillió forintos támo-

gatásból, az újpesti önkormányzat se-

gítségével sikerült korszerű, a gyermek

szakrendelésnek megfelelő minőségű

egészségügyi centrumot kialakítani,

amely a gyermekeknek nyújt egészség-

megőrzési és betegségmegelőző szol-

gáltatásokat – kezdte Horváth Csaba,

Budapest főpolgármester-helyettese a

szakrendelő hivatalos átadásán beszé-

dét. Hozzátette, az előzetes híresztelé-

sekkel szemben a felnőtt szakrendelőt

is legalább ilyen minőségben újítják fel

a jövőben. 

Cassius Dio görög történetírót idézte

elsőként dr. Derce Tamás, Újpest pol-

gármestere az ünnepélyes szakrende-

lő-átadáson. Mint említette: 

– Cassius Dio írta, hogy miközben

Cézár egyik gyilkosa felemelte a tőrt, az

ifjabb Cato elkiáltotta magát: Bűneid

száma végtelen! – Úgy gondolom, hogy

végtelen számú bűneiből végre valami

jót is tett a főváros Újpestnek – mondta

nem kis iróniával a polgármester. Külön

köszönetet mondott a helyi dolgozók-

nak, akik igen sokat segítettek abban,

hogy ez az új szakrendelő létrejöhetett,

ráadásul ilyen gyorsan:

– Az öröm mellett nem szabad meg-

feledkezni egyéb dolgainkról sem -

tette hozzá dr. Derce Tamás. – Abban a

pillanatban, hogy véget ér az ünnepség,

megyünk vissza dolgozni, hiszen sokat

kell még tennünk azért, hogy Újpesten

az egészségügy elérje azt a színvonalat,

amire azt mondhatjuk, hogy megfelel a

XXI. század követelményeinek. Tudom,

hogy hoznak ide Zuglóból, Rákospalo-

táról is gyerekeket, és nem mindegy,

hogy amikor elhozza a szülő a gyerme-

két, milyen benyomást tesz rá a kör-

nyezete, amikor pedig elmegy, akkor

mit mond az itt tapasztaltakról. Örülök,

hogy Újpest teljesítette a vállalt kötele-

Új gyermek-szakrendelőt adtak át március 20-án Újpesten a Görgey Artúr utcai Szakorvosi rendelőinté-

zet épületében. A megújult részleget a betegek már két hete használják, most a hivatalos ceremónia volt. 

Tágasabb, modernebb helyen fogadják a gyerekeket 

Megújult a gyermek-szakrendelő

A gyermekrendelés már biztosított

Révbe érve
Közel 90 gyógyító évet tudott maga mögött az újpesti

gyermek-szakrendelő, amely március eleje óta a Gör-

gey úti SZTK épületben fogadja a szakvizsgálatra érke-

zőket. Az ünnepélyes átadást ily módon több hetes

„próbaüzem” előzte meg, amellyel az orvosok és segí-

tőik, valamint a betegek családjai is elégedettek vol-

tak. Dr. Derce Tamást, Újpest polgármesterét arról kér-

deztük, megnyugtató módon zárult-e az önkormányzat

számára a szakrendelő helyzete.

– Önkormányzatunk és személy

szerint jómagam is elégedetten

nyugtáztam, hogy összehason-

líthatatlanul kedvezőbb körül-

mények közé került a gyermek-

szakrendelő. Több éves tárgya-

lássorozat, megannyi vitával fűszerezett vélemény-

csere előzte ezt meg. A Jókai utcai épület állapota a

XX. század közepének felelt meg, a félig vályogból

emelt épület sok mindennek alkalmas volt már, de

egészségügyi intézménynek nem. A röntgengép is

fél évszázados volt. Hiába zajlott a falak között ma-

gas színvonalú és a gyermekek érdekét szem előtt

tartó gyógyítómunka, mindent nem pótol a hivatás-

tudat. Ilyen esetekben jogos a megállapítás: mi

messzebb vagyunk nagyapáinktól, mint nagyapáink

a rómaiaktól. Az új rendelő és a régi között minősé-

gi különbség van, s ebben Újpest önkormányzatának

érdemei vannak. Ám az élet már csak ilyen: örömünk

nem lehet teljes, mert nem tudjuk mi lesz a felnőtt

szakorvosi rendelőintézet felújításával.

– Az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos

tervek, a fővárosi és az újpesti önkormányzat megál-

lapodásain alapulnak. Történt ebben a korábbiakhoz

képest változás?

– Mint ismeretes, a Károlyi Kórház a fővárosi ön-

kormányzat kórháza, a gyermek-szakrendelő és a

szakorvosi rendelőintézet is ide tartozik. Újpest ön-

kormányzata azonban kiemelten kezeli a helybéliek

egészségügyi ellátását, egyáltalán az életminőség

megőrzését. Költségvetéséből ezért igyekszik tá-

mogatást nyújtani, hol pénzben, hol a műszerezett-

séget tekintve. A fővárosi önkormányzattal kötött

megállapodásunkban azt vállaltuk, hogy 20 millió

forinttal járulunk hozzá a gyermek-szakrendelő

SZTK-épületbe költöztetése során a szükséges fel-

újítási munkákhoz, de jelentős élőmunkát is rendel-

kezésre bocsátottunk a közmunkásaink által. A fővá-

rosi önkormányzat erre a célra 17 millió forintot bo-

csátott a kórház rendelkezésére. Ugyanakkor meg-

állapodás született arról is, hogy az SZTK épületének

felújítása is a küszöbön áll, ami mintegy 750 millió

forintos összegben a nyílászáró-cseréket, a festést,

mázolást, a gépészetet minimálisan érintő munkála-

tokat tartalmazza. Abban állapodtunk meg Horváth

Csaba főpolgármester-helyettessel, hogy a főváros

e célra fordítandó 500 millió forintos keretét mi 250

millió forinttal toldjuk meg. Az újpesti költségvetés-

nek természetesen már része ez a tétel, a fővárosi

költségvetés tervezete azonban még nem tartalmaz-

za ezt az összeget. Ezt több mint aggályosnak tar-

tom.

– Mit tud tenni az újpesti önkormányzat? 

– Ki-ki a saját politikai eszköztárát sorakoztatja

fel ismét. A rendelő ünnepélyes avatásakor emlé-

keztettem a főpolgármester-helyettes urat a meg-

állapodás be nem tartására. Számomra ezek az

egyezségek nemcsak pénzről, hanem az adott szó

hiteléről is szólnak. Az elmúlt években sajnos sok

veszteséget éltünk meg: bezárt a sokak pénztárcájá-

hoz igazodó gyógyfürdő, a Tungsram strand, de az

egészségmegőrzés lehetőségein túlmenően csor-

bult az ellátás korábbi színvonala azáltal is, hogy a

Tűzoltóság hatósági ügyeit sem Újpesten végzik

már. Nem szeretném, ha hamarosan további felsoro-

lás következne.  

– Mi lesz a Jókai utcai egykori gyermekrendelő

sorsa?

– A rendelő épületét terveink szerint pályázaton

értékesíti a három tulajdonos: a fővárosi, az újpesti

önkormányzat valamint az állam. Helyére lakóház,

irodaház, vagy vegyes funkciójú épület kerülhet,

erre lehetőséget nyújt a rendezési terv. Az eladás-

ból befolyó összeget pedig az SZTK épületére for-

dítjuk, közös akarattal. Ebben a mi szándékaink vál-

tozatlanok. 
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Politikusok a rendelő avatásán: balról-
jobbra: Horváth Csaba főpolgármester-

helyettes, dr. Derce Tamás Újpest 
polgármestere, valamint dr. Trippon

Norbert Újpest alpolgármestere
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zettségét, remélhetőleg a felsőbb szin-

tekről is elmondható lesz ez. Mindenki-

nek szeretném megköszönni, aki részt

vett a munkákban, hogy ez az intéz-

mény már a múlt hét elején meg tudta

kezdeni a szogáltatását. 

Dr. Küttel Péter, a Károlyi Kórház fő-

igazgatója is köszönetnyilvánítással

kezdte mondandóját. Megköszönte a

dolgozók nevében, hogy a Jókai utcai

rendelő végre révbe ért: – Ez nekünk

szakmai szempontból és a működtetés

szempontjából is nagy előrelépés. A

tervező és a kivitelező kft-nek is kö-

szönjük, hogy ilyen gyorsan és minő-

ségben megalkották ezt a rendelőt. A

munkatársaknak pedig azért, hogy

ilyen hatékonyan megoldották a költö-

zést. 

Ezt követően a rendelő vezetője dr.

Lengyel Zsuzsa főorvos kalauzolta vé-

gig a megjelenteket az új intézmény-

részben: – Két szempontot tartottunk

szem előtt: minden rendelésnek a

funkciójának megfelelően alakítsuk ki a

szobákat, a másik pedig, hogy ameny-

nyire lehet, a váróhelyiség – a gyer-

mekek érdekében – tágas legyen –

mondta a főorvos asszony. – A hátsó

részen van az ortopédia gipszelő terü-

lete, az ortopédiát sikerült úgy kialakí-

tani, hogy kellő hosszúságú járóterület

van, ultrahangvizsgáló, lúdtalpvizsgáló.

Ehhez elég nagy váró tartozik. A labora-

tórium vérvételi helyiségét azért kell

kihangsúlyozni, mert nem tanácsos a

gyermek vérvételt a felnőttekkel ke-

verni. A keskenyebb folyosón a bőr-

gyógyászat, szemészet és pulmonoló-

gia dupla helyisége kapott helyet, mi-

vel ezekben a helyiségekben felváltva

van rendelés. A dupla szobából adódó-

an például a bőrgyógyászatnak van kü-

lön műtéti területe is. A folyosó végén

kapott helyet a dolgozók tartózkodó

helyisége, így elértük azt, hogy a ren-

delőben nem eszünk, nem öltözködünk,

erre van külön helyiségünk. 

– Polgármester úr, Hock Zoltán képviselő úr és jómagam több alkalommal is

tárgyaltunk a fővárossal annak érdekében, hogy a szakrendelő felújításával

egy korszerű egészségügyi központ jöhessen létre Újpesten. 

Újpestnek sikerült elérnie, hogy a gyermek-szakrendelő városunkban ma-

radjon. Sőt a romos, egykori istálló funkciót betöltő gyermek-szakrendelő át-

költözését is elértük melyet 20 millió forinttal támogattunk. Többek között

ennek köszönhető, hogy ma már a felnőtt-szakrendelő Görgey utcai épületé-

nek alsó, felújított szintjén fogadják a kis betegeket.

– A felnőtt szakrendelőt említette, amire nem igazán tudok pozitív jelzőket

mondani: romos épület, omladozó vakolat, lelakott rendelők, és még sorolhat-

nám. Gondolom, hogy a tárgyalások során erről is szó esett.

– Természetesen. Bár a szakrendelő a Fővárosi Önkormányzat fenntartá-

sában működik, és a felújítás is az ő kötelességük lenne, mégis a felújítás

érdekében készek voltunk a kompromisszumokra. Olyan megállapodás szü-

letett, melynek értelmében 1/3, 2/3 arányban Újpest Önkormányzata és a

Fővárosi Önkormányzat állná a szakrendelő felújításának hozzávetőlegesen

750 millió forintos költségét. A jó hír az, hogy ennek megfelelően a javasla-

tomra az idei évi költségvetésben a Képviselő-testület el is különített 250

millió forintot. A rossz hír viszont, hogy mindezek ellenére a főváros jelen-

legi költségvetés-tervezete nem tartalmazza azt az 500 millió forintot, me-

lyet az előzetes egyeztetések szerint a főváros biztosított volna a szakorvo-

si rendelő felújítására. 

– A fővárosnak még nincs elfogadott költségvetése. Mit tehetnek a fővárosi

és egyben újpesti önkormányzati képviselők? Mit tehet az önkormányzat?

– A képviselő-testület határozatban kérte fel azokat az újpesti képviselő-

ket, akik a Fővárosi Közgyűlés tagjai, hogy csak akkor szavazzák meg a Fővá-

ros 2009. évi költségvetést, ha az tartalmazza a szakrendelők felújításához

szükséges pénzügyi fedezetet. 

Mi pártállástól függetlenül mindent megtettünk, és megteszünk a jövőben

is annak érdekében, hogy a szakrendelő felújítása megtörténjen Újpesten. 

2008-ban Újpest Önkormányzata megaka-

dályozta, hogy a kerületi gyermek- és fel-

nőtt szakorvosi rendelők magánkézbe ke-

rüljenek, a felújításukról pedig tárgyaláso-

kat kezdeményezett a fővárossal. Hol tar-

tunk most? – kérdeztük dr. Trippon Norbert

alpolgármestert:

FókuszbanFókuszban

Papp Gábor ötödik osztályos újpesti kisdiák az

édesanyjával érkezett a frissen átadott gyermek-

szakrendelőbe. Ők ortopédiai szakrendelésre ér-

keztek, mivel az iskolaorvos úgy találta, Gábornak

lúdtalpa van. Ezt szeretnék most megvizsgáltatni a

Görgey utcai rendelőben. 

Mint azt kérdésünkre a talpraesett Gábor elmondta, neki sok-

kal jobban tetszik az új rendelő, mint a régi. Úgy fogalmazott,

hogy a színek, az illatok is sokkal jobbak itt. Az édesanya csak

megerősíteni tudta Gábor megjegyzéseit, hozzátéve, hogy bár

a Jókai utcai rendelő közelebb volt a lakóhelyükhöz, mégis

örömmel jönnek egy kicsit messzebb egy ilyen komfortos és

jól felszerelt rendelőbe. Őt magát, mint látogatót s mit édes-

anyát is lenyűgözte, hogy ilyen tiszta, új környezetbe érkeztek.

Az először itt járó vendégek még kicsit feszengtek, amiért

nem találták az üvegkalitkát, ahol be lehetett volna jelent-

kezni, ám egy idő után, ellesve más vendégek mozdulatait,

mindenki odament az adminisztrációs pulthoz jelezni, hogy

megérkeztek a kért s kapott időpontra. Formálódik az ottho-

nosság érzete.
– B. K., H. P., T. K. 

Akik felhőtlenül örülnek

„Megéri az utazás”

Tágasabb, modernebb helyen
fogadják a gyerekeket 

Dr. Lengyel Zsuzsa főorvos, a rendelő
vezetője és dr. Küttel Péter, a Károlyi

Kórház főigazgatója mondott köszöntőt
a felújításban résztvevőknek
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Ha tavasz, akkor újpesti vasútmodell-kiállítás. A Karinthy Frigyes

ÁMK Közösségi Háza március 20-22. között adott otthont az 1-es Vil-

lamos Klub rendkívül színes gyűjteményének. Három napig terepasz-

talokban és egyedi modellekben gyönyörködhettek a vasút- és villa-

moskocsikat kedvelő gyerekek. És persze az apukák.
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TISZTELT ÚJPESTIEK !
Újpest lakosai mindig is híresek

voltak városuk iránti elkötele-

zettségükről, a múlt emlékeinek

tiszteletéről, az elveik mellett ki-

álló politikusok megbecsüléséről.

Sokszor hoztak anyagi áldozatot a

város szépítéséért és az elődök

megbecsüléséért. Kövessük pél-

dájukat!

Újpest Önkormányzata köztéri

szobor felállításával akarja kife-

jezni és leróni tiszteletét Kelemen

Gyula (1897–1973) szociálde-

mokrata politikus, a Nagy Imre

kormány államminisztere előtt.

Kelemen Gyula Újpesten szüle-

tett, itt élt és itt is hunyt el. Mű-

szerészből lett politikus, közéleti

személyiség. Élete során elveiért

sok üldöztetésben volt része. Ül-

dözték a Horthy-érában szakszer-

vezeti tevékenysége miatt, a Rá-

kosi-korszakban demokratikus

nézeteiért. A közelmúlt szereplő-

jeként, a köznapi ember megtes-

tesítőjeként, a közösségért sokat

tevő és vállaló közszereplők egyik

legjelentősebb újpesti képviselő-

je. 

Amennyiben módjukban áll,

Önök is járuljanak hozzá a szobor

létrejöttéhez. Várjuk a civil szer-

vezetek, intézmények és a lakos-

ság közcélú adományait. 

A fizetés módjai: a Polgármes-

teri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-

dáján átvehető csekken, pénztá-

rában befizetéssel, illetve átuta-

lással a 12010422 - 00208592 -

001200005 számú számlaszámra.

A maximum 500 000 Ft-nyi ado-

mányokról az APEH által elfoga-

dott igazolást adunk.

– DR. TRIPPON NORBERT

Újpest alpolgármestere

A fiatal újpesti szobrász: Tóth Dávid készí-

ti az önkormányzat megbízásából Kelemen

Gyula, az 1956-os Nagy Imre-kormány

egykori miniszterének, a Magyar Szociál-

demokrata Párt főtitkárának bronz szob-

rát. A tervek szerint néhány hét múlva,

május elején a Tulipánkertben felavatandó

alkotás rajzos terve, majd makettje a meg-

rendelő újpesti önkormányzat és a köztéri

szobrokat a fővárosban zsűriző és elfogadó

Budapest Galéria szakembereit is meg-

győzte már. Így a szobrász, számtalan sza-

badtéri kompozíció alkotója, szabad utat

kapott a megvalósításhoz. Elkészült

agyagból, eredeti méretű alkotás, amely

Tóth Dávid szobrászművész Nógrádverőcén

lévő műtermében a Budapest Galéria bírá-

lóinak jelenlétében tárult elénk. 

A kora tavaszi fény beáramlik a műte-

rem ablakain és zöldes-barnás színbe bur-

kolja a kerti padon ülő szoboralakot. A ma-

kett néz vissza ránk most már többszázs-

zoros nagyításban, életszerűen. Az agyag-

szobor a bírálóira vár, akik minősítik azt,

amit egy művész megálmodott, majd

megformált. A padon öltönyös, nyílt te-

kintetű, jóvágású, Kelemen Gyula arcvo-

násait viselő öltönyös úr szemléli a körü-

lötte lévő világot, most még a műterem-

belsőt és bennünket. A fotogén arcot min-

den oldalról megörökíti kollégám. Nekünk

tetszik, de ez még vajmi kevés, bármeny-

nyire is a remélhető újpesti véleményt

formájuk meg. Érezhetően feszült maga a

művész is, pedig zömében biztos a dolgá-

ban. Tóth Dávid úgy fogalmaz: a kéz meg-

formálásánál érez valamit… Mivel az élet-

nagyságú agyagszoborral nem mászkál-

hatnak a művészek a zsűrihez, a zsűri megy

az alkotókhoz. Tóth Dávid esetében a

Nógrádverőcei domboldalra kell eljutniuk. 

Szöllősy Ágnes és Illyés Antal, a Buda-

pest Galéria szakemberei a műterem aj-

taján belépve egy szemvillanásnyi idő

alatt befogadják az alkotást. Nem is tud-

ják titkolni: elégedettek az összhatással.

Együtt szemléljük a káposztásmegyeri

tulipánkertről készül felvételeket, a ma-

ketteket, hová is kerül a szobor, milyenek

lesznek a fényviszonyok, és a térben ho-

gyan helyezkedik majd el a műalkotás.

Előkerülnek azok a fényképmásolatok,

amelyek fellelhetők voltak a megmintá-

zandó Kelemen Gyuláról. A zsűri örömmel

szemléli az alkotást, a szobor megtalálta

helyét a padon, szép az arca, a tartása -

mondják és fogalmazzák a bírálati jegy-

zőkönyv sorait. Illyés Antal az összekul-

csolódó kézen talál apróbb igazítani valót,

és a cipőfűzőt „húzná ki” a cipőből, azaz

szimbolizálná. Nagyjából ennyi az ész-

revétel, és a jegyzőkönyv is úgy zárul,

hogy eme észrevételekkel javasolt mó-

dosítások után remek portrészobor ké-

szül, és örömmel ajánlják az elkészíté-

sét. Nem hagyják ki a gesztus értékű

megjegyzést is: gratulációjuk nemcsak a

művésznek szól, hanem a megrendelő, a

köztéri szobor költségeit vállaló önkor-

mányzatnak is. A zsűri véleménye meg-

nyugtató Tóth Dávid szobrásznak is. Lát-

ja már a következő mozzanatot: a bronz-

szobor öntését, s talán a május elejei

ünnepnapot is. – B. K.

Remek szobornak tartja a zsűri
Közélet  Közélet  

Hobbimasiniszták

modellező klub lelkes baráti társaságként pár évvel

ezelőtt szerveződött meg azzal a céllal, hogy olyan

terepasztalokat építsenek, melyeken villamosmod-

ellek közlekedhettek. Hamar kinőtték az első asz-

talok méreteit, ezért modulrendszerben kezdtek gondolkod-

ni. Az egyik tag a pályaépítésben, másik az elektronikában

jeleskedett, volt, aki a tervezésben volt otthon, így hamar

elindulhatott a „próbaüzem”.

– A fantázia és a leleményesség jellemzi a hazai vasút-

modellezőket, és természetesen a gyűjtőszellem – mondta

lapunknak Kovách László, a klub elnöke. – S hogy hogyan

lesz valakiből modellező? Gyerekkorom kedvenc programja

volt, hogy szabadidőmben 3-4 órákat utaztam a Pest-

szentimréről induló villamosokon, s ez a szerelem még ma is

tart. Ha külföldön járok, szinte az első dolgom a villamosokat

fényképezni, a tömegközlekedést megismerni. A vasútmo-

dellezést igazán néhány éve szerettem meg, s nálunk ez csa-

ládi hobbivá vált, hiszen két fiam is „megfertőződött”,

együtt találjuk ki az újabb házakat, városokat, terepasztalo-

kat. 

Az Újpesten kiállított modellek között egyedülállónak

számított a leghosszabb villamosforgalmú, illetve a H0-ás

méretű Thomas-terepasztal. A látogatók LEGO-városban, H0-

s, TT-s méretarányú modellekben, PéVé vasutakban, és a

negyvenes évekből származó, egyedi gyártású játékmoz-

donyokban is gyönyörködhettek. S aki alaposan megfigyelte

a síneket és állomásokat körülölelő városokat, tájakat, még

az Üvegtigris büfékocsi apró modelljét is észrevehette. – P.K.
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– A magánélet és az orvoslás között lát-

hatóan nincsenek elválasztó lapok a fo-

tóalbumban sem, a családi képeket vér-

adáson, ankéton, a rendelőben, orvosok

társaságában megörökített pillanatok

követik. Rendben van ez így? – kérde-

zem dr. Fedor Zoltán főorvost.

– Nekünk így természetes. A mi éle-

tünk valóban sokak által ismert meder-

ben, a nyilvánosság előtt zajlott és a

mai napig is ez a jellemző. A betegek-

nek is természetes volt, hogy megkér-

dezzék, hogy vagyunk, mit tanul a fiam,

ahogyan mi is betekintést kaptunk egy-

egy családba, otthonba. Bár ténylege-

sen nyugdíjban vagyunk, a mai napig

megtisztelő, hogy tanácsot kér tőlem

több betegem. Nagyon sok baráttal és

kedves újpesti ismerőssel vagyunk

kapcsolatban személyesen, telefonon,

sőt a számítógép segítségével is. Az ut-

cán lépten-nyomon ismerőssel találko-

zunk, meg-megállunk, a vásárlás, a

postai dolgok sokszor nem egy napos

ügyintézést jelentenek időben emiatt.

Folyamatosan érezzük az újpestiek sze-

retetét. Ez kölcsönös, mi is örülünk, ha

egykori betegeink életét követni tud-

juk. Hol egymással párhuzamosan, hol

egymást váltva, hol egy időben dolgoz-

tunk, igaz, nekem koromnál fogva van

egy kis előnyöm Ildikóval szemben.

– Hogyan született a könyv ötlete? 

– Nagyon régóta ösztökél már Rády

Judit, a katolikus általános iskola igaz-

gatóhelyettese, a fiunk egykori bajzás

tanára, hogy mondjam magnóra az éle-

temet, ha más miatt nem is, a későbbi

utódok kedvéért. Judit, akihez tisztelet-

teljes családi barátság is fűz bennün-

ket, látta, hogy csak úgy tudja előrelen-

díteni az ügyet, ha nem magnóra be-

széltet, hanem beszélget velem, majd

jómaga veti papírra. Végül én is bead-

tam a derekamat egy házi dolgozat re-

ményében. Nagyon élveztem a közös

munkát, és ahogyan formálódtak a

könyv fejezetei, egyre inkább éreztük:

kiállja a nyilvánosság próbáját is. Tudo-

másul vettem, ha a Jóisten megadta,

hogy jó erőben érjem meg a 80-ik szü-

letésnapomat, az életem sokak számára

már történelmi jelzővel illetett időket

jelenít meg. Kortörténet ez nemcsak a

családomról és rólam, benne van nagy

szeletben az újpesti gyógyító munka, a

velem dolgozó kollégák, a betegek em-

lékezete is. 

– Beleolvashattam a fejezetekbe.

Több évtizedes ismeretségünk ellenére

is meglepett, hogy Ön, aki, ha szabad

úgy fogalmaznom: végtelen nyugalmú,

régi vágású úriember, teljes nyíltsággal,

remek humorral, öniróniával, a grotesz-

kig lépve vall önmagáról és az eltelt év-

tizedekről. Nem kerüli meg a kényes

kérdéseket sem. A könyv rendkívül ol-

vasmányos. Megkockáztatom, az aki be-

lelapoz, nem tudja majd letenni.

– A beszélgető könyvecske valóságos

emberi történetek kötete. Az olvasmá-

nyossá tétel Judit érdeme, aki érdeklő-

déssel fordult felém és érzelemgazda-

gon ír. Az élet pedig már csak ilyen: hol

vidámsággal, hol keserűséggel teli, hol

megszépít, olykor valóban megnevet-

tet…

– Keserűség most bennem is van: irigy-

lem Rády Juditot, hogy számára több mint

kétszáz oldalnyi beszélgetés jutott, az új-

ságírónak sűrítenie kell, amikor arról be-

szélünk, miként lehet több mint fél évszá-

zadon keresztül Újpesten gyógyítani.

– Nagyon jól megvoltunk, megva-

gyunk együtt Újpest és én. Fiatal orvos-

ként 1953-ban kerültem a Károlyi Kór-

házba, amelynek orvos gárdája az ott-

honról hozott világomat idézte: szeret-

tek, megbecsültek. A belgyógyászat és a

rheumatológia közös területet alkotott,

belekóstolhattam egy kis sebészetbe is.

Nagy örömforrás volt a betegek és a kol-

légák szeretete.

– Miért került sor váltásra?

– Nagyon hirtelenül: a már működő

SZTK vezetője felkért: szervezzem meg az

új „modellt”, a körzeti orvosi hálózatot,

amelyet a mai Görgey és a Kölcsey utcák

találkozásánál lévő orvosi rendelő meg-

nyitása jelentett. A házi orvoslás más

volt, mint a mai: az orvos kollégák saját

lakásukban kialakított rendelőben látták

el a betegeket, kacifántos egészségbiz-

tosítási rendszerben. Ekkor 1956-ot ír-

tunk. 

– A szervezőmunkára éppen egy kór-

házi gyakorló orvos kellett?

– Állítólag nem volt más megoldás,

de tetszett a feladat is. Emberközpontú,

új vívmányt jelentett, a rendelési idők,

ügyeletek ugyanis nem hagytak lefe-

detlen időt. Naponta kétszer rendeltem,

a köztes időben elláttam a fekvőbete-

geket, illetve azon túl is, hiszen egy lel-

kiismeretes orvos munkaidejének soha

sincs vége. Tudták, hogy rheuma-

tológiát is tanultam, így kisegítő orvos-

nak hívtak a Péterffy Sándor utcai ren-

delőbe, ahová újpesti és a környező te-

lepülések, kerületek betegei jártak. 

A siker nyomán Újpesten is megszervez-

hettem a rheumatológiai rendelést, és

dolgozhattam ott is. Ez azért volt jelen-

tős, mert nagyon sokan szenvednek

mozgásszervi panaszoktól. Később a na-

pjaim egészét a körzeti munka és az

ügyletek tették ki. Újpesten idővel

megkezdődött a körzetek átszervezése,

mi rendelőnk például átköltözött az

SZTK épületének Dessewffy utcai bejá-

ratához. Tóth Károly doktorral például

tíz évet dolgoztunk ott. Majd visszake-

rültünk a Dózsa György útra, ahol nyug-

díjazásomig dolgoztam. Körzetem felét

a kertvárosban, és a kevésbé elegáns,

de sokáig meglévő földszintes házak-

ban élők jelentették. Az itt lakók nagy

tiszteletben tartották az orvost, várták

eseménybe menő látogatását. A mai

napig emlékszem a kancsóban álló friss

vízre, a kézmosásra odakészített lavórra

és az orvosnak járó külön szappanra. Az

idő tájt a  háziorvosok adták az éjszakai

és a hétvégi ügyletet is, amelynek so-

rán az ellátás az egész kerületre vonat-

kozott. Nincs olyan utca Újpesten, amit

ne ismertem volna… 67 éves koromban

mentem nyugdíjba.

– Papíron, ugye? 

– Akkoriban már orvos is kérdezte

tőlem: „Doktor úr, a maga szíve sose

fáj?” Kicsit visszavettem a tempóból, de

később új dologba is belevágtam a fele-

ségemmel, aki a MEV majd a MFKI

üzemorvosa volt. Megvásároltuk a Fóti

úti rendelőt és magánpraxist indítot-

tunk. Majd 2003-ban döntöttünk úgy:

visszaadjuk a praxist és nyugdíjasok le-

szünk, valóban. 

– Hogyan működik egy házasság, ahol

mindketten háziorvosok? – kérdezem dr.

Mester Ildikótól.

– Nem egyszerűen, mert sokat vol-

tunk, úton és mindketten szeretjük a hi-

vatásunkat. Az ismeretségünk is Újpest-

hez köt, Zoli ismerte a családomat, én

pedig, amikor az egyetemen végeztem,

bekéretőztem az akkor már igen megbe-

csült és jó hírű orvoshoz, hogy gyakorla-

ti tapasztalatokat szerezzek. Nem sokkal

később összeházasodtunk, majd meg-

született a fiunk. Az egész pályámon ar-

ra törekedtem, hogy olyan jó orvos le-

gyek, mint a férjem. Nem nekem kell

megítélnem, ez mennyire sikerült. Az én

rendelőm az Árpád úton, illetve a Jókai

utcában volt. Sokat dolgoztunk, a fiunk

talán éppen a jövő-menő életmódunk

miatt nem lett orvos, amit először na-

gyon sajnáltam. De igaza van a férjem-

nek: hagyni kell, hogy azt csinálja amit

szeret. Ügyész lett. Annyira leterhelt,

mint a szülei voltak. Ebből a szempont-

ból nem járt jobban, de „gyógyít” ő is,

igaz, átvitt értelemben.

– Az orvosi munkát választanák, ha

újrakezdhetnék? 

– Igen, az a legszebb hivatás! – vág-

ja rá rögtön dr. Mester Ildikó és dr.

Fedor Zoltán egyszerre.

– BANGHA KATALIN

Fölfeszült szivárvány – Fedor doktor mesél című

könyvről az Uncius Könyvműhely 06-70-361-

3732-es számán, illetve az unciusmuhely@

gmail.com címen kérhető felvilágosítás. 

InterjúInterjú

Beszélgetőkönyv születésnapra

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  6 .  S Z Á M

Egy orvos élete nyitott könyv, melynek lapjait a betegek olvassák is

rendszeresen. Nemcsak az orvoslásról van véleményük, hiszen a csalá-

di háttér is a gyógyítómunkát szolgálja – tegyük hozzá: mindkét részről.

A Fedor Zoltán-Mester Ildikó orvos házaspárról az újpestiek örömmel és

nagy tisztelettel beszélnek. Dr. Fedor Zoltán – az egyetemi éveket is be-

leszámítva – 61 éve az orvosi hivatás megszállottja, felesége, dr. Mes-

ter Ildikó az Árpád Kórház belgyógyászata után közel 30 évig gyógyított

háziorvosként. Beszélgetésünk apropóját dr. Fedor Zoltán közelgő kerek

születésnapja és a már nyomdában lévő könyv adja. A találkozóra fény-

képalbumokkal érkeznek vendégeim. 
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isfiús arcvonásai, mosolya, fia-

talos lendülete és fogékonysá-

ga az új iránt, kortalanná teszi

Tasnády Róbertet, ezért is hív-

ják őt a Polgármesteri Hivatalban egy-

szerűen csak Robinak, vagy így, egy-

ben: Tasirobinak. Mindenki tudja, kiről

van szó ilyenkor. Nincs Újpestnek olyan

pontja, amellyel ne lenne kapcsolata

közterületi ügyintézőként. S nemcsak az

utakkal, a közlekedéssel, az itt élő em-

berekkel is köszönő viszonyban áll.

Képviseli a szakma és a hivatal vélemé-

nyét. Úgy ismeri Újpestet, mint a te-

nyerét. Csodálkozom is, amikor belené-

zek az autójába, miért az autótérkép,

hiszen nem tud számára újat mondani. 

Talán a vezető-főtanácsosi köztiszt-

viselői besorolás lehet árulkodó arra

nézve, hogy a Közlekedési Emlékérem

újpesti tulajdonosa nem ma kezdte a hi-

vatali munkát. A pontos dátum: 1973,

amikor a frissen érettségizett, korábban

közlekedési szakközépiskolás fiatalem-

ber – a közlekedés valamint az autó- és

motorsport szerelmeseként – Zugló ta-

nácsának műszaki osztályára került út-

ügyi előadóként. Hamarosan főelőadói

kinevezéssel ismerték el. Újpestre, az

önkormányzat jogelődjéhez 1983-ban

érkezett és sorolni is hosszú mi minden

történt Újpesten az eltelt huszonhat

évben, amikor is műszaki tanácsadó-

ként, közterületi és közlekedési refe-

rensként, közterületi ügyintézőként –

változó elnevezésű szervezetekben –

Tasnády Róbertnek munkája volt, van a

településsel, Újpesttel. A hivatali évek

egybeestek Újpest közlekedésének át-

alakulásával, a fejlődéssel. Átépültek,

létrejöttek a városközponti és a

káposztásmegyeri lakótelepek, átala-

kult az úthálózat, volt ahol megkezdőd-

tek, másutt folytatódtak a közműépíté-

sek. Szakhatósági engedélyek készül-

tek, tervek, egyeztetések formálódtak a

beruházókkal. Tervezési, majd megva-

lósítási szakaszában volt a 3-as metró,

bontási területté vált Újpest egy része,

utakat jelöltek ki, parkolókat építettek,

ezekre javaslatokat tettek. A meglévő és

a megépülő úthálózat pedig folyamatos

karbantartást követelt, a járdák, az

utak, a közterületek pedig fokozott vé-

delmet és ellenőrzését. Tapasztalatait

az új munkáknál is hasznosította: ala-

posan megismerte az MO-ás körgyűrű,

a Megyeri híd avagy a Váci út kiszélesí-

tésének folyamatát. A közlekedés is

olyan, mint a labdarúgás, mindenkinek

van véleménye róla, és ha teheti, el is

mondja. Tasnády Róbert türelmesen áll-

ja a lakossági észrevételeket. Felvállal-

ja a jogos észrevételek közvetítését is,

keresi a jobbítás, a balesetmentes köz-

lekedés elősegítését. Több éven át iro-

dája és a helyi lap szerkesztősége békés

szomszédságban élt egymással. Kollé-

gánk volt az első olvasónk és folyama-

tosan hozta az útlezárásos híreket, lé-

nyegesnek tartott a tájékoztatást és

önmaga tájékozottságát is. Egyszer egy

hét kezdetekor napsütötte arccal kö-

szönt be hozzánk azzal, hogy a hétvé-

gén  bíróként segítette az autóverse-

nyeket. Nyaranta a szabadságát a ver-

senyekhez igazította. Ez a szenvedély

ma is tart.

A kitüntetés nemcsak szakmai elis-

merés, hanem a munkahelyi közösség

jelzése is: kedvelik és számítanak rá. A

kisfiús mosolynak most ez a titka. 

– B. K.

Tasnády Róbert, amikor kézbe vette és kinyitotta a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

március 15-i ünnepségére szóló levelét, kétszer is elolvasta a sorokat. A meghívóban ugyanis arról érte-

sült, hogy kitüntetésben részesíti a szakminiszter, várják a díjátadásra. Először tréfának hitte, és csak per-

cekkel később, amikor a polgármesteri titkárságon dolgozók mosolyát látta, döbbent rá: ennek fele sem

tréfa, itt sokan összefogtak.

A közlekedés a munkája és a hobbija

KözéletKözélet

K

Az erdő a barátjuk
Újpest számos szépsége és értéke között van egy, amelyre még mindig nem fordítunk

elég figyelmet, s amelyet nem óvunk eléggé; ez pedig a Farkaserdő. Most, hogy ébre-

dezik a természet, egy negyedosztálynyi fiatal társaság és néhány felnőtt úgy gondol-

ta, változtat ezen. Az Ökoiskola címet is elnyert Karinthy Frigyes ÁMK Általános

Iskolájának negyedikesei négy éve rendszeresen járnak túrázni: a szombat tehát a ter-

mészeté. Ez olyannyira jelentős szerepet játszik a gyerekek életében, hogy néha egy-

egy rendhagyó tanórát is az erdőbentartanak. Kirándulásaik során szomorúan látták,

hogy Káposztásmegyer erdős területének bizonyos részei – elsősorban a főzőhelyek –

roppant szemetesek. A rossz tapasztalat pedig cselekedetet szült: néhány szülő

kezdeményezése, és a tanulók aktivitása eredményeképp március 21-én délelőtt

Szőczi Márta és Balázs Melinda tanárnők vezetésével kicsik és nagyok együtt indultak

az erdőnek, hogy megtisztítsák azt a mások – valószínűleg felnőttek – által eldobott

szemetektől.  – P. K.

A víz világnapja
Az ENSZ közgyűlése a Dublinban és Rio

de Janeiro-ban megtartott környezetvé-

delmi konferencia javaslatára 1994.

március 22-ét a víz világnapjává nyilvá-

nította, melyről azóta minden évben

megemlékezünk. A világ jövőjének sorsa

ugyanis többek közt azon is múlik, hogy

hogyan gazdálkodunk a Föld vízkészleté-

vel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizein-

ket, amely nélkül egyik élőlény sem tud

létezni. Bár ez az egyik legfontosabb

környezeti elemünk, mégsem vigyázunk

rá megfelelő módon. Világszerte problé-

ma a vizek szennyezése, a természetes

élőhelyek átalakítása, a vízkészlet nem

megfelelő felhasználása.  

A világnaphoz természetesen Magyar-

ország is csatlakozott: országszerte válto-

zatos rendezvények hívják fel a figyelmet

a víz szerepére. A Budapesti Állat- és Ter-

mészetvédelmi Kultúrpark, ismert nevén

az Állatsziget március 21-én adott otthont

a világnaphoz kapcsolódó rendezvény-

nek. Az eseményen vetítések, játékos fel-

adatok, kézműves foglalkozások várták a

gyerekeket; a látogatók kutyabemutatón,

állatsimogatón, és különböző érdekes, a

vízi élettel, a vizes élőhelyekkel kapcsola-

tos előadásokon is részt vehettek. – P. K.

FO
TÓ

K:H
OR

VÁ
TH

DÁ
VI

D



7

– Vágjunk a közepébe: mi vár az újpesti

lakosokra áprilistól?

– Egy új világ – válaszol tömören Tilli

Lajos. – De addig – Churchillel szólva –

csak vért és könnyeket tudunk ígérni. A

viccet félretéve: az új nagyváros főtér

olyan központi helyévé formálódik, ami

sokkal élhetőbb és vonzóbb találkahely

lesz, mint a mostani. Ezek alapján ké-

szült el az építési engedélyezési terv-

dokumentáció, amely már részleteiben

kidolgozta a koncepció irányelveit, va-

lamint a részleteket is. Ennek megfele-

lően a főtér környezete teljesen meg-

változik, a jelenlegi forgalom megszű-

nik, a templom két oldalán két gyalogos

tengely kerül kialakításra: az egyik a

piac, a másik a Duna-tengely. Ezek sé-

tány-jellegű szakaszok lesznek, dísz-

burkolattal ellátva. Megújul a Trombita

tér is, ami pillanatnyilag vadregényes

autóparkoló. Találunk ugyan rajta fákat

és virágokat, de nem megfelelő minő-

ségben és látványvilágban, a kockakő

burkolat is már elavult és csúnya.

Funkcionálisan pihenőparkká alakul

majd a tér, az önkormányzat egy kisebb

típusú rendezvényterévé. Csobogók,

padok, pihenők és rengeteg zöld, kap-

csolat a templom kertjével kapnak

majd helyet. 

– Mi köti majd össze a templomot és a

Városházát?

– A jelenlegi református templom és

önkormányzat közötti autóparkoló he-

lyén szintén pihenőteret alakítunk ki –

vette át a szót Lőrincz Mihály –, itt sze-

retnénk olyan nevezetességet létrehoz-

ni, amely a turistákat is idevonzza egy

látványos vízjátékkal. Ez a vízjáték a

felszínnel egy síkban lesz, fúvókákon

keresztül különböző vízoszlopok káp-

ráztatják el a pihenő, sétáló embereket.

Az István úton haladók tekintetét is

odavonzza majd, ha mindent a tervek

szerint sikerül megvalósítani. Jelentő-

sen megnövekszik a zöldterület aránya,

fákat, növényeket ültetnek, mintegy

harminc százalékkal nagyobb zöldterü-

let lesz az első fázisban.

– Milyen változások érintik a Város-

háza környékét ezen kívül? 

Átalakul a Károlyi park is: a szobor

megmarad, de nem a jelenlegi környe-

zetében. Megpróbáljuk átjárhatóvá és

átláthatóvá tenni az emberek számára is

a területet. A sűrű bokros, fás, dzsun-

geles miliőt kiiktatjuk és a szemnek is

kellemes parkos területté formáljuk. 

– Maga a Városháza sem kerüli el a

fiatalítást – tette hozzá Tilli úr. Három

nagy változás történik. Az egyik az,

hogy a mostani alumínium nyílászárók

nem illenek a fővárosi védettség alá eső

épületre, ezeket kicseréljük. Az elöre-

gedett és korszerűtlen fűtési rendszer

átépítésre kerül. A harmadik és legfon-

tosabb, hogy megteremtjük az akadály-

mentes közlekedés lehetőségét a vá-

rosházán belül. Az épület teljes terüle-

tén kerekesszékkel is tudnak majd köz-

lekedni a látogatók. 

L. M.: – Még egy nagyon lényeges és

feltehetően népszerű változás éri az

épületet. A „ratthaus keller”, Városházi

Vendéglő, amelyet nyugati, elsősorban

német mintára alakítunk ki az épület

hátsó sarkánál. Amikor ez az épület

épült száz éve, a földszinti irodák ke-

reskedelmi egységek voltak, mondván,

hogy a bevételből el kell tartani a vá-

rosházát. Mi nem várunk ilyen jelentős

bevételt ettől, de mindenképpen mű-

ködő kereskedelmi egység kerül a vá-

rosháza pincéjébe körülbelül háromszáz

négyzetméteren, a tér szellemisége és

a történelmi hagyományok előtt is tisz-

telegve. 

Ez tulajdonképpen olyan vendéglá-

tó-ipari egységet jelent, amely nyá-

ron kitelepül a parkba az asztalokra, s

azon a rendezvények után, amelyeket

a parkban tartanak (pl. esküvők, név-

adók, keresztelők), lehetőség legyen

itt az ünnepséget megtartani, fény-

képezni, ünnepelni – lesz itt szerel-

mesek kapuja, egy virágkapu is, ami

illeszkedhet az említett események-

hez is. 

T.L.: – Természetesen azt várjuk a

Főtér-programtól, hogy kialakul egy

minőségi tér. Ezzel együtt átalakul a

környező térfal is s benne az épületek.

Számtalan jó példát tudunk mondani

erre: ilyen az ötödik kerületi Szent Ist-

ván tér, a Bazilika előtti terület is,

amely egy autókkal teli, szörnyen ron-

da felület volt. Mióta átépítették,

gomba módjára indultak a magánvál-

lalkozások, mélygarázs épült, nyíltak

az éttermek, elegáns környék lett. Így

kapcsolódik az önkormányzat és a ma-

gántőke: az előbbi megteremti a lehe-

tőségeket, az utóbbi pedig a közösség

kedvét keresve él vele. Ez az idő elér-

kezett. – T. K., H. P.

Lapunk előző számában tudósítottuk olvasóinkat az örömteli hírről, mely a jelen gazdasági helyzetében két-

szeres szenzációként is hat: elsőfordulós pályázati nyertesként üdvözölhetjük a Főtér-programot. Mindez

azt jelenti, hogy április második felében megkezdődik a Szent István tér és környéke újjászületése - 100 év

után. Az első fázis elképzeléseinek részleteiről érdeklődtünk Tilli Lajosnál, a Főtér Kft. ügyvezető igaz-

gatójánál és Lőrincz Mihálynál, az önkormányzat városüzemeltetési szakreferensénél.

Nagyvárosi jelen - új Főtér

KözéletKözélet
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Bródy Oktatási Központ közel 70

tagú általános iskolai és a gim-

náziumi diákból álló énekkart

Lehner Ágnes tanárnő vezé-

nyelte. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Mű-

szaki Szakközépiskola, Szakiskola és

Gimnázium március 15-i ünnepségét  az

iskolaépület „szomszédságában” lévő

Görgey-szobornál tartja minden évben.

Kedves hagyomány, hogy több újpesti

kisiskolás és felső tagozatos diák-, sőt

óvodás csoport  is  részt vesz  a megemlé-

kezésen. A középiskola diákjaival közö-

sen ünneplő Leiningen utcai ovisok, a

Bajza József, – valamint  a Szigeti József

Utcai Általános Iskola diákjai – dacolva a

mostoha időjárással – szavalattal, ének-

kel emlékeztek a forradalom  és szabad-

ságharc 161. évfordulóján és virágot, ko-

szorút helyeztek el a szobornál. 

A Petőfi-szobornál megtartott önkor-

mányzati ünnepségen az Újpesti Civil Kó-

rus, a Tungsram Kodály Zoltán Férfikar, az

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Fúvósze-

nekara és a Kicsinyek Kórusa zenei kísé-

rete mellett Lukács Sándor színművész

szavalatával kezdődött a rendezvény. Dr.

Estók János történész, Újpest díszpolgára

a beszédében kiemelte: – „Március 15-e

különleges nap. Ezen a napon minden

magyar ember bárhol is él a világon – a

Kárpát-medencében vagy akár az Atlanti-

óceán túloldalán  valami emelkedettsé-

get, büszkeséget érez a lelkében. Március

15-én a közös történelmi múlt és kultúra,

a magyarság összetartozásának érzése

keríti hatalmába az embert. Tudjuk, hogy a

világ szemében is nagyra nőtt a polgári

alkotmányát vér nélküli forradalomban

kivívó, azután szabadságát 1848-49-ben

vérét áldozva megvédeni kész magyarság.

A magyar név 1848 után ily fényesen csak

1956 forradalma idején tündökölt.” 

– emelte ki a szónok. (A teljes beszédet

elolvashatják a www.ujpest.hu oldalon.)

Nemzeti ünnepünkön, koraeste ha-

gyományosan az Erkel Gyula Újpesti Ze-

neiskola várta a városrész zeneszerető

közönségét a Városháza dísztermébe, a

Városházi Esték hangversenysorozat

újabb előadására. A koncert műsorszá-

mainak összeállításával – amely Zakarné

Szarka Zsuzsa szerkesztői munkája volt –

az iskola alapítója és névadója halálának

centenáriumára és Haydn halálának két-

századik évfordulójára is emlékeztek. A

művésztanárok és az egykori tanítványok

ünnepi koncertjére vendégeket is vártak:

az Újpesti Civil Kórust – Kádár Ágota ve-

zényletével –, továbbá Káldi Kiss András

operaénekest, Kemenes András zongora-

művészt, Széles András citeraművészt, a

népművészet ifjú mesterét. Az estet Kár-

páti Magdolna és Hruby Edit énekszáma,

Skripeczky Istvánné, Deákné Szabó Zsu-

zsanna és Dancsó Diána hegedűjátéka,

Mezei Pál és dr. Mészárosné Petrován

Mária zongorakísérete, Sipos Gergő gor-

donkajátéka, Petrovics Anna fuvolajáté-

ka, Ella Miklós, Regős Szabolcs, Nyíriné

Lakatos Gabriella hangszeres triója, tette

emlékezetessé. – H. P.

A történelem szabadsága
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulójára em-

lékező újpesti diákok hagyományosan Lebstück Mária huszárfőhad-

nagynak a Megyeri úti temetőben lévő síremlékénél gyűltek össze. 

A március 12-én megtartott emlékműsort a Bródy Imre Oktatási Köz-

pont 12. a osztályának tanulói Vészi Gézáné tanárnővel közösen állítot-

ták össze, és énekkel, prózával, verssel emlékeztek Lebstück Mária hu-

szártiszt életútjára, majd Éber Nándor diplomatára, haditudósítóra. 

A

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  március  27.
Március 15.Március 15. 

Az Újpesti Civil Kórus az ünnepi hangversenyen

Az önkormányzat
ünnepségén dr. Estók

János történész,
Újpest díszpolgára
mondott beszédet

Az emlékezés virágai
a Megyeri temetőben

Az önkormányzat
nevében dr. Vitáris Edit

jegyző, és dr. Derce
Tamás polgármester

koszorúzott.

Lukács Sándor 
színművész szavalt 
a Petőfi-szobornál

Gyermekek, fiatalok a Görgey-szobornál

F O
TÓ

K:
HA

RK
AI

PÉ
TE

R
ÉS

HO
RV

ÁT
H

DÁ
VI

D



9

– A Malév a világ 34 országának 50 állomáshelyén je-

len van, így rendkívül széles a repertoár, merre repü-

lünk. Van, hogy egy nap alatt megjárom az ötven perc-

nyi repülőútra lévő Bukarestet, van, hogy Madridban,

szállodában éjszakázom és másnap érkezem haza,

máskor 3-4 napot vagyok távol egy távol-keleti út mi-

att. 

– Úgy emlékszem, már általános iskolában is a biz-

tos voltál a nyelvtanulás fontosságában. Ez vezetett a

repüléshez?

– Először nem annyira a nyelvtanulás, hanem a mű-

vészi pálya vonzott. Anyukám sok tájképet, csendéle-

tet festett, másolt, gobelint rajzolt elő. Örököltem a

kézügyességét. A nyelvtanulás a Könyves Gimnázium-

ban lett vonzó, ahol Piacsek tanár úr osztályában

érettségiztem. Ponthiány miatt lemaradtam az idegen

nyelvi főiskoláról, és baráti inspiráció lévén kerültem

Ferihegyre, irodai munkára. Elvégeztem a három hó-

napos szolgálatvezetői tanfolyamot. Nagyon szeret-

tem ezt a munkát, a nappali műszakot éjszakai követ-

te, és szinte hihetetlen, ahogy kinyílt a világ előttem.

Akkor döbbentem rá, hogy művészként lehet, hogy si-

keres, ámde magányosan dolgozó lennék, engem pe-

dig az emberek érdekelnek. Nagyon szerettem a szol-

gálati beosztás elkészítését, az átszálló utasokkal kap-

csolatos törődést, átláttam a teljes reptéri munkát, a

jegykezelés, a csomagmérés és -feladás teljes rend-

szerét. Gyakoroltam a nyelvet miközben gondját visel-

tem az utasoknak és a kollégáknak.

– Egyenes út vezetett innen a gép fedélzetére? 

– A földi és a légi személyzet közti kapcsolatot a be-

szálló cső jelentette, be-befutottam a gépre, találkoz-

tam az útra indulókkal. Szerettem a Malév földi világát,

de egyre inkább vonzott a repülés, így belekezdtem a

tanfolyamba, később már nem is akartam, hogy le-

gyen visszaút. 

– Sokan úgy vélik, a légiutas-kísérő pincér, csak a

levegőben dolgozik, de veszélyesebb a munkája és ki

van szolgáltatva az utasok kénye-kedvének…

– Nem, nem pincérség ez. Az utasok biztonságért

vagyunk a gépen. Ebbe a gondolatkörbe beletartozik

az, hogy kisgyermekre vigyázunk, ha például felnőtt

nélkül utazik, ellátjuk a tolókocsival érkező utast. Év-

ről-évre vizsgázunk például elsősegély nyújtási gya-

korlaton, amely hatósági vizsga. Hirtelen fellépő

rosszullét miatt meg kell kérdeznünk az utasokat, van-

e köztük orvos, de van például defibrillátor is a gépen,

amit adott esetben kezelni kell tudni. Annak idején azt

is megtanultuk, mit kell tenni, ha utasunknál éppen

megindul a szülés. Szerencsére ilyen komoly helyzet-

ben még nem voltam, s talán nem kell szülést sem le-

vezetnem, mert a légitársaságok már meghatározzák

azt, hogy a kismamák milyen idős terhességgel száll-

hatnak fel a gépre. Segítenünk kell az utasoknak, ha

például kényszerleszállás miatt az oxigénmaszkot kell

használni. De hogy a „pincérkedésre” visszatérjek: az

étel és ital szintén a közérzetet javítja, hiszen kár len-

ne tagadni, hogy egy utazás, s azon belül a repülőút

stresszel jár, és az étkezéssel az utas figyelme eltere-

lődik, telik az idő. Sokan munkájuk miatt ülnek sűrűn

repülőre, a repülés biztonságára képzett pilóták és

repülőirányítók ügyelnek. A biztonság alapkövetel-

mény, de az élet már csak ilyen: adódhatnak váratlan

helyzetek. A magyar pilótákat egyébként világszerte

nagy megbecsülés övezi, ügyesek, remekül képzet-

tek. Ezt a munkát segítjük mi. 

– Emlékszel az első utadra?

– Moszkvába repültünk, „sima” út volt. Szokás,

hogy az első útját élő légikísérőt landolás után a gép

kapitánya köszönti, és viccesen rásuhint egyet a ste-

wardess hátsójára. Nos, az én esetemben a felavatás

olyan jól sikerült, hogy szó szerint bezuhantam az ülé-

sek közé. A kapitányt rögtön elneveztem Toldi Miklós-

nak és a mai napig mindketten mosolygunk a történ-

teken. 

– Vannak kedvenc úticéljaid, emlékezetes útjaid?

– Nehéz választani. Minden út más. A hosszú –

tengerentúli – utaknál talán New York, Toronto,

Bangkok, bár az első két város, sajnos, most nincs a

Malév úti céljai között. Bangkok igen, aminek örülök,

annak ellenére, hogy három éve a szilveszteri szállo-

dai robbantásos merényletnek a Malév-gép sze-

mélyzete tagjaként jómagam is sérültje voltam. A rö-

vid utaknál Milánó, Madrid, Amsterdam és Párizs a

kedvencem, ahol emberléptékű a repülési idő, van

idő az utasok ellátásárra, és sok kedves emberrel ta-

lálkozhatom a városban. Van, hogy még aznap fordu-

lunk is vissza, ilyenkor csak a tranzitba jutunk ki. Ha

a menetrendből adódóan másnap repülünk vissza,

akkor késő délután, este bejutunk a városba. Ki-ki

erőnlététől függően tervezhet esti városnézést, vagy

éppen pihenést, mert másnap általában kora reggel

már dolgozni kell. Szerencsére nem kellett légi ka-

lózokkal megküzdenem, nem voltak váratlan beteg-

ségből, veszekedésből adódó esetek egy-egy utam

során. Volt ellenben olyan, hogy hóesés miatt lezár-

ták a New York-i repteret és emiatt Philadelphiában

landoltunk, derékig érő hóba érkeztünk. Emlékeze-

tes marad, amikor az athéni olimpia után az arany-

gép személyzetének lehettem tagja és Kammerer

Zoltán az aranyérmét és a babérkoszorúját bízta

rám. Néhány évig arab légitársaságnál is „kölcsön-

ben voltam”, három évig pedig a kínai légitársaság

Budapest-Peking járatán hostessként a magyar uta-

sok beutazását segítettem amellett, hogy rendsze-

resen a Malév-járatokon dolgoztam stewardess-

ként.

– Hány éves korig lehet, ajánlott repülni?

– Nincs felső korhatár, de korkedvezménnyel hono-

rálják az oxigénszegény környezetben végzett mun-

kát. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a repülés egyfelől

kortalanná tesz: az egyenruha, a csinos kosztüm, a

magas sarkú cipő és a diszkért smink tartást is ad a jól-

öltözöttségen túl. Külsőleg nehéz megöregedni. In-

kább az a döntő, kinek-kinek milyen az egészsége,

milyen a fizikai erőnléte. A fel- és leszállásnál a gya-

kori rázkódás okán idővel jelentkezhet a gerinc

kopása. Adódhat a gyakori időeltolódás miatt kelle-

metlen panasz. Hiába mondják, hogy a 8 óra alvás szé-

pít, jó tanács, hogy ne egyél éjjel, igyál sok vizet, de

ezt szinte lehetetlen betartani. Sok idő kell az akkli-

matizáláshoz, például, ha keletre indul a gép, a 10-12

órás út alatt több időzóna viseli meg az utas és a sze-

mélyzet szervezetét egyaránt.

– Minap Újpesten, az Aquaworldben köszöntötte a

légitársaság a legtöbbet repült stewardesseket és piló-

tákat, majd a sajtó nyilvánossági stimulált légi menté-

si gyakorlatnak is részese letetett.. Te nem voltál a le-

gek között. Miért?

– Nagyon sokat repülök, sokszor szabadnapjaimon

is, enélkül már élni sem tudok. De jó ideje törekszem

arra, hogy a szabadságomat, ami egy hónap, minden

évben kivegyem. A legek azok, akik a szabadnapjai-

kon, sőt a szabadságuk nagy részén is szolgálatban

vannak, ezért mond köszönetet a Malév, amit a kollé-

gák meg is érdemelnek. Ilyen értelemben nem tarto-

zom a legek közé.

– Mit csinálsz a szabadságod idején? 

– Igyekszem anyukámmal lenni, és repülőre ülni. 

– Turistaként? 

– Igen. A párom francia, és séfként szintén sokat

utazik, ezért nemcsak itthon, hanem időnként egy har-

madik országban találkoznunk. Több, mint egy évtize-

de működik így a kapcsolatunk. Vannak olyan városok,

amelyek egy ott alvós repülőjárat alatt felfedezhetet-

lenek húsz éves repülőmúlt ellenére is. Így visszame-

gyek oda, ha tehetem. – BANGHA KATALIN

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  6 .  S Z Á M
InterjúInterjú

A Bajza Utcai Általános Iskolában Schreiner

Edit volt a barátnőm. A hatvanas évek elején

indult közös történetünket olykor kettesben,

vagy osztálytalálkozón folytatjuk, ezért néz-

ze el az olvasó számunkra a tegeződést. Az

osztályunk egyik legszebb lánya most is von-

zó, csinos hölgy, aki ugyanabban a kertváro-

si lakásában él, ahol egykoron a szüleivel la-

kott. Közös élményeinken kívül kifogyhatat-

lan témánk a repülés. Editnek több mint há-

rom évtizede munkahelye ugyanis a Malév,

több mint két évtizede sokak számára „álom-

foglalkozást” választott: stewardess lett. Így

az első úti cél számára Újpestről Ferihegy.

Onnan pedig?

Időzónák
között
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z Euro-Metall Kft. által végzett

tevékenység miatt a kerület la-

kossága panasszal élt jelenlegi

önkormányzati ciklus előtt az

önkormányzatnál. A cég képviseletében

Molnár Bertalan köszöntötte a jelenlé-

vőket: – Megköszönöm, hogy vették az

időt és fáradtságot, hogy eljöjjenek ide.

A cég vezetése és jómagam is azért jöt-

tünk ide, hogy önöket meghallgassuk,

kérdéseikre megpróbáljunk tel-

jeskörűen válaszolni, valamint remél-

jük, hogy önök is meghallgatják, meg-

fontolják a mi érveinket. Próbáljunk a

minket érintő problémára közös megol-

dást találni. 

A MŰKÖDÉS ISMERTETÉSE

Elsőként az Euro-Metall kft ügyvezető-

je ismertette a cég működését: – Ez az

öntöde kizárólag vasöntéssel foglalko-

zik. Úgynevezett hidegszeles  kupoló-

kemencés eljárással. Ezt négy részre le-

het bontani. Első részben nyers kvarc-

homokkal formázunk, nincs benne  ká-

ros anyag. Következik az olvasztás és az

öntés a hidegszeles kemencékben,

majd elektromos darukkal fogjuk ki. Er-

ről majd részletesebbe is beszélek. Mi-

után lehűl az anyag, le kell tisztítani,

ahhoz van egy tisztítóberendezésünk.

Ebben sincsen semmilyen olyan eljárás,

amely a környezetet szennyezné. Az

utolsó, negyedik fázis ezeknek az anya-

goknak a becsomagolása, kiszállítása. 

Ami itt a fórum tárgya, az az olvasz-

tás. Két darab kupolókemencénk van,

egyik nap az egyik, másik nap a másik

üzemel. Koksszal történik a kemencék

fűtése és a vas olvasztása. Semmilyen

más anyagot erre nem használunk. Gázt

annyit használunk fel, ami a különböző

berendezések előmelegítéséhez szük-

séges. A koksz égését segíti három alá-

futó ventilátor – befújja az égéshez

szükséges levegőt a kemencébe és ami

már a környezetvédelmi szempontot fi-

gyelembe vételével készült, egy oxigé-

nes, úgynevezett rásegítő rendszer, ami

tulajdonképpen a tökéletes égés érde-

kében készült bevezetésre. A kemence

úgy van berendezve, hogy az üzemelő

kemence teteje le van zárva, abból tisz-

títatlan füstgáz csak a térbe kerül be.

Ugyanis abban a pillanatban, hogy a

füstgáz nem kerülne be, a berendezés

leállna. Igaz, hogy mi egy régebbi

rendszerű – NDK-ból vásárolt, a maga

idejében legkorszerűbb – mosóberen-

dezéssel dolgozunk, füstgáztisztító be-

rendezéssel rendelkezünk, ami két fő

részből áll:  először a durvamosó, ami a

keletkező port kimossa, utána az átmo-

só por átmegy egy szűkített berendezé-

sen, majd a forró füstgáz átmegy a szer-

kezeten, megtisztul és lehűl, a víz és a

vízből felszabaduló gőz távozik a kémé-

nyen. Amit látnak és füstnek tűnik, az

valójában vízgőz, ami tartalmaz bár némi

gáznemű anyagot: nitrogén-oxidokat,

kén-boroxidokat és néhány más gázt.

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

Tokos Márton, az Ötvös utca 148-ból: a

lakásom az öntödétől körülbelül hatszáz

méterre van. A vasas szakmában jártas

emberként kérdezem, hogy önök mivel

fűtenek?! Gázzal, koksszal, vagy egyéb

anyagokkal, amelyekbe belekevernek

pakurát, vagy más anyagot, amely a pa-

kurával együtt elég, és ezek szagát

érezzük, amit a kéménybe a vízgőzzel

kifújnak? Füstöl, mint a rakéta. Lecsa-

pódik a környékre a homok egy része,

Újpesten is panaszkodnak, hogy a víz-

torony magasságában is érezni a bűzt,

nekem is néha be kell csukni a lakásban

az ablakot, mert olyan bűz van. A ké-

ményt lehet, hogy magasabbá kellene

építeni, mint az erőmű vagy a gyógy-

szergyár kéménye, szűrőket beleépíte-

ni. Példát lehet venni a szemétégetőről.

Nem kell bezárni az öntödét, csak vál-

toztatni. 

Sára András, a Bethlen Gábor utcából: –

Egyetértek az előttem szólóval, folya-

matosan érezhetők a szagok. Nem csak

büdös, kaparja is a torkomat. A legkel-

lemetlenebb, hogy ezt hajnalban is ér-

zem, korán kelek, 4 óra körül, dől be a

lakásba a büdös. Este hat óra után

ugyanúgy. Megkaptam a szórólapot.

Ahhoz, hogy önök ennyi országba küld-

hessék termékeiket, ISO 2001 tanúsít-

vánnyal rendelkezniük kell. Hol van a

környezetvédelmi minőségbiztosítá-

suk? Ezzel is rendelkezniük kellene, ha

külföldre dolgoznak. Voltam önöknél,

fotóztam, de az embereik elzavartak.

Tisztában vagyok a dolgozók munkahe-

lyi védelmével, ezt úgy kell végezniük,

hogy a mi körülményeink ne változza-

nak. Szeretnénk tiszta levegőben élni. 

Zádori Zoltán: Az önkormányzathoz

szólna a kérdésem: mi az, amit a XV. ke-

rületi önkormányzat megtesz a mi vé-

delmünkben? Mik a tervek? Szeretnék

rávilágítani arra, hogy ez nem egy a la-

kosság és egy cég között folyó per és

vita, hanem ennek komoly részese az

önkormányzat is. Ez a terület, ahol a

szennyezés folyik, eredetileg egy kert-

városi, nagyon jó adottságokkal rendel-

kező terület, mindenki igyekszik fákat,

zöld növényeket ültetni, a környéken

vannak jó iskolák, jó a tömegközlekedés.

Ilyen súlyos környezetszennyezés ese-

tén, aki megteheti, az el fog költözni er-

ről a területről. Lassan romlik a terület

népességének bizonyos mutatói. Ha ezt

most az önkormányzat és a főváros nem

oldja meg, hogy az életminőség javuljon

a város ezen részén, akkor az nagyon

rossz lesz a kerületnek. Nem szeretnénk,

ha az Elem utcai ügy megbélyegezné

Rákospalotát és Újpestet. Az emberek

nem nyugszanak bele abba, hogy a gye-

rekeik bűzben élnek. Hangot fognak ad-

ni problémáiknak. Mik a tervek az önkor-

mányzat részéről? 

Dúró László, a cég képviseletében: –

Jogi képviselőként három dologban

kérném az önök együttműködését. So-

kan felvetették, hogy jó volna egy füg-

getlen mérés, ha relativizálnák az ered-

ményeket. Szeretném kérni, hogy azt

fogadják el, ami tény. Tény, hogy az

üzem nem üzemel 5 óra előtt. Tény,

hogy 2008. december 11-től 2009. ja-

nuár 5-ig ez az üzem nem üzemelt. Ha

önök bűzt éreztek ebben az időben, az

nem lehetett ettől az üzemtől. Tény,

Füstjelek
Március 4-én a Rákospalotai Ön-

kormányzat épületében tartottak

lakossági fórumot az Elem utcai

öntöde ügyében. Az eseményen a

helyi és újpesti lakosokon kívül

résztvettek még a helyi önkor-

mányzat képviselői, az Euro-

Metall kft. ügyvezető igazgatója,

szakértői és jogászai. Az alábbi-

akban – terjedelmi okokból – a

fórum szerkesztett keresztmet-

szetét idézzük olvasóink elé. 

(A további részleteket megtekint-

hetik a www.ujpest.hu oldalon.)

FórumFórum

A
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hogy az üzem hétvégén nem üzemel.

Megkérném önöket, hogy ha két üzem

ellen sok a panasz, ne tegyünk egyen-

lőséget a panasz és a szennyezés közé.

Attól, hogy sok a panasz, nem jelenti

azt, hogy az üzem szennyez. Mi elég sok

dologgal bizonyítottuk az ellenkezőjét.

A megbetegedések ügyén: kérném,

hogy ne tegyünk egyenlőséget az üzem

működése és a megbetegedések közé.

Hiszen ez egy ok-okozati összefüggés,

ha ebben az üzemnek része van, az nyil-

ván bizonyítható. Úgy gondolom, hogy

ennek bizonyítása nem történt meg. 

Bubornyi Mária, a cég környezetvédel-

mi szakembere: – Igen, fizetett a cég

környezetvédelmi bírságot szénmon-

oxid túllépésért, aminek az volt az oka,

hogy 2001-ben egy jogszabályváltozás

után drasztikusan csökkentették a ha-

tárértéket, 2007-ben megszüntettük

ezt a túlszennyezést. A fejlesztésekről

beszéltem, említettem a szárazpor-le-

választót. 2002-től folyamatosan fej-

lesztettünk. 

Ismereteim szerint egy kutatási téma

kapcsán történtek nálunk vizsgálatok a

nehézfémeket illetően. Ezek nem rutin-

szerű, bejelentett légszennyező kom-

ponensek, az eredményeket nem is-

merjük, amint megkapjuk, publikussá

tesszük. A bűz érdekes és definiálatlan

dolog. Létezik bűzmérés, azonban azt

nem mondanám, hogy az emberi orr

csalhatatlan. 

Gál István Újpestről: – Inkább csak in-

formálódni szerettem volna, de muszáj

hozzászólnom. Nagy örömmel látom a

cég ismertető papírját, amelyet körbe-

adtak. Ezek alapján egy magas színvo-

nalú céghez képest méltatlannak talá-

lom ezt a  füstgáz-kezelést. A kémény-

be, gondolom, lehetne a mai füstgáz-

semlegesítő elemeket rakni. Tapaszta-

latom szerint a füstgáz jelen van, ha ki-

megyek az udvarra és érzem a szagot,

akkor nézem a kihelyezett széljelzőt,

egyértelműen látható, hogy a szúrós

szag az öntöde irányából jön. Kaparja az

ember torkát, nem lehet belélegezni,

mert nagyon irritáló. Ez nem időponthoz

kötött, hanem inkább a széljáráshoz. Az

öntöde irányából, a kéménytől jön ez a

szag egyértelműen. Péntek este, szom-

bat este is ugyanúgy jön onnan a füst. 

Szűcs Mária, Kiss Péter miniszter helyi

országgyűlési képviselő képviseleté-

ben: – Egy pár kérdésem és egy javasla-

tom lenne. 2008 nyarán túllépték a

szénmonoxid-értéket. Bár ezt a lakosok

nem vették észre, mert nem zavarta

őket, ám mérgezte őket. A határozatban

benne van, hogy fel kell szerelni egy

emissziós mérőrendszert, amely folya-

matosan méri a szénmonoxid-kibocsá-

tás mértékét, és ha az a határérték fölé

kerül, automatikusan lezárja a nyíláso-

kat. Ebben történtek-e lépések? Egy

picit utánanéztem, hogy amit önök

gyártanak, nagyon jó minőségűek. Jó

minőségű terméket csak jó minőségű,

nem szennyező hulladékból lehet előál-

lítani. Ennek ellenére találtam a telep-

helyen olajjal és festékkel szennyezett

alapanyagokat, ezeknek az elszállításá-

ról nem tudom, hogy gondoskodtak-e.

A cég vezetésének rendelkezésre kelle-

ne állni arra, hogy az emberek meggyő-

ződhessenek arról,  a szag nem onnan

jön (…)

Matolcsiné, a Rákospalotáért Egyesü-

lettől, a helyi Területfejlesztési Bizott-

ság tagja: – Február 12-én részt vettem

a IV. kerületben az Istvántelki főműhely

szabályozási tervével kapcsolatos elő-

zetes egyeztetési tárgyaláson és az ott

elhangzottak és az itt elhangzottak

alapján vetődött fel bennem néhány

dolog. Akkor ott az hangzott el, hogy az

üzem működését a Környezetvédelmi

Felügyelőség felfüggesztette. A cég ré-

széről azt hallhattuk, hogy decembertől

január elejéig nem működött a cég,

most újra működik. Arra lenné kíváncsi,

hogy fel van-e még függesztve a cég

működése. Arra is kíváncsi lennék – eg-

zakt adatokra –, hogy a Környezetvé-

delmi Felügyelőség milyen adatokra hi-

vatkozva függesztette fel a cég műkö-

dését. (…) Az Euro-Metall Kft. terüle-

tén a múltban a veszélyes fémek zöld

területen való felszíni tárolása zajlott.

Ezzel kapcsolatban végeztek-e felmé-

réseket, vizsgálatokat, milyen szeny-

nyeződés történt? A szennyvízcsator-

nával kapcsolatosan: a MÁV is elismer-

te, hogy a  jelenlegi csatorna elavult,

felújításra szorulna, állandó problémá-

juk van a céggel, mivel nem tudják a cég

szennyvízét elkülöníteni, nem tudják,

hogy a szennyeződés kitől származik.

Kíváncsi lennék, pontosan milyen

szennyeződés az, amit a szennyvízcsa-

tornában mértek? (…)

Dr. Novák Ágnes, képviselő: Több, mint

két éve próbáljuk megfejteni, hogy mi

történik az Elem utcában. (…) A bűzzel

kapcsolatosan: van olyan lakó, aki bűz-

naplót vezetett, amiből világosan kide-

rül, hogy 2007. január 30-án kezdtek

dolgozni, az üzemszünetet is meg tud-

juk ebből mondani. Úgy tudjuk, hogy az

üzem működését felfüggesztették, ám

úgy tűnik, ezt az üzem megfellebbezte,

mert annak ellenére, hogy a felfüg-

gesztés megtörtént, látjuk, hogy füstöl,

csütörtökön és pénteken fekete füst jön

és nagyon erős szagokat érzünk. Miután

betelefonálgatnak a lakók, egy-egy

napig jobb a helyzet, de még a mérő-

kocsi ottlétének sincs visszatartó ere-

je. Nem az a kérdés, hogy mivel csinál-

ják a meleget, hanem az, hogy mit ol-

vasztanak odabent. A felfüggesztés ar-

ról szólt, hogy veszélyes hulladéknak

számító anyagot olvasztottak. Nekünk

ez a problémánk, s ez benne van a

jegyzőkönyvben is. Nem lehet hogy az

emberek rettegésben éljenek, arra

gondoltunk, hogy az újpesti képvise-

lőkkel együtt csináltatnánk egy vizs-

gálatot, amely egyértelműen kideríte-

né a bűzforrást, a talaj szennyezettsé-

gét. 

Dr. Harald Schneider, az EuroMetall igaz-

gatója: – Egyetlen német állampolgár va-

gyok, aki az EuroMetallnál dolgozik.  Az

elmúlt hétvégén és ez év elején nagyon

sok vizsgálat volt az öntödében, sok tár-

saság megkeresett minket, amelyeknek

az volt a megállapítása - Derce és Hajdú

polgármesterek is jártak nálunk szemé-

lyesen – a Környezetvédelmi Felügyelő-

ség képviselői is jártak nálunk, megálla-

pították, hogy semmi olyan dolgot nem

tapasztalnak, ami az újpesti és rákospa-

lotai lakosok életminőségét rontaná.

Szeretném önöknek ajánlani, remélem

ezzel egyet is tudnak érteni – a polgár-

mester úrnak már meghagytunk egy te-

lefonszámot –, hogy ha konkrét panaszuk

van, büdöset éreznek, hívják fel, közösen

meg tudjuk majd keresni, hogy mi lehet

ennek az oka. Ha valóban mi vagyunk

ezen szennyezések oka, akkor a megfe-

lelő következtetéseket le fogjuk vonni.

Mert nagyon jól tudjuk, hogy a környező

területen a füst hatása nagyban függ az

időjárási helyzettől. Hajdú úrral megálla-

podtunk abban, hogy ha valóban és bizo-

nyíthatóan ez a mi tevékenységünkből

adódó kellemetlenség, akkor le fogjuk

állítani az olvasztást. Egész Európára vo-

natkozóan a CO-t illetően a legszigorúbb

előírások érvényesek, s egyet tudok

önöknek mondani, hogy pillanatnyilat

CO-kibocsátás tekintetében Európa leg-

mondernebb hidegszeles kupolókemen-

céjét használjuk. Amit el kell vállaljak, je-

lenleg a berendezéseink a porleválasztá-

si technológiáink nem a legmoderneb-

bek. Ennek ellenére a jelenlegi berende-

zéssel is a Magyarországon érvényes tör-

vényes határértékeket betartjuk, de ah-

hoz, hogy a levegőminőség még jobb le-

hessen idén nyárra tervezett beruházás-

sal lényegesen tört részére csökken az

eddigi  kibocsátásunk. Erre a beruházásra

ez év júliusában kerül sor, erről tájékoz-

tatást fogunk adni a megfelelő médiu-

mokon keresztül. Biztos vagyok benne,

hogy önök is jelentős javulást fognak ér-

zékelni, hogyha a beruházás végeztével

augusztusban újra elindul a termelés. Ha

ezt a beruházást befejeztük, Európa kör-

nyezetvédelmi technológiájában a leg-

modernebb hidegszeles kupolókemencét

fogjuk üzemeltetni. Befejezésül azt tu-

dom önöknek mondani, szívesen adunk

telefonszámot, ahol a panaszaikat jelez-

hetik. – T.K., H.P.
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INGATLAN ELADÓ
� Eladó Káposztásmegyer II, Megyeri úton 62 m2-es,
6. emeleti, 2,5 szobás, nagyerkélyes, panorámás örök-
lakás, kitűnő közlekedéssel. Eladási ár: 12,5 MFt Tel.:
06-70-458-2647

� Eladó Újpest központtól 13 km-re Mogyoród köz-
igazgatási területén _- Akácos u 21-ben -340 négy-
szögöl beépíthető saroktelek (szőlő, gyümölcsfák).
Irányár: 5 millió Ft. Tel: 290-2610 (este)

� Újpesten, a Závodszky utcában, jó közlekedés mel-
lett, 35 m2-es, VIII. emeleti, másfél szobás lakás eladó.
Tel.: 06-20-335-9009

� XV. kerületben, hétlakásos társasházban eladó egy
53 m2-es, 2 szobás, teljesen felújított, tégla építésű
lakás, kertrésszel. Tel.: 06-20-374-9174

� Eladó IV. kerület Munkásotthon utcában, nem panel,
II. emeleti, 90 m2-es, panorámás, liftes, gépesített
konyhával, légkondicionált lakás. Tel.: 06-30-932-4601

� Újpesten, a Szent László téren eladó egy csendes,
világos, kétszobás, harmadik emeleti, 61 m2-es lakás a
hozzátartozó pincetárolóval. Gázkonvektor, kedvező
rezsi. Ár: 13,7 MFt. Tel.: 369-4644, 06-70-592-8898. 

� Újpest kertvárosában 580 m2-es saroktelken, 250
m2, 6 szobás, 2 szintes + szuterén, mindkét szinten
összkomfort. Légkondicionálás. A kertben kétbeállós
garázs. Jó állapotú családi ház eladó 57,5 MFt-ért. A
Nagyváradi lakóparkban I. emeleti lakást beszámí-
tunk. Tel.: 233-1645, 06-20-525-0216

� Káposztásmegyer II., Külső Szilágyi úton eladó 36
m2-es, egyszobás, IX. emeleti, panorámás, franciaer-
kélyes, külön WC-s, vízórás, parkettás lakás, tároló he-
lyiséggel. Irányár: 8,45 MFt. Tel.: 06-20-563-3668

� Újpest központhoz közel, IV.ker. Nyár utcai négyeme-
letes házban eladó egy 67 m2-es, 2+1/2 szobás, jó álla-
potú lakás (gardrób szoba, parkettás, járólapos, új kony-
haszekrény). Irányár: 11,9 MFt. Tel.: 06-70-263-2510

� Két lakás egy áron! Újpesten négylakásos, kertes,
tégla társasházban, 46 m2-es gázcirkó fűtésű, alacsony
rezsijű, felújított lakás + 30 m2-es amerikai konyhás,
külön bejáratú új lakrész, tehermentesen eladó. Irány-
ár: 10,8M +3,3MFt. Tel.: 06-20-417-1375

� Újpesten a nyár utcában kiváló közlekedésnél, 53
m2-es, 2 szobás, világos, napfényes konyhás, erké-
lyes, parkettás, járólapos lakás új műanyag ablakok-
kal, felújított fürdőszobával azonnal beköltözhetően
eladó. Tel.: 06-20-417-1375

� Újpesten 90 m2-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, gáz-
cirkó fűtéses, alacsony rezsijű családi ház, aknás nagy
garázzsal, kis kerttel, kiváló közlekedésnél, családi
okok miatt eladó. Tel.: 06-20-417-1375

� Újpesten eladó 35 m2-es, másfélszobás öröklakás.
Átlagos állapotú. Kizárólag magánszemélynek.
Irányár: 8,5 MFt. Tel.: 06-20-805-7171

� Sürgősen eladó társasházban egy belső kétszin-
tes, nettó 126 m2-es lakás újpesti piachoz közel. 5
szoba, duplakomfort, klíma, nagy erkély. 29,9 MFt
(237 000 Ft/m2 áron). Tel.: 06-20-359-4366

� Újpesten az Attila utcában eladó téglaépítésű ház-
ban, II. emeleti, 38 m2-es, egyszobás, világos, gáz-
konvektoros fűtésű, erkélyes lakás pincei tárolóval. A
ház rendezett. Ingatlanosok kíméljenek! Irányár: 12
MFt Tel.: 06-20-456-9236

� Eladó Izzó lakótelepen, kétszobás, 68 m2-es, 8.
emeleti, étkezős (11 m2), gardróbos, nagyerkélyes
lakás, tárolókkal. Tömbfűtéses, alacsony rezsijű, pa-
norámás, parkos környezet. Irányár: 11,6 MFt. Tel.:
06-20-494-1224

� IV. Pozsonyi úti lakótelepen, 1+2 félszobás, 56 m2-
es VII. emeleti, ablakcserés, vízórás, parkra néző, jó
állapotú, panellakás magánszeménynek eladó!
Irányár: 9,9 MFt. Tel.: 06-30-555-1478

� Újpesten a Deák Ferenc utcában, parkra néző, 1+2
félszobás, 53 m2-es, II. emeleti, vízórás, erkélyes pa-
nellakás tulajdonostól eladó. Irányár: 10,7 MFt. Tel.:
06-20-483-4413

� Újpesten 50 m2-es, másfélszobás, térre néző, log-
giás, világos konyhás, jó állapotú öröklakás eladó.
Irányár: 10,5 MFt Tel: 06-20-380-1252

� IV. Galopp utcában, Káposztásmegyeren, 8 emele-
tes ház, VIII. emeletén, 37 m2-es, egyszobás, felújí-
tott, panorámás lakás eladó. Eladási ár: 8,55 MFt.
Tel.: 369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Templom utcában, 2003-ban épült társasház-
ban, 56 m2-es, 1 + 2 félszobás, cirkófűtésű, I. emele-
ti, újszerű társasházi öröklakás 28 m2-es terasszal,
udvari gk. beállóval eladó. Eladási ár: 24,5 MFt. Tel.:
369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Árpád úton, 10 lakásos téglaépítésű, csendes
társasházban, egyedileg kialakított, kétlakásos, föld-
szinti, 71 m2-es + galériázott, duplakomfortos, gáz-
konvektoros fűtésű öröklakás nagy terasszal, kert-
használattal, pincei tárolókkal eladó. 1.sz. lakás: 51 m2

+ 46 m2 galéria, duplakomfortos, 3 szobás. 2.sz. lakás:
20 m2-es, egyszoba komfortos. Eladási ár: 25,5 MFt.
Tel.: 369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. ker. Megyer lakóparkban, III. emeleti, 77 m2-es,
3 szoba, étkezős, erkélyes (12 m2) egyedi fűtéses,
kitűnő állapotú öröklakás teremgarázsban beállóval,
tárolóval eladó. Irányár: 25,8 MFt. Tel.: 369-5214,
ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Rózsa utcában, X. emeletes panel ház V. emele-
tén, 35 m2-es, 1 + félszobás , felújított, bútorozott,
távfűtéses társasházi lakás bérbeadó. Közös költség:
4 563 Ft. Bérleti díj: 60 000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 369-
5214, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Nyár utcában, Károlyi Kórház közelében, 9 laká-
sos téglaépület magasföldszintjén, 50 m2-es, 2 szo-
ba összkomfortos (egymásba nyíló szobák), felújí-
tott, cirkófűtésű, alacsony rezsijű, bútorozatlan lakás
hosszú távra bérbeadó. Bérleti díj: 65 000 Ft/hó+re-
zsi. Tel.: 369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu

� Újpesten a Madách utcában 618 m2-es telken, 96
m2-es családi ház felújított, tulajdonostól eladó.
Irányár: 47 MFt. Tel.: 06-70-293-6719

� Szent László téren, városközponthoz közel, kiváló
közlekedéssel 4. emeleti lakás eladó. 86 m2-es, 3
szobás, bővíthető, önálló fűtésű, alacsony rezsi.
Irányár: 19,9 MFt. Tel.: 06-70-317-0777

� Felújított, újpesti, IX. emeleti, 36 m2-es, 1,5 szobás
öröklakás igényesnek eladó. Tel.: 06-20-391-5546

� XIII. ker., 3-as metró vonalán, felújított téglaház
földszintjén, 45 m2-es, 2 egybenyíló szobás, ala-
csony rezsijű, gázkonvektoros fűtésű öröklakás pin-
cei tárolóval. eladó. Esetleg külön is: 27 m2-es
egyszoba komfort és 18 m2-es egyszoba komfort
nélküli lakás. Tel.: 06-20-391-5546

INGATLANT KIAD

� Kiadó Károlyi lakóparkban új, berendezett és fel-
szerelt, 47 m2-es lakás igényesnek! Ingatlanközvetí-
tők ne hívjanak! Tel.: 06-20-426-6652

� Kiadó Lőrinc utcában 45 m2-es lakás, részben bú-
torozott, saját lekerített kerttel. Igényesnek! Parko-
lás zárt udvaron! Ingatlanközvetítők nem hívjanak!
Tel.: 06-20-426-6652

� Városkapunál tégla épületben, kettő szobás, 50
m2-es parkra néző távfűtéses, bútorozatlan lakás ki-
adó kulturált hölgy vagy fiatal pár részére hosszú táv-
ra. Ár: 45 000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 06-30-202-6715

� Újpesten a Víztoronynál 2 szobás, teljesen beren-
dezett lakás április 1-től hosszú távra kiadó 60 000 Ft
+ rezsiért. Tel.: 06-20-925-2833

� Újpesten, kertvárosi családi házban, 40 m2-es, bú-
torozott, egyszoba összkomfortos, külön bejáratú la-
kás hosszabb távra 50eFt + rezsi kiadó. Tel.: 16 óra
után 06-20-915-8306 és 360-0572 telefonon.

� Megyer kertvárosi részében, 180 m2-es telken lévő,
80 m2-es családi ház kiadó. Nappali, háló, étkező, ame-
rikai konyha, fürdőszoba van. Közlekedési feltételek
jók. Bérleti díj: 100 eFt/hó. Tel.: 06-70-317-0777

� Kiadó hosszabb távra 50 m2, 1,5 szobás, gázfűté-
ses, bútorozott téglalakás 50 000 Ft/hó + rezsi + ka-
ució. Tel.: 06-20-355-9290

� Kiadó Újpesten bútorozatlan 35 m2 másfélszobás
Nyár utcai és egy 72 m2 Erzsébet utcai lakás azonnal
költözhetően magánszemélytől vagy eladók. Tel.:
06-20-349-6819

� Újpesten 60 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti, részben
bútorozott lakás kiadó 70 000 Ft+rezsiért. 3 havi ka-
ució szükséges. Tel.: 06-20-520-6690

INGATLANT CSERÉL

� Újpesti családi házra vagy lakásra cserélném
Dévaványán, gyógyfürdő, horgásztó, városközpont
közeli 130 m2-es családi házamat garázzsal, mellék-
épülettel, kennelekkel és nagy kerttel. Összkomfor-
tos, 3 fűtési lehetőség. Tel.: 06-20-530-3552

INGATLANT VESZ

� Tulajdonostól vásárolnék nem távfűtéses, jó köz-
lekedésű, polgári környezetű, csendes, nyugodt he-
lyen lévő, 1-2 szobás lakást saját célra, 3. emeletig.
Készpénzfizetéssel, reális áron, kertváros és környé-
ke előnyben. Tel.: 06-30-646-9047

BÉRLETI JOG ELADÓ
� Söröző bérleti joga eladó az Árpád úton. Tel.: 06-
30-942-8833

ÜZLETHELYISÉGET ELAD
� MOST! 10% kedvezménnyel IV. Újpest központjában
kulcsra kész üzlethelységek eladók – egyedi igény
szerinti kialakítással. Tel.: 370-2245, 06-20-515-
1308. IV. Budapest, Munkásotthon u. 14-16.

GARÁZST, GÉPKOCSI BEÁLLÓT ELAD
� MOST! IV. Újpest központjában Árpád úton gk. táro-
lók 2 MFt helyett 1,2 MFt (egyösszegű fizetés esetén),
1,5 MFt (egyéves kamatmentes részletfizetéssel). Tel.:
370-2245, 515-1308 IV. Bp., Munkásotthon u. 14-16.

� IV. kerület, Szigeti József utcában garázs bérleti
joga átadó. Fix: 300 000 Ft. Tel.: 06-30-944-2804

ÁLLÁST KÍNÁL
� Hét éve működő újpesti szépségszalonomba kere-
sek fél műszakra kozmetikus és manikűrös vállalko-
zót. Tel.: 06-70-593-9099

�Újpesti szakközépiskola általános karbantartót keres.
Több szakmai képzettséggel (pl. víz és fűtésszerelő,
festő-mázoló, lakatos stb.) előnyben. Tel.: 3696-241

ÁLLÁST KERES
� Munkájára igényes precíz megbízható nő lakás
vagy irodatakarítást vállal. Tel.:06-20-522-8602

OKTATÁS
� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vál-
lalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Tel.:
06-30-572-7416 Honlapcím: www.zrob.hu

� Angol, német, olasz nyelvtanítás korrepetálás,
érettségire, általános és gazdasági nyelvvizsgára fel-
készítés. Egyéni tematikával. Tel.: 06-30-448-8030

� Matematika-fizika korrepetálást vállal okleveles
villamosmérnök. Tel.: 06-20-476-3139, 370-17-59

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

� Angol nyelvet tanítok, nyelvvizsgára felkészítek
nagy gyakorlattal. Tel.: 370-4012, 06-30-463-6694

SZOLGÁLTATÁS
� 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 Bp., 1046 Nádor u. 73. Üz-
let: 369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

� LAKÁSKOZMETIKA! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉ-
TÁZÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZTÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁSSAL, BÚTORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL,
MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALA-
PÍTVA: 1971. Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépíté-
sek, előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom.
Tel.: 360-0035; 06-30-975-2315

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

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

� Stílus és érték! Parafaburkolatok, bambuszparketták,
svédpadlók, intarziák, lamináltpadlók. Teljes körű kivi-
telezéssel, segédanyagokkal. Tel.: 06-20-975-6543,
www.parkettavarazs.hu

� Elég Önnek egy gyertya a fűtéshez? Amennyiben nem:
SZIGETELJEN! Teljes körű kivitelezés anyagokkal, tanács-
adással. Tel.: 06-20-975-6543, www.szigetelesprofi.hu

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák felújítása és
egyedi bútorok készítése, ingyenes felméréssel. Tel.:
250-5518, 06-20-318-8409

VEGYES
� Eladó Praktica B100 fényképezőkép, teleobjektív,
2 x (kétszerező) objektív. Vaku 30-as, Videoton hifi
komplett. Vennék kis bioptron lámpához színelőtéte-
ket. Tel.: 369-2214, Kárpáti

� Útban lévő kidobásra szánt könyveit azonnal elszál-
lítom. Nem vagyok kereskedő! Tel: 06-20-956-4084

� 80x80-as, bézs színű zuhanyzótálca kabinnal,
csapteleppel, bézs német porcelán mosdókagylóval,
Kludi csapteleppel és szerelvényeivel, valamint fehér
porcelán mosdó csapteleppel és szerelvényeivel, és
bidé, kompletten, kifogástalan állapotban eladó. Al-
só lefolyású wc csészét adok ajándékba hozzá. Irány-
ár: 29 000 Ft. Tel.: 06-30-605-7038

� Segítek a tavaszi nagytakarításban, felesleges ka-
catok kiselejtezésében vagy kertje ápolásában. Kö-
zépkorú leinformálható hölgy. Tel.: 06-70-614-3421

EGÉSZSÉG

� Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezonanciás
kezeléssel 7000,-Ft, Újpesten a Görgey u-i nagy SZTK-
ban, és több SZTK-ban. Bejelentkezés: 06-70-271-
9867

TÁRSKERESŐ

� 165/59/44 éves elvált (1 gyermek), diplomás nő
komoly kapcsolatot, társat keres. e-mail: valenti-
na_bp@vipmail.hu

� 178/65/33 éves leszázalékolt fiatalember keresi
egy független, szerény, szintén magányos leány is-
meretségét tartós kapcsolatra. Választ „Újpesti fiú”
jeligére 1325 Budapest, Pf. 196. kérek. Jelentkezni
lehet: 06-30-260-1518 (18 óra után)

RÉGISÉG

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

BÚTOR

� 4 db-os szekrénysor, 3 db-os, szekrénysor, 2 db
fotel, 4 db-os koloniál ülőgarnitúra eladó. Tel.: 369-
7898, este

� Kanapét, rekamiét, kihúzható, ágyneműtartósat,
2-3 személyes vásárolnék. Jót keresek, reális áron.
Tel: 06-30-318-9376

UTAZÁS

Húsvéti csokivásár 03.28., 6200 Ft; Húsvét Erdélyben
04.10-13., 54 900 Ft; Gyereknap a Schönbrunni állat-
kertben 05.31., 6 900Ft; Izrael 04.01., 229 900Ft + ill.;
Jordánia 04.12., 219 800 Ft + ill. B.B.TOURS, Pataki
Edit, 413-1874

ÜDÜLÉS

� Akció! Balatonföldvári, vízközeli nyaralómat és
apartmanomat berendezve, szép állapotban, kocsi-
beállási lehetőséggel (tv, hűtő,stb.) 2009.05.15-ig
tavalyi kedvezményes áron kiadom. 2400Ft/fő + IFA
Tel.: 06-30-293-3077

GYÁSZJELENTÉS

� Fájdalommal tudatjuk, hogy Légrádi Győzőné (Ke-
resztes Anna) életének 79. évében, 2009. február 5-
én, Légrádi Győző életének 80. évében, 2009. márci-
us 11-én elhunyt. A gyászoló család

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:
Hétfőn és szerdán 10–17 óráig, 

pénteken 10–12 óráig.

IV. Árpád út 16., tel.: 380-4920

Lakossági apróhirdetés 

1000 Ft (áfával)

12
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

A BUDAPEST IV. KERÜLET, VÉCSEY UTCA 120. SZÁM ALATTI 

MŰEMLÉKILEG VÉDETT INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA 

FELHÍVÁS
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2001.

(V.3.) számú rendelete alapján ebben az évben is sor kerül Újpest Egészségéért Díj

adományázására.

Újpest Egészségéért Díj adományozásának célja, hogy Újpest Önkormányzat Kép-

viselő-testülete kifejezze elismerését azon személyeknek és szervezeteknek, akik

(amelyek) Újpest egészségügyében kiemelkedő szerepet töltenek be.

A díj annak a személynek vagy szervezetnek adományozható, aki (amely) az

egészségügyi területen újpesti lakosok egészségéért végzett magas színvonalú, ki-

emelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Új-

pest egészségügyének fejlesztéséhez. A Díj adományozására javaslatot várunk ma-

gánszemélyektől, Újpesten működő egészségügyi intézmények vezetőitől, egész-

ségügyi területen működő civil szerveződések és érdekképviseletek részéről.

A díj odaítéléséről a népjóléti alpolgármester előterjesztése alapján – az önkor-

mányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága véleményének kikérését követően – a

képviselő-testület dönt. A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatla-

pon lehet benyújtani 2009. április 24-ig Nagy István alpolgármester titkárságára.

(Bp., IV., István út 11.) 

Az adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal mindkét ügyfélszolgálati irodájában

(városközpontban: István út 15. és Káposztásmegyeren: Hajló u. 42-44), ahol a díj

odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

– NAGY ISTVÁN alpolgármester

A pályázat kiírására Újpest Önkormány-

zat Gazdasági Bizottságának 35/2009

(III.17.) számú határozata, és a

26/2004. (X. 7.) számú rendelet (a to-

vábbiakban: Rendelet) alapján kerül sor.

1. A pályázat célja és jellege:

1.1. A pályázat célja a Budapest Fővá-

ros Újpest Önkormányzat tulajdoná-

ban lévő Budapest IV. kerület, Vécsey

utca 120. szám alatti ingatlan bérbe-

adása a pályázati hirdetményben, va-

lamint a pályázati dokumentációban

meghatározott feltételekkel.

1.2. A pályázat nyílt, a Rendelet 16. §

(3) bekezdése esetén többfordulós.

A pályázó névaláírásával pályázhat.

1.3. Pályázatot benyújthat bármely

cselekvőképes magánszemély, jogi

személy vagy jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet.

1.4. A pályázat nyertese az, aki a leg-

magasabb szerződéskötési díjra tesz

ajánlatot. 

2. Az ingatlan megnevezése:

Az ingatlan címe: Budapest, IV. ker.

Vécsey utca 120. 

Helyrajzi száma: 75084

Az ingatlan fennálló funkciója: Ó v o d a ,

oktatás

Az ingatlan műemléki védettsége: Mű-

emlékileg védett. Védési törzsszám:

15303

Telek területe: 2146 m2

Szintek száma: 2

Pinceszint hasznos nettó alapterülete:

38 m2

Földszint hasznos nettó alapterülete:

347 m2

Összes nettó alapterület: 385 m2

Az ingatlan műszaki állapota: felújítandó

Az ingatlant intézményi célra lehet

bérbe venni.

3. A bérbeadás időtartama: 10 év.

4 A pályáztatás alapjául szolgáló induló

szerződéskötési díj összege: 6420 forint

5. A letétbe helyezendő pályázati díj

összege: 500 000 forint 

6. A helyiség megtekintésének felté-

telei: A kiíró 2009. március 31-én, 10

órakor biztosítja a pályázók részére az

ingatlan megtekintését.

7. Az ingatlant érintő egyéb lényeges

körülmények: A telek és felépítmény

együtt kerül bérbeadásra. A telken ta-

lálható melléképületben lévő szolgálati

lakás nem képezi a bérbeadás tárgyát.

8. A pályázat tartalma, benyújtásának

határideje, helye és módja:

A pályázatot tartalmazó, zárt borítékba

elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, székhelyét (lak-

címét), levelezési címet, képviselője

nevét és telefonszámát;

b) a megpályázott ingatlan pontos cí-

mét és a pályázati kiírásban esetlegesen

feltűntetett egyéb azonosító adatait;

c) a pályázó által megfizetni vállalt

szerződéskötési díj összegét;

d) a pályázó által a helyiségben végez-

ni kívánt tevékenység megjelölését;

e) a pályázó cégszerű aláírását;

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. április 10., 10 óra

A pályázat benyújtásának helye: Bu-

dapest Főváros IV. kerület Újpest Ön-

kormányzat Polgármesteri Hivatal al-

jegyzői titkárság (1042 Budapest, Ist-

ván út 14. II. emelet 67. szoba).

9. A részletes pályázati kiírás megtekin-

tésének és beszerzésének helye, módja,

ideje és költsége:

A részletes pályázati kiírási dokumen-

táció a Budapest Főváros IV. ker. Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

aljegyzői titkárságán (1042 Budapest,

István út 14. II. emelet 67. szoba) vált-

ható ki 2009. március 19. napjától a

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási

ideje alatt, a pályázat leadásának ha-

tárnapján 10 óráig, valamint megte-

kinthető a www.ujpest.hu címen.

TAVASZI SPORTPARTY
Újpest Önkormányzata sportnapra és

főzőversenyre hív minden kedves ér-

deklődőt!

A sportparty helyszíne: Újpest,Tábor u.

24. (az Önkormányzat Ifjúsági Sportte-

lepe) Időpontja: 2009. április 25.

(szombat) 10 órától

A sportparty programja:

Labdarúgó torna: felnőtt női és férfi

csapatok részére. Játékforma: 5+1 fő 

(+ 4 fő tartalék). Lebonyolítási forma: a

helyszínen lesz ismertetve (a résztvevő

csapatok számától függően). A torna

tervezett befejezési ideje: kb 14 óra.

Parkröplabda torna: Résztvevők: 4 fős

vegyes csapatok, 2 fő lány + 2 fő fiú 

(+ 2 fő tartalék) – korosztályi megkötés

nélkül. (Egy időben legalább 2 fő lány

legyen a pályán!)

Floorball torna: Résztvevők: 3-4 fős ve-

gyes csapatok. – korosztályi megkötés

nélkül. Lebonyolítási forma: a helyszí-

nen lesz ismertetve (a résztvevő csapa-

tok számától függően). 

ÚJDONSÁG!! Terep-tájékozódási verseny :

– minden korosztály számára. Többpró-

ba – fizikai, ügyességi és szellemi pró-

bák (lengőteke, lövészet, darts, fekve-

nyomás, sport-totó, stb).

Főzőverseny: Készítsd el a legjobb papri-

kás krumplit! Amit mi biztosítunk:

tűzrakóhely, tüzifa, asztal, pad, szalonna,

burgonya, hagyma, a főzéshez szükséges

víz. A felsoroltakon kívül a főzéshez

szükséges további eszközöket és alap-

anyagokat mindenki hozza magával. A

főzőversenyre az első 20 jelentkező csa-

pat nevezését tudjuk elfogadni. Zsűrizés

és eredményhirdetés 13 és 14 óra között.

Labdarúgás, parkröplabda és floorball

versenyeinkre valamint a főzőverseny-

re előzetesen kell jelentkezni az önkor-

mányzati Sportiroda 231-3176 tele-

fon-számán, vagy a sport@ujpest.hu e-

mail címen 2009. április 22-én (szer-

dán) 17 óráig.

Mindenkit szeretettel vár

Újpest Önkormányzata

IFJÚSÁGI KORMÁNYOSKÉPZŐ
TANFOLYAM
Az Újpesti Hajós Klub 2009. március 29-

június 15. között ismét megrendezi a tú-

rakenu kormányosképző tanfolyamot. A

képzésre azok jelentkezhetnek, akik 10

évesek elmúltak és legalább 1000 métert

tudnak egyfolytában úszni. A képzés

helyszíne: Bp., IV. kerület Üdülő sor 7/a, a

hajós klub vízi telepe. A vízi telepen kez-

dődő események mindenki számára in-

gyenesek. Jelentkezés Varga Jánosnál,

telefonon: 0630-3270-990 vagy e-mail-

en: hajosklub@invitel.hu, folyamatosan.

A vonatkozó jogszabály előírja, hogy

azok lehetnek 16. életévük betöltése

után önálló csónakvezetők akik: tudnak

úszni, ismerik a vízi közlekedés szabá-

lyait (vízi KRESZ), képesek a csónak

irányítására és ismerik mindazon vízte-

rületek sajátosságait, amelyen éppen

csónakjukat vezetik. A tanfolyam részt-

vevői a fenti ismereteket sajátíthatják

el ezen a képzésen, kivéve az úszást. Az

Újpesti Hajós Klubnál megvan a lehető-

ség, hogy amire a gyerekek betöltik a

16. életévüket minden ismeretet meg-

tanuljanak, és kellő gyakorlatot szerez-

zenek az önálló csónakvezetéshez.

A tanfolyam befejezése után június 16-

28. között gyakorló vízi túra lesz. Itt lehet

hasznosítanii a tanfolyamon tanultakat,

illetve itt lehet megismerni egy kalandos

táborozás keretében az Esztergom-

Mohács közötti vízterület sajátosságait.

A tanfolyam helyszínei és időpontjai:

Március 29., vasárnap, találkozó a vízi

telepen 8.30-kor, befejezés 12 órakor.

Április 19., vasárnap, találkozó a vízi te-

lepen 8.30-kor befejezés 14 órakor 

Május 10., vasárnap, találkozó a vízi te-

lepen 8.30-kor, befejezés 16 órakor. 

Május 24. vasárnap, találkozó Nagyma-

roson a révátkelésnél 9 órakor, befeje-

zés a vízi telepen 17 órakor.

Május 22-23-24. Ifjúsági vízi túrázó ta-

lálkozó Százhalombattán.

Június 5-6-7. Ifjúsági Dunakanyar túra

Esztergom-Budapest.

Minden program nyitott, felnőttek is

részt vehetnek rajta!
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T Á R S A S H Á Z A K
közös képviseletét, 

könyvelését vállaljuk
B.I.F. BUDAPEST KFT

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

VI L L A N Y S Z E R E L É S
Családi házak, lakások teljes 

villanyszerelése. Hibaelhárítás, kap-
csolok, konektrorok, lámpák, cseréje.

Tel.: 06-20-976-3339, 951-0095.
www.airwatt.hu, airwatt@airwatt.hu

KERT, TELEK RENDEZÉS
Metszés, permetezés, fakivágás,

bozótirtás, tereprendezés, fűkaszálás,
gyeptelepítés. Kerítés, öntözőrendszer

kiépítése, térkövezés
Tel.: 06 1 786 5872, Fax.: 06 1 785 7344

Mobil: 06 70 422 9445
E-mail: mu0000@freemail.hu

TAKARÍTÁS
Irodák, intézmények, üzemek, társasházak,

magánlakások rendszeres takarítása.Szőnyeg,
kárpit, ablaktisztítás (nagytakarítás), hom-

lokzattisztítás (alpintechnikával). Alapterüle-
tek gépi tisztítása. Megbízható referenciákkal.

Tel.: 06 1 786 5872, Mobil: 06 70 422 9445
E-mail: mu0000@freemail.hu

Az arcfiatalító  plasztikai sebészeti beavatkozások hatása állítólag pár
évig tart. A magunknak kigyakorolt izmok némi karban tartással örök-
re a mieink maradnak.

HAMAROSAN ÚJ SZOLGÁLTATÁS INDUL A JÓKAI BIOCENTRUM GALÉRIÁJÁN

Mindannyian természetesnek vesszük, hogy ha elégedetlenek vagyunk az alakunk-

kal, otthon vagy a konditeremben, magunk vagy szakképzett edző segítségével vál-

toztatni tudunk rajta. Miért ne működne ez az arcunk esetében is? 

Az arcvonások, az arc állapota sok mindent elárul „viselőjéről”. Gondoljuk csak vé-

gig, hogy mennyivel szimpatikusabb számunkra egy mosolygós arc, és milyen ke-

vésbé szívesen szólítunk meg olyan valakit, akinek lefittyedő szája, szúrós tekinte-

te semmi jót nem ígér, pedig lehet, hogy ő a világ egyik legkedvesebb embere. Az

arcvonások, sajnos, emberi tulajdonságokat is sejtetnek, amelyekhez nem biztos,

hogy a lelkünk is passzol, pláne, hogy igyekszünk változni. Az arc korrekciójához

nem kell feltétlenül plasztikai sebész segítségét igénybe venni, mi magunk is ala-

kíthatjuk azt.

Az arctornáról évekkel ezelőtt már magam is sokat olvastam, sőt odáig is eljutot-

tam, hogy külföldről szakkönyvet rendeltem. Minél többet olvastam azonban róla,

rádöbbentem, hogy szakmai segítség nélkül akár ronthatok is a jelenlegi helyzete-

men, így, bár alapjáraton mégiscsak tornáztatom az arcomat, nagyon megörültem

annak a lehetőségnek, hogy itt Újpesten is indul ilyen tanfolyam. 

Természetesen fontos a bőrápolás, bőrmegújító, kozmetikai  kezelések igénybe-

vétele is, ezek azonban többnyire a bőr minőségét javítják illetve tartják karban, a

bőr alatt levő izom állagát  nem tudják a kívánt mértékben javítani. Gondoljuk csak

végig, hiába használjuk akár a legjobb minőségű testápolót is, attól nem lesz fesze-

sebb a combunkon az izom.

A szakértők azt mondják, hogy az  arctorna gyakorlása 3 hét után kezd látszani, és

három hónap kell ahhoz, hogy ezt a környezet is észrevegye. Oktatás formájában

heti 2 x 1 óra tanulás-gyakorlás szüksé-

ges ahhoz, hogy utána otthon egyedül is

jól csináljuk. Az arctorna nem szakszerű

gyakorlásával ugyanis árthatunk is ma-

gunknak; miközben egyes arcrészeket

tornáztatunk, másokat védenünk kell.

Minimum fél évig tartó  arctorna az eddigi

tapasztalatok alapján akár tíz évvel is fia-

talabbnak mutathatja tulajdonosát; a

szem, száj  és homlok körül kialakult rán-

cok megszüntethetők, és mivel a mozga-

tástól megnövekszik a bőr vérellátása, az

arcbőr is fiatalosabbá válik.

Az arctornának nemcsak szépészeti

eredményei vannak, a szemizmok edzése a beszámolók alapján az évek óta meglé-

vő látásromlást is képes javítani, sőt, mivel az esetek jelentős részében a hajas fej-

bőr mozog, a fejbőr vérellátását is javítja, így a hajképződéshez is hozzájárulhat.

KEDVES HÖLGYEIM (ÉS URAIM)! JÖJJENEK, FIATALODJUNK EGYÜTT!

A foglalkozásokat a jelentkezők időbeosztásától függően a reggeli, déli illetve az

esti időpontban is lehet tartani, így megkeressük az Önök igényének megfelelő

időpontokat. A nyolc alkalomra szóló bérlet ára 12 000 Ft, lehet egyenként is fizet-

ni 1800 Ft/alkalom áron. A foglalkozásokat szakképzett tréner végzi. Természete-

sen üdülési csekkel való, egészségpénztári kártyás fizetés is lehetséges.

– Dr. Starcz Judit (x) 

Jókai Biocentrum, IV. ker Árpád út 77.

ARCTORNA VÉGRE ÚJPESTEN IS

HirdetésHirdetés
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A BERLINI PARKBAN 
(1045 Budapest, Berlini utca 47-49) működő
raktárunkba friss nyugdíjas, részmunkaidős

cimkézőt keresünk. A jelentkező legyen:
szorgalmas, pontos és megbízható. 

Önéletrajzokat várjuk a:
fel.erzsebet@gmail.com e-mail címen.

Teljeskörű villanyszerelés 
a hibaelhárítástól 

az új hálózat kiépítéséig.
Gut Mihály

Tel.: 06-70-231-7797

MOBILTELEFON ADÁS-VÉTEL

GYORS SZERVIZ A HELYSZÍNEN! 

Tartozékok kis 

és nagykereskedelme

Tel.: 06/20/9755-815,

06/1/390-21-75

Cím: 1042 Bp., Árpád út 56., 

I. em. 22. Az udvarban!

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési 
kedvezményekkel, ingyenes 

szolgáltatásokkal
BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR

További szakképzések: eladó
(élelmiszer-és vegyiáru, lakástextil

és bútor, zöldség-gyümölcs) 
szakács, idegenvezető, 
elsősegély tanfolyam.

Jelentkezés és információ: 
06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége (1042 Bp., Árpád út 56.)

10 éves az Újpesti Futó- és Kerékpáros

fesztivál, idén ennek jegyében kerül a

program megrendezésre.

Rendezője: Budapest Főváros IV. kerület

Újpest Önkormányzata, Káposztás-

megyeri Településrészi Önkormányzat

Szervezője: Újpesti Polgármesteri Hiva-

tal Sportirodája

Időpontok: 2009. május 16., 2009. szep-

tember 26.

Helyszín: Budapest, IV. ker., Újpest,

Káposztásmegyer

Megközelíthető: Újpest központból a

220-as és a 20E jelzésű autóbusszal,

valamint a 14-es villamossal.

Gyülekezés és helyszíni nevezés: Karin-

thy Frigyes ÁMK és Babits Mihály Gim-

názium közötti füves területen.

Táv: Mini futás 1300 m – elsősorban

óvodások és kisiskolások részére.

Maxi futás: 4200 m 

Kerékpáros futam: 7000 m

Rajt-cél helye: Farkaserdő utcában a

Babits Mihály Gimnázium mellett.

Rajt időpontja: mini futás 9 órakor, ma-

xi futás 10.45 órakor, kerékpározás

11.30 órakor.

Útvonal: mini futás: Farkaserdő u. -

Óceánárok u. - Farkaserdő - Farkaserdő

u. rossz idő esetén: Farkaserdő u. - Óce-

ánárok u. - Hajló u. - Tóth Aladár u. -

Farkaserdő u. maxi futás: Farkaserdő u.

- Óceánárok u. - Megyeri út - Homoktö-

vis u. - Farkaserdő - Farkaserdő u. Rossz

idő esetén az erdő körüli útvonalon. ke-

rékpározás: Farkaserdő u. - Óceánárok

u. - Megyeri út - Homoktövis u. -

Farkaserdő u. Két kör az erdő körül.

Nevezés és részvétel: A sporteseményen

mindazok a futók és kerékpározók részt

vehetnek, akik a határidőig jelentkez-

nek, a kiírási szabályokat elfogadják,

egészségi állapotuk és kerékpárjuk

műszaki állapota lehetővé teszi az in-

dulást. A Futó- és Kerékpáros Fesztivá-

lon mindenki csak saját felelősségére

vehet részt.  A helyszínen orvosi vizsgá-

lat nincs, a rendezvény egész ideje alatt

egészségügyi ügyelet (mentő) biztosí-

tott.  Felhívjuk a Futó- és Kerékpáros

Fesztiválon résztvevők figyelmét a köz-

lekedési szabályok betartására.

Nevezés rendje: Előzetesen nevezni le-

het az újpesti Polgármesteri Hivatal

Sportirodájában Budapest IV. István út

15. fszt. 2. A csoportok csoportos neve-

zési lapon nevezhetnek. Előzetes neve-

zés határideje:  2009. május 8. és szep-

tember 18.

A verseny napján a helyszínen mindhá-

rom versenyszámra 8 órától a rajt indí-

tásáig lehet nevezni.

Nevezési díj (versenyszámonként):

Előzetes nevezés: 500 Ft/fő

Helyszíni nevezés a verseny napján

1000 Ft/fő

Minden benevezett résztvevő emblé-

mázott pólót kap. A pólók átvehetők a

nevezéskor. A távot teljesítő résztvevők

a beérkezés után frissítőt kapnak.

Díjazás: A benevezettek között értékes

tárgyjutalmakat sorsolunk ki tombola

formájában. 

A mini futáson résztvevők tombola-

sorsolása kb. 9.30 órakor, a maxi futá-

son és a kerékpározáson résztvevők

tombolasorsolása kb. 12.30 órakor lesz

a színpadon.

A kisorsolt tárgyjutalmakat csak azok

kaphatják meg, akik a rendezvény

helyszínén a sorsoláskor azt személye-

sen át tudják venni. Ha a kisorsolt sze-

mély nem jelentkezik, ugyanarra a

tárgyra új nevet sorsolunk ki.

Fődíj: egy gyermekkerékpár, illetve egy

MTB kerékpár.

2000 forint értékű ajándékutalványt

kapnak a szervezők minden 30 beneve-

zett és a versenyen résztvevő személy

után.

A rendezvényen jelen lévő szervezők

és kísérők között további 1 db. MTB ke-

rékpárt sorsolunk ki. A sorsolásban a

csoportos nevezési lapon szervezőként

és kísérőként megnevezett személyek

vesznek részt.  

A 2009. évi két eseményen, az óvodai

és iskolai gyermeklétszámhoz viszo-

nyított arányban, a legnagyobb lét-

számmal résztvevő újpesti oktatási in-

tézmények külön díjazásban (sport-

szervásárlási utalvány) részesülnek az

alábbiak szerint, a szeptemberi prog-

ram után:

Az intézményi értékelésnél a résztve-

vők létszámába csak az előzetesen be-

nevezett személyeket számítjuk bele.

Az eseményekről helyszíni riportban

beszámol az Újpest TV és az Újpesti

Napló is.

További információ a Sportiroda tele-

fonszámán: 231-3176 kapható.

I. II. III. IV.

100000 Ft. 90000 Ft. 80000 Ft. 70000 Ft.

V. VI. VII. VIII.

60000 Ft. 50000 Ft. 40000 Ft. 30000 Ft.
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A Vöröskereszt, és azon belül az Ifjúsági Vöröskereszt

szervezésében március 19-én a XV. kerületi Kontyfa utcai

iskolában 18 észak-pesti csapat elsősegélynyújtó verse-

nyen, egy nappal később az újpesti Csokonai Vitéz Mihály

12 Évfolyamos Gimnáziumban 19 csapat csecsemőgon-

dozási vetélkedőn vett részt, s mindkét rendezvényen je-

lentős számú újpesti iskola is képviseltette magát.

A rendezvények célja az, hogy – a felkészülés során

– a fiatalok megismerjék az alapvető elsősegélynyúj-

tó és csecsemőgondozási tudnivalókat.

– Nemcsak lányok, fiúk is részt vesznek a vetélke-

dőkön, és ennek mi, szervezők, nagyon örülünk, hi-

szen a jövendőbeli apáknak is fontos ismerniük az el-

sősegélynyújtás, vagy épp a csecsemőgondozás

alapjait – tájékoztatta lapunkat Bodnár Attiláné, a

Vöröskereszt IV. kerületi szervezője. – Tapasztalatunk

szerint minden alkalommal jól felkészült csapatok

versenyeznek egymással, melyben az iskolai védő-

nők, illetve a pedagógusok sokat segítenek. A csapa-

toknak elméleti és gyakorlati állomásokon kell bizo-

nyítaniuk tudásukat, a legeredményesebb verseny-

zőket pedig könyvekkel és egyéb ajándéktárgyakkal

jutalmazzuk. 

Az újpesti iskolások mindkét vetélkedőn rangos

helyen végeztek. Az elsősegélynyújtó versenyen a

Babits Mihály Gimnázium két csapata, a csecsemő-

gondozási versenyen pedig szintén egy babitsos

csapat, valamint a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-

mos Gimnázium tanulói jutottak tovább a fővárosi

döntőbe. – P. K.

Vöröskeresztes
vetélkedők

A tavalyi nagysikerű István, a király

előadás után idén újabb előadássoro-

zattal jelentkeznek a Babits Mihály

Gimnázium diákjai. Ezúttal a Dés-

Geszti-féle Dzsungel könyve című mu-

sicalt választották, áprilisban lépnek

majd a közönség elé. 

A diákok nagyon lelkesen készül-

nek, ezt erősítette meg Marton Sándor

tanár, a darab főkoordinátora is. Az új

feldolgozás szereplői közül Kocsis

Andrea a tavalyi műsorban is színpad-

ra lépett Enikő szerepében. Elmondta,

hogy az új darabot a diákok és tanárok

közösen választották ki. Augusztus vé-

gén kezdődtek az előkészületek, szep-

temberben kezdődtek a meghallgatá-

sok, amelyre várták a színész-táncos-

énekes ambícióval megáldott diákokat

és októberre össze is állt a közreműkö-

dők végleges köre. Kádár Liliána most

csatlakozott a társasághoz, a tavalyi da-

rabban még nem játszott. Azt mondja,

nagyon jól fogadták őt és a most csatla-

kozókat, s mára teljesen összeszokott a

„társulat”. Támogatták és segítik azo-

kat, akik az előző évben nem szerepel-

tek. Buzás Dóra a tánckar oszlopos tag-

ja volt már az István a király előadásban

is. Mint elmondta, minden jelentkező

kapott valamilyen szerepet, senkit sem

küldtek el. Természetesen néhányan le-

morzsolódtak az elmúlt hónapokban, ez

is inkább a rendszeres pénteki - nem-

sokára talán a plusz szombati - próbák

időigényességének köszönhető.

A negyven szereplő munkáját öt

„öregdiák”, valamint három tanár se-

gíti, négyen pedig a díszleten munkál-

kodnak. Emellett szorgos szülők és

maguk a diákok készítik a jelmezeket,

díszletet, a Varázsműhely kézműves

szakkör pedig szintén besegít a kellé-

kek előállításába. 

– Belső késztetésre jöttek a diákok

– meséli Marton Sándor. – Nincsen

például felnőtt tánckoreográfusunk,

de a diákok öntevékenységének és

kreativitásának köszönhetően ez is

megoldódik. Együtt találják ki, for-

málják a koreográfiát. Ahogy közele-

dünk az április 16-i premierhez, egyre

több próba lesz, egyre inkább igyek-

szünk csak erre koncentrálni. Van úgy,

hogy egyszerre három-négy színpa-

don próbálunk a pénteki esti összejö-

veteleken. 

Újpest Önkormányzata három elő-

adást biztosít a kerületi diákoknak in-

gyenesen. További két előadás is lesz a

szülőknek, hozzátartozóknak és a gim-

názium diákjainak. 

A tavalyi tapasztalatok alapján biz-

tosan állíthatjuk: teltházas előadáso-

kon bizonyíthatnak a Babits Mihály

Gimnázium diákjai. – T. K.

Megelevenedik a Dzsungel Könyve

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

Teltházas volt idén is az Újpesti Gyer-

mek- és Ifjúsági Házban március 7-én

megrendezett kongresszus. A laikusok-

nak, és a szakmabelieknek is újdonsá-

gokkal, érdekességekkel szolgáló egész

napos rendezvény két nagy téma köré

gyűjtötte hallgatóságát: a jövő- és az

űrkutatás állt a középpontban. 

Míg az aulában a kongresszus témá-

jához kapcsolódó, valamint a határte-

rületeket, életmódot, ezoterikus terü-

leteket érintő könyvek között válogat-

hattak az érdeklődők, addig két hely-

színen – a színházteremben és az eme-

leti előadóteremben – fizikai, csillagá-

szati, filozófiai és űrkutatással kap-

csolatos előadások váltották egymást.

A sokszínű program idén is rengeteg

érdeklődőt vonzott. A rendezvény

egyik fő témája a mostanában gyakran

felmerülő „fenntartható fejlődés” volt,

s ezen belül az előadók kitértek a kör-

nyezetvédelemre, s az energetikai

problémákra, illetve az alternatív le-

hetőségekre is. Mint minden alkalom-

mal, ezúttal is szó esett az elmúlt évek

jelentős eredményeiről, a jelen tervei-

ről, kutatásairól. A technikai fejlődés-

től kezdve a tudomány jövőjén át az

örökmozgó problematikáján, a tér-

technológia kérdésein kívül természe-

tesen az ufók témája is szóba került.

Tasi István kulturális antropológus a

darwini elméletről, Kalmár János ős-

történet-kutató az egyiptomi pirami-

sokról, Gyurcsok József a maja apoka-

lipszisről, Molnár György az örökmoz-

góról, dr. Egely György kutató-feltalá-

ló pedig a tértechnológia legújabb vív-

mányairól tájékoztatta a közönséget. 

Pusztay Sándor, a rendezvény szer-

vezője, illetve az egyik legismertebb,

hasonló témákat felölelő folyóirat fő-

szerkesztője elmondta: bár nem kevés

támadás éri ezeket a területet, illetve

a témákkal foglalkozó szakembereket,

az érdeklődők – talán épp emiatt –

egyre nyitottabbá és kíváncsibbá vál-

nak, és egyre többen vesznek részt

ehhez hasonló programon, előadás-

sorozaton is. 

A kongresszus utolsó részében át-

adták a Pax Galacticana – Colman von

Keviczky-díjat, melyet idén Kalmár

Jánosnak ítélt oda a kuratórium, vala-

mint az Ufómagazin nívódíját, melyet

a budapesti Tóth László kapott. A ren-

dezvényt, mint minden évben, idén is

a nézők kérdéseire választ adó beszél-

gető fórum zárta. – P. K.

A jövőt kutatták

FŐDÍJ A BANKPALOTÁÉRT

Az OTP Bank Fáy

András Alapítvá-

nya alkotói pályá-

zatán Szunyoghy

Viktória, újpesti

képzőművész, a Babits Mihály Gimnázi-

um egykori diákja kapta a fődíjat  Bank-

palota című pályaműve elismeréseként.

A díjat a Szépművészeti Múzeumban

megtartott  ünnepségen Dr.  Vizi E. Szil-

veszter adta át. 

A ZÖLD GALÉRIÁBAN

Kerekes György természetfotós – az Új-

pesti Gyermek és Ifjúsági Ház igazgatója –

kiállítása április 1-én 16 órakor nyílik a

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-

um Zöld Galériájában (1011 Bp., Fő u. 44-

50). A Természet(es) rajzolatok című kiál-

lítást Szabó Imre környezetvédelmi és

vízügyi miniszter nyitja meg. A látogatók

május 1-ig tekinthetik meg a kiállítást

naponta  9 és 16 óra között.



17

Tudják, hogy 10-20 000 volt keletkezhet

akkor, amikor leveszik a pulóvert? És tud-

ják, hogy egyszerű pörgetéssel is meg le-

het különböztetni egymástól a nyers és a

főtt tojást, vagy azt, hogy a nitrogén mi-

lyen hatással van egy lufira? A Karinthy

ÁMK iskolásai már tudják, hiszen ehhez

hasonló érdekességeket ismertek meg

március 6-án, egy rendhagyó fizikaórán. 

A tanóra az ELMŰ és az ÉMÁSZ által in-

dított Energia Suli iskolaprogram kere-

tében szerveződött meg, s azon belül a

Fizibusz nevet viselő program juttatta el

az élményt a gyerekekhez. Ez a "gördülő

suli" a 2007/2008-as tanévben indult,

melynek célja az volt, hogy a tudást valós

élményeken keresztül közvetítsék a gye-

rekekhez. A kezdeményezés felülmúlta a

szervezők és a két cég elképzeléseit, hi-

szen azóta már több száz iskolába eljutott

a program. S hogy mit takar a Fizibusz ki-

fejezés? Nos, egy speciális mikrobusz,

mellyel olyan demonstrációs eszközöket

és technikai felszereléseket szállítanak,

amelyek elengedhetetlenül szükségesek

egy izgalmas, rendhagyó tanóra lebo-

nyolításához. Egy biztos: ritkaságszámba

megy az a fizika- vagy épp kémiaóra,

melyen ilyen feszült figyelem, ennyi ne-

vetés, interaktivitás és aktivitás tapasz-

talható a diákok részéről. 

A Karinthy ÁMK aulájában a program

egyik munkatársa, az egykori Komjátos

(ma Pécsi Sebestyén) diák, Tóth Pál fizi-

katanár tartott előadást; őt kérdeztük a

kezdeményezés jelentőségéről, hatásáról. 

– Meglepő, hogy ilyen jelentős érdek-

lődés övezzen egy reál tárgyat.

– Tudni kell a gyerekek nyelvén be-

szélni, és tudni kell azt, hogy mivel lehet

felkelteni a tanulók érdeklődését. Ami a

kisebbeknek még nem olyan meglepő fi-

zikai törvényszerűség, azon a nagyobbak

már elcsodálkoznak, elgondolkodnak, s

ehhez mérten válogattuk meg a kísérle-

teket is. Eddig még minden alkalommal

siker övezte ezt a különleges tanórát,

amit mi inkább "tudományos show-nak"

hívunk, s reményeink szerint egy ilyen

élmény után másképp állnak majd a diá-

kok a tanuláshoz. Tapasztalat szerint a

programra hónapokkal később is emlé-

keznek a gyerekek.  

– A sikert bizonyítja, hogy az előadás

után szinte lerohanták önt a felsősök.

– Szinte minden alkalommal megkér-

dezik, hogy hogyan lehetne otthon is el-

végezniük ezeket a kísérleteket. Vannak

olyanok, amelyekre otthon is lehetőség

adódik, de a nitrogénnel végzett kísérle-

tek már nem ezek közé tartoznak. De nem

is baj. A cél inkább az, hogy a játékos,

humoros kísérletek, magyarázatok segít-

ségével egy kicsit megszerettessük és

megismertessük a reál tantárgyak alap-

jait, és természetesen az is, hogy bővít-

sük a felnövekvő generáció természettu-

dományos ismereteit.

A fizikai kísérletek mellett – a nemzet-

közi világnap kapcsán – az energiatakaré-

kosságról is szó esett. Tóth Pál tapasztala-

ta szerint a gyerekeket még meg lehet ta-

nítani arra, hogy feleslegesen ne hagyják

bekapcsolva a televíziót, ne fűtsék az ut-

cát, vagy használjanak épp energiataka-

rékos izzót. Talán, ha ez a korosztály meg-

érti ennek fontosságát, nemcsak a követ-

kező generációnak, hanem a szülőknek,

nagyszülőknek is tovább fogja adni. – P. K.

ZENEI MEGHALLGATÁS

Zenei pótmeghallgatást tartunk

március 30-án (hétfőn) 16 és 17.30

óra között, melyre szeretettel vár-

juk a leendő első osztályosokat. 

Pécsi Sebestyén Általános és

Zenetagozatos Iskola (Posta utcája,

Bp., 1041, Lőrinc u. 35-37.)

MEGHÍVÓ

2009. április 25-én 10-12 óráig a

Karinthy Frigyes Általános Művelő-

dési Központ Bölcsödéje-Óvodája

nyílt napot tart. Mindkét egysé-

günkben szeretettel várjuk leendő

bölcsödéseinket, óvodásainkat szü-

leikkel együtt egy vidám délelőttre! 

Cím: Karinthy Frigyes ÁMK (1048

Bp., Hajló  u. 2-8.)  Várunk minden-

kit: a bölcsöde és az óvoda dolgozói

NYILT NAP A VIOLA ÓVODÁBAN!

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a

Viola Óvoda 2009. április 23-án 9-

11.30-ig és 15-16.30-ig nyílt napot

tart, melyre gyermekükkel együtt

várjuk az érdeklődő szülőket. Meg-

ismerkedhetnek a leendő óvó-

nénikkel, tájékozódhatnak az óvoda

programjáról és bármilyen felmerü-

lő kérdésre válaszol az óvodavezető.

Elérhetőségeink: 1042 Budapest.,

Viola u. 11-13., www.violaovi.uw.hu, 

e-mail:violaovi@upcmail.hu, Váczi

Lajosné óvodavezető: 3-699-513

NYILT NAP A HOMOKTÖVIS ISKOLÁBAN

A Homoktövis Általános Iskola ér-

tesíti az érdeklődőket, hogy ha-

gyományos elsősváró nyitott isko-

lás rendezvényét április 4-én,

szombaton tartja.

Program: 9.00-10.00: Leendő isko-

lások és szüleik fogadása, foglal-

kozások, tájékoztató, tanítók be-

mutatkozása. 10.00-13.00: Iskolai

program az itt tanuló diákoknak,

amelybe az ovisok is bekapcsolód-

hatnak: kézműves foglalkozások,

focibajnokság, tombola. Minden

érdeklődőt szeretettel várunk!

Tudományos show a Karinthy-ban

Idén március 20-án tartották a Bajza Jó-

zsef Általános Iskola „Tudós nap” címet

viselő rendezvényét. Kezdetben pedagó-

gusok, később már szülők, és egykori ta-

nulók, tavaly óta pedig a jelenlegi diá-

kok is tartanak tudományos, és egyéb iz-

galmas előadást a gyerekeknek. 

– A rendezvényünk egyre sikeresebb,

idén már húsz tanuló vállalta, hogy negy-

venöt percben egy-egy témáról kiselő-

adást tart, mely az információk átadása

mellett jelentős közösségteremtő ha-

tással is bír – tudtuk meg az igazgatónő-

től, Kohodné Tóth Andreától –, hiszen

egy-egy „tanórára” különböző korú

gyerekek látogatnak el, kit éppen me-

lyik előadás érdekel. A rengeteg izgal-

mas előadás meghívott előadóinkat és

tanulóinkat dicséri, nekünk, pedagógu-

soknak a szervezői és a felkészítő szerep

jut. A legtöbb előadás felkelti a gyere-

kek kíváncsiságát, a fiatal előadók pe-

dig tapasztalatot szereznek arról, hogy

kell egy 30-40 fős közönség figyelmét

hosszú távon lekötni. 

A „bajzás” diákok idén megtudhatták

többek között, hogy alakult a XX. század

divattörténete, milyen sport a lovaspó-

ló, hogyan működnek a kerékpárok;

megismerhették a hüllők, madarak éle-

tét, egy régi diák jóvoltából az autóver-

senyzés területére is bepillantást nyer-

hettek. Megismerkedhetettek az ötvös-

mesterséggel, a mobil ultrahang mód-

szerével, a kerékpáros közlekedéssel,

valamint az internetes bűnözéssel is. 

– P. K.

MI, A DEÁK OVI-BAN ÍGY ÜNNEPELJÜK 

A „VÍZ VILÁGNAPJÁT”.

A Víz világnapja március 22-én van. Ezt

1993-tól tartják világszerte. E naptól a Föld

napjáig, tehát április 22-éig tartó idősza-

kot 1994-ben nevezték hazánkban először

környezet- és természetvédelmi hónapnak.

A zöld mozgalmak, az oktatási és közműve-

lődési intézmények évről-évre növekvő

számban kapcsolódnak az ünneplőkhöz.

Mi a DEÁK OVI-ban is igyekszünk kü-

lönböző változatos tevékenységeket

biztosítani a gyerekek számára. A sok-

oldalú tapasztalatszerzés (megfigyelé-

sek, vizsgálódások, gyűjtögetések, ze-

nei és irodalmi anyagok válogatása stb)

mellett a kirándulásaink helyszínei is

valamiképpen kapcsolódnak a vízhez.

Például: A középső- és nagycsoporto-

sokkal az állatkertbe mentünk, ahol a

vizes élőhelyek állatait és növényeit is

megfigyeltük. Ebben az időszakban két

hétvégi „bakancsos túra” is szervező-

dik. Az elsőn a Szemlő-hegyi és a Pál-

völgyi barlangokba látogattunk el. A

következő hétvégén pedig a Hajógyári-

szigetre megyünk, ahol a vízparton és a

sziget tisztásain a szülők gyermekeik-

kel együtt kapcsolódhatnak be a külön-

böző játékokba. De lesz közös mesélés,

találós kérdés fejtő verseny is.

Az óvodánkban nagyon büszkék va-

gyunk arra, hogy minden évben megkér-

jük a szülőket, hulladékból készítsenek

valamilyen vízi közlekedési eszközt. Apu-

kák, anyukák gyermekeikkel közösen

barkácsolnak, gondolkodnak azon, hogy

valami különleges hajót, tutajt, csónakot,

vitorlást készítsenek. A kész alkotások

óvodánk folyosóit, öltözőit díszítik, az

ezekről készült képek a honlapunkon

meg is tekinthetőek. 

Az a célunk a gazdag programsoro-

zattal, hogy a gyerekek és családjuk fi-

gyelmét felhívjuk a víz fontosságára,

hogy felelősségteljesebben, okosan

használjuk azt, tanuljuk meg hogyan

kell vigyázni értékeinkre.

Tudósképző
a Bajzában 

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  6 .  S Z Á M
OktatásOktatás



FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony

Sándor Gyula; Rádi Attila önkormány-
zati képviselők április 6-án hétfőn 17-
18-óráig tartanak fogadóórát.
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út
56.) Tel.: 369-09-05. Bartók Béla ápri-
lis 7-én kedden 18-19 óráig; Koronka
Lajos április 9-én csütörtökön 17-18
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-
05. Nagy István április 7-én kedden
16-17 óráig  tart fogadóórát.
Helyszín:1042 Budapest, István út 11.
Daróczi Lajos önkormányzati képviselő
április 13-án hétfőn 15-17 óráig tart
fogadóórát, Wintermantel Zsolt önkor-
mányzati képviselő április 15-én szer-
dán 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Buda-
pest, Árpád út 56.) Tel: 369-09-05. Dr.
Hollósi Antal április14-én kedden 18-
19 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
Megyeri u. 20. Általános Iskola

www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidelitas
szeretettel vár minden

kedves érdeklődőt Magyarság-tudat
DVD estjére, ahol 2009. április 10-én
pénteken 18 órai kezdettel „A mag-
yarság szentjei” című dokumentum-
film-sorozat  II. része (Szent Erzsébet
és Szent Margit) kerül vetítésére. 
Helyszín: Fidesz iroda (1042 Budapest,
Árpád út 56.) 

Szalma Botond önkormányzati
képviselő fogadóórája minden
hónap első hétfőjén 18-19

óráig. Helyszín: KDNP helyiség, Temp-
lom u. 4.

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖ-
VETSÉGE ÚJPESTI SZERVEZET

Boruzs András frakcióvezető, egyéni
képviselő (15. választókerület: Me-
gyer-Székesdűlő) Tel.: 232-1501, e-
mail: boruzsa@ujpest.hu. Fogadóóra:
Megyeri Úti Általános Iskola, minden
hónap első hétfőjén 16.30-17.30
Kovács Sándor listás képviselő fogadó-
órája: Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap első hétfőjén 16.30-17.30

www.szdszujpest.hu
Kedden és csütörtökön 16-19 óráig sze-
mélyesen is várunk minden érdeklődőt.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és
kedves családját április 2-án

(csütörtökön) 17 órakor kezdődő
Teadélutánra – egy rendhagyó foga-
dóórára –, melynek helyszíne: KFMK
Közösségi Ház (Káposztásmegyer, Ló-
verseny tér 6.) Jöjjön el egy kötetlen,
baráti beszélgetésre! 

Csizmár Gábor
országgyűlési képviselő

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

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE

Április 4., 9-13 óra. Kisgyermekes csalá-

doknak lehetőséget biztosítunk a már

használaton kívüli, de jó minőségű ruhák

és egyéb kiegészítők eladására, illetve

megvételére. Belépő vásárlóknak: 250 Ft

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ

Április 5., 10 óra. A 100 Folk Celsius kon-

certje A műsort az együttes elmúlt har-

minchárom évben megjelent lemezeiből

állította össze. Jegy ára: 1700 Ft. Jegyek

válthatók az információs pultnál.

CSEREBERE 

Április 7. , 17-18 óra. Kindertojás játé-

kot gyűjtő gyermekeket és felnőtteket

várunk. Természetesen minden egyéb

(matricák, képregények, képeslapok,

szalvéták, CD-k) cseréjére is sor kerül-

het. Belépő: 300 Ft

HÚSVÉTI KÉZMŰVES

Április 9., 10-13 óra. Az iskolai szünet

első napján mindenkit várunk egy hús-

véti kézműves foglalkozásra, ahol a

gyermekek, felnőttek húsvéti díszeket

készíthetnek. Belépő: 300 Ft

RÜGYFAKADÁS

Áprilisban a napközis tábor parkjában ta-

vaszi környezetismereti sétára várjuk az

alsó tagozatos osztályokat. A programra

előzetes jelentkezés szükséges a 231-

7084-es telefonszámon Trencsényi Edit-

nél, 8-13 óra között.

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS ISKOLAI 

CSOPORTOKNAK

Április 2., 3., 7., 8.,  14 óra. Belépő: 300

Ft/fő. A programokon az előzetesen je-

lentkezett csoportok vesznek részt.

LATIN TÁNCTANFOLYAM

Latin tánctanfolyamot hirdet kezdőknek

április elsejei kezdéssel a Földházi Tánc-

iskola és az ÚTSE. A tanfolyam színhelye

az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház. A

nyolc alkalommal megtartandó, egy órás

tanfolyam díja: 6000 forint. Beiratkozás:

április elsején, a 18 órakor kezdődő tan-

folyamon, illetve a későbbiek során. Bő-

vebb információ: 231-7070, 06-20-

911-4527, www.utse.atw.hu

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA

Kontraszt - Nagy Dániel fotós kiállítása

Április 5-19. Megnyitó: április 5., 17

óra. A kiállítást megnyitja Pándi Titusz

fotóművész. Megtekinthető naponta 9-

18 óra között (hétvégén is).

CHOPIN-KONCERT A VÁROSHÁZÁN

Április 18-án  a Városháza Dísztermében

18 órai kezdettel Chopin-koncertet tar-

tunk. Minden érdeklődőt szeretettel vár

a  Lengyel Kisebbségi Önkormányzat.

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ

Március 28. szombat 10-12 óráig

MiaManó Színház: Tapsi Füles, a varázs-

latos húsvéti nyúl című előadása.

7 éve működő családi programunkra to-

vábbra is szeretettel várjuk a gyerme-

keket, szüleiket és nagyszüleiket. Az

előadások után játszóházat tartunk. Be-

lépő az előadásokra: 800 Ft/fő, két éves

kor alatt a belépés ingyenes. Helyszín:

KFÁMK Közösségi Ház

SZEDERINDA - APRÓK TÁNCHÁZA

Április 4., szombat, 17-18.30 óráig

Moldvai népdalokat, böjti játékokat:

kapuzás, bújós, vonulós és párválasztá-

si játékokat, táncokat sajátíthatnak el a

résztvevők. A zenét a Csobán zenekar

szolgáltatja. A táncházat Prekler Kata

vezeti. Belépődíj: 500 Ft/fő, két éves

kor alatt a belépés díjtalan. Helyszín:

KFÁMK Közösségi Ház

ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ – MIT ÜZENNEK

A CSILLAGOK?

Április 9., csütörtök 19 óra

Vendégünk a sinológus P. Szabó József

és az asztrológus Égető Szabó János. 

Érdekli Önt Kína történelme? Szeretne

izgalmas, érdekes beszámolót Tibetről,

és a kínai kultúráról? Jöjjön el és kér-

dezzen! Tanácsot kaphat a kínai és a

nyugati horoszkóp segítségével! Való-

ban lehet látni és láttatni a jövőt? Mi az,

ami csalás és mi az igazság?

A helyszínen színes filmvetítés, könyv-

vásárlási lehetőség dedikálással, vetél-

kedő ajándékokkal várja az érdeklődőket.

Lehetőség nyílik személyes és részletes

horoszkóp vásárlására. Belépő: 500 Ft/fő.

Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

ZENÉS, TÁNCOS NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN

Április 2., csütörtök 16-18 óráig

Közreműködik: Boldizsár Endre. Szere-

tettel várunk minden zenét szerető

nyugdíjast, ill. azokat, akik kellemesen

szeretnének eltölteni egy délutánt. A

belépés díjtalan! Helyszín: KFÁMK Kö-

zösségi Ház

TAVASZI SZÜNET

Április 9., csütörtök 10-12 óráig

Üvegtojás-festés és textiltojás készí-

tés. Díja: 500 Ft/db. Helyszín: KFÁMK

Főépület

AGYKONTROLL TANFOLYAM GYEREKEKNEK

Alsós és felsős gyerekek részére ajánl-

juk. 7-10 éveseknek: április 4, 10. Díj:

18.000 Ft/fő, testvérkedvezmény: 3500

Ft/fő. Oktató: Magda Katalin. Jelentke-

zés: Papp Zsuzsánál a 380-6163-as te-

lefonszámon. Helyszín: KFÁMK Főépület

KIÁLLÍTÁS

„Nem az én világom” című fotópályázat

pályamunkáiból válogatott kiállítás lát-

ható a KFÁMK Galériájában 2009. április

7.-április 26. között. Helyszín: KFÁMK

Emeleti Galéria

www.karinthyamk.sulinet.hu

HAGYOMÁNYTEREMTŐ GÁLA A TESI SULIBAN

Azok a kedves szülők, diákok, akik már

több éve figyelemmel kísérik pedagógiai

munkánkat, nagyon jól tudják, hogy – a

tanulás mellett – mindig is kiemelten fon-

tos feladatunknak tekintettük a tartalmas

szabadidős tevékenységek szervezését,

ezen belül a hagyományok ápolását, újak-

kal való bővítését. Idén egy nagyszabású

rendezvény, a művészeti gála hagyo-

mányteremtő ötlete merült fel, melyet

óriási sikerrel valósítottunk meg március

7-én az Ady Endre Művelődési Központ

színháztermében, mely zsúfolásig megtelt

szülőkkel, rokonokkal, volt diákjainkkal,

akik nagy-nagy izgalommal és érdeklő-

déssel várták gyermekeik szereplését, fel-

lépését. Nemcsak a szülők, hanem mi pe-

dagógusok is izgultunk az előadás sikeré-

ért, hiszen ilyen nagyszabású, az iskola

valamennyi tanulóját megmozgató prog-

ram nagyon nagy előkészítő munkát, pon-

tos szervezést igényelt tőlünk. Jóleső vá-

rakozással tekintettünk a délelőttre.

19 csoport két előadás keretében adta

elő színvonalas műsorszámát. Láthattunk

zenés-táncos produkciókat, prózai elő-

adásokat, zsonglőröket, cirkuszi mutatvá-

nyokat, elhangzottak musical részletek,

angol dalok, egyéb jelenetek. Minden fel-

lépő kiváló teljesítményt nyújtott és nagy

sikert aratott, különösen a délelőttöt záró

7. b osztályos fiúk és lányok, valamint

osztályfőnökük kán-kán produkciója.

A szülők, a gyerekek köszönete, hálája,

kérése megerősít bennünket abban, hogy

érdemes jövőre is folytatnunk, új hagyo-

mányt teremtve. A gála egyben jóté-

konysági rendezvény is volt, az iskola

alapítványa számlájára befolyt összeget

iskolánk informatikai eszközfejlesztésre

fordítja. Köszönet az Ady Endre Művelő-

dési Központnak a helyszín biztosításá-

ért, együttműködéséért.

– DEDICS JÁNOSNÉ, pedagógus

PROGRAMOK

2009.  március  27.
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KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Kedves Örökifjú Barátunk!
A „Mi itt vagyunk!” nyugdíjas

„Ki mit tud?" Pódium képzőművésze-
ti kategóriájába nevezett alkotók
műveinek kiállítása 2009. április 6-
10. között a Polgár Centrum galériá-
ján (IV. Árpád út 66.) hétfőtől csütör-
tökig 10-16 óra, pénteken 10-14 óra
között  tekinthető meg. 

A kiállítás legszebb darabjait sza-
vazatuk alapján Önök választhatják
ki, ezért részvételükre és szavazatuk-
ra számítunk! A kiállítás nyilvános,
minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Csizmár Gábor, Kiss Péter
országgyűlési képviselők

A Baloldali Baráti Kör sok szeretettel
vár mindenkit Táncklubjába, ahol élő
zenei kísérettel kedveskedünk ven-
dégeinknek. Időpont: 2009. április 9-
én 15 órától-17 óráig. Helyszín: Új-
pest, 1046 Nádor u. 1. A rendezvény
Ingyenes!

Az MSZP Újpesti Szervezetének Nőta-
gozata ismételten ételosztás szervez.
Időpont: 2009. április 10., 11 óra.
Helyszín: Újpest, Árpád út és Kassai
u. sarok.

A Szociáldemokrata Akadémia szere-
tettel vár mindenkit az Európai Parla-
menti választásokról szóló beszélge-
tésére. Időpont: 2009. április 9., 18
óra. Helyszín: Polgárcentrum, Árpád
út 66. Vendég: Hegyi Gyula.

Az Újpesti Societas szeretettel vár
mindenkit Húsvéti készülődés című
kézműves foglalkozására. Időpont:
2009. április 10., 16 óra. Helyszín:
Újpest, Nádor u. 1.

A Magyar Szocialista Párt Locsolóbált
szervez 2009. április 15-én, 17 órától,
illetve műsoros gyermekprogramot
2009. április 20. 16 órától. Szeretet-
tel várunk minden kedves vendéget!
A jegyek átvehetők a Nádor u. 1 szám
alatt, 2009. április 8-tól hétközna-
ponként 14 órától-17 óráig. A ren-
dezvény ingyenes!

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.).
Ingyenes jogi tanácsadást tart Dr.
Csiki-Szász Elemér ügyvéd – előzetes
bejelentkezés alapján – kéthetente
hétfőn. Információ és bejelentkezés
a 369-4205 telefonszámon hétköz-
nap 12.00-18.00-ig.

ALPOLGÁRMESTEREK  FOGADÓÓRÁI
• Belán Beatrix előzetes bejelentke-
zés alapján a 231-3169 és a 231-
3130-as telefonszámokon.
• Dr. Trippon Norbert előzetes beje-
lentkezés alapján a 231-3163 tele-
fonszámon.

Pártok, CivilPártok, Civil
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2009. ÁPRILIS 10., 19 ÓRA

ÁPRILIS 11., 19 ÓRA 

GÖRGEY GÁBOR:

KOMÁMASSZONY, HOL A STUKKER?

Komédia két részben

A Turay Ida Színház  vendégjátéka – a

Soproni Petőfi Színházzal közös produkció

Szereposztás:

Márton KONCZ GÁBOR
Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes Művész

Cuki Úr NEMCSÁK KÁROLY
Jászai-díjas

K. Müller MIKÓ ISTVÁN
Jászai-díjas

Kiss VICZIÁN OTTÓ

Méltóságos GYŐRI PÉTER

Játéktér: Huszti Péter 

Jelmez: Gyarmathy Ágnes

Szcenika: Krsztovics Sándor 

Játékmester: Tatár Eszter Jászai-díjas

Súgó, ügyelő: Szabó Anikó

Rendező: HUSZTI PÉTER
Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész

Egy ablak nélküli bezárt helyiségben öt

férfit, öt társadalmi prototípust ismerhe-

tünk meg. Cuki, a sötét betörőfigura,

Méltóságos, az ódon eleganciájú úr, K.

Müller, a kövérkés kispolgár, Kiss, a

szemüveges intellektuel és Márton, a vi-

déki nép egyszerű fia. Amikor felmegy a

függöny, Cuki kezében a „stukker”, ami a

darab során körbejár. A recept egyszerű:

akinél a fegyver, azé a hatalom.  Termé-

szetesen mindannyian ki akarnak jutni,

kivéve azt, akinél éppen a revolver van.

Vajon meddig tart ez a groteszk lélektani

játék, a hatalombirtoklás és az egymás-

rautaltság abszurd komédiája? Vajon ki

tudnak-e törni az elzártságból? Vajon el-

sül-e a stukker?

Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron válthatók

az Ady Endre Művelődési Központ pénztá-

ránál elővételben (IV., Tavasz u. 4.), vala-

mint az előadás előtt, a helyszínen

AZ ADORATE VEGYESKAR

zeneszerető, kottaolvasó jelentkezőket

vár, akik szívesen énekelnének egy

dinamikusan fejlődő amatőr kórusban.

Próbák: szombat 9.00-12.00

Ady Endre Művelődési Központ, Galéria

terem. www.adorate.eoldal.hu

2009. MÁRCIUS 29., 11 ÓRA

A MAGYAR NÉPZENE ÉS KOMOLYZENE

KÜLÖNLEGES KAPCSOLATA 

Kamarazenei sorozat

Közreműködnek: Eckhart Gábor – zon-

gora; Fejérvári Zsolt – népi bőgő; Kádár

István – hegedű; Kertész György – gor-

donka; Szabó András – háromhúrú brácsa;

Konferál: Eckhart Gábor. A program: 

– Haydn: 24. D-dúr zongorás trió; –

Haydn: 25. G-dúr (ungarese – magya-

ros) zongorás trió; – Haydn: Zingerese –

Népzene. Helyszín: Mozi terem. 

A belépés ingyenes!

2009. ÁPRILIS 9., 18 ÓRA

OPERA PORTRÉK

„HÁZY ERZSÉBET NYOMÁN”

Fellépő művészek

Ardó Mária – szoprán

Clementis Tamás – basszus

Zongorán közreműködik és a műsort

vezeti: Köteles Géza

Műsor: Mozart: Figaro házassága 

– Susanna és a gróf duettje

Mozart: Figaro házassága – A gróf áriája

Mozart: Don Giovanni – Donna Anna áriája

Mozart: Figaro házassága – Figaro áriája

Donizetti: Lucrezia Borgia 

– Lucrezia áriája

Verdi: Ernani – Don Silva áriája

Verdi: Álarcosbál – Amelia áriája

Mozart: Don Giovanni 

– Don Giovanni-Zerlina duettje

A belépés ingyenes!

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ

(Bp., IV. Tavasz u. 4.) Mozi terem

Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Tár-

saskör minden hónap első keddjén 15

órakor szeretettel várja tagjait és ven-

dégeit zenés-dalos összejöveteleikre.

ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB

Heti 1x2 órában, keddenként 

17-19 óráig. Részvételi díj: 4000Ft/hó.

Folyamatos bekapcsolódási lehetőség.

Információ: 231-6000, nyarii@adymk.hu

Újpesti Kamaraszínház • IV., Árpád út 66.

2009. ÁPRILIS 21-ÉN, 19 ÓRAKOR

VERSPÓDIUM 

SZAKONYI-GYURKOVICS: SZERETŐK

vallomás a szerelemről

INCZE ILDIKÓ ÖNÁLLÓ ESTJE

Bevezeti: Szakonyi Károly

Lehet-e meghátrálni a fellobbanó szere-

lem elől? Nem végzetszerű-e a találko-

zás egy nyári estén valamely társaság-

ban nő és férfi között? – Egy asszonyi

sorsot követhetünk végig az előadásban.

Jegyek 500 Ft-os árban kaphatók a mű-

velődési központ pénztáránál elővétel-

ben, naponta 10-18 óráig, valamint az

előadás előtt, a helyszínen.

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT

ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás
� Közösségi számítógépünkön segítséggel

önállóan kereshet képzéseket, böngész-

het a felnőttképzési információk között.
� Felnőttképzési konzulensek segítenek ki-

választani az Önnek megfelelő szakképesí-

tést, iskolát, tanfolyamot, végzettséget. 
� Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha kép-

zési támogatást kíván igénybe venni.
� Speciális problémákkal (elhelyezkedési,

pályaválasztási, tanulási nehézség stb)

küszködőket segíteni tudjuk a megfelelő

tanácsadó helyek kiválasztásában.

A tájékoztató szolgálat személyes konzul-

tációval csütörtökön 14-19 óráig áll az ér-

deklődők rendelkezésére. A szolgálathoz

telefonon és e-mailben is lehet fordulni:

06-1-3696-481, tajekoztato@adymk.hu.

A tájékoztató szolgálat az Európai Unió ál-

tal társfinanszírozott IKONOK ÉS INDEXEK

projekt keretében valósult meg.

TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 

01-0171-05 AL.: 0614

INFORMÁCIÓS ÉS HÁLÓZATI

SZOLGÁLTATÁSOK

Internethasználat nyugdíjasoknak, 

az Ady Endre MK támogatásával.

Időtartama: 6 hét, 24 tanóra, 

(heti 1x4 óra hétfőn, ill. szerdán 

a kora délutáni órákban). Első

foglalkozás: április 27-én, ill. 

április 30-án. Részvételi díj: 6500 Ft. 

Jelentkezés folyamatosan április 1-től 

az Információnál. A tanfolyam

elvégzéséhez a nyugdíjas igazolvány

bemutatása szükséges.

A kiállító termek naponta 11-18

óráig, szombaton 9-18 óráig tar-

tanak nyitva. Hétfő:  SZÜNNAP

Szakmai tárlatvezetés: kedden: 15-

18 óráig, csütörtökön: 11-14 óráig,

szombaton: 9-12 óráig. Csoportos

látogatás esetén bejelentkezés

Gelléri Istvánnál, a 379-3114-es

telefonon.

Április 2-19. Fery Antal és

Szoboszlai Mata János fametszők

emlékkiállítása.

Április 3-19. Gyalai Béla 

festőművész kiállítása.

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

ÚJPEST SZÍNHÁZ 

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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z elemi iskola öt osztályát Akasz-

tón végezte el, a polgárit Kiskő-

rösön. Ellátásáért édesapja ha-

vonta egy mázsa lisztet adott.

Majd az egyik osztálytársa szüleinél élt.

Ekkor már a Szalézi rend növendéke volt

és  az ötödik osztályt az esztergomi

Bencéseknél, a hatodikat az újpesti

Könyves Kálmán Gimnáziumban fejezte

be magántanulóként. Később Kalocsára

került ahol „bögrés” diákként naponta

más-más családnál  ebédelt ingyen.

Reggelijéről, vacsorájáról maga gon-

doskodott. Jeles tanuló lévén óraadást

vállalt. Két helyre kérte felvételét: a

Szalézi rend noviciátusba és a kalocsai

teológiára. Mindkét helyre felvették.

Gimnazista osztálytársai javaslatára Ka-

locsán maradt. Itt végezte a Hittudomá-

nyi Főiskolát, majd  1944.június 3-án

itt szentelte pappá Grősz József, a ké-

sőbbi mártír-sorsú érsek.

Szalézi rendfőnöke nem zárkózott el

attól a kérésétől, hogy a teológia el-

végzése után belépjen a rendbe.

Első szentmiséjét – 1944. június 6-

án – abban a budapesti, Tárogató utcai

zárdában tartotta meg, ahol húga apáca

volt. 

A fiatal  Ferenc atya életútja  1944.

október 13-án, éppen a születésnapján

vett drámai fordulatot. Ekkor Dunapa-

tajon volt káplán. Plébánosa kérésére

néhány iratot vitt Kalocsára. Kerékpár-

ral vágott neki az útnak. Menet közben

Bácskából menekülő német polgárok

szekérkaravánjával találkozott, amelyet

német katonák biztosítottak. „Sajnál-

tam azokat az embereket,  akik a nácik

által kirobbantott háború szenvedő ala-

nyai voltak. Mérgemben elítélő kijelen-

tést tettem, amellyel az SS-eket földü-

hítettem. Lerángattak a kerékpárról, s

nagyon  megvertek, majd  a hartai SS-

parancsnokságra kísértek. Egy jólelkű

német tábori csendőrtiszt hallgatott ki,

aki  az egyik szalézi intézetben magyar

gyermekekkel nevelkedett. Elég jól be-

szélt magyarul. A jó Istennek és Don

Bosco-nak, a rend alapítójának köszön-

hetem, hogy elengedett. Gyalog, kocsi-

ra kapaszkodva tértem vissza

Dunapatajra” – mondta az atya.

Később Bátya községbe került  káp-

lánnak. 1948. június 29-én Fajszon he-

lyettesítette plébánosát, Kovács Feren-

cet. A délelőtti szentmise után a köz-

ségháza és a templom által határolt te-

rületen aratási ünnepséget tartottak.

Mindenki ott volt. A szónok a beszolgál-

tatásról beszélt, amikor a többség tün-

tetőleg hazavonult. Néhány nap múlva

civil ruhás nyomozók jöttek be a szobá-

jába: közölték, letartóztatják, vesse le a

reverendáját. Szegeden hallgatták ki és

azzal vádolták, hogy a népi demokrácia

ellen uszított a templomban. Budapes-

ten a Markó utcai, majd a Gyorskocsi

utcai fogházba vitték. A népbírósági

tárgyalása október 30-án volt Kalocsán.

A  vád tanúi azt sem tudták megmonda-

ni, hogy miről szólt az evangélium a

templomban és milyen színű miseruha

volt rajta.

Izgatásért egy év tízhónapi büntetést

róttak ki rá. Később a főbüntetését két

évre, a mellékbüntetését a duplájára

emelték. Az ÁVO 1950 tavaszán  átvette

a politikai foglyok őrzését, akik a kőbá-

nyai Gyűjtőfogházból a váci fegyházba,

majd a Markó utcai börtönbe kerültek. A

kőbányai fogházban neves katolikus,

evangélikus és református egyházi sze-

mélyiségek voltak a zárkatársai. Hozzá-

tartozóik azt sem tudták, élnek-e. Ők

sem tudtak családjukról semmit. Az

atya 1949 februárjában súlyos homlok-

üreg-gyulladással a börtön rabkórhá-

zába került. Ottlétekor vitték oda – a

tárgyalás után – Mindszenty József her-

cegprímást, szintén gyógykezelésre.

Zárkája előtt két civil ruhás ávós ült. A

börtönben és az internáló táborban is a

papok gyóntatták rabtársaikat és titok-

ban szentmiséztek. Vigasztalták a be-

börtönözötteket és igyekeztek erőt ön-

teni beléjük.

Ferenc atyát  börtönbüntetésének le-

járta után nem engedték ki, sőt bilincs-

ben Szegedre, majd Kecskemétre szállí-

tották. Ott Grősz József érsekről és

Raffai Alfonz dusnoki plébánosról fag-

gatták, de sikertelenül.

Végül 1951. december 20-án szaba-

dult a kistarcsai internáló táborból.

Meghurcoltatása után ugyanúgy  tette

dolgát „Isten szőlejében” a legjobb tu-

dása szerint, mint egész életében. Lel-

kipásztori működése középpontjában az

ifjúság istenfélő, vallásos nevelése állt.

Szolgálta egyházát, hazáját.

Szabadulása után édesanyjához ment

haza a Győr melletti Ménfőcsanakra, aki

akkor a helyi postahivatal vezetője volt.

A tavaszi hónapokban eljárt dolgozni a

helybeli gazdálkodókhoz, hogy ezzel is

segítse családja megélhetését.

1975 szeptemberében Újpesten tett

örök fogadalmat a Don Bosco Társaság-

ban, másnéven a Szalézi Társaságban.

Dr. Dankó László érsek úr 1991 augusz-

tusában helyezte át a Szalézik Magyar

Rendtartományába. 1992 szeptembere

óta az Újpesti  Tartományfőnökségen

lelkipásztori tevékenységet folytat.

„Még megadatott nekem, hogy  1994-

ben,  az akkor 92 éves édesanyámat

megáldhattam az aranymisémen. Gyé-

mántmisémre előbb Akasztó ősi templo-

mában, majd Újpesten,az  Aschner Lipót

téri templomban,  Bátyán majd Kelebián

került sor, ahol plébános voltam és meg-

kaptam az Érseki Tanácsosi címet.”

Nagy Ferenc atya legutóbb 2007

augusztusában járt szülőfalujában.

Részt vett a Kanadából hazatért dr.

Bisztyó József pápai prelátus (gyer-

mekkori barátja) temetésén. Az atya a

2009-ben esedékes hálaadó jubileumi

vasmiséjére készül, amelyre minden

bizonnyal szülőfalujában, Akasztón

kerül sor. 

Az atya a beszélgetés végén még el-

mondta: az egyházközségükhöz tartozó

hű  család –  Csabai Gábor és neje, Ró-

naszéki Márta – azzal a kéréssel fordult

hozzá, hogy 17. gyermeküket, aki 2009

tavaszán születik meg, Ferenc atya ke-

resztelje meg. 

További éveihez sok kegyelmet,  erőt,

jó egészséget  kívánunk és Isten áldását

kérjük. – SZÉPLAKI KÁLMÁN

Aranymiséjén 92 éves édesanyját megáldotta

Vasmiséje 2009-ben lesz
Nagy Ferenc atya 1920-ban született Akasztón. A család mélyen val-

lásos volt. Tizenegy gyerek ülte körül az asztalt. Az egyik öccse B.

Nagy János egyetemi tanár Belgiumban, a másik, B. Nagy Ottó ny.

egyetemi tanár volt Belgiumban, húga, B. Nagy Margit Győrben él.

Apja falusi borbély volt, édesanyjával ketten keresték meg a nagy

család  mindennapi betevőjét.

MozaikMozaik

A
Pár hónappal ezelőtt az ENSZ és az

egyik ismert svéd autógyártó cég

„Adj esélyt az életnek” címmel írt

ki nemzetközi pályázatot olyan is-

koláscsoportoknak, akik fontosnak

érzik a természet védelmét, értéke-

inek, szépségének megóvását. A

sikeres kezdeményezésre 56 ország

több mint 350 munkával pályázott,

s ezekből választották ki a napok-

ban azt a 10 munkát, mely a göte-

borgi döntőn is bemutatásra kerül.

Az ENSZ pályázatára 14 magyar is-

koláscsoport is beküldte angol és

magyar nyelvű projektjét; közülük a

szakmai zsűri – melynek elnöke Dr.

Juhász Árpád geológus volt – hatot

választott ki a hazai döntőre. A

megmérettetésre március 12-én

került sor az autógyár Váci úti köz-

pontjában, melyen minden csapat-

nak angolul kellett bemutatnia kör-

nyezetvédelmi pályázatát. 

A versenyre – mint ahogy január

30-i számunkban is olvashatták – a

Karinthy Frigyes ÁMK 7/b-s csapa-

ta is beküldte munkáját. A fiatalok-

ból álló környezetvédő team feltér-

képezte a Dunakeszi-tőzegtavak

élővilágát és a természetes környe-

zet fennmaradását veszélyeztető

emberi hatásokat. Interjút készí-

tettek Belán Beatrix alpolgármes-

terrel, Berényi Andrással, Újpest

főépítészével, illetve Kertész Ká-

rollyal, a Dunakeszi Horgász Egye-

sület elnökével. 

A budapesti döntőn a KFÁMK

csapata, a Búvár bogarak, azaz Csu-

tora Eszter, Gulyás Szabina és Tö-

rök Tamara – a gimnáziumi csapa-

tok mellett általános iskolai csa-

patként! – a második helyen vég-

zett. A zsűri kiemelte az ifjú höl-

gyek kiváló angoltudását, felké-

szültségét, amelyben jelentős se-

gítséget nyújtottak a felkészítő ta-

nárok: Dr. Kriskáné Gánóczy Anita,

Ocsenás Mária, Margaret

Lochmann, Naszádosné Hegedűs

Erzsébet, illetve az ELTE biológusa,

Dr. Kriska György. A pályázat a

www.homoktovis.extra.hu inter-

netes oldalon megtekinthető. 

Ezüstérmes
környezetvédők
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Rendőrségi hírek
TRÜKKÖS TOLVAJOK A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTNÁL

Március első hetében történt, hogy az újpesti rendőrkapitányság ügyeletese este

18:30 körül egy körzeti megbízottat küldött az Árpád úti bevásárlóközpontba. Az

ottani egyik kereskedelmi bankból jött a hívás, miszerint a bank oldalában lévő

pénzkiadó automata nyílását leragasztották, így az emberek nem tudtak hozzájut-

ni pénzükhöz. A bejelentő és férje fogadta a kiérkező rendőrt, a hivatalos személy

kérdésére elmondták, hogy aznap 18 óra körül megpróbáltak bankkártyájukról

készpénzt felvenni az adott automatából, ám az nem adta ki nekik a kívánt össze-

get. Amúgy minden úgy zajlott, mint egy rendes pénzfelvételnél, hallották, ahogy

az automata leszámolja a pénzt, kiírta, hogy vegyék el a pénzt, majd kiadta a tranz-

akcióról szóló nyugtát, ám a pénz még mindig sehol sem volt. A nyugtát megszem-

lélve döbbenten látták, hogy a pénzt annak ellenére levonta a bank a számlájukról,

hogy ők nem jutottak hozzá. Amikor jobban megnézték az automatát, látták, hogy

annak pénzkiadó nyílását leragasztotta valaki. A pórul járt házaspár a környékbeli

boltokat végigjárva érdeklődtek, hogy nem látott-e a környéken valaki gyanús ala-

kokat, de ahogy az lenni szokott, senki nem látott semmit. Ekkor értesítették a

rendőrséget, szerettek volna ugyanis ők hozzájutni a 60 ezer forintjukhoz. 

Információink szerint egy, az automata ezüst színével szinte tökéletesen meg-

egyező színű fémdarabbal – olyan, mint a parketta szint-kiegyenlítő – volt lezár-

va a pénzkiadó nyílás. A rendőrök értesítették a bank biztonsági szolgálatát, akik

a helyszínre küldték nagyjából egy órával később annak a cégnek a munkatársát,

akik a bankautomaták biztonságával foglalkoznak. Vele konzultálva kiderült, pén-

teken ellenőrizték utoljára az említett automatát, akkor még minden rendben volt.

A biztonsági kamera felvételét a bank biztonsági osztályától kérték ki a rend őrei.

Az ügyben a további eljárást az újpesti rendőrség munkatársai folytatják le. 

LÉGPUSKÁT ÁRUSÍTOTTAK

Manapság egyre többet hallani arról, hogy az emberek fegyvereket vásárolnak,

önvédelmi céllal. A növkvő keresletre már az illegális árusok is felfigyeltek, szá-

muk egyre növekszik. Legutóbb március elején, dél körül értesítették az újpesti

rendőrséget arról, hogy valakik a Szent István téren, a Polgármesteri Hivatal mö-

götti parkolóban légpuskát és egyebeket árusítanak ismeretlen személyek. 

Egy járőrpár azonnal a helyszínre ment, a kapott személyleírás alapján azonnal

meg is találták a vélt elkövetőt. Az illetőt azonnal személyazonossága igazolására

szólította fel a rendőr, ennek eleget is tett román igazolványával. A körözési nyil-

vántartásban nem szerepelt az illető, hamar előkerült a beszélgetés folyamán az

említett légpuska is, amit mint kiderült, értékesítés céljából vásárolt az illető. Tár-

sáról nem tudott személyleírást adni, mondván, most találkoztak először, a másik

férfi sarokcsiszolót árult. Az illegális árust a ruházat- és csomagátvizsgálás után az

újpesti rendőrkapitányságra szállították, ott előállították. 

RABLÁS A PIACNÁL

Egy reggeli időpontban telefonált egy bejelentő az újpesti rendőrkapitányságra,

mondván, hogy rablás áldozata lett. A helyszínre érkező járőröknek a sértett el-

mondta, hogy nagyjából nyolc óra körül ért ki a piacra, személygépkocsijával ki-

csit arrébb parkolt. Bement a piacra, húsárut vett nagyjából ötezer, zöldséget há-

romezer forint értékben. Az árusoknál étkezési utalvánnyal és készpénzzel fize-

tett. A vásárlást követően, nagyjából kilenc óra körül visszatért gépkocsijához, ki-

nyitotta az utasoldali első ajtót, majd ekkor két ismeretlen férfi a háta mögé lé-

pett. Az egyik megfogta a derekát két kezével, a másik pedig határozottan felszó-

lította, hogy a belső zsebeit ürítse ki. Majd hozzátette a nyomaték kedvéért, hogy

ha nem engedelmeskedik, akkor megszúrja késével. 

Így hát a rémült vásárló eleget tett a felszólításnak, elővette, majd átadta pénz-

tárcáját a támadóinak. Az ismeretlen elkövetők a pénztárcából kivették a maradék

11 ezer forintot, majd visszaadták, s mintha ez volna a legtermészetesebb, tovább

haladtak gyalogosan a Lőrinc utca irányába. A két férfiről személyleírást adott a

sértett: Egyikük kb. 30-35 év körüli, fehér bőrű, kb. 170 cm magas, teltebb test-

alkatú, világosbarna rövid hajú, sötét színű szemek, kerek formájú arcfelépítés,

fekete színű dzsekit, kék színű farmernadrágot és világos színű felső ruházatot vi-

selt. Másikuk szintén kb. 30-35 év körüli, kreol bőrű, kb. 160 cm magas, vékony

testalkatú, rövid sötét hajú, sötét szemű, sötét színű pulóvert és kék farmernad-

rágot viselt. Az ügyben a további eljárást az újpesti rendőrök végzik.  

MozaikMozaik

Ó, lomtalanítás…!
Nem tudom, miként intézi a Természetfelelős, hogy az Újpesten tavasszal ese-

dékes lomtalanítás idején lehetőleg eső, de orkán erejű szél feltétlenül le-

gyen. Az időjárás most is hozta a formáját. Bár Újpest egyes részein már az

FKFV a lomok elszállítását végzi, a városrész más pontjain csak a napokban

történik a kihelyezés. A meteorológusok előrejelzése szerint legfeljebb a hét

végére mérséklődik a szél. Most is előválogató, nagy szervezettségű brigádok

várták a lomok kikészítését és előzték meg az FKV szállítóautóját.  Aprólékos

válogatásnak lehettünk tanúi. A szélben nehéz súlyú fotelek, ágyak, tv-készü-

lékek szerencsére nem emelkednek a szemeteskukák mellől a levegőbe. Annál

inkább azok a rongydarabok, mütyürkék, papírdarabok, könyvek, lavórok, ci-

pők, dísztárcsák és gumiköpenyek, és ezerféle cikkek, amelyek a szél szár-

nyán a kukák mellől  a fák ágain lebegve, a  kerítésekre rátapadva, a járdát, ut-

cákat és tereket beterítve néznek farkasszemet velünk. Megint elmaradt a

zsákba tevés, sokhelyütt lapátolva ürültek ki a pincék. Most már csak a várost

kell kitakarítani a lomtalanítás után. Sziszifuszi munka lesz .
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– Miként született a jeges osztály gondo-

lata?

– Iskolánk nemcsak nevében sport-

szerető, több mint harminc éve emelt

szinten tanítunk testnevelést, hangsú-

lyozzuk a sport közösségformáló, sze-

mélyiségfejlesztő, egészségmegőrző

szerepét – mondja Miskolczi Erzsébet

igazgató.  Labdarúgás, kosárlabda, atlé-

tika és cselgáncs mellett kínáljuk most a

műkorcsolyázás és a jégkorong alapjait.

Rendszeresek a sportnapok, legnagyobb

vonzereje az olimpiai versenyeknek van,

amelyek a nyári sportágak számbavéte-

lével zajlik. A tanév során az utánpótlás

nevelést is segítjük, testnevelő tanára-

ink „jó szemű” edzők is. Nyitottak vol-

tunk, vagyunk sokféle lehetőségre, a té-

li sportokra is. 

– Így kerültek kapcsolatba a Budapest

Stars vezető edzőjével?

– Több mint egy éve annak, hogy

Szabó István Pál a Budapest Stars képvi-

seletében megkeresett az ötlettel,

amelyben én magam is nagy lehetősé-

get láttam. Úgy vélem ugyanis, hogy a

sport segíti az oktató-nevelő munkát, a

tanulást, a diákoknak pedig kisiskolás

korban kiváltképpen lételemük a moz-

gás. Az Ice Center jégpályáját korcsolya

oktatásban rendszeresen használtuk,

ismerjük. A jeges osztályban tanuló

gyerekeket pedig háztól-háztól szállít-

ják, ami kisgyermekek esetében nagyon

nagy segítség. Havonta 10 000 forint az

oktatás díja, amely méltányos összeg ez

a heti háromszori pályahasználatra, az

utaztatásra, a felszerelésekre, az edzői

programban való részvételre, a későbbi

versenyeztetésre. A műkorcsolya és a

jégkorong kimondottan drága sport. Ez-

zel a konstrukcióval nagyon sok család

számára válhat elérhetővé.

– Minden akadály elhárult a szeptem-

beri kezdés elől? 

– Igen. Tavaly idő hiányában már nem

volt lehetőségünk, hogy elinduljon a je-

ges osztály, de most időben kezdtük meg

a felkészülést. Nagy örömünkre Újpest

Önkormányzata – alpolgármester asz-

szony és polgármester úr is – támogatta

kérelmünket, és megkaptuk az enge-

délyt. Két feltételnek azonban már az

elején meg kell felelnünk: ez a 25-ös

osztálylétszám-keret, és a kisiskolási

létszámnak 80 százalékban újpesti diá-

kokból kell állnia. Belevágtunk a kísér-

letbe, és ajánljuk is az iskolát választó

családok számára. 

– Van-e érdeklődés?

– Igen, most úgy látom, a családok ér-

deklődők. Örülnék, ha a beiratkozást kö-

vetően is erről számolhatnék be. Az első-

söknek biztosított lehetőségnek az isko-

lában hamar híre ment, második, harma-

dikos diákjaink kérdezték, ők nem tanul-

hatnának-e jeges osztályban. Sajnos, ez

a lehetőség csak az elsősöké. De na-

gyobb diákjaink szomorúságát látva arra

is megoldást szeretnénk találni, hogy

miként lehet minél több diák számára

kedvezményes lehetőséget teremteni. A

korcsolyázás vidám sport, jó hangulatot

teremt, felső korhatár nélküli. Mi ebben

is érdekeltek vagyunk. 

A jeges osztály vezető edzője Szabó

István Pál lesz, aki a Budapest Stars

képviseletében régóta a kicsikkel, az

utánpótlás nevelésével foglalkozik,

eredményesen. 

– Hogyan született az ötlet, hogy új-

pesti általános iskola teljes osztálya le-

gyen az Önök tanulója? 

– Sportemberként örömmel nyugtá-

zom, hogy rendeződött a káposztás-

megyeri jégcsarnok helyzete, az európai

mércével nézve is rendkívül korszerű,

kétpályás csarnok kiváló lehetőséget

nyújt a jégkorong és a műkorcsolya iránt

érdeklődőknek. Közös érdekünk, hogy a

jégpályát használjuk és az újpesti gyer-

mekeket, mint eddig is tettük, a pályára

csábítsuk. Ebben a Budapest Stars támo-

gatója a Sportország Egyesület és alapít-

vány – mint a szakmai bázisok mellett –

az Ice Center jégcsarnok . Magyarország

éghajlati adottságai a téli sportoknak

sajnálatosan szűk teret szabnak, a fedett

jégcsarnok azonban megoldást jelent-

het. Ezért gondoltunk arra, hogy egy ál-

talános iskolai „jeges” osztály tagjai: lá-

nyok, fiúk a sport alapjait is együtt, egy

osztályban tanulva – a műkorcsolyázás-

sal vagy a jégkoronggal ismerkedhetnek

meg. Az edző szeme természetesen már

óvodás korban azt nézi: adottsága, szor-

galma alapján jégre termett-e a kisgyer-

mek, de sietek megnyugtatni a családo-

kat: a jégsport megszerettetése és az

egészséges mozgás iránti vágy felkelté-

se és megőrzése a célunk. A munka el-

kezdéséhez találtunk partnert az önkor-

mányzat vezetésében és a Testnevelés

Tagozatos Általános Iskolában, amelynek

igazgató asszonya remek partnerünk

most a beiskolázás idején. 

– Küszöbön az általános iskolai beis-

kolázás, milyen órarend szerint zajlanak

majd az edzések? Mit kér a szülőktől, és

miben tud támogatást nyújtani a Buda-

pest Stars?

– A szeptemberi tanévkezdéstől  he-

tente három alkalommal, hétfőn, szer-

dán és pénteken – az iskolában elfo-

gyasztott ebéd után – kerül sor az első-

sök jeges óráira, amelyekre külön autó-

busz viszi-hozza a kisdiákokat. A játékos

edzést követően a kisdiákok a tanuló-

szobai foglalkozásokra visszatérnek az

iskolába. A szakmai színvonal jelzésére

elmondanám: a Budapest Stars jégko-

rong csapata többszörös serdülő és ifjú-

sági bajnok, edzőtársaim és segítőink

sokszoros magyar bajnokok és váloga-

tott egykori jégkorongozók. Munkánkat

jégkorong világbajnoki éremmel rendel-

kező országok kanadai és szlovák edzői

segítik. A műkorcsolyázók óráin több-

szörös magyar bajnokok, világversenyek

helyezettjei végzik edzőként a tanítást.

Azt gondolom, mindezeket a lehetősé-

geket érdemes fontolóra venni. A jégko-

rong szövetség utánpótlás nevelési tá-

mogatásából a hoki-szerelést, a kűrru-

hát térítésmentesen tudjuk biztosítani. A

korcsolya személyre szabott, ezt a szü-

lőknek kell biztosítaniuk. – B. K.

SportSport 

Jégre mennek az elsősök 
Még javában tart az idei tanév, de az  általános iskolákban gondolatban

már a következő, a 2009/2010-es tanév becsengetésére készülnek. A

Munkásotthon utcai Testnevelés Tagozatos Általános Iskolában szep-

tembertől a megszokott két osztály mellett harmadikként egy „jeges”

osztályt indítanak, felmenő rendszerben. A műkorcsolyázás és jégko-

rong általános iskolai oktatásának eme lehetőségéről Miskolczi Erzsé-

bet igazgató asszonyt és Szabó István Pál vezető edzőt kérdeztük.

NORVÉG-MAGYAR JÉGKORONGMECCS ÚJPESTEN
2009. április 6-án és 7-én a

magyar férfi jégkorong-válo-

gatott Norvégia nemzeti csa-

pata ellen játszik felkészülési

mérkőzéseket. Az esemé-

nyeknek a káposztásmegyeri

jégcentrum, az Icecenter Budapest ad otthont. A mér-

kőzések hétfőn és kedden is 19:30-kor kezdődnek. 

Noha az egyik sporttelevízió élőben közvetíti

mindkét meccset, mégis más hangulata van egy vár-

hatóan parádés jégkorong-mérkőzésnek a helyszí-

nen. A csapatnak szükség van a bíztatásra, hiszen év-

tizedekkel ezelőtt szerepeltek ebben a bajnokságban

magyar jégkorongozók utoljára. Ez a magyar csapat

minden támogatást megérdemel, hiszen sok örömöt

szereztek már eddig is a jégkorong hazai szerelme-

seinek.

A magyar jégkorong válogatott hetven év után

szerepel újra az A-csoportos világbajnokságon,

amelyet idén április 24. és május 10. között tartanak

Svájcban. Jó tudni, hogy a jégcsarnok nem csupán e

két mérkőzésnek biztosít helyszínt, a csarnokban

tartja jeges edzéseit a magyar, a finn és a norvég vá-

logatott is edzőtáborozásuk alatt. 

A mérkőzésekről bővebben a www.icecenter.hu ol-

dalon tájékozódhatnak a kedves érdeklődők.

Szupermini játékosok
és Szabó István Pál

Miskolczi
Erzsébet egy
tanítvánnyal
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ARANYIFJÚ A MONTREALI VILÁGKUPÁN

Bár Krisztián hibázott a világkupa selejtező versenyén, ötödik helyen azonban

így is biztosította részvételét a döntőben. A montreali verseny döntőjében  már

nem hibázott az UTE kiváló versenyzője. Remek gyakorlatot bemutatva maga-

biztosan megnyerte az év első világkupa versenyét. Ez a verseny egy komoly

állomás volt az Európa-bajnokságra való felkészülés során! Az UTE Tornaszak-

osztálya nem kis áldozatok árán 300 ezer forinttal segítette a Magyar Torna

Szövetséget, hogy a legjobb magyar versenyző részt vehessen a világkupán.

Krisztián  az elmúlt hetek betegeskedése és a hosszú út ellenére mindent meg-

tett a jó szereplés érdekében! Ezúton is gratulálunk győzelméhez.

JUDO

Burján László judósunk is indul az április 24-én kezdődő Tbiliszi Európa-baj-

nokságon. 

VIZILABDA

Létay Krisztián bekerült a vízilabda válogatott keretbe. Hosszú évek után ismét

büszkélkedhetünk, hiszen Létay Krisztián a Volvó Kupán már nem csak egyike

volt a keret tagjainak, sapkát kapott a szövetségi kapitánytól és játszott az USA

csapata ellen. Gratulálunk és sok sikert és minél több válogatott szereplést kí-

vánunk Krisztiánnak!

NAGY SÁNDOR EMLÉKTORNA

Káposztásmegyeren Nagy Sándor tanár úr fogta össze, szervezte és vezette

éveken keresztül a Homoktövis iskola labdarúgó edzéseit. Ez a munka sajnála-

tos módon halálával egy rövid időre megszakadni láttszott, de a

Káposztásmegyeri Sport Klub vezetősége és szakmai stábja fölkarolta és foly-

tatta a Sándor bácsi által elkezdett munkát. 

– A munkánk kezdetekor hitet tettünk, hogy hiányát pótolni nem tudjuk, em-

lékét méltóképpen megőrizzük, melynek kifejezése céljából megrendezzük a

Nagy Sándor Emléktornát, így tisztelegve munkája és sportemberi nagysága

előtt – mondta Sárai Zoltán, a klub vezetőségének tagja.

A torna időpontja: 2009. április 4. 10-15 óra. Érkezés: 9.30 óra. A torna hely-

színe: Homoktövis Általános Iskola Tornaterem (Budapest, IV. kerület Homoktö-

vis utca 100.) A torna lebonyolítása: megnyitó: 9.40 óra. Körmérkőzések 10-

14.30 (2×12perc) között.

Előző szombaton az UTE jégkorong-csapata ellen ját-

szott és nyert bajnoki címet társaival. Április elején a

Norvégia elleni meccsen nézhettük volna meg a

káposztásmegyeri jégcentrumban. Ezt követően Svájc-

ban lépett volna jégre a világbajnokságon, amelyre  a

magyar jégkorong-válogatott hetven éve nem tudott

kijutni. Szerdára virradó éjjel szívinfarktusban elhunyt

Ocskay Gábor jégkorongozó, a válogatott és az Alba Vo-

lán oszlopos tagja. 34 éves volt.

MozaikMozaik
Lapzárta után - Az Újpesti Városkapu térségében intermodális

csomópontot alakítanának ki

Közlekedési, fejlesztési döntések
a Fővárosi Közgyűlés előtt

A jövő hónap közepétől HÉV-vel is kiegé-

szítő jegy nélkül, BKV-bérlettel lehet

megközelíteni a kistarcsai kórházat – az

erről szóló városvezetői javaslatról csü-

törtökön dönt a Fővárosi Közgyűlés. A

testület elé kerül az a javaslat is, hogy a

közgyűlés utólag legalizáljon egy, a BKV

és a Volánbusz Zrt. tavaly nyári szerződéséből fakadó jogsértést. A két cég

megállapodását még Balogh Zsolt, megbízott BKV-vezérigazgató, illetve Pekli

Ferenc, a Volánbusz Zrt. vezérigazgatója írta alá.

E szerint az Újpesti Városkapu térségében intermodális csomópontot alakí-

tanának ki – vagyis olyan helyet, ahol az utazók utazási módot váltanak: autó-

ból metróra, metróról autóra –, illetve a térség közlekedésfejlesztésének ré-

szeként átépítenék a XI. kerületi Etele téri buszpályaudvart. Ez utóbbihoz kö-

zös gazdasági társaságot hoznak létre, amelynek többségi tulajdonosa a Vo-

lánbusz lesz. Az Újpest-Városkapunál lévő Volán-megálló kibővítéséhez a Vo-

lán Busz Zrt. EU-támogatásra nyújtott be pályázatot. A Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség azonban a legfeljebb 200 millió forintos támogatás odaítélésének

feltételéül szabta, hogy utólag járuljon hozzá a buszmegálló-bővítéséhez a

terület tulajdonosa, a fővárosi önkormányzat is.

Az MTI városházi információi szerint jogi kifogások miatt nem járult hozzá

Tiba Zsolt főjegyző ahhoz, hogy februárban a közgyűlés elé kerüljön ez az elő-

terjesztés. A BKV és a Volánbusz közötti szerződést sem csatolták egy hónapja

a közgyűlési tervezethez. A közgyűlés ezúttal várhatóan elfogad egy tulajdo-

nosi hozzájáruló nyilatkozatot, amelynek érvényességi feltétele az, hogy áp-

rilis végéig szerződésben rögzítsék a főváros és a Volánbusz között a terület

használatával, a ráépítéssel összefüggő kérdéseket. A fővárosi főépítész iro-

dájának állásfoglalása szerint az Újpest-Városkapunál tervezett buszpályaud-

var-bővítéshez adandó tulajdonosi hozzájárulás javítja ugyan a jelenlegi

helyzetet, de nem biztosít hosszú távú megoldást.

FELHÍVÁS AZ „ÚJPEST GYERMEKEIÉRT-DÍJ” ADOMÁNYOZÁSÁRA

Újpest Önkormányzata ez évben is kitüntetéssel kívánja jutalmazni azokat a pedagó-

gusokat, közművelődési szakembereket és mindazon személyeket, kollektívákat,

akik a gyermekek ellátásában, nevelésében, oktatásában, közösségeik segítésében,

szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében folyamatosan kiemelkedő munkát

végeznek, vagy végeztek.

Azért, hogy ez a kitüntetés ebben az esztendőben is, a legméltóbbakhoz kerüljön,

várjuk a javaslatokat a fenti követelményeknek megfelelő személyekről.

A részletes indoklást tartalmazó írásos felterjesztést kizárólag, az e célt szolgáló

adatlapon kell benyújtani Belán Beatrix alpolgármester titkárságára az ügyviteli

irodán keresztül. (1041 Bp. István út 14. fsz.9.)

Az adatlapok letölthetők a www.ujpest.hu honlapról, vagy átvehetők az Ügyfél-

szolgálati Irodákban. (Bp., IV. ker. István út 15., Hajló u. 42-44.) A felterjesztés be-

adásának határideje: 2009. április 17.

A Magyar Szocialista Párt Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete ezúton értesíti a

Tisztelt Újpestieket, hogy a 2009. évi Európai Parlamenti Választásokra az Országos

Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása szerint az ajánlószelvényeket várható-

an 2009. április 6. és 2009. április 10. napja között kell a választópolgárok részé-

re zárt borítékban megküldeni. E választások alkalmával is számítunk az Önök bi-

zalmára és várjuk kopogtató céduláikat az MSZP Nádor utcai székházába (Budapest

IV., Nádor u. 1.).Telefonos bejelentkezésükre (Telefonszám: 06-1/369-4205) sze-

mélyesen felkeressünk Önt. 

Köszönjük, hogy megtisztel bennünket bizalmával, a jövőben is számítunk

Önökre! MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezete 

www.mszpujpest.hu (x)
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KeresztrejtvényKeresztrejtvény

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2009. március 23-ig. Levélcímünk: Újpesti

Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldő Olvasóink között

könyvajándékot sorsolunk ki, továbbá két fő részére egy alkalomra szóló belépőt a káposztásmegyeri Ice Centerbe, a  közönségjég igénybevételére további két olvasónknak pedig két fő részére belépőt a Buda-

vári Labirintusba. A szerencsés nyertesek:  Földháziné Végh Nóra, Fulmer Zoltán, Király  András, és Vass Judit. A nyeremény átvételéről postán küldünk értesítést.   

Keresztrejtvény

2009.  március  27.

Ötvenöt művész egy kiállításon. Hogy is

lehetne bemutatni, összefoglalni ötven-

öt alkotó stílusát, kifejezési módját,

mondanivalóját, életét, művészetét, sőt,

lehet-e egyáltalán? 

Kezdjük az elején. Somos Zsuzsa grafi-

kusművésszel október 3-i számunkban

olvashattak interjút. A művész akkor

egyik régóta dédelgetett titkába is be-

avatta az olvasókat: olyan csoportos ki-

állításról álmodott, ahol kizárólag női

festők munkái szerepelnének. 

Szerencsére az álmok néha megvaló-

sulnak: közel a nőnaphoz, március 14-

én ötvenöt művésznőt ünnepelt kerüle-

tünk az Árpád úti Újpest Galériában. A

Belán Beatrix alpolgármester, Halász

Judit Kossuth-díjas színművész és Rost

Andrea Kossuth-díjas operaénekes fő-

védnökségével megnyílt kiállítás or-

szágos jelentőségű eseménnyé vált:

televíziók, hetilapok, folyóiratok adtak

tájékoztatást a tárlatról, s talán ennek

is köszönhető, hogy a „Nők a művé-

szetben” címet viselő kiállítást kezdet-

től fogva óriási siker övezi.

Az ünnepélyes megnyitó után be-

szélgettünk a tárlat egyik szervezőjével

és kiállítójával, Somos Zsuzsa grafikus-

művésszel: 

– Minden művész nagyon örült a le-

hetőségnek. Amióta megnyílt a kiállí-

tás, rengeteg pozitív visszajelzést kap-

tunk. Szabad kezet adtunk az alkotók-

nak, nem szabtunk határt semminek,

nem zsűriztünk; nem volt műfaji meg-

kötés, sem tematizálás. Érdekes módon

szinte minden művész női témájú alko-

tással mutatkozott be. Óriási segítséget

nyújtott mind a szervezésben, mind a

kivitelezésben Pilaszanovics Irén mű-

vészettörténész, Szunyoghy András

grafikusművész; a másfél éves mun-

kánk eredménye végre testet öltött. 

– Zsigmond Attila, a Budapest Galé-

ria főigazgatója nyitotta meg a kiállí-

tást. Beszéde végén a nézőkre bízta:

döntsék el, van-e női művészet. Ön hogy

látja? 

– Zsigmond Attila csodálatos beszé-

det mondott. Több oldalról közelítette

meg a témát, végül nem mondott

konklúziót. Sokan azt vallják, ha rá-

néznek egy képre, vagy egy szoborra,

meglátják, hogy férfi, vagy női kéz al-

kotta. Az biztos, a női művészeknek

nehezebb az alkotó folyamat átélése, a

megfelelő körülmények megteremté-

se, hiszen egyéb teendőik mellett –

gondolok a család ellátására, a mun-

kahelyen való helytállásra, a gyerek-

nevelésre – tudnak csak az alkotásba

belekezdeni. Csodálatos, hogy még

így is – vagy tán épp ezért? – nagysze-

rű munkák születnek. Talán másképp

közelítjük meg a témát, más nyelvet,

szimbólumrendszert, színeket, finom-

ságot, formákat használunk, mint a

férfiak. Véleményem szerint nincs női

művészet. „Csak” művészet van.

– P. K.

(A kiállított munkákat március 29-ig

tekinthetik meg az Újpest Galériá-

ban.)

A megvalósult
álom
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