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SZERÉNYEN ÉS SIKERESEN 
Nem szerepel főzőműsorokban,

nem tör „celebi” babérokra, „mind-

össze” negyedszerre lett Európa-

bajnok Berki Krisztián. 22. OLDAL

PORTRÉ
Egy sportrajongó-vállalkozó, aki

szabadidejét és energiáját a fiata-

lok felkarolására fordítja. Litkei

Józseffel beszélgettünk. 14. OLDAL

KÁPOSZTÁSMEGYER ÚJRA FUT 
Május 16-án a hagyományoknak

megfelelően ismét várnak minden

sportszerető újpestit a Futó- és

Kerékpáros fesztiválra.  23. OLDAL

ÉDESANYÁINK
Életet adtak fiatalon,

fogták a kezünket, ápol-

tak, aggódtak, velünk

sírtak-nevettek – május

első vasárnapján is  sze-

retettel köszöntsük az

édesanyákat!

2009 április 18. – Elindult a Főtér-program –  4–8. oldal

A piac továbbra 
is várja vásárlóit 
– A főtér megújul
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AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA

2009. JÚNIUS 7.
TISZTELT ÚJPESTI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a választás-

sal kapcsolatos fontosabb kérdésekről az alábbi tájé-

koztatást adom.

Ki jogosult részt venni az Európai Parlament képvise-

lőinek választásán? 

A Magyar Köztársaságban az Európai Parlament tag-

jainak választásán választójoggal rendelkezik: 

– minden magyar választópolgár, ha nem jelezte va-

lamely másik uniós tagállamban, hogy választójo-

gát ott kívánja gyakorolni; valamint 

– az Európai Unió más tagállamainak minden válasz-

tópolgára, ha nyilatkozatot tett arról, hogy válasz-

tójogát a Magyar Köztársaság területén kívánja

gyakorolni és magyarországi lakóhellyel való ren-

delkezését igazolja. 

Miben különbözik az európai parlamenti választás az

általános képviselőválasztásoktól? 

Magyarország egy választókerületet alkot. A válasz-

tás eredményét az Országos Választási Bizottság

Magyarország valamennyi településén és a magyar

külképviseleteken kialakított szavazókörök eredmé-

nyei alapján állapítja meg. 

A választás listás szavazással történik. Listát a

pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló tör-

vény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. A listaál-

lításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az alá-

írásával hitelesített ajánlása szükséges. A választó-

polgár csak egy listát ajánlhat.

Szavazhatnak-e az Európai Unió más tagállamában

élő magyar választópolgárok? 

Azok a magyar választópolgárok, akik más uniós

tagállamban élnek, elhatározásuk szerint választó-

jogosultságukat e tagállamban gyakorolhatják. Eb-

ben az esetben az adott tagállam választási jogsza-

bályainak megfelelően kerülhetnek fel a névjegy-

zékre, és az ott induló jelöltekre szavaznak.

Az Országos Választási Iroda az érintett tagállam-

ból érkező értesítés alapján a választópolgárokat

nyilvántartásba veszi. Egyidejűleg értesíti a ma-

gyarországi lakóhelyük szerinti helyi választási iro-

da vezetőjét, aki a választópolgárt a névjegyzékből

törli, és erről magyarországi lakcímén haladéktala-

nul értesíti. 

Hogyan szavazhat a választás napján a lakóhelyétől

távol, de Magyarországon tartózkodó választópolgár? 

A lakóhelyétől távol lévő választópolgár igazolással

szavazhat. 

Igazolást kérni

a.) személyesen vagy meghatalmazott útján a lakó-

hely (állandó lakcím) szerinti polgármesteri hi-

vatalban a 2009. június 5-én 16.00 óráig lehet

kérni. 

b.) igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve,

hogy az illetékes helyi választási irodához leg-

később 2009. június 2-ig megérkezik. 

Az a választópolgár, aki igazolást kért és állandó la-

kóhelyétől távol van (pl: elutazik, gyógykezelésen

vesz részt, rokonlátogatásra megy) 2009. június 7-

én csak abban a szavazókörben szavazhat, melyet az

igazolással szavazók számára kijelöltek.

A választópolgár az igazolással (a szavazás napján

Újpesten tartózkodó, de állandó lakó helye más te-

lepülésen található) a Újpesten a 20. szavazókör-

ben, a Szent János Apostol Katolikus Általános Isko-

lában, Budapest IV., Tanoda tér 6. szám alatt szavaz-

hat.

Milyen dokumentumok felmutatásával lehet szavaz-

ni? 

Szavazni a szavazás napján, 2009. június 7-én 6 órá-

tól 19 óráig, kizárólag személyesen és – egyes tör-

vényi kivételekkel – csak a választópolgár lakóhelye

szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet, mely a

megküldött értesítőn szerepel. 

Szavazni az alábbi érvényes igazolvány(ok) bemuta-

tásával lehet: 

a) lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazol-

vánnyal (régi típusú), vagy 

b) lakcímigazolvánnyal és 

– személyazonosító igazolvánnyal, vagy 

– útlevéllel, vagy 

– 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői en-

gedéllyel. 

Kérem, hogy a szavazatszámláló bizottságok mun-

kájának megkönnyítése érdekében az értesítőt min-

den választópolgár szíveskedjék magával vinni! 

A választópolgár csak egy listára szavazhat.

Felhívom a figyelmét minden újpesti választópol-

gárnak, hogy a lejárt érvényességű okmányokkal

rendelkezők nem szavazhatnak. A szavazásra abban

az esetben sincsen mód, ha a polgárt a bizottság

tagja, vagy tagjai személyesen ismerik, és a név-

jegyzéken is szerepel.

Felhívom ezért a tisztelt újpesti választópolgárok

figyelmét, hogy a szavazás előtt vizsgálják meg ok-

mányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak

az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy Újpesten a

Helyi Választási Iroda 2009. április 8. napjától fo-

gadja a választópolgárokat. A helyi választási iroda

vezetőjének neve: dr. Vitáris Edit jegyző

Helyi Választási Iroda Hivatali helyiségének címe:

1042. Budapest, István út 15. (Új Városháza) III.em.

Tárgyaló. Tel.: 231-31-01/123 és 124 mellék

– DR. VITÁRIS EDIT, HVI VEZETŐ

Mostantól már nem

csak politikai pártok-

ra lehet szavazni! Ön lehet

saját maga, családja, közös-

sége, képviselője:

www.csaladkepviselo.eoldal.hu

Az EP választásokra listát is állító szerve-

zet neve: IDE.  A kitöltött ajánlószelvé-

nyeket az alábbi helyen gyűjtjük három

napon át: 27-én, 28-án, 29-én (hétfő,

kedd, szerda délutánonként). Helyszín:

Újpest Ady Művelődési Központ udvara.

IDE kell küldeni a kopogtató cédulákat,

amennyiben nem tudunk személyesen

találkozni: 3201 Gyöngyös, Pf. 157.

Kérjük, támogassa az Internetes De-

mokrácia Pártját (IDE), adja nekünk a

kopogtató céduláját, hogy a választá-

sokon legyen alternatíva. Az IDE kép-

viselői úgy szavaznak majd az Európai

Parlamentben, ahogyan arra az inter-

netes közösség felhatalmazást ad szá-

mukra. Tehát Ön mindig befolyásol-

hatja véleményével, hogy egy adott

kérdésben milyen álláspontja legyen a

képviselőnknek. Az Internetes Demok-

rácia Pártja (IDE) a világon elsőként,

sorsolással választja ki a képviselőit,

így akár Ön is lehet uniós képviselő, ha

jelentkezik! Kétnaponta sorsolás, még

jópár hely kiadó a listán!

További részletek itt: www.ide-

oda.hu

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A MIÉP kampányzáró gyűlését az EP-

képviselőválasztásra 2009. május 15-én

az Ady Endre Művelődési Központban 18 és 20 óra

között tartja. Képviselőjelöltünket, Sütő Gábort be-

mutatja Csurka István, a párt elnöke, melyre szere-

tettel hívjuk Önöket. Kérjük, kitöltött ajánlószelvé-

nyeiket hozzák el magukkal. 

A MIÉP irodában, a Budapest, IV. ker.,  Árpád út

150. sz. alatt, kedden és csütörtökön 17 és 19 óra

között ügyeletet tartunk, vagy értesítésre házhoz

megyünk érte.

Tisztelettel: Horváth Zoltán elnök (1042 Budapest,

Árpád út 160, II. 4.) Telefon: 379-0892, vagy 06-20-

371-0176. – HORVÁTH ZOLTÁN elnök
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iss Tibor 1954-ben Budapesten

a Ferencvárosban született. Ál-

talános iskolába és gimnázi-

umba Hollandiában járt. A csa-

ládot édesapja hivatása oda szólította,

nagyszülei 1930-ban – az akkori gaz-

dasági válság miatt – Belgiumba, a fla-

mand részre emigráltak. Édesapja ko-

rai halála után édesanyjával visszatér-

tek Magyarországra. A fiatalember a

Közgazdaság Tudományi Egyetemen

szerzett diplomát. Már ekkor kitűnt

gazdaságpolitikai felkészültségével és

nyelvi tehetségével (Öt nyelven

beszél).

1977-től a külügyminisztériumban

dolgozott. Mint gazdaságpolitikus, be-

hatóan foglalkozott a Közös Piaccal.

1993-tól az akkor létrejött Európai In-

tegrációs főosztályt vezette. 1995-és

2000 között Belgiumban, majd 2002 és

2004 között Hollandiában nagykövet-

ként képviselte hazánkat. A Magyar

Köztársaság kormánya az Európai

Unió-hoz történő csatlakozási kérel-

mét 1994-ben nyújtotta be. Hazánk

2004-ben vált teljes jogú taggá, de

ennek előtte megfigyelő státuszunk

volt.

– Hogyan  lesz egy ország az EU tagja?

– Tárgyalások sorozata kezdődik. 

A pályázó országot az EU illetékes bi-

zottsága adott  szempontok szerint

vizsgálja. A kritériumoknak meg kell fe-

lelni, és az ország jogszabályait a szer-

vezet jogszabályaihoz kell igazítani. Je-

lenleg  az EU-ban Horvátország belépé-

si  kérelmét vizsgálják.

A továbbiakban – ha vázlatosan is –

betekinthetünk a diplomáciába. 

Kiss Tibor 32 éve gazdasági terüle-

ten dolgozik. 15 éve az integrációs te-

rületen. 2004-től az EU-hoz akkredi-

tált rendkívüli és meghatalmazott

nagykövete hazánknak  Brüsszelben.

A brüsszeli magyar EU-képviselet –

jelenleg – 140 fővel dolgozik. Ez bő-

vülni fog, ugyanis hazánk 2011 első

felében Belgiummal és Spanyolor-

szággal – együttműködési kötelezett-

ség mellett - tölti be az EU elnöki tisz-

tét. Az EU-ban több száz szakértő cso-

port a jogszabályokat, míg a  nagykö-

vetek tanácsa a tanácskozásokat ké-

szíti elő.

Az EU rendkívüli és meghatalmazott

nagykövete a külügyminisztérium által

kinevezett nagykövettel együtt nemze-

ti ünnepünkön fogadásokat szervez

Brüsszelben.

– Minek tulajdonítja kitüntetését?

– Az utolsó öt évben – elsősorban –

az integrációs területen végzett tevé-

kenységemnek. (Ugyanakkor a kitünte-

tés indoklása, amelyet az újságíró köz-

read: „A Magyar Köztársaság  rendkívü-

li és meghatalmazott nagykövetének, a

Magyar Köztársaság európai integráci-

ós  érdekeinek érvényesítéséért végzett

több évtizedes diplomáciai pályafutása,

vezetői tevékenysége elismerése-

ként.”)

– Mióta él Újpesten?

– 1985-től 2003-ig az újpesti Virág

utcai lakótelepen, majd  a kerület pere-

mén Székesdűlőn. Szívesen élünk Új-

pesten feleségemmel. Szeretjük a kerü-

letet, amely egyre fejlődik. Ugyanakkor

nem hallgathatom el, hogy Székesdűlő

minősíthetetlen útviszonyaival elége-

detlen vagyok.

A nagykövet az újságíró kérdésére

elmondta: időnként találkozik elszár-

mazott magyarokkal Brüsszelben. 

Az Újpesti Naplóban megjelent B.

Nagy Ferenc atyával készített interjúra

hivatkozva megtudtuk: ismeri az atya

Belgiumban, Namürben élő B. Nagy Já-

nos egyetemi tanár öccsét és nejét,

Tajnai Máriát, aki elsősorban az ott élő

felvidéki magyarokat fogja össze. Arról

is tud, hogy B. Nagy Ottó nyugalmazott

egyetemi tanár  Belgiumban él. 

– Hivatása mellett mivel foglalkozik

szívesen?

– Szépirodalmi műveket olvasok. Ne-

jemmel és két felnőtt gyermekemmel

színházba vagy koncertekre járunk.

Szeretem a természetet, sokat kirándu-

lunk.  

Kitüntetéséhez gratulálunk.

– SZÉPLAKI KÁLMÁN   

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök elő-

terjesztésére – nemzeti ünnepünkön, március 15-én, az 1848-49-es

forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából – a Parla-

ment kupolacsarnokában állami kitüntetéseket adott át. Harminc kü-

lönböző díjban 334-an részesültek ebből az alkalomból. Húsz 

Kossuth-díjat, érdemrendeket,  művészeti díjakat vehettek át az arra

érdemesek. A Márciusi Ifjak Díjat 15-en kapták meg. A Magyar Köz-

társasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben

az Újpesten élő Kiss Tibor, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet

részesült. 

K

Állami kitüntetésben részesült a köztünk élő diplomata

Szeretett környezete: Újpest
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ogy miért is volt nagy esemény ez az ünnep-

ség a város életében? Nos, azért, mert ezen a

napon helyezte el Dr. Derce Tamás, Újpest

polgármestere a tíz éve tervezett, s mostanra

valósággá vált, 100 év után megújuló Főtér alapkövét,

benne polgármesteri üzenettel, a jelenlegi helyszínt

utolsóként megörökítő fotókkal és az Újpesti Napló ak-

tuális lapszámával – üzenetként a jövőnek. 

A rendezvény háziasszonya Pataki Zita volt, akit az

emberek főként az egyik kereskedelmi tévécsatorna

időjárás-jelentéséből ismernek. Zita nagyon kedvesen

és közvetlen természetességgel vezényelte az esemé-

nyeket. – Kegyes hozzánk az ég, hiszen valami új szü-

letik itt Újpesten – kezdte köszöntőjét Pataki Zita. 

– Gondolom, hogy a kitett látványtervekből mindenki

tudja, hogy ez a hely, ahol most állnak, bő egy éven

belül teljesen megújul. Azért vagyunk itt együtt, hogy

az új Főtér létrejöttének első momentumát láthassuk.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester köszöntőjében ki-

emelte, hogy tíz esztendeje a saját szemével látta, mi-

ként újult meg a debreceni főtér, s hogy mit jelent egy

ilyen változás egy város életében. Megtudtuk, hogy az

épülő új főtér nem a kiváltságosok tere lesz, hanem a

hétköznapi emberek vehetik birtokukba. 

Dr. Trippon Norbert alpolgármester beszédét követ-

te az ünnepélyes alapkőletétel, majd az újpesti törté-

nelmi egyházak vezetői mondtak ökomenikus áldást és

imát. A komoly szavakat az önfeledt szórakozás, kikap-

csolódás követte, amelyhez a zenét és a jó hangulatot

Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar szolgáltatta. 

A program végén, akinek kedve volt, kipróbálhatta a

munkagépet, amellyel a bontási munkák megkezdőd-

tek. Ez volt tehát az első lépés a jövő megújulásának

irányában a Szent István téren: azóta, mint azt tapasz-

talhatták az újpesti lakosok, elindult a Főtér-program

megvalósítása, amely – ha átmeneti nehézségeket is

okozott az első napok szokatlanságában – mindenkép-

pen pozitív változást hoz hosszú távon Újpestnek, az itt

élő embereknek. – T. K.

Utcabál az alapkőletétel után
Április 18-án, szombaton délelőtt 11 órára Újpest apraját és nagyját várta a városvezetés a Trombita térre. Az önkormányzat épülete mögötti

terület szinte zsúfolásig telt érdeklődőkkel a jeles napon. 

H



5

Főtér-programFőtér-program
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  8 .  S Z Á M

Tisztelt Utódok!
Az ember arra törekszik, hogy emléket hagyjon. Egy város nemcsak a jelené-

ből, de a múltjából is kell, hogy merítsen, hogy építkezni tudjon.

Mi, a XX. és a XXI. század újpesti polgárai, városvezetői tetteinknél ezt tar-

tottuk szem előtt. Megőrizni elődeink szellemiségét, átvenni és továbbörökí-

teni legszűkebb pátriánk Újpest szeretetét. Nekünk ez volt az otthonunk, itt

voltak barátaink szeretteink. Főterünk immár száz esztendeje szolgálta a min-

denkori újpestieket. Sokat láttak eme utak. Hajdanvolt iparosok, kereskedők,

munkások, tisztviselők jártak rajta. Hova vittek? A városházára, a temploma-

inkba és a piacra, az újpesti agorára. Látták a hadba vonulókat, az elhurcolta-

kat, az idegen megszállókat, a forradalmárokat és a békés hétköznapokat. Jel-

kép volt e tér mindig, egy feltörekvő település, város közigazgatási, szellemi

és kereskedelmi központja.

Most érkezett el a megújulás pillanata. Tesszük ezt abban a meggyőződés-

ben, hogy ezzel nemcsak a jelent, de a jövőt is szolgáljuk.

– DR. DERCE TAMÁS

Újpest polgármestere

Kedves újpestiek!
A Főtér-program az újpesti önkormányzat rendszer-

változás utáni legnagyobb szabású vállalkozása,

amibe belefogott. Sok milliárd forintból, komoly Eu-

rópai Uniós támogatással, több cikluson keresztül

újulhat meg Újpest szíve. Itt, ahol mi most állunk,

előbb a városháza és a tér újul meg, majd új mélyga-

rázs, új virágpiac épül 2010-et követően, végül

megújul az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok is. De nem

csak a nagysága miatt kivételes a Főtér-program.

Azért is kivételes, mert az újpesti pártok egyetérté-

sén alapul. És ez mutatja, hogy ebben az országban

csodát lehetne tenni, ha végre a pártok legalább

egy-két dologban képesek volnának összefogni. Azt

mondom most önöknek, hogy mi itt Újpesten járjunk

a jó példával elől! Az újpesti Főtér-program azért is

jelentős, mert nem néhány ember munkája, hanem

sokaké: mérnökök, pályázatírók és más szakembe-

rek, politikusok, piaci kereskedők, egyházak, civil

szervezetek, hétköznapi újpestiek formálták közösen

álmaikat tervekké, hogy aztán ezek a tervek valóra

váljanak. Bármerre is járunk a világban, vagy akár a

vidéki városokban, mindenütt van olyan közösségi

tér, amely a vásárlókról, a sétálókról, a kávézókról, a

pihenőkről, a nagyszülőkről, az unokákról, a csalá-

dokról: rólunk, hétköznapi emberekről szól. Mégis,

Budapesten mintha megállt volna az idő: itt minden

a parkolásról, a P+R-ről, az autókról, a benzingőzről

szól. Itt az ideje, hogy ezen Újpesten változtassunk

végre. Itt az idő, hogy mi újpestiek és nem újpestiek

birtokba vegyük a saját főterünket! Azt kívánom,

hogy ez az új Főtér legyen a mintája annak, hogy nem

csak a bevásárlóközpontokban lehet hasznosan el-

tölteni az időt és költeni a pénzt, vannak annál sok-

kal jobb helyek is. Hiszem és tudom, hogy az újpesti

Főtér egy ilyen hely lesz. Tisztelt újpestiek! A Főtér-

program gondolata és a mai nap, az első kapavágás

között tíz esztendő telt el. Sokat kellett érte tenni

sokunknak, és nagyon sokat kellett várni erre a nap-

ra. Azt mondom, mégsem az a fontos, hogy mennyit

kellett várni a mai napra, hanem az, hogy végül

mégis csak elérkezett. Köszönöm mindenkinek. 

– DR. TRIPPON NORBERT 

alpolgármester

Aszfaltrajzverseny gyermekeknek, még utoljára, a bontás előtt. 

Pataki Zita  műsorközlőként

volt jelen az eseményen

Az első ásónyomok 

a téren: Horváth Zol-

tán plébános atya, 

dr. Sallai János, az

Újpesti Helytörtléneti

Alapítvány elnöke és

Szunyoghy András

képzőművész közre-

működésével.
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– A sárga keramitos parkoló szinte gyermekkorom

békéjét idézi: van hely, és mozgás az autók körül,

szatyrokkal érkeznek azok, akik a bevásárlást inté-

zik. Az elkerített építési terület, a munkagépek zaja,

a kis mellékutcákban összezsúfolódó  autók látványa

után a  szellős tér üdítő látvány. Mi okozott felfordu-

lást? 

– Úgy vélem, nem az új forgalmi rend, hanem is-

mét az emberi gyarlóság, azon újpesti politikusok

újabb mutatványa, akik régóta azt a nézetet vallják,

hogy minél rosszabb másnak, annál jobb nekik. Be-

bizonyosodott, még mindig vannak, akik politikai

tőkét kívánnak kovácsolni abból, amelyről tudhat-

ták, hogy átmenetileg kellemetlenséggel jár, és

mégis be fog következni.  A hét végén, április 18-án

a Trombita téren sok száz újpesti részvételével övez-

ve  megindultak a Főtér program munkálatai. Több

mint egy éve erről „beszél” a helyi sajtó és a televí-

zió, sőt az országos is. Lakossági fórumokon egyez-

tettünk az itt dolgozókkal és itt lakókkal. Tudható

volt, hogy nem varázsütésre, egy éjszaka alatt fog

átépülni a városközpont. Mint ahogy az is, hogy az

építkezés időszaka türelmet és toleranciát követel

tőlünk.  

– A Főtér-program több választási cikluson átível. Az

alapkövét Ön helyezte el az önkormányzat nevében a

múlt szombaton. 

– Hétfőn pedig megindult az építkezés. Ez nyilván-

valóan kellemetlenséggel jár. A bontás az építést

megelőző szakasz. Egy otthoni lakásfelújítás sem az,

amelybe boldogan vágunk bele. De lelakni egy várost

sem lehet. A 2006-os választásokat követően létrejö-

vő képviselő-testület tagjai sok mindenben nem, de

egy dologban egyetértettek: ha Európai Uniós forrás-

ból megteremthetők a városközpont átépítésének

költségei, kiegészítjük, és belevágunk. Február máso-

dik felében „szállt fel” a füst, hogy 750 millió forintos

támogatást kapunk. Senki se állt fel a testületi ülésen,

hogy  mégse induljunk neki, sőt, adjuk vissza a pénzt.

Most, hogy szó szerint az első kapa-, azaz csákányvá-

gás megtörtént, vannak, akik  heccelik a lakosságot,

felemlegetve, hogy  fizetős lett a parkolás, és ez jog-

szerűtlen volt. 

– Valóban az?

– Nem. A sárga keramitos parkoló a piac területe, a

bevétel szintén. De nem ez volt a motiváció. A munká-

latok megkezdésével több száz autó parkolóhelye

szűnt  meg. Korlátozni kellett oly módon a parkolást,

hogy azok tudjanak itt időzni, akik vásárolni, hivatali

ügyeiket intézni érkeznek a városközpontba. Ne az au-

tóikat egész napra hátrahagyó, majd metróval tovább-

utazók legyen kiváltságosak. Úgy gondolom, a két

órányi ingyenes lehetőség korrekt ajánlat. Utána

óránként 180 forintba kerül a parkolás, ami budapesti

viszonylatban sem sarcolással azonos. Most, a 4. na-

pon már sokan másként vélekednek a dologról, mint

hétfőn tették. A piaci árusok is tapasztalják, hogy az

élet megy tovább, a református templomhoz közeli

hentesbolt bontásával az épülethez közelebb is tudnak

majd áruszállításkor parkolni. 

– Végülis heppiend a történet vége?

– Örömünk akkor lesz teljes , ha jövő nyáron a Főtér

első szakaszát átadjuk az újpestieknek. A városköz-

ponti parkolásra  még idén nyáron új rendszert fog a

testület megalkotni. Célunk,  hogy a városközpontban

az újpestiek térítésmentesen parkolhassanak. Azok,

akik gépjárműadójukat rendezték, egy mágneskártya

segítségével mentesülnek a fizetés alól. – B. K

Budapest egészét átszövi a fizető parkolásos rendszer, ez alól  kivételnek számított ez idáig Új-

pest. Április 20-a óta fizetős a parkolás a piac melletti sárga kockás övezeten, s mint minden új

dolog, ez is megosztotta a véleményeket. A témával kapcsolatban megkerestük dr. Derce Tamás

polgármestert, valmint Dr. Trippon Norbert alpolgármestert.

Fizető parkolás

Nem sarcolás: a rend 
biztosítéka

KözéletKözélet

– A napokban a keramitos parkoló he-

lyén vásárlói parkoló létesült, ahol 2

órás díjmentes parkolást biztosítanak a

városközpontba és a piacra érkezőknek.

Miért került sor erre?

– A Szent István téri Piac és Vásár-

csarnok kérésére a vásárlói parkoló

azért lett megnyitva – válaszolt kérdé-

sünkre dr. Trippon Norbert alpolgár-

mester –, hogy a vevők és Újpest köz-

pontjába érkezők számára 2 órás díj-

mentes parkolást biztosítsunk bevásár-

lásra, városházán való ügyintézésre,

postai, gyógyszertári, egyéb kereske-

delmi és vendéglátói szolgáltatások

igénybevételére. Az időben korlátozott

parkolás megvalósításával a gépjármű-

vek „forgási sebessége” megnő, ezáltal

a parkoló sokkal nagyobb vendégsereg

fogadására válik alkalmassá. Ennek kö-

szönhetően még több újpestinek és Új-

pestre érkezőnek nyílik lehetősége

ügyes-bajos dolgainak intézésére.

Megjegyzem, az önkormányzat által vé-

geztetett vizsgálatok szerint a korábban

itt parkoló autók jelentős része nem új-

pesti lakos volt, és nem vásárlóként

vette igénybe a parkolót, hanem azt

P+R parkolónak használták. Fontosabb

a helyi lakosság, a piac és kiskereske-

delem prioritásának biztosítása a P+R

parkolással szemben. Hozzáteszem, az

Újpesti Piac és Vásárcsarnok a vásárlók

mellett a piaci kiskereskedőkre is gon-

dolt, számukra az ingyenes parkolási

lehetőséget továbbra is biztosítja. 

– Miként biztosítják a parkoló üze-

meltetésének a technikai feltételeit?

– A technikai feltételek kiépítésével

a Főtér Kft.-t bízta meg a Gazdasági Bi-

zottság. Korszerű, számítógépes, so-

rompós rendszer kerül kialakításra. 

A vásárláshoz való biztonságos parkolás

lehetőségének megteremtésével javít-

hatjuk a helybéli kereskedők verseny-

képességét a multinacionális cégekkel

szemben. Egyedülálló a városközpont

kiskereskedelmi kultúrája. Ez a lépés és

a Főtér-program is segíti az újpesti ke-

reskedelem és vendéglátás megerősö-

dését, gazdaságélénkítő hatású lesz.

– Ha már az újpesti kiskereskedők

versenyképességéről esik szó, felmerül

a kérdés: milyen egyéb támogatások

vannak, melyek segíthetik a kisvállal-

kozásokat?

– Az idén kb. 75 millió Ft összegű

kisvállalkozás-támogatási programot

fogadtunk el. Ennek egy részét támo-

gatás formájában kapják meg a kisvál-

lalkozások, míg a másik részét közvetett

módon azáltal, hogy megspóroljuk ne-

kik az inflációt, és kedvezményeket

biztosítunk számukra. A program kere-

tében még a várható infláció mértéké-

vel sem emeltük a piaci és az üzlethe-

lyiségek bérlőinek bérleti díját, így ne-

kik az inflációs emelést sem kell el-

szenvedniük. Módosítottuk a helyisé-

gek bérletéről és bérbeadásának szabá-

lyairól szóló rendeletet, kedvezőbbé

tettük benne a szerződéskötési díj

megfizetését, és 20%-kal csökkentet-

tük a pályázaton kívül bérbe adott he-

lyiségek bérleti díját. A költségvetés-

ben az újpesti kisvállalkozások közvet-

len támogatására 30 millió Ft-ot is el-

különítettünk, a felhasználásával kap-

csolatos rendelet kidolgozása jelenleg

folyamatban van. – H. P.
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A Főtér-program megkezdett munkálatai átírták a hétköznapok eddig megszokott menetét, főként a terület parkolási szokásait. Az Újpesti Napló a
városvezetés és a lakosok mellett kikérte a testületi frakciók véleményét is a helyzet értékelésére. Az alábbiakban a frakcióvezetők álláspontját közöljük.

Kétségkívül az újpestiek régi álma valósul meg azzal, hogy a Szent

István tér végre elnyerheti azt a formáját, ami valóban méltó Újpest

városközpontjához. Nyilvánvaló, hogy az építkezés kellemetlen-

ségekkel is jár, de bízunk abban, hogy a megszépült főtér majd bőven

kárpótolja az itt élőket. Az új tér kialakítása kapcsán természetesen

meg kellett változtatni az itteni parkolási rendszert, mert lehetővé kellett tenni, hogy a

piacra érkező vásárlók ingyenesen és kényelmesen használhassák a parkolót. Rövid időn

belül át kell azonban gondolnunk a város egészének parkolási helyzetét is. Régi prob-

lémánk, hogy az agglomerációból a fővárosba autóval érkezők ingyenes P+R parkolónak

használják Újpest központját, megfosztva ezzel a helyieket a parkolás lehetőségétől. Az új

rendszert úgy kell majd kialakítani, hogy az újpestiek továbbra is ingyenesen parkolhas-

sanak a városban. Ez fontosabb szempont, mint a díjfizetésekből származó bevétel.

Az elmúlt években Újpest belvárosát egyre többen, elsősor-

ban az agglomerációban élők P+R parkolóként használták.

Azok az emberek, akik a piacon szerettek volna vásárolni

vagy más elintéznivalójuk volt a központban, napközben már

nem találtak parkolóhelyet. Mivel a főtér átépítési munkála-

tai miatt a parkolási lehetőségek csökkentek, így elengedhetetlenné vált az eddi-

gi rendszer módosítása. Az Újpestért Egyesület véleménye szerint az új parkolási

rend kialakítására az újpestiek, illetve a piacon vásárolni kívánó emberek érdeke-

inek figyelembe vételével került sor. A két órás ingyenes parkolás lehetővé teszi,

hogy a piac vásárlóinak mindig legyen szabad megállóhelye, illetve ezen idő alatt

általában mindenki el tudja intézni az ügyes-bajos dolgait a központban. A harma-

dik órától fizetendő 180 forintos díj fővárosi szinten igen alacsony, méltányos díj-

szabásnak számít, ugyanakkor alkalmas arra, hogy elriassza azokat, akik a parko-

lóhelyeket egész napra elfoglalták.

A közeljövőben azonban mindenképpen szükségesnek tartjuk Újpest egész bel-

ső területén a parkolási rend újragondolását, hiszen ma sokan a környező utcákat

is P+R parkolóként használják és ezzel megnehezítik az ott lakók megállását. Ál-

láspontunk szerint egy olyan átfogó parkolási rendszert kell kialakítani, amely az

újpestiek számára a lakóházak környezetében lehetővé teszi az ingyenes parko-

lást, de azoknak a nem újpestieknek fizetnie kelljen, akik csak az autójukat akar-

ják ott napközben tárolni.

DR. KATÓ BALÁZS, FRAKCIÓVEZETŐ (ÚJPESTÉRT EGYESÜLET)

Örvendetesnek tartjuk, hogy a képviselő-testület döntését kö-

vetően, több éves előkészület és tervezőmunka eredménye-

ként megújul Újpest főtere. Az építkezése ideje alatt azonban

csökkennek a városközpontban a parkolási lehetőségek. Éppen

ezért támogatjuk, hogy a piac megközelíthetősége, a kulturált

vásárlás biztosítása, és a hivatalos városházi ügyek intézésének elősegítésének érde-

kében, szabályozott legyen a  keramitkockás területen a gépjárművek mozgása és a

parkolás. A városközpont közlekedésének régóta  gondja, hogy az agglomerációból,

valamint Újpest távolabbi pontjáról érkezők közül sokan egész napra a városháza biz-

tonságos környezetében hagyják autóikat, majd metróval utaznak munkahelyükre, le-

hetetlenné téve ezáltal a városházán ügyeiket intézők és a  piacon vásárolni szándéko-

zók  parkolását. Egyetértünk azzal, hogy a fizetős parkolóban két órányi várakozás in-

gyenes. Ennyi idő alatt a vásárlás és az ügyintézés is lebonyolítható, a parkoló pedig,

egyfajta forgószínpadként, sok autósnak ad a biztonságos várakozásra lehetőséget. 

BORUZS ANDRÁS, FRAKCIÓVEZETŐ (SZDSZ)

Az újpestieknek régóta rengeteg bosszúságot okoz az áldatlan par-

kolási helyzet, főként a metró környékén és a piacon. Pozitívum,

hogy ezt végre a városvezetés is észrevette. A piac vásárlóinak par-

kolási lehetőséget kell biztosítani, de ezt a problémát nem lehet

átgondolatlan, hirtelen meghozott döntésekkel megoldani. A Fi-

desz egy egész Újpestre vonatkozó parkolási szabályozás készíté-

sével értene egyet, amely az itt élők érdekeit szolgálja. Ezért is javasoltuk közel két éve,

hogy készüljön ilyen. Ennek legfontosabb eleme, hogy Újpest és az újpesti közterületek

az újpestieké. Igazságtalan és elfogadhatatlan, hogy az Újpesten súlyadót fizető polgá-

roktól parkolási díjat szedjen az önkormányzat. A városvezetés ezen kísérlete nem sze-

rencsés, ugyanis egyes területek kiragadásával és fizetőssé tételével a brutális forgal-

mat és parkolási terhelést egy-két utcával csak arrébb tolják. Ez a probléma elmaszato-

lása. A Fidesz olyan megoldást támogat, ami minden újpestinek hasznára van.

WINTERMANTEL ZSOLT, FRAKCIÓVEZETŐ (FIDESZ)

A piac vezetésének kérésére, illetve javaslata alapján két

óráig díjmentes, őrzött vásárlói parkoló létesült a keramitos

parkoló helyén. Ehhez díjmentesen a piac rendelkezésére

bocsátottuk a piaccal egy helyrajzi számon lévő közterületet

határozatlan időre, visszavonásig. A vásárlói parkoló létreho-

zásának célja és indoka az volt, hogy a főtér átalakítási munkálatai alatt nehezebbé

váló parkolási helyzet közepette is biztosítani lehessen a piac vásárlói részére a díj-

mentes (és egyben őrzött) parkolás lehetőségét. Meg kellett ezt lépni azért is, mert

ezzel a Szent István téri piac és vásárcsarnok helyzetét is javítani tudjuk azáltal,

hogy csökken a hátrányos helyzete a nagy bevásárlóközpontokkal szemben, me-

lyek a nagy parkolók kialakításával jól megközelíthetők gépkocsival. Újpesti képvi-

selőként elsősorban az Újpesten lakók és a Szent István téri piacra vásárlóként ér-

kezőkért vagyunk felelősek, ez az ő érdeküket szolgálja. A parkoló kialakítása rend-

kívül rövid idő alatt történt, köszönet illeti azokat, akik ezt megvalósították. Az el-

telt néhány nap a korábban aggodalmaskodók véleményével szemben azt bizonyí-

totta, hogy az addig a közterületet P+R parkolóként használók kiszorulása ellenére

közlekedési káosz nem keletkezett, a piacon és környékén a lendületesen megin-

dult munkálatok mellett is, mind a közlekedés, mind a piac feltöltése, mind a vásár-

lók részéről történő megközelíthetőség nagyobb fennakadás nélkül megvalósul.

JUHÁSZ LÁSZLÓ, FRAKCIÓVEZETŐ (MPSZP)

HOCK ZOLTÁN, FRAKCIÓVEZETŐ (MDF)

Fontos, hogy ne pártszimpatizánsként, hanem párbeszédet foly-

tató emberként vitassuk meg a kialakult állapotokat. Legalább

nekünk, újpestieknek ne a „szoci tolvaj” és „fideszes köcsög” le-

gyen a sorvezetőnk, hanem nézzük át, hogyan oldjuk meg a fel-

merülő problémákat, a lehető legkisebb sérülések okozásával. A

Főtér-program hétfőtől felvonulási terület az építőknek, kiadás a kasszának, és parko-

lási káosz az eleddig kényelmesen parkolóknak, valamint a gyalogos nyugdíjasoknak is.

A legfontosabb szempont, hogy a piacra, önkormányzatba, patikába, illetve bárhová

igyekvő ügyeiket intéző újpestiek biztosan – és ingyenesen! – tudjanak továbbra is par-

kolni. Aki azt hitte, hogy a főterünk P+R parkoló, most rá fog döbbeni, hogy csak 2 órá-

ig az. Ha elkészül a tér – legalább 4-5 éves a teljes program – akkor is csak az újpestiek

parkoljanak majd ingyen. Ez nem az agglomeráció elleni intézkedés, csak a helyzet egyik

megoldása. Addig pedig olyan főpolgármestert és közgyűlést kell választanunk, akik

komolyan veszik a 3-as metró befejezését. Ott lesz majd a tényleges P+R parkoló. A fő-

tér pedig marad Újpest szíve.

SZALMA BOTOND, FRAKCIÓVEZETŐ (KDNP)

PAJOR TIBOR, FRAKCIÓVEZETŐ (JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM)

Számunkra a legfontosabb szempont az újpesti piac zavartalan

működésének biztosítása. Évek óta szorgalmazzuk a P+R rendszer

megszüntetését, mivel sokan a nehézkes parkolás miatt kerülik el

a piacot. A most bevezetett fizetős parkolási rendszer egyébként

megegyezik az általunk javasoltakkal, mert kerületünk lakóinak

ingyenes bevásárlási és ügyintézési lehetőséget biztosít. A városunkban (is) kialakult

kaotikus parkolási helyzetért súlyos felelősség terheli a parlamenti elitet, mert törvé-

nyileg nem szabályozta, hogy új építésű lakásokat csak garázzsal együtt lehessen meg-

vásárolni, a főváros vezetését a tömegközlekedés színvonaláért és az újpesti képvise-

lő-testületet a sok száz lakásos lakóparkok, társasházak engedélyezéséért.  Újpest az

autók városa lett.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  8 .  S Z Á M
KözéletKözélet
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főtér rekonstrukciója kapcsán

készült egy ideiglenes forga-

lomtechnikai terv, amelyet az

újpesti önkormányzat is jóvá-

hagyott. Ennek szellemében történik

most minden változás. 

– Ilyen tervezett lezárás például az

önkormányzat épülete és a református

templom közötti parkoló, a katolikus

templom északi oldalán az út egy része

– sorolja Tilli Lajos a változásokat. – A

katolikus templom oldalában például

nem teljes egészében zártuk le az utat,

mivel egy ideig az ottani részen bizto-

sítjuk a piac kereskedői részére az áru-

szállítást. Mindez addig így maradhat,

amíg a terület többi részén a rekonst-

rukció be nem fejeződik. 

Lezárták továbbá a városháza épü-

lete és a Károlyi-szobor közötti útat,

az úgynevezett Duna-tengelyt, s

ugyanez a helyzet a katolikus temp-

lom Duna felé eső, nyugati oldalán. Itt

is megmarad a bejárás a templomba

éppúgy, mint a piacra áruszállító ko-

csiknak. 

A számos változás közül talán az

egyik legfontosabb az úgynevezett ke-

ramitkockás parkoló területe, amely

nem része a főtér beruházás jelenlegi

ütemének. Ezt a területet a piac vásár-

lói számára kerítették el, felfestették a

parkoló-állásokat, a parkolási rendet

kialakították. Ezen a területen két órán

keresztül ingyenes a parkolás. Most

még parkolócédulát osztanak az autó-

soknak a bejáratnál, ám nemsokára el-

készül a mágneskártyás kapu, így

nagyban leegyszerűsödik a parkolási

procedúra. A két óra letelte után órán-

ként válik fizetőssé a parkolás. Erre

azért volt szükség, hogy a piacra érke-

ző vásárlók nyugodtan tudjanak par-

kolni. 

A munkaterületnek lezárt utakat,

mint például a már említett Duna-ten-

gelynél, a környékbeli utcák, mint pél-

dául a Kemény Gusztáv utca használa-

tával kiválthatják az autósok. Ami a

legfontosabb, hogy mindenki tudomá-

sul vegye: a régi, berögződött útvona-

lakat bár nem tudják bejárni autóval,

azokat új, járható útvonalakkal azonban

kiválthatják. 

– A piaci árusoknak megnyitottuk a

József Attila utcában lévő üres telket,

ahol azon autókat lehet elhelyezni, me-

lyekkel reggel jönnek, este mennek el

az árusok – mondja Tilli Lajos. – Az ot-

tani parkolásra a piacfelügyelőtől kap-

nak az árusok engedélyt. Folyamatosan

vizsgáljuk a vásárlói parkoló forgalmát,

ugyanis ha ott rendszeresen marad

hely, azt is igénybe vehetik majd az

árusok valamilyen formában. 

S hogy meddig marad ez így? Talán

ez a másik kérdés, ami a legtöbb ember

fejében megfordul. Nos, a válasz: 2010.

május 31-ig készül el a Főtér Program

mostani szakasza. – T. K.

Megkezdődtek a munkálatok az újpesti Főtér-program kapcsán. Ennek

következményeként teljesen megváltozott a Trombita tér, a Szent István

tér és környéke forgalma. A változásokról az egyik legilletékesebb

személyt, az önkormányzati rendelet alapján létrehozott Újpesti Főtér

Kft. ügyvezető igazgatóját, Tilli Lajost kérdeztük. 

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  ápr i l is  24.
KözéletKözélet

Forgalmi változás
– az újpestiekért

A
Megkérdeztünk néhányat azok közül is, akiket közvet-

lenül érintenek a munkálatokkal kapcsolatos változá-

sok, mondják el ők, miként élik meg a mindennapjai-

kat – egyelőre – hosszabb távon befolyásoló helyzet.

LÁNYI GÁBOR CSABA

– Megmondom őszintén, én örömmel fogadtam ezt a

változást, mert újpesti lakos vagyok. Újpest pedig

legyen az újpestieké. Ezen a területen régen

lovaskocsik álltak, zöldségárusok árulták a portéká-

jukat. Amióta megépült a piac nagycsarnoka, ami Új-

pest kitűnő bevásárlóhelyévé vált, azóta ez parkoló,

de az újpestiek nem tudták használni. Körözni kel-

lett, nem volt hely parkolni, az agglomerációból ér-

kezők használták, itt hagyták az autót egész napra,

míg ők bementek metróval a városba. Most nagyon

jól alakul a helyzet, valóban azok tudnak parkolni,

akik a piacra érkeznek vásárolni. Összességében te-

hát jót tett a változás. 

NAGYNÉ PINTÉR JOLÁN

– Egyelőre, a változás második napján nem tudok

komoly következtetést levonni, de úgy gondolom,

aki hozzám akart jönni, az hozzám jött. Tegnap

nem volt vészes a forgalom visszaesése. A vevők-

nek igyekszem tájékoztatást adni az itteni munká-

latokról, s amikor elmondtam, hogy megszépül a

tér, mindenki örömmel fogadta a hírt. Vélemé-

nyem szerint egyszer el kellett, hogy jöjjön ez a

pillanat, túl kell élnünk valamilyen módon. Job-

bat kell adni, olcsóbbat kell adni, igyekezni kell

kiszolgálni a vevőket. Persze, félek ettől az idő-

szaktól, de reménykedem abban, hogy a piacot

nem lehet pótolni! – mondja a Lacikonyha

vezetője.

FABÓK LÁSZLÓ

– Nagyon az elején tartunk a változásnak. Az első

nap persze szokatlan volt, de az ember ilyenkor

készségesen segít a másik félnek, hogy közösen

oldjuk meg a problémákat. Nekünk, kereskedők-

nek ez kicsit kellemetlen, de a fejlődés remélhető-

leg jó lesz majd, nem állunk a haladás útjába. Véle-

ményem szerint korrekt, hogy két órát ingyen lehet

parkolni, ennyi idő alatt a vásárlást el lehet intézni

a piacon. Aki nem itt lakik, az is tud parkolni, csak

kicsit arrébb. Ahogy épül-szépül a környék, a vevők

is jönnek majd, remélhetőleg megbecsülik az em-

berek a környezetet. Ez most egy átmeneti állapot,

amit át kell vészelnünk. 

MOLNÁR ISTVÁNNÉ

– Én Dunakesziről járok be, nagyon fontos volt, hogy

itt tudtam hagyni az autót, s utána metróval utaztam

tovább. Most azonban sokkal kényelmesebben tu-

dok vásárolni a piacon, van hely a parkolóban. Ré-

gebben volt, hogy keresztbe álltak az járművekkel,

nem tudtunk kiszállni az autóból. Így tehát vegyes

érzelmeim vannak. A piacon vásárlás szempontjából

mindenképpen nagyon pozitív a változás. 
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– Mikor és milyen célból született meg az a döntés,

hogy Újpesten önálló közterület-felügyeletet hoznak

létre?

– Az elmúlt években jelentős összegeket fordítot-

tunk a közterületeink gondozására, takarítására. A la-

kosság nagy része örömmel fogadta és támogatott

minket a szebb és biztonságosabb környezet kialakí-

tásában. Vannak azonban olyanok is, akik nem tartják

be az együttélés szabályait, az elvárható normákat.

Velük szemben közterület-felügyelőink nem tudtak

eredményesen fellépni, részben csekély létszámuk,

részben jogosítványok hiányában. Ugyanakkor igény

van a jelenlétükre, melyet mi sem bizonyít jobban,

mint hogy a rendszerető újpestiek részéről folyamato-

san érkeznek bejelentések.  Javaslatomra ezért döntött

úgy a képviselő-testület 2008. év végén, hogy Újpest

illetékességi területén önálló közterület-felügyeletet

hoz létre. Erre az idei évi költségvetésben 96 millió fo-

rintot különítettünk el. 

– Hány fővel lesznek jelen Újpest utcáin, és milyen

jogosítványaik lesznek?

– A tervek szerint májusban indul meg az újpesti

közterület-felügyelet, de teljes létszámmal – ami 10

főt jelent – várhatóan júniustól leszünk jelen.  A jogál-

lásukra, szervezetükre vonatkozó legfontosabb szabá-

lyokat rendeletben rögzítettük.  E szerint továbbra is a

főváros hatásköre marad a kóbor ebek befogása, a tax-

is drosztok ellenőrzése, és a kerékbilincs alkalmazása

a közterületeken szabálytalanul elhelyezett járműve-

ken. Az újpesti közterület-felügyelet többek között

közreműködik majd a közterületi szeszesital-fogyasz-

tást, illetve a játszótéri dohányzást tiltó szabályok be-

tartásában, a közrend, a közbiztonság védelmében, a

rendőrség közreműködésével intézkedik a járművek

közterületekről való elszállítása, üzemképtelen jármű-

vek eltávolítása érdekében. Feljelentés megtétele cél-

jából az érintett személyazonosságának megállapítása

érdekében igazoltathatnak, sőt bírságolhatnak is majd.

– Ha már az igazoltatást, bírságolást említette, fel-

merül a kérdés: honnan tudhatjuk, hogy valóban közte-

rület felügyelővel van dolgunk?

– Egyrészt a közterület-felügyelőink egyedi azono-

sítóval és Újpest címerével ellátott egyenruhát fognak

viselni. Másrészt intézkedés előtt kötelesek szolgálati

igazolvánnyal és az egyedi azonosító számmal ellátott

felügyelői jelvénnyel igazolni magukat. – H. P.

A köz biztonságáért
Az elmúlt időszakban elindult fejlesztések és beruházások mellett komoly hangsúlyt fektet az

önkormányzat – lehetőségeihez mérten – a közbiztonság megsegítésére. Éppen lapunk 21.

oldalán számolunk be a rendőrségi állomány Szent György-napi jutalmazásáról, ám a

munkájukat nem csak elismerni, de segíteni is szeretné a városvezetés. Ennek lehetőségeiről

kérdeztük dr. Trippon Norbert alpolgármestert.

RAGYOGÁS ÚJPESTEN

Megdőlt a fővárosi melegrekord húsvét szombaton.  A hirtelen jött felmelegedés

során folyamatosan dőltek a melegrekordok. Húsvét szombatján annak ellenére

Újpesten mérték a legmelegebbet, hogy errefele rendszerint hűvösebbnek érez-

zük az időt, mint Budapest belső kerületeiben. 

1935 óta tartotta magát az április 10-i melegrekord, ezúttal azonban a 25,5

Celsius fokos hőmérséklettel Újpest új rekordot írt. Az országos melegrekord is

majdnem megdőlt, Fülöpházán ugyanis 26,5 fokot mértek, ez alig egy fokkal ke-

vesebb, mint az 1989-es Nagykátai 27,4. 

Útépítés 
és járdafelújítás
az idei tervben
A Főtér-programon kívül ebben az évben az önkor-

mányzat nagyfelületű útfelújítást nem tervezett

saját tulajdonában levő útjain. Új út építését vi-

szont tervezték, az ezzel kapcsolatos eljárás már

kezdetét vette. Új út épül a sokak által eddig is – il-

legálisan – használt Óceánárok utca és Ugró Gyula

utca közötti szakaszon. 

– Miután azt tapasztal-

tuk, hogy itt az autósok

már kitapostak maguknak

egy ösvényt, ezt szeret-

nénk legálissá tenni. Az új

út tervei már készülnek,

ahogy az engedélyezés

elkészül, máris kezdjük az

út építését – mondta el

lapunknak Lőrincz Mi-

hály, az újpesti önkormányzat városfejlesztési

osztályának vezetője. 

Ha minden a tervek szerint alakul, 2009. végére

az autósok már birtokba vehetik az eddig illegáli-

san használt út helyett az engedélyezett, kiépített

útszakaszt. Emellett a városvezetés nagy gondot

fordít a keletkezett kátyúk kijavítására is. Bár már

feltérképezték és folyamatosan dolgoznak a ká-

tyúk eltüntetésén, várják a lakossági bejelentése-

ket is ezzel kapcsolatosan. 

Idén is folytatódik a járdaépítési program,

amelynek keretében a régi bitumenes, beton ce-

mentlapos járdákat viacolor járdára cserélik. Ilyen

járdafelújítás lesz például a Szilaspatak soron, a

Szérűskert utcán és még Újpest számos részén. A

járdamunkálatok heteken belül megkezdődnek. 

– T. K.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  8 .  S Z Á M
KözéletKözélet
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A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  ápr i l is  24.

1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A pályázat kiíróija: Budapest Főváros IV.

kerület Újpest Önkormányzat (1041 Bu-

dapest, István út 14.). A pályázat kiírá-

sára Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2009. (I. 27.) számú önkormányzati

határozata alapján kerül sor, figyelem-

mel a kiíró Önkormányzat tulajdonában

lévő vagyonnal való gazdálkodás és ren-

delkezés szabályairól szóló 22/2006.

(XI. 15.) számú rendeletére és a mellék-

letét képező Versenyeztetési Szabály-

zatra, valamint a nem lakás céljára szol-

gáló helyiségek bérletéről és bérbeadá-

sának szabályairól szóló 26/2004.

(X.07.) számú rendeletére.

A pályázat lebonyolítását a kiíró

megbízása alapján a Budapesti 177. sz.

Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Raoul

Wallenberg u. 7., Tel.: (06-1 339-8438)

látja el.

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS JELLEGE

2.1. A pályázat célja: az Ajánlatkérő 1/1

arányú tulajdonában lévő 1042 Bu-

dapest, IV. kerület Attila u. 8-10.

szám alatti 70351/1. helyrajzi szá-

mú 3009 m2 nagyságú műemléki

ingatlan tulajdonjogának elidege-

nítése vagy öt éves határozott idő-

tartamú bérbeadása.

2.2. Az ingatlan bérbeadás útján történő

hasznosítása esetén a bérleti jogvi-

szony időtartama – a felek erre irá-

nyuló közös megegyezése esetében

– Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Képviselő-testület-

ének a nem lakás céljára szolgáló

helyiségek bérletéről és bérbeadá-

sának szabályairól szóló 26/2004.

(X.07.) számú rendeletében megha-

tározott feltételek fennállása, illetve

teljesítése esetében több alkalom-

mal is meghosszabbítható.

2.3. A pályázat jellege nyilvános, több-

fordulós. (továbbiakban: pályázati

eljárás). 

2.4. A pályázaton részt vehet bármely a

cégjegyzékbe jogerősen bejegyzett

belföldi és külföldi természetes

vagy jogi személy, és jogi személyi-

ség nélküli, de polgári jogi jogala-

nyisággal rendelkező jogalany, to-

vábbá a pályázat benyújtásának cél-

jára létrejött szerveződés (konzorci-

um) is, amennyiben (ide nem értve

a polgári jogi társaságot) a konzor-

cium valamely tagja korlátlan fele-

lősséget vállal a konzorcium többi

tagjának a konzorcium tagjaként ki-

fejtett tevékenységéért, nyilatko-

zataiért. Előtársaságok az Eljárásban

nem vehetnek részt.

2.5. A pályázat nyelve: magyar.

3. A PÁLYÁZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ

INGATLANOK ADATAI

3.1. Az ingatlan címe: 1042 Budapest,

IV. kerület, József Attila u. 8-10.

3.2. Helyrajzi száma: 70351/1.

3.3. Az ingatlan megnevezése: k i v e t t

középiskola

3.4. Az ingatlan védettsége: Műemléki-

leg védett, védési törzsszáma:

15301.

3.5. Az ingatlan területe: 3009 m2.

4. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

4.1. Az Ajánlattevő az első fordulóban

teljes ajánlatot tesz, melynek rész-

letes tartalmát és kötelező mellék-

leteit a Pályázati dokumentáció 6.

fejezete tartalmazza. A pénzügyi és

gazdasági alkalmasság elbírálása a

pályázat első fordulójában törté-

nik. Az Ajánlattevő az ajánlat be-

adásakor fizetési garanciával köte-

les igazolni, hogy a megajánlott

vételár/5 havi szerződéskötési díj

rendelkezésére áll. Ajánlatkérő fi-

zetési garanciának tekinti a feltétel

nélküli banki hitelígérvényt és a

banki letéti igazolást (a továbbiak-

ban együttesen: fizetési garancia).

A fizetési garancia részletes feltét-

eleit a pályázati dokumentáció 6.4.

pontja tartalmazza.

4.2. A pályázati eljárás második és az

esetleges további fordulóján azon

Ajánlattevő vehet részt, aki a jelen

Pályázati felhívásnak mindenben

megfelelő, érvényes ajánlatot

nyújtott be és Budapest Főváros IV.

kerület Önkormányzat Képviselő-

testületének, az ingatlan bérbe-

adás útján történő hasznosítása

esetén Budapest Főváros IV. kerület

Önkormányzat Gazdasági Bizottsá-

gának döntése szerint az első há-

rom legjobb ajánlatot tette.

5. A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK/PÁLYÁZATI DÍJ

5.1. Ajánlatkérő a pályázaton való rész-

vételt pályázati biztosíték / Pályá-

zati díj megfizetéséhez köti, mely-

nek összege: 5 000 000 Ft, azaz

Ötmillió forint.

5.2. Ajánlattevő a pályázati biztosítékot

/ pályázati díjat „Attila u. 8-10.”

megjelöléssel a Budapest Főváros

IV. kerület Újpest Önkormányzat

Raiffeisen Bank Zrt. 12010422-

00208614-00100000 számú letéti

számlájára átutalással teljesítheti a

pályázat benyújtására nyitva álló

határidőig. Az átutalás teljesítését

igazoló eredeti vagy közjegyző ál-

tal hitelesített bankkivonatot vagy

a bankgarancia-nyilatkozatot a pá-

lyázathoz csatolni kell.

5.3. A pályázati biztosíték a nyertes

Ajánlattevő esetében – ingatlan

adásvétel útján történő hasznosí-

tása esetén – a vételárba beszámí-

tásra kerül és a megkötésre kerülő

Adásvételi szerződésben foglaló-

nak minősül.

5.4. A pályázati díj a nyertes Ajánlatte-

vő esetében – ingatlan bérbeadás

útján történő hasznosítása esetén –

a szerződéskötési díj összegébe

beszámításra kerül.

5.5. A pályázati biztosítékot / pályázati

díjat az Ajánlatkérő a Pályázati fel-

hívás visszavonásának, illetve az

eljárás eredménytelenségének

megállapítása napjától számított

15 munkanapon belül visszafizeti

az Ajánlattevő részére. Eredményes

pályázat esetén Ajánlatkérő a pá-

lyázati biztosítékot a nem nyertes

Ajánlattevő részére az ajánlatok el-

bírálásának napjától számított 15

munkanapon belül fizeti vissza.

5.6. Ajánlatkérő ugyancsak 15 munka-

napon belül visszafizeti a pályázati

biztosítékot / pályázati díjat, ha az

elbírálási határidőt meghosszab-

bítja, amelynek következtében az

ajánlati kötöttség időtartama is

meghosszabbodik és az Ajánlattevő

a határidő meghosszabbításáról

szóló értesítés kézhezvételétől

számított 7 munkanapon belül nyi-

latkozik, hogy ajánlati kötöttségét

nem kívánja meghosszabbítani. Az

Ajánlatkérő részére a visszafizetés-

re nyitva álló határidő a nyilatkozat

kézhezvételét követő napon kezdő-

dik.

5.7. A pályázati biztosíték / pályázati

díj után az Ajánlatkérő költséget

nem számol fel, kamatot nem fizet,

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület Új-

pest Önkormányzata nyilvános,

többfordulós pályázatot hirdet a

tulajdonában lévő 1042 Buda-

pest, IV. kerület Attila utca 8-10.

szám alatti ingatlan (70351/1.

hrsz.) tulajdonjogának értékesí-

tésére, határozott időtartamú

bérbeadására.

PályázatPályázat
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kivéve, ha a pályázati biztosíték /

pályázati díj visszafizetésére nyit-

va álló 15 munkanapos határidőt

elmulasztja, ebben az esetben az

Ajánlatkérő a késedelme idejére a

Ptk. szabályai szerint késedelmi

kamatot fizet.

5.8. Amennyiben az Ajánlattevő ajánla-

ti kötöttségének ideje alatt ajánla-

tát visszavonja, vagy ha a Szerző-

dés megkötése a nyertes Ajánlat-

tevőnek felróható, vagy érdekkör-

ében felmerült más okból hiúsulna

meg, a pályázati biztosítékot / pá-

lyázati díjat elveszti, amely ebben

az esetben bánatpénzként az Aján-

latkérőt illeti.

6. A RÉSZLETES PÁLYÁZATI 

DOKUMENTÁCIÓ MEGTEKINTÉSÉNEK 

ÉS BESZERZÉSÉNEK HELYE, 

MÓDJA, IDEJE ÉS KÖLTSÉGE

6.1. A részletes pályázati dokumentá-

ció a Lebonyolító Budapesti 177.

sz. Ügyvédi Iroda (1136 Budapest,

Raoul Wallenberg u. 7., Tel.: (06-1

339-8438)) vásárolható meg

2009. április 10. napjától - 2009.

május 11. napjáig munkanapokon

10:00-14:00 óra között. A pályá-

zati dokumentáció ára: 100 000 Ft

+ áfa, azaz Egyszázezer forint +

áfa. A befizetés történhet kész-

pénzzel a Lebonyolító pénztárába,

vagy átutalással a lebonyolító OTP

Bank Nyrt-nél vezetett 11713005-

20344041. számú bankszámlájára,

a kiírt pályázat szerinti „Attila u.

8-10.” megjelölés feltüntetésé-

vel.

6.2. A pályázati dokumentáció vétel-

árának visszatérítésére az Ajánlat-

tevő nem tarthat igényt és az Aján-

lattevő az ajánlattétellel kapcso-

latban semmilyen jogcímen, nem

terjeszthet elő követelést az Aján-

latkérő, illetve a pályázat lebonyo-

lítója felé, kivéve a pályázati felhí-

vás 12.4. pontjában foglalt esetet.

6.3. A pályázati dokumentáció az érde-

kelt Ajánlattevőnek a Titoktartási

nyilatkozat aláírása után kerül át-

adásra.

6.4. A pályázati eljárásban csak olyan

Ajánlattevő jogosult részt venni,

aki a pályázati dokumentációt

megvásárolta. A megvásárolt pá-

lyázati dokumentáció másra át nem

ruházható. A pályázati dokumentá-

ció megvásárlását igazoló eredeti

számlát, vagy annak hiteles máso-

latát az ajánlat benyújtásakor az

Ajánlattevőnek csatolnia kell.

6.5. A pályázati dokumentációt átvevő

meghatalmazott köteles közokirat-

tal, vagy teljes bizonyító erejű ma-

gánokirattal igazolni képviseleti

jogosultságát, illetve annak mérté-

két.

7. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE,

MÓDJA ÉS IDEJE

7.1. Az ajánlatokat a Lebonyolító Buda-

pesti 177. számú Ügyvédi Iroda

székhelyén 1136 Budapest, Raoul

Wallenberg u. 7. kell benyújtani a

„Attila u. 8-10.” megjelölés fel-

tüntetésével zárt, cégjelzés nélküli

borítékban, négy példányban (egy

eredeti és három másolati pél-

dányban), magyar nyelven, sze-

mélyesen, illetve meghatalmazott

útján úgy, hogy az ajánlat az aján-

lattételi határidőn belül megérkez-

zék. Az Ajánlattevő köteles az ere-

deti példányt megjelölni „Eredeti”

felírással. Ha a pályázatok között

eltérés adódik, az így megjelölt pá-

lyázatban foglaltak az irányadóak.

Amennyiben az Ajánlattevő az ere-

deti példány megjelölését elmu-

lasztja, az irányadó példány az

Ajánlatkérők által tetszőlegesen

választott példány lesz. 

7.2. Az ajánlattételi határidő: 2009.

május hó 12. nap 13 óra. Az Aján-

lattevő az ajánlattételi határidő le-

jártáig módosíthatja, vagy vissza-

vonhatja pályázati ajánlatát. Az

ajánlattételi határidő lejártát köve-

tően a benyújtott ajánlatok nem

módosíthatók.

8. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE

8.1. Az ajánlatok bontására 2009. május

hó 12. nap 14 órakor kerül sor a Bu-

dapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat hivatalos helyisé-

gében (1041 Budapest, István út

14. II. emelet 64.). A pályázatbon-

táson az Ajánlattevő, vagy az általa

írásban erre meghatalmazott sze-

mély vehet részt.

8.2. A pályázati ajánlatok első forduló-

ban történő elbírálása az ajánlatté-

teli határidő lejártát követő 8 nap-

tári napon belül az Ajánlatkérő által

létrehozott Bíráló Bizottság által

történik. Az első fordulóban be-

nyújtott ajánlatok értékelésétől

függően a Bíráló Bizottság az első

fordulóban a pályázatok benyújtá-

sára nyitva álló határidő leteltétől

számított 8. napon belül az első

fordulóban a három legjobb érvé-

nyes ajánlatot tett pályázót ismé-

telt írásbeli ajánlattételre hívja fel.

9. EREDMÉNYHIRDETÉS

Az Ajánlatkérő a pályázati ajánlatok el-

bírálását követő 8 munkanapon belül, a

pályázatra vonatkozó döntésüket kihir-

detik, melynek pontos időpontjáról az

Ajánlattevőket értesítik. 

10. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYTE-

LENSÉGE

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

– a pályázatra nem nyújtottak be érvé-

nyes ajánlatot,

– a benyújtott pályázatok egyike sem

felelt meg a pályázati kiírásban fog-

lalt feltételeknek,

– az Ajánlatkérő azt eredménytelennek

nyilvánították.

11. A PÁLYÁZATI AJÁNLAT 

ÉRVÉNYTELENSÉGE

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha

– a kiírásban meghatározott határidő

után nyújtották be,

– a pályázati biztosítékot / pályázati

díjat az ajánlattevő nem bocsátotta,

vagy nem az előírtaknak megfelelően

bocsátotta az Ajánlatkérő rendelke-

zésére,

– az ajánlattevő a vételárat / szerző-

déskötési díjat nem egyértelműen

határozta meg,

– ha az Ajánlattevő nem tett kötelező

erejű jognyilatkozatot az ajánlatával

kapcsolatban, vagy nem vállalt aján-

lati kötöttséget,

– az ajánlat nem felel meg a pályázati

dokumentáció feltételeinek, valamint

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Képviselő-testület-

ének az Önkormányzat tulajdonában

lévő vagyonnal való gazdálkodás és

rendelkezés szabályiról szóló

22/2006. (XI.15.) rendeletének és a

mellékletét képező Versenyeztetési

szabályzatnak, valamint a nem lakás

céljára szolgáló helyiségek bérletéről

és bérbeadásának szabályairól szóló

26/2004.(X.07.) számú rendeleté-

nek.

12. EGYÉB KÉRDÉSEK

12.1. A kötelezően vállalt ajánlati kö-

töttség az ajánlattételi határidő

lejártának napját követő 90 nap-

tári nap.

12.2. Ajánlatkérő a pályázat nyertesé-

vel az erről szóló értesítés kéz-

hezvételének napjától számított 5

munkanapon belül az Ingatlan

adásvételi / bérleti szerződést

megköti. 

– A nyertes Ajánlattevő ingatlan adás-

vételi szerződés esetén a vételáron

felül, a vételár megfizetésével egy

időben a lebonyolító részére, számla

ellenében köteles a vételár 1%-a +

Áfa, azaz Egy százalék + áfa lebonyo-

lítási díjat megfizetni. 

– A nyertes Ajánlattevő ingatlan bérleti

szerződés esetén a szerződéskötési

díjon felül, a szerződéskötési díj

megfizetésével egy időben a lebo-

nyolító részére, számla ellenében kö-

teles a nettó szerződéskötési díj + áfa

lebonyolítási díjat megfizetni. 

12.3. A pályázat nyertesével kötött In-

gatlan adásvételi szerződést az

Ajánlatkérő megküldi az elővásár-

lásra jogszabály alapján jogosult

Magyar Állam és Budapest Fővá-

ros Önkormányzata részére. Az

Ajánlatkérő és az Ajánlattevő kö-

zötti adásvételi szerződés akkor

lépnek hatályba, amikor az erre

jogosult lemond elővásárlási jo-

gáról, illetve az erre előírt időn

belül nem él vele.

12.4. Ajánlatkérő fenntartja magának a

jogot, hogy

– a pályázati eljárást indokolás nélkül

eredménytelennek nyilvánítsa,

– a nyertes Ajánlattevő visszalépése

esetén a pályázat soron következő

helyezettjével kössön szerződést,

– szükség esetén az Ajánlattevőtől az

ajánlat lényegét nem érintő techni-

kai-formai kérdésekben, írásban fel-

világosítást kérjen annak rögzítésé-

vel, hogy az Ajánlattevő ezzel kapcso-

latos írásbeli válasza semmilyen for-

mában nem eredményezheti a pályá-

zati ajánlatban megfogalmazott fel-

tételek olyan megváltozását, amely

az értékelés során a beérkezett aján-

latok sorrendjét módosítaná,

– a pályázati felhívását az ajánlattételi

határidő előtt visszavonja, amelyről a

pályázati felhívás közlésével meg-

egyező helyeken, az ajánlattételi ha-

táridő lejárta előtti napig hirdetményt

tesz közzé. Ebben az esetben a pályá-

zati dokumentáció ellenértéke a fel-

hívás visszavonásának megjelenteté-

sét követő 10 munkanapon belül, a

pályázati dokumentáció visszaadása

ellenében visszafizetésre kerül.

13. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A pályázattal kapcsolatos további kér-

dések és információk tekintetében a

Lebonyolító munkanapokon 10 és 14

óra között nyújt felvilágosítást:

Cím: 1136 Bp., Raoul Wallenberg u. 7.

E-mail: ugyvedi.iroda.177@mail.datanet.hu

Tel.: 06-1/ 339-8438

Budapest, 2009. április 10.

Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata

képviseletében:

Dr. Derce Tamás polgármester

PályázatPályázat



INGATLAN ELADÓ
� Újpesti 54 m2-es, 2 szoba, gardróbos, gyönyörűen
napos konyhás, erkélyes, 6. emeleti lakás a Kassai
utca elején, kivál közlekedéses helyen eladó. Víz-
órás, rácsos, új radiátoros, redőnyös. Irányár: 9,5 MFt
Tel.: 06-30-652-5069

� 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)

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

� Újpest központhoz közel, IV.ker. Nyár utcai négy-
emeletes házban eladó egy 67 m2-es, 2+1/2 szobás,
jó állapotú lakás (gardrób szoba, parkettás, járóla-
pos, új konyhaszekrény). Irányár: 11,9 MFt. Tel.: 06-
70-263-2510

� Újpesten, a Szent László téren eladó egy 2 szobás,
2 erkélyes, harmadik emeleti, 61 m2-es lakás a hoz-
zátartozó pincetárolóval. Gázkonvektor, kedvező re-
zsi. Irányár: 13,7 MFt. Tel.: 369-4644, 06-70-592-
8898

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

�Tulajdonostól eladó Káposztásmegyer II-n egy igénye-
sen felújított, 67 m2-es 2 + félszobás lakás. Nézze meg ér-
demes! Sarokkád, IKEA konyha, egyedi hőmennyiségmé-
rő. Irányár: 12,4 MFt. Tel.: 06-30-978-4611

� Eladnám Újpest központjában lévő III. emeleti, 53
m2-es, klímatizált, 2 szobás panellakásomat. Ingat-
lanosok kíméljenek. Irányár: 10,2 MFt. Tel.: 06-20-
249-5388

� Újpesten metró közeli társasházban, 1,5 szobás 48
m2-es , erkélyes, gázfűtéses, felújított, parkra néző la-
kás azonnali beköltözéssel eladó. Tel.: 06-20-417-1375

� 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: 10,5M +3,3MFt. Tel.: 06-20-417-1375

� IV. ker. Anonymus utcában, Újpest központtól pár
percre, 12 lakásos földszinti téglaházban, 29 m2-es,
egyszobás, felújított, belső udvarra néző, gázfűtéses
lakás eladó. Irányár: 6,9 MFt. Tel.: 06-70-637-2718,
ingatlankulcs@t-online.hu

� XIII. ker., Dráva utcában, téglaépítésű társasház-
ban, egy éve felújított, II. emeleti, 27 m2-es, egy
szoba összkomfortos, gázkonvektoros fűtésű örökla-
kás eladó. Eladási ár: 8,3 MFt. Tel.: 06-70-637-2718,
ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Nádor utca mellékutcájában, 54 m2-es, kétszin-
tes, összkomfortos, téglaépítésű lakás, felújított, át-
alakított, gázkonvektor + tetőtérben infra fűtésű
öröklakás tárolóval eladó. Eladási ár: 13,5 MFt. Tel.:
06-70-637-2718, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. József Attila utcában, 9 lakásos téglaépítésű
társasházban, I. emeleti, 105 m2-es, církófűtésű,
alacsony rezsijű, felújított, összkomfortos lakás el-
adó. Eladási ár: 31,5 MFt. Tel.: 06-70-637-2718,
ingatlankulcs@t-online.hu

� XIII. Róbert Károly körúton téglaépítésű, I. emele-
ti, 63 m2-es, 2 szobás, távfűtéses, bútorozott lakás
bérbeadó. Bérleti díj: 48 000Ft/hó + rezsi. Tel.: 06-
70-637-2718, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. Árpád úton, 48 m2-es utcai portálos, légkondis, ri-
asztós üzlethelyiség bérleti joga átadó. Átadási ár: 2,3
MFt. Tel.: 06-70-637-2718, ingatlankulcs@t-online.hu

� Eladó a Szekfű Gyula utcában Újpesten egy 31 m2-
es lakás. Rendezett belső udvaros társasházban.
Církófűtés, alacsony rezsi, melléktárolók, kívülről
felújított, új konyhabútor, egyszobás, parkettás, ut-
cára néző, fürdőkádas. Irányár: 9,1 MFt. Tel.: 06-30-
644-4079

� Újpest kertvárosában, 580 m2 saroktelken, 250 m2,
6 szobás, 2 szintes, mindkét szinten összkomfort,
légkondicionáló, riasztó jó állapotú családi ház, szu-
terénnel, kétbeállós garázzsal 54 millió Ft-ért eladó.
A Nagyvárad Ligeti lakóparkban I .emeleti lakást be-
számítunk. Tel.: 233-1645, 06-20-525-0216

� Újpesten, 50 m2 panel lakás másfél szobás, világos
konyhás, csendes eladó. Ár: 9,6 MFt. Tel.: 06-70-
708-4095

� Újpesten a Semsey parkban tulajdonosról eladó
egy 59 m2-es, 1 + 2 félszobás, világos nagy konyhás,
felújított panellakás. Irányár: 10,9 MFt. Tel.: 06-70-
377-8648

� Víztoronynál lévő IX. emeleti, 36 m2-es, egy + fél-
szobás, felújított panel lakás igényesnek eladó. Tel.:
06-20-391-5546

� XIII. kerületben, metró vonalán, felújított tégla-
házban, 45 m2-es kétszobás, földszinti, egyedi fűté-
sű, alacsony rezsijű öröklakás pincei tárolóval eladó.
Tel.: 06-20-391-5546

INGATLANT KIAD

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

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

� Újpesten az Erzsébet utcában másfél szobás, 35
m2-es, felújított, bútorozott, vízórás, panellakás
hosszútávra május elsejétől kiadó 55 ezer Ft/hó + re-
zsiért. Kaució: 2 hónap. Tel.: 06-30-564-8024

� Kiadó Károlyi lakóparkban 47 m2-es berendezett
és felszerelt, új lakás igényesnek! Panorámás, hosz-
szú távra! Tel: 06-20-426-6652

� Tulajdonostól hosszútávra kiadó Újpesten a Rózsa
utcában, 71 m2-es bútorozatlan lakás, amely 2 és fél
szobás, gardróbos, étkezős. Irodának is alkalmas.
Május 1-től beköltözhető. Tel.: 06-30-427-9656

� Városkapunál tégla épületben, kettő szobás, parkra
néző, francia erkélyes, távfűtéses, parkettás, részben
bútorozott lakás kiadó kultúrált hölgy vagy fiatal pár
részére. 45 000 Ft/hó + rezsiért. Tel.: 06-30-202-6715

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

INGATLANT CSERÉL

� Szétköltözők figyelem! Elcserélném Újpest köz-
pontjában lévő 54 m2-es közepes állapotú, földszinti
öröklakásomat, valamint a víztoronynál lévő 30 m2-
es komfortosított önkormányzati bérlakásomat Új-
pest központjához közeli 65-80 m2-es földszinti tég-
lás öröklakásra. Tel.: 06-20-276-6235

PARKOLÓHELY KIADÓ

� Újpest központjában, a Munkásotthon utcában,
mélygarázsban parkolóhely hosszú távra kiadó. Tel.:
06-30-914-5853

ÜZLETHELYISÉGET ELAD

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

� Eladó gyógynövénybolt Újpesten, üzletsoron. Tel.:
06-20-374-5447

GARÁZST, GÉPKOCSI BEÁLLÓT ELAD

� MOST! IV. Újpest központjában Árpád úton gk.
tárólók 2,0 MFt helyett 1,2 MFt (egyösszegű fizetés
esetén), 1,5 MFt (egyéves kamatmentes részletfize-
téssel). Tel.: 370-2245, 515-1308, IV. Budapest, Mun-
kásotthon u. 14-16.

� Újpest központban 20 m2-es garázs eladó. Telefon:
06-20-486-1419

� Önálló, utcai garázs eladó a József Attila utcában.
Tel.: 06-30-989-1620

OKTATÁS

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

� Angol német olasz nyelvtanítás, korrepetálás,
érettségire, általános- és gazdasági nyelvvizsgára
felkészítés, szinten tartó társalgási klub szituációs
gyakorlatokkal, prezentációkkal. Tel.: 06-30-448-
8030

� Angoloktatás gyakorlott nyelvtanártól kezdőknek
és haladóknak. Korrepetálást, érettségire és nyelv-
vizsgára való felkészítést vállalok. Tel.: 06-70-775-
3493, 380-4284

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 ja-
vítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 06-30-932-8305

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

� Stílus és érték! Parafaburkolatok, bambuszparket-
ták, svédpadlók, intarziák, laminált padlók. Teljes kö-
rű kivitelezéssel, segédanyagokkal. www.parket-
tavarazs.hu, Tel.: 06-20-975-6543

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

� Társasházak részére lépcsőházfestést, lakosság ré-
szére festést, mázolást, tapétázást vállalok. Tel.: 400-
0679, 06-20-964-2137

� Mosógép és mikrosütő szerviz. Felújított mosógé-
pek értékesítése garanciával, szállítással. Tel.: 453-
0567, 06-30-931-9955

� Megyer-Tax Kft. könyvelést vállal. Tel.: 06-20-
446-6256

� Akciós radiátorcsere panellakásokban! Munkadíj:
8000 Ft/db. Vállalunk továbbá vízszerelést és burko-
lást. Tel.: 06-20-323-4471

� Klímaszerelés, javítás. Tel.: 06-20-999-6030

� Műanyag ablak, biztonsági ajtó beépítés. Tel.: 06-
20-999-3434

ÁLLÁST KERES

� 61 éves előnyugdíjas nő adatfeldolgozást vállalna
RLBOR-ral dolgozó könyvelő mellett Észak-Pesten. 7
éves gyakorlat. Tel.: 06-20-374-8289

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

� Az Angol Tagozatos Általános Iskola (Újpest, Fóti
út 66.) részállású portást keres. Jelentkezni lehet
munkaidőben a 233-1018-as telefonszámon.

� Targoncavezetői vizsgával rendelkező raktári dol-
gozót keresünk kézi- és gépi rakodásra. Transalkim
Spedíciós Kft. IV. Iparipark u. 4. Tel.: 435-2017

TÁRSKERESŐ
� Idősek otthonában lakó, csökkentlátó nő, baráti
kapcsolat kialakítása céljából várja újpesti metró kö-
zelében lakó magányos hölgy hívását. Saját telefon:
369-9281

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

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
� 30 éves általános iskolás találkozókhoz keressük
az osztálytársakat.1979-ben végeztük a Mód Aladár
Általános Iskola (akkor Fóti Úti Általános Iskola) an-
gol tagozatán, osztályfőnökünk Karpov Ferencné Ró-
zsa néni volt.Kérlek, jelentkezzetek Hugyecz Gabriel-
lánál a hugyecz@interface.hu e-mail-címen, vagy a
06205999081 telefonszámon!

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

� Nagy szakmai gyakorlattal és hozzáértéssel felmérem
hagyatékát, régiségeit, és tisztességes árat kínálok. BE-
CSÜLETES ÜZLETI hozzáállással. AZONNAL KÉSZPÉNZZEL
FIZETEK!!! Tel: 202-5584, Alkotás u. 7/A az udvarban

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

UTAZÁS
� Bécs-Schönbrunn: 05. 02.: 7200 Ft, Gráz-
Eggenberg: 05.09.: 8500 Ft., Máriazell: 05. 17 8500
Ft., Pünkösd Erdélyben: 05. 29: 54900 Ft., Spanyol
körút: 05. 28: 259 900 Ft., Jordánia: 07. 17: 219 900
Ft., Pataki Edit  Tel.: 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.: 06-30-293-3077LETÉSNAP

SZÜLETÉSNAP
� Édesanyámnak, Jaczkó Mihálynénak 87. születés-
napja alkalmából jó egészséget és sok boldogságot
kívánunk. Szeretettel Éva, unokái: Viktor, Tünde, La-
ci; dédunokái: Dániel és Dávid.

� Boldog 18. születésnapot, Poli! Class
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ApróhirdetésApróhirdetés

2009.  ápr i l is  24.

Esküvői cipők nagy

választékban 33-41-ig.

IV. Templom u. 4.

Wendy Stúdió

Nyitva tartás:

H.: zárva

K-P.-ig: 10-18-ig

Szo.: 9-13-ig

HIRDETÉS

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)



BALLAGÁSI KÖSZÖNTŐ
Az ember életében vannak egész további létére szóló meghatározó események, jelentős, felejthetetlen állomások, mérföldkövek, amelyek kihatnak egész

további sorsára. Ilyen ünnepi alkalom közeleg, a középiskolák ballagási ceremóniái.

Nagy esemény ez a diákság, a nevelők és a családok életében. Sokan átéltük már, más-más körülmények között, de mindig emlékezetesen. Szerencsére

Újpest abban a helyzetben van, hogy sok fiatal válik hamarosan „éretté”. Bár Újpest önkormányzatára anyagi terheket ró az 5 középiskola fenntartása, de

ez édes teher. A jövő nemzedékével szemben kötelezettségeink vannak. Ez a mindenkori fejlődés alapja, beleértve a gazdasági, a társadalmi és a szellemi

életet. Ezért elkötelezettek vagyunk középiskoláink mellet, elszakíthatatlanul hozzátartoznak Újpesthez. Büszkék vagyunk eredményeikre, helytállásukra,

az értékteremtő nevelés melletti elkötelezettségükre. Számos újpesti diák szerepelt kiváló eredménnyel az elmúlt esztendőben is a különféle szaktárgyi ver-

senyeken. Köszönet ezért pedagógusainknak, dicséret a tanulóknak. Önkormányzatunk továbbra is igyekszik megteremteni annak lehetőségét, hogy az új-

pesti diákok városunkban találják meg a képességeiknek, érdeklődési körüknek legmegfelelőbb oktatási intézményt. Ahol a kor igényeinek és elvárásai-

nak eleget tevő képzést folytatnak, felkészítve fiataljainkat a tudás megszerzése mellett egyéniségük kibontakoztatására. Tagozatokon tanulhatnak nyel-

veket, matematikát, vagy akár művészetet. Szabadidejük eltöltéséhez közösségi és egyéni elfoglaltságokat biztosítanak, hogy tehetségük kibontakozhas-

son és harmonikus személyiségekké váljanak. Alapot adnak a továbbtanuláshoz, a majdani felnőtt életükhöz.

Mit is kívánhatnék a ballagóknak? Nyújtsák a legjobbat az elkövetkezendő megmérettetéseken, legyenek hűek az alma máterekben tanultakhoz. Válja-

nak újpesti diákokból városukat szerető újpesti polgárrá.

– BELÁN BEATRIX ALPOLGÁRMESTER

BALLAGÁS

A Z  Ú J P E S T I  N A P L Ó  B A L L A G Á S I K Ü L Ö N S Z Á M A

2009



Ballagás 2009Ballagás 2009
II

BABITS MIHÁLY
GIMNÁZIUM

12. A OSZTÁLY (2001–2009)
Frontóné Szigeti Zsuzsanna

osztályfőnök

„Mit láttam benned?

Hőst, szentet, királyt.

Mit láttál bennem?

Rendetlen szabályt.

Mit láttam benned?

Magam végzetét

Mit láttál bennem?

Egy út kezdetét"  

SZABÓ LŐRINC



Ballagás 2009Ballagás 2009

Ferenczfi Magdolna
osztályfőnök

III

BABITS MIHÁLY
GIMNÁZIUM

12. B OSZTÁLY (2001–2009)

„A józan ész 

a 18 éves korban

összegyűjtött

előítéletek

összessége"  

ALBERT EINSTEIN



Ballagás 2009Ballagás 2009
IV

BABITS MIHÁLY
GIMNÁZIUM

12. C OSZTÁLY (2005–2009)
Molnár Sándor

osztályfőnök

„Nagyon szép kis 

társaság volt. 

Egyik léhább, 

mint a másik. 

Átgondolok 

minden órát

A keserű búcsúzásig"  

ADY ENDRE



Ballagás 2009Ballagás 2009

Huszti Lajos
osztályfőnök

„Emberi törvény:

kibírni mindent,

s menni, menni

mindig tovább,

még akkor is, ha nem

élnek már benned: 

remények és csodák.”

ERNEST HEMINGWAY

V

BRÓDY IMRE 
OKTATÁSI KÖZPONT

12. B OSZTÁLY (2005–2009)



Ballagás 2009Ballagás 2009
VI

Vészi Gézáné
osztályfőnök

„Ó én, ó élet, 

kérdések nem szűnő árja. 

Hitetlenek végtelen özöne, 

balgáktól nyüzsgő városok! 

Mi jó ezek közt? 

Ó én, ó élet! ”

Válasz: 

Az hogy itt vagy, 

hogy van élet és egyéniség, 

hogy zajlik a nagy színjáték 

és te is hozzáírhatsz egy sort. 

Hogy te is hozzáírhatsz 

egy sort... "  

WALT WHITMAN

BRÓDY IMRE 
OKTATÁSI KÖZPONT

12. D OSZTÁLY (2005–2009)



Ballagás 2009Ballagás 2009

Cs. Szabó Zsuzsanna
osztályfőnök

VII

BRÓDY IMRE 
OKTATÁSI KÖZPONT

12.       OSZTÁLY (2005–2009)

„Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyorsan 

és határozottan kell cselekednünk, a dolgokat

erélyesen kézbe vennünk, és arról gondoskod-

nunk, hogy a nagy vonalak villámgyorsan 

előttünk álljanak. Semmiféle lagymatagságnak,

kételkedésnek itt nincs helye, a kéz nem

remeghet, a szem nem pisloghat ide-oda,

hanem egyedül csak arra irányulhat 

a tekintet, ami előttünk van.”

VINCENT VAN GOGH



Ballagás 2009Ballagás 2009
VIII

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

12. A OSZTÁLY (2005–2009)
Kiss László

osztályfőnök

„Az az ember, aki néha 

nem kísérli meg a lehetetlent,

soha nem érheti el 

a lehetségest."

GOETHE



Ballagás 2009Ballagás 2009

Koncz Nikoletta
osztályfőnök

IX

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

12. B OSZTÁLY (2005–2009)

„Induljunk vígan 

és remélve a boldog,

szép jövő elébe, mienk

a hely a nap alatt, 

míg szívünk bátor 

és szabad!"

JUHÁSZ GYULA



Ballagás 2009Ballagás 2009
X

KÁROLYI ISTVÁN 
12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

12. A OSZTÁLY (2005–2009)
Katona András

osztályfőnök

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,

Most valóra válhat minden, ami szép.

Az élet, a munka tárt karokkal vár,

S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."

SZABÓ PÁL



Ballagás 2009Ballagás 2009

Friczné Rausch Katalin
osztályfőnök

XI

KÁROLYI ISTVÁN 
12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

12. B OSZTÁLY (2005–2009)

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,

Most valóra válhat minden, ami szép.

Az élet, a munka tárt karokkal vár,

S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."

SZABÓ PÁL



Ballagás 2009Ballagás 2009
XII

KÖNYVES KÁLMÁN
GIMNÁZIUM

12. A OSZTÁLY (2005–2009)
Szõke Gabriella

osztályfőnök

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,

Most valóra válhat minden, ami szép.

Az élet, a munka tárt karokkal vár,

S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."

SZABÓ PÁL



Ballagás 2009Ballagás 2009

Ágoston Éva
osztályfőnök

XIII

KÖNYVES KÁLMÁN
GIMNÁZIUM

12. B OSZTÁLY (2005–2009)

„Mi magunk legyünk

a változás, amit látni

szeretnénk 

a világban."

GANDHI



Ballagás 2009Ballagás 2009
XIV

KÖNYVES KÁLMÁN
GIMNÁZIUM

12. C OSZTÁLY (2003–2009)
Neugebauer György

osztályfőnök

„Életed útját magad választod,

Válassz hát úgy, ha egyszer

Elindulsz, nincs már visszaút.”

KODÁLY ZOLTÁN



Ballagás 2009Ballagás 2009

Handbauerné Kishonti Emília
osztályfőnök

XV

KÖNYVES KÁLMÁN
GIMNÁZIUM

12. D OSZTÁLY (2003–2009)

„Útjaink százfelé válnak,

De szívünk egy célért dobog,

Nekivágunk a küzdelmes mának,

És épít karunk egy szebb holnapot.”

ARANY JÁNOS



FORMÁZD ÚJJÁ A TESTED: RYN cipővel
Végre hozzáférhető az új gördülőcipő: a RYN.

Miért is szeretjük?

A testsúly 120%-át is elvinni képes emberi láb 26 csontból, 33 ízületből és 100 ín-

ból-izomból, ínszalagból áll, amelyre ha nem vigyázunk, az életkor előre haladtá-

val, helytelen cipő viselésével deformálódhat; lúdtalp, bütyök, kalapácsujj alakul-

hat ki. Ez azért baj, mert a fájdalom miatt a láb, sőt az egész test kényszertartásba

kerül, és többek között épp emiatt is, az elváltozások súlyosabbá válnak. Ez a gya-

korlatban azt jelenti, hogy az ember egyre nehezebben talál magának kényelmes

cipőt, sokan már csak papucsot, horgolt cipőt, szandált vagy csináltatott ortopéd

cipőt tudnak hordani, és az egyetlen szóba jöhető megoldás a műtét.

Mit tehetünk ellene ?

Az autóipar szerencsére már 100 éve megtalálta a megoldást, az autókat levegővel

felfújt gördülő gumikerekekkel és lengéscsillapítóval szerelte fel. (Képzeljük el,

milyen lenne lépegető vaskerékkel utazni!) Az afrikai néptörzseknél ismeretlen a

mozgásszervi probléma, mert természetes talajon, mezítláb járnak. A lebetonozott,

kemény, egyenetlen talajon való járás viszont a civilizált lakosság kb. 80-ánál okoz

valamilyen ízületi problémát.

Megelőzhető a probléma kialakulása a láb egészséges állapotában, és nagyon

sok javulás várható a már károsodott vázrendszer javításában is az új járástechno-

lógia: RYN bevezetésével.

Felszerelhetjük a cipőnket rezgéscsillapítóval, az ütközési energia elnyelése ér-

dekében, így a talajjal való érintkezéskor (lépés) a becsapódási energiát gördülé-

si energiává lehet alakítani.

Figyeljük meg, hogy járáskor a legtöbb ember – talán mi magunk is – „szalad a

feje után”, azaz a testének a súlypontja nem a lába fölött, hanem az előtt van. A

Ryn cipőben a speciális szerkezet miatt csak jól lehet járni, mert rákényszeríti az

embert az optimális élettani testtartás alkalmazására. A RYN az egyéni passzív já-

rásmintát a cipőtalp görbülete segítségével képes aktívvá átprogramozni, és ez az

új mozgás természetes ízületi állás és összehangolt izommunka segítségével akár

napi 1000 Kcal energiát is fogyaszthat.

Ha már kialakult a láb torzulása, akkor is érdemes a RYN cipőt viselni, mi magunk

több kolléganőnkön is azt  tapasztaltuk, hogy a RYN a kialakult fájdalmas állapoto-

kat is képes valamilyen szinten rendbe hozni, fájdalom nélküli járást biztosítani.

Mások a csípőprotézis vagy gerincsérv-műtétet úszták meg ezzel a technológiai

segítséggel.

Még egy dolog, ami csak a RYN tud. Egy speciális csavartechnológia segítségé-

vel megakadályozza a boka bedőlését, nem kell külön odafigyelni a külső lábélen

való járásra. A legjobb dolog pedig most az, hogy a modellek bevezető áron 34 000

és 47 000 forint között – lényegesen olcsóbban, mint elődei – vásárolhatók meg.

Részletfizetés lehetséges.

– Dr. Starcz Judit (x) 

Jókai Biocentrum, 

IV. ker Árpád út 77.

RENOVATE YOUR BODY NEWLY

Ez a kupon 5% engedmény
igénybevételére jogosítja. 
Egy cipő vásárlásakor csak 

egy kupon váltható be.

Érvényes 2009. május 31-ig.

Jókai Biocentrum, IV. ker Árpád út 77.
www.jokaipatika.hu, www.jokaibiocentrum.hu

* 

A j á n d é k k u p o n
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Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  8 .  S Z Á M
HirdetésHirdetés

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

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési 
kedvezményekkel, ingyenes 

szolgáltatásokkal
BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR

További szakképzések: eladó
(élelmiszer- és vegyiáru, lakás-

textil 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.)

Azonnali belépéssel
gyakorlattal 

rendelkező (kárpitos
bútoranyagok 

varrásában járatos) 
varrónőket,

két műszakban 

06.00-l4.00, 14-22.00-ig

felveszünk.

Jelenkezni 

személyesen:

1152 Budapest., 

XV. Telek u. 7-9.

7 órától 14.30-ig.

Megközelithető: 196-

os, 231-es 225-ös

buszokkal a Bezerédi,

illetve Fazekas sor

utcai megálló.

M  E  G  H  Í  V  Ó

A Nyugdíjasok Budapesti 

Szövetsége szeretettel meghívja 

a nyugdíjasokat és családjaikat 

a már hagyományos Nyugdíjasok

Budapesti Fesztiváljára.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadra

2009. május 30-án de. 10-től 

du. 18 óráig.

A Színpadon öntevékeny 

együttesek előadók szórakoztatják

a vendégeket, az unokákat 

gyermekprogramok várják. 

Kézimunka-kiállítás, kirakodóvásár, 

nagyi süteményverseny, 

közbiztonsági, egészségügyi 

tanácsadás, tombola teszi 

változatossá a programokat. 

Kérjük a süteményversenyre 

jelentkező nagyikat, hívják 

a 269-58-59-es telefonszámot.

A színpad megközelíthető a Margit

hídtól a 26-os autóbusszal és 

a Víztoronynál kell leszállni.

Az Árpád hídtól sétálva is 

megközelíthető a helyszín.

A fesztivál látogatása díjtalan, 

mindenkit szeretettel várunk!
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A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  ápr i l is  24.
InterjúInterjú

– A városligetben nőttem fel, igazi utcakölyök voltam

– kezdett bele a beszélgetésbe Litkei József. – Bár fő-

leg az utcán éltünk, nem voltunk bűnözők, csak nagy-

szájú, vadóc kölykök. Úgy hívtak minket: „az iskola ré-

mei”… Péntek este eljárogattunk a Bethlen moziba,

vasárnap a matinéra, rúgtuk a bőrt, néha verekedtünk,

és persze gyakran lejártunk a parkba is, ott adódott le-

hetőség az asztaliteniszezésre. 12 évesen aztán „hiva-

talosan” is elkezdtem pingpongozni, az NB II-ig jutot-

tam el. Öt év múlva a jégkorongozásba szerettem bele,

no, meg közel is volt a koripálya. 20 éves koromig ko-

rongoztam a Volánban, aztán elvittek katonának. Ami-

kor leszereltem, focizni kezdtem, párhuzamosan meg-

ismerkedtem az önvédelmi sportokkal: a Take Wan Do,

a Ju-Jitsu, és a Kung-fu vonzott. A katonaság után jött

a házasság, szép sorban megszületett a három lányom,

de a sport nem maradt ki az életemből. A zuglói Kini-

zsiben öt évig fociztam, volt év, amikor a legtöbb gólt

én lőttem a bajnokságban. Aztán egy keresztszalag-

szakadás miatt újra az asztalitenisz mellett kötöttem ki. 

– Nagy szabadságot adhatott a családod gyerekko-

rodban…

– Élni hagytak bennünket. Szüleim hét évig élettár-

si viszonyban éltek, apám többször megkérte anyám

kezét, de ő mindig nemet mondott. Mivel rengeteget

dolgoztak, elsősorban a nagyszüleim neveltek, és ők

adtak szakmákat is a kezembe, bár ahhoz az én kíván-

csiságom és szorgalmam is kellett. Rengeteg hivatás-

ba belekóstoltam, több végzettségem van: többek közt

villanyszerelő, melegburkoló, festő-mázoló lettem, s

az építőiparban találtam meg a helyem. Mivel németül

kiválóan beszélek, dolgoztam Németországban is,

amikor még picik voltak a lányaim. Most, hogy lassan

mindhárman kirepülnek a családi fészekből, gondol-

kodom, hogy egyszer még visszamegyek, de inkább

itthon szeretnék boldogulni. 

– Jó főnök vagy? 

– Azt hiszem, igen. Úgy érzem, szeretnek a kollégá-

im, a megrendelőim. Szigorú vagyok velük, hiszen a

felelősség az enyém, de én sem vetem meg a fizikai

munkát. Barátok, szomszédok, ismerősök folyamato-

san keresnek, kinek az autóját bütykölöm, kinek a há-

zát, vagy a lakását újítom fel. Azt szeretem, ha nem

kell tétlenkednem. Ma fejeztem be egy teraszt, amit

három napig építettem, aztán rohantam ide a Közössé-

gi Házba, a „kölykeim” közé. 

– Hogy került az életedbe az éjszakai klub? 

– 1999 januárjában kerültem ide, mint szakosztály-

vezető-edző. Sikeresen „feltornáztuk” az egyik csapa-

tot a kerületi I. osztályos bajnokságig, aztán már két

csapattal is a klubot képviseltük. Hogy miért vállaltam

el a klubedzői pozíciót? Két lányom is lejárt, szerettem

volna látni, kikkel barátkoznak… A klub nemcsak a

prevencióról, vagy az asztaliteniszről szól. Kirándulni,

barlangászni is szoktunk, és jókat beszélgetünk a gye-

rekekkel. A legfontosabb a bizalom kialakítása, hiszen

így el merik mondani a bánatukat, az örömüket, szinte

minden titkukat. 

– Tíz év alatt rengeteg fiatalnak váltál „pótapjává”.

Sok tapasztalatot adhatott ez az időszak. 

– Meg a gyerekkorom… Tudom, hogy a sport való-

ban képes alternatívát adni a csellengés, a drogozás, a

bűnözés ellen. Motivál, sikert, erőnlétet, büszkeséget,

állóképességet, kitartást ad. Az egészséges életmód

elsajátításával az embernek eszébe sem jut, hogy

pusztítsa magát. Az ide járó fiatalok közt erős a fluktu-

áció, a költözések miatt általában félévente cserélődik

a klubba járó társaság, persze vannak állandó látoga-

tóink. Szeretem ezeket a „gazfickókat”, hallgatni a

problémájukat, figyelemmel kísérni az életüket, meg-

tanítani őket pinpongozni, és ami talán a legfonto-

sabb: beszélgetni, egymásra figyelni. Sok szülőnek

fogalma sincs, hol járkál a gyereke éjszakánként, sok

idejáró fiatalnak rendkívül rossz a szociális háttere. Ki

tudja, milyen jövő vár rájuk? Bejönnek hozzánk, ját-

szunk, vagy beszélgetünk egyet, málnaszörpöt és

szendvicset kapnak. Addig sem kallódnak el. 

– Lassan tíz éve vezeted a klubot. Miért csinálod még

mindig? 

– Mert szeretem. Ezt csak úgy lehet. A gyerekekkel

hamar barátságba kerülök, igyekszem segíteni őket

lelkileg, és anyagilag is, hiszen bárhová megyünk

versenyezni, mindenhol kell fizetni, s nem biztos,

hogy önerőből ezt vállalni tudják. Ha az önkormányzat

és a különböző pályázati pénzek nem segítenének

bennünket, nem tudom, hogy tudnánk működni. Elő-

fordult, hogy egy csapat csellengő fiatalhoz én ma-

gam mentem oda, és lehívtam őket a klubba. Inkább

sportoljanak, mint csavarogjanak, de erőltetni nem

lehet rájuk semmit. Faragó doki szavai gyakran

eszembe jutnak. Egyszer panaszkodtam neki, hogy

néha kevesen jönnek be hozzánk. A doki annyit mon-

dott: „Józsikám, ez nem gladiátorképző… majd jön-

nek, ha akarnak”. Úgy látszik, akarnak, hiszen gyak-

ran teltházzal működünk, 40-50 sportbarát pattogtat-

ja a labdát, vagy beszélget az aulában. Egyik klubos

kollégám, Győri Péter a média világába kalauzolja el a

gyerekeket, ami egyrészt alternatívát ad nekik, lekö-

töttséget, figyelmet biztosít, kielégíti a kíváncsisá-

gukat, és rendre, fegyelemre tanítja őket. Ki tudja,

egyszer nem lesz-e kedvük élesben is kipróbálni ezt a

hivatást? Sokat segít Mrácz Évi kollégám is a klub mű-

ködésében, rengeteg figyelmet, kedvességet kapnak

tőle a fiatalok.

– Hogy bírta, bírja a családod, hogy a péntek és a

szombat estét évek óta nem velük töltöd? 

– Feleségem csodálatos asszony, negyedévszázada

élünk együtt, azóta segítjük egymást. Mindig tolerálta

az életmódomat, mint ahogy én is az övét. Egy szavá-

ba kerül, ugrok segíteni, és ő is ugyanígy van velem.

Három gyönyörű lányomat már elindítottuk a nagybe-

tűsbe. A nagyobbik lányom Franciaországban egy

bowlingterem menedzsereként dolgozik, ott találta

meg a párját, aki mellesleg egészen véletlenül egy ki-

váló asztaliteniszező… Legkisebb lányom még tanul,

középső lányom pedig már édesanya; természetesen a

szívem csücske Anna Alexa, a gyönyörű, 10 hónapos

unokám. Haverok, barátok voltak és vannak, de a csa-

ládom mindig fontosabb volt náluk.

– Rengeteget adsz az embereknek. Visszakapod ezt a

sok segítséget, támogatást? 

– Sosem vártam el, hogy bármit is visszakapjak,

mert nem erről szól a dolog. Szimplán csak az "adás-

ról". Ha úgy érzem, már sok az élet, és kezdek leme-

rülni, elmegyek horgászni, kikapcsolom a telefont, és

hárman vagyunk: a víz, a csönd, meg én. Persze, túl

sokáig nem bírom… Én akkor érzem jól magam, ha se-

gíteni tudok, ez adja a lelki békét. Nekem nagyon fon-

tos, hogy egyszer majd azt mondják rólam az emberek:

„ez egy jó ember volt”.  – PÁLFI KATA

Litkei Józsefre igazán érvényes, hogy ma-

gas hőfokon él. Gyerekkoráról, családjáról,

munkáiról, álmairól, és örök szerelméről, a

sportról órákig képes mesélni. Nem ma-

radhatott ki a beszélgetésből a Sirály Élet-

mód Klub és az éjszakai asztalitenisz, vala-

mint természetesen a fiatalokkal kialakí-

tott rendkívül szoros kapcsolata. Ennyi

tennivalót egy életbe belesűríteni csak

szenvedélyesen és érzelemdúsan lehet –

ahogy ő is él. 

Mások
megsegítése
adja a lelki
békét
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– Meglepődtem, hogy az együttes már hat

éve működik. Csak saccolva a korodat, na-

gyon fiatal lehettél, amikor bekerültél.

– Pontosítok: a zenekar már korábban

létezett, Fenyő Miklós háttérzenekaraként

működött egykor. Az egyik tag, Nova bácsi

(Novai Gábor gitáros-zeneszerző – a

szerk.) a családunk egyik régi barátja.

Édesanyám rengeteget noszogatott gye-

rekkoromban, hogy ne csak otthon, hanem

színpadon is énekeljek, de sokáig nem

akartam megmutatni magam. Középisko-

lában vettem komolyan az éneklést és a

hangképzést. Szerettem volna elindulni

egy fővárosi Ki-Mit-Tudon, ehhez pedig

zenei alapra volt szükségem; Nova bácsitól

kértem segítséget. Egyértelmű volt szá-

momra, hogy a ‘60-as évek slágerei közül

választok, hiszen mindig ez a stílus, ez a

korszak vonzott. Elmentünk a stúdióba

próbálni, végül a Dirty Dancing című film

egyik dala, a „Be my baby” mellett dön-

töttünk. Elkészült az alap, én pedig részt

vettem a KiMitTud-on. Azt hiszem, képle-

tesen ez a verseny indított el a pályán.

Gondolkodni kezdtem, hogy merre tovább,

aztán jött a zenekar, és az első próbák.

– Otthonról hoztad a stílus iránti szen-

vedélyes szeretetedet? 

– Nyilván meghatározó, hogy gyerek-

korban milyen zenét hallgat az ember, de

nemcsak a rock and roll lemezek forogtak

otthon, szólt a rock és a pop is. Komoly

hatással volt rám testvérem, Flipper Öcsi

ízlésvilága, zenéje is. Egyszerűen meg-

tetszett a rock and roll optimizmusa, po-

zitív kisugárzása, a táncok, a filmek. Tet-

szettek a ruhák, az élő koncertek hangu-

lata. Házibulikon is mindig előkerül ez a

stílus, s ez mindenkire hat, akkor kezde-

nek a leginkább táncolni az emberek. 

– Hogy sikerült az a bizonyos KiMit-

Tud? 

– Első lettem…

– Sosem érezted, hogy az ízlésed miatt

kilógsz a kortársaid közül? 

– Dehogynem, sőt sokáig „cikiztek” is

miatta, de mit tehettem volna? A rock and

roll doppingolt. Ez a furcsa „kívülállóság”

még az első fellépéseim során is megkör-

nyékezett. Először a közönség sem értet-

te, mit keres egy húszéves lány egy jól is-

mert zenekarban, a „nagy öregek” mel-

lett, de hamar megtört a jég: felálltak és

táncolni kezdtek. Ez a hangulat azóta is

tart, koncertjeinken nemcsak mi, hanem

a közönség is érzi a boogie-woogie-t.

Szerencsénk volt, mert bekerültünk a

Bagi-Nacsa páros televíziós műsorába,

kéthetente látott minket az ország, meg-

ismertek és megszerettek bennünket. 

– Koncertek követik egymást, sorra je-

lennek meg a lemezek. Nem hallani róla-

tok a bulvársajtóból, nincsenek pletykák,

botrányok, s mégis sikeresek vagytok.

– Mert így is lehet csinálni. Négy albu-

mot adtunk ki, s már tervezzük a követke-

zőt. Talán hallottak már Fazakas Péter

„Para” című filmjéről, melynek főcímze-

néjét mi írtuk és adtuk elő. Az új dalok

mellett ez a nóta is szerepel a következő

lemezen. Visszatérve a bulvársajtóra:

megalakulásunkkor jó párszor kerestek

minket, sőt, felröppentettek néhány ka-

csát is, de aztán rájöttek, nincs mit kifor-

gatni velünk kapcsolatban. Mi egyszerűen

csak zenélünk. 

– Nemrégiben mégis szorosabbra fűz-

ted a kapcsolatod a médiával.

– Az egyik budapesti televíziónál elin-

dult egy sorozatunk, Kultúrpercek cím-

mel, melynek első adásában természete-

sen a retró stílust mutattuk be. Elvállaltam

a műsorvezetést, bár efféle ambícióm so-

sem volt. Igaz, jelenleg kommunikáció-

média szakon tanulok, de ha a jövőmről

van szó, akkor a zenén, az éneklésen kívül

másra nem is nagyon tudok gondolni.

– Újpest főterét a napokban kezdik fel-

újítani. Nem véletlen, hogy a zenekarotok

lépett fel az ünnepélyes alapkőletétel

napján: a régmúlt zenei értékeit őrzitek,

de felújítva azokat. 

– Valóban, valamit mindig változtatunk,

újítunk, díszítünk a dalokon. Régi nóták

mai köntösben… Az idősek örömmel hall-

gatják a régi slágereket, de nemcsak ők

énekelnek velünk, hiszen a fiatalok is ta-

lálnak benne szépséget, divatos, aktuális

megszólalást. Nem véletlen, hogy több

generáció együtt táncol a zenénkre. Ez a

stílus összeköti a korosztályokat, és azt

gondolom, időtlenségének, évtizedeken át

tartó sikerének ez az egyik titka. – P. K.

Az ünnepélyes alapkőletétel és az első

kapavágások után élő koncerttel lépett

fel Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar. Az

együttes választása nem véletlen:

stílusukban, dalaikban a közelmúltat

ötvözik a jelen zenéjével. Marót Vikivel, a

zenekar énekesnőjével az élő koncert

után beszélgettünk. 

Régi-új
kerület,
régi-új zene
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versenyzők remekül szerepel-

tek, a szervezőkről pedig kide-

rült: nem babonások, hiszen e

verseny immáron a tizenhar-

madik volt. Lapunkban Pappné Windt

Zsuzsát, az Újpesti Német Kisebbségi

Önkormányzat elnökét, valamint Orbán

Ildikót, a Német tagozatos Általános Is-

kola igazgatóját arról kérdeztük: mit je-

lent számunkra a több mint egy évtize-

des együttműködés.

– Kisebbségi önkormányzatunk a

megalakulása óta a német nyelvterület

kultúrájának megismertetését tartja fő

céljának, amelyhez az egyik odavezető

út a nyelvtanítás- és tanulás lehet –

mondja Pappné Windt Zsuzsa, aki im-

már a harmadik választási ciklusban

tagja – most már elnökként – a testü-

letnek. – Az alapokat elődöm: Balázsné

Gräff Magdika „rakta le”, aki még

1998-ban kérte: vegyek részt káposz-

tásmegyeri lakosként, és német nyel-

vet oktató általános iskolai tanárként

az újraválasztott  kisebbségi önkor-

mányzat munkájában.  Nem kellett so-

kat ösztökélnie, egyetértettünk abban:

a nyelvtanulást már célszerű kisgyer-

mekkorban elkezdeni, hogy amikor el-

jön az iskoláskor és az „igazi” nyelvta-

nulás  ideje, a kisgyermeknek legyen

sikerélménye, amely önbizalmat ad

számára.  

– Milyen segítséget tudnak nyújtani

az újpesti diákoknak a német nyelv okta-

tásában?

– A diákok leginkább a német nyelvű

vers- és prózamondó versenyen tapasz-

talják jelenlétünket. Talán segítség le-

het tanárnak és diáknak egyaránt, hogy

mi anyanyelvi szinten beszélünk néme-

tül. Tisztünk, hogy javaslatot tegyünk a

zsűri összetételére, költségvetésünkből

ellátást, jutalomkönyveket biztosítunk

a versenyzőknek. Évről évre nagyon sok

diák érkezik a versenyre, ez számomra

azt is jelzi: örömüket lelik a versek, pró-

zai művek német nyelvű előadásában a

kisdiákok és a nagyobbak is. Idegen

nyelven megszólalni, beszélni a legne-

hezebb, mégis oldható a gátlás, a féle-

lem. A versenyt befogadó és lebonyolí-

tó Német Tagozatos Általános Iskola

gondos vendéglátónk tizenhárom éve.

Arra is ügyelnek, hogy nyelvtagozatos

iskolaként diákjaikat felkészítsék a

megmérettetésre, így nem véletlen,

hogy tőlük érkezik a legtöbb versenyző.

Az idei versenyen több mint száz újpes-

ti diák indult, és nagyon nehéz dolga

volt a zsűrinek, amit a sok fej-fej mel-

letti eredmény is bizonyít.  Ezért sem

maradhat el meghívásunk a legjobban

szereplők számára a hagyományos egy-

napos bécsi kirándulásra. A diákok

anyanyelvi környezetben tölthetik a

napot, ami a nyelvtanulás szempontjá-

ból sem utolsó dolog.

– Mi a tapasztalata, vonzó-e a német

nyelv az idegen nyelvek sorában?

– Igen, vonzó, és ez újpesti tapaszta-

latom is. Újpest középiskoláiban sok di-

ák tanulja a német nyelvet, eredmé-

nyességüket mutatja, hogy középfokú,

Az általános iskolák első osztályában tanuló kisdiák volt a legfiatalabb,

a középiskola 13. évfolyamának diákja pedig a legidősebb azon a né-

met nyelvű vers- és prózamondó versenyen, amelyet ebben a tanévben

is az Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával rendezett

meg az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ. A tél végén megtartott

versenyen 105 újpesti diák szerepelt azon a színpadon, amelyet ez al-

kalommal is a Német Tagozatos Általános Iskolában emeltek. 

OktatásOktatás

A

Versenyezve (is) tanulnak 

gy iskolai előadás – legyen az

zenés, irodalmi, vagy táncos –

minden esetben kedves, és sze-

retetreméltó. Nem volt ez más-

képp az Ady Művelődési Központ színpa-

dán a hét második felében megtartott

hat előadás alkalmával sem. A Babits Mi-

hály Gimnázium tanulói és művészetet

szerető pedagógusai – többek között

Berta Katalin, Marton Sándor, a szülők

közül például – Lotzné Káli Anikó és

Sárospatakiné Fazekas  Judit, avagy az

ex-tanár: Sillye Gergő munkája nyomán

Dés László, Geszti Péter és Békés Pál da-

rabját állították színre. Merész ötlet és

hatalmas vállalkozás volt ez, hiszen a

musicalt rengetegen ismerik, szeretik, és

bizonyára sokan látták már. Most több-

száz újpesti általános iskolás is élvezhet-

te nézőként – az önkormányzat támoga-

tásával – a gimnazisták előadását. 

A léc magasan volt, de nem rezgett.

Hogy mit tettek az előadás megálmo-

dói, a díszletek tervezői, a koreográfu-

sok, rendezők és persze a szereplők,

aminek hatására mindenkit magával ra-

gadott az előadás, nem tudom. Ez az ő

titkuk marad, nekünk, nézőknek csak

annyi dolgunk volt, hogy az előadás

minden percét élvezzük. 

A megható pillanatok ugyanúgy „ül-

tek”, mint a poénok: profizmus, átélés

és szórakoztatás jellemezte az előadást.

Tehetséges táncosok, énekesek játszot-

tak a sokszereplős, ilymódon a nyolc

osztályos gimnázium minden korosztá-

lyát felvonultató darabban,  a főbb sze-

repeket kettős szereposztásban bemut-

va. S  hogy ezt mindenki észrevette, azt

a két felvonásos előadás végén felcsat-

tanó vastaps is bizonyította. 

A színjáték, és a közösségteremtő kez-

deményezés mellett még egy fontos té-

nyező. Le a kalappal a fiatalok előtt, akik-

nek a biológia, a fizika, a matek és meg-

annyi egyéb tárgy mellett, sőt sokaknak

érettségire készülés idején is  futotta

erejükből arra, hogy a nem is olyan köny-

nyű szöveget, és dalokat  – „öregdiáki”

kiegészítéssel és pedagógusi segítséggel

– megtanulják. Akik mozgásukat, hangju-

kat hónapokon át  képezték, hogy önma-

gukból a legjobbat adják a színpadon.

Akik precízen megtanulták a koreográfi-

át, részt vettek a rendezésben, a díszletek

kitalálásában és kivitelezésében is.

Ízelítő a szereplőkből: Aranyosi Vik-

tor, Csaba Szabolcs, Csikó Georgina,

Csöngedi Anna, Endrey Marcell, Fűrész

Zsófia, Hahn Gergő, Holp Julia, Kele-

men Gabriella, Keszthelyi Ágoston, Ko-

csis Andrea, Kofrán Gergely, Kovács

András, Kun Péter, László Kristóf, Lász-

ló Lívia, Lotz András, Lugovcov Evelyn,

Marczis Ádám, Mester Tamás, Molnár

Barbara, Nagy Gergő, Oláh Dóra,

Oszetzky Dorina, Pétervári Noémi, Sá-

rospataki Barnabás, Sárospataki Piros-

ka, Siegel Fanni, Singh-Bahadur Szil-

via, Tasi Alexandra.

(A darab keresztmetszetét május 24-

én az Adyfamília rendezvényen újra

bemutatják) – PÁLFI KATA

Három szerző megalkotta, babitsos diákok pedig újraálmodták az

utóbbi évek egyik legsikeresebb zenés darabját, „A dzsungel köny-

ve” című musicalt. A Babits Mihály Gimnázium diákjai még csak pár

évesek voltak, vagy meg sem születtek a Pesti Színház ősbemutató-

jakor, de úgy gondolták, a nagyszerű, időtlen darabhoz érdemes

hozzányúlni, úgy mint nemrégiben az István, a király-t bemutatva

is tették.  

„A tuti hatás nem maradt el”

E
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felsőfokú nyelvvizsgát is tesznek az

érettségi idejére. Ausztria és Németor-

szág közelsége, a közös hagyományok,

a kulturális, és gazdasági kapcsolatok

miatt – úgy gondolom – nem kell aggó-

dunk a német nyelv jövője miatt sem. A

mai korban azonban egy idegen nyelv

ismerete természetesen nem lehet

elég, szerencsére sokan osztják azt a

mondást, hogy ahány nyelvet beszél

valaki, annyi ember lakik benne. Az új-

pesti iskolák széles kínálatot nyújtanak

a második nyelv kiválasztásához. Ki-

sebbségi önkormányzatunk az alapok

lerakásában lehet még partner. Nyelv-

oktatást végzünk a Pozsonyi úti óvodá-

ban, ahol mondókák, dalocskák, vagyis

játékos formák keltik fel a figyelmet a

német nyelv iránt.  Gondolunk a felnőtt,

sőt a senior korosztályra is: székhá-

zunkban térítésmentesen látogatható

nyelvtanfolyamunk a korábban tanultak

felelevenítését, a beszéd gyakorlását

szolgálja. Tanulni sohasem késő, van

nyolcvan évesnél idősebb hallgatónk is.

– Évekkel ezelőtt a kisebbségi önkor-

mányzat talált Újpestnek testvérkerüle-

tet, amikor Bécs IV. kerületével, az ottani

önkormányzattal felvette a kapcsolatot.

– Igen, és ez a kapcsolat kiállta az

idők próbáját. Több éve annak, hogy

karácsonyi koncerten lépnek fel Bécs-

ben a Babits Mihály Gimnázium ének-

karosai és az Erkel Gyula Újpesti Zene-

iskola hangszeres zenészei, és volt már

lehetőség az újpesti képzőművészek ki-

állítására, az újpesti és az osztrák peda-

gógusok tapasztalatcseréjére is. A

nyelvoktatás, a kulturális kapcsolatok

nyomán sikerélményünk tehát nekünk

is van, s ez jó dolog. 

Orbán Ildikó, a  Német Tagozatos  Álta-

lános Iskola igazgatója úgy fogalmaz:

– abban, hogy egy diák tanulmányi

versenyen vállalja a szereplést, be-

csülendő és egyúttal támogatandó

dolog. Idegen nyelvű produkcióval in-

dulni, verset, prózát mondani csak jó

kiejtéssel, hangsúlyozással lehet. Eb-

ben nagyon sok munka, készülés van a

diák és a felkészítő tanár részéről

egyaránt. Nem bebiflázni kell a szöve-

get, ismerni, érteni kell a finomságo-

kat, a nyelv egészét is.  Ezért örvende-

tes, hogy a német nyelven folyó ver-

senyre minden évben több mint más-

félszáz diák, tanár és kísérő előtt nyit-

juk ki az iskola kapuját. Szívesen va-

gyunk a verseny házigazdái és egyben

résztvevői is. 

– Nyelvtagozatos általános iskola ve-

zetőjeként miként értékeli a kisebbségi

önkormányzat támogatását? 

– Nagyra becsültem már a kezdetet

is azt a célt, hogy a kisebbségi önkor-

mányzat a rendelkezésre álló anyagi

lehetőségeit visszafordítja a német

nyelvet tanuló diákok képzésére.Dí-

jakkal támogatják a versenyeket, is-

kolánk német nyelvű nyári táboraihoz

támogatását kaptunk, hosszú éveken

át. Iskolánkban 25 éve kiemelt figyel-

met fordítunk a nyelvoktatásra, azóta

emelt szinten tanítjuk a német nyel-

vet. Egykori diákjaink közül nagyon

sokan nyelvtanárok lettek, vagy mun-

kájukban fontos a német nyelv isme-

rete. Azok, akik második idegen

nyelvként például az angolt választot-

ták, tudják, könnyebb volt a német

alapokkal a második idegen nyelv el-

sajátítása. Mindenki profitált ebből.

Ahogyan az oktatás, a kisebbségi

önkormányzat sincs könnyű helyzetben

a megcsappanó költségvetési támoga-

tás miatt. A német kisebbségi önkor-

mányzatnak is kevesebb jut támoga-

tásra, ami bennünket is érint. Erre pél-

da ez a bizonyos magas színvonalú ke-

rületi tanulmányi verseny, amelyet

követően a fővárosi és az országos

döntőre sajnos már csak a nemzetiségi

iskolák diákjait hívják, ezt a kört tudták

támogatni a kisebbségi önkormányzat-

ok. Nem lebecsülendő, ha valaki kerü-

leti szinten lesz dobogós helyezett egy

versenyen, de a fővárosi és az országos

ösztönzés is lényeges egy diák életé-

ben.  Ezt a támogatókkal együtt mi, a

támogatottak együtt fájlaljuk. – B. K.

OktatásOktatás

számtalan házi koncert és ver-

seny után kiemelkedő helyszí-

nen, a Régi Zeneakadémia

Hangversenytermében lép-

hettek fel a Pécsi Sebestyén Általános

Iskola Zenetagozatának legtehetsége-

sebb tanítványai. Két éve kibővült a

hangszeres szólisták köre: míg addig

csak a fiatal zongoristák, azóta a hege-

dűn, csellón és fuvolán játszó ifjú te-

hetségek is számot adhatnak tudásuk-

ról az iskola hagyományos tavaszi kon-

certjén. Az intézmény az idei hangver-

senyhez pályázatot is kiírt: A gyerekek-

nek Papp Lajos Meseképek című, zon-

gorára írt dalgyűjteményéhez kellett

mesét írniuk, és a művet képekkel il-

lusztrálniuk. A legsikeresebb munkát -

Sárospataki Anna 4. osztályos diák al-

kotását – a zenemű előadása közben

mutatták be. 

A koncert második felében az iskola

legtehetségesebb növendékei kápráz-

tatták el a nagyérdeműt. Kicsiktől a na-

gyokig, az előképzőstől a továbbképző-

sökig közel harminc zeneértő és zene-

szerető fiatal lépett fel a Vörösmarty

utcai épület színpadán. Jugovits Jolán

igazgatóhelyettes elmondta: mivel a

zenetanárok minden fellépő gyereket

jól ismernek, személyre szólóan tudtak

zeneműveket javasolni, de a bemutatott

darabok kiválasztásába a gyerekek is

beleszólhattak.  

A rendezvény – mint minden évben –

idén is teltházas volt: szülők, rokonok, is-

kolatársak és pedagógusok hallgatták

meg a jövő zenészeinek koncertjét. – P. K.

A Pécsi Sebestyén Általános Iskola Zenetagozatának legsikeresebb és

legtehetségesebb növendékei adtak klasszikus zenei koncertet – né-

mileg a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozathoz kapcsolódva

– április 19-én a Régi Zeneakadémia épületében. 

Meseképek - zeneképek 

A VENDÉG BIG BAND
A németországi Neustadt város Kurfürst Ruprecht Gimnázium BIG Band-je adott

koncertet március 27-én a  Babits Mihály Gimnázium aulájában. A könnyebb

műfaj kedvelői jazz-rock, latin, funky és swing műfajú zeneszámokból összeál-

lított műsort hallhattak.  



A FIDESZ – MPSZ ÚJPESTI
SZERVEZETE ANYÁK NAPJA
ALKALMÁBÓL SOK SZERETET-

TEL KÖSZÖNTI AZ ÉDESANYÁKAT,
NAGYMAMÁKAT!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyu-
la; Rádi Attila önkormányzati képvi-
selők május 4-én hétfőn 17-18-
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.:
369-09-05. Bartók Béla május 5-én
kedden 18-19 óráig; Koronka Lajos
május 7-én csütörtökön 17-18 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bu-
dapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05
Nagy István május 5-én kedden 16-
17 óráig  tart fogadóórát. Hely-
szín:1042 Budapest, István út 11.
Daróczi Lajos önkormányzati képvi-
selő május 11-én hétfőn 15-17 óráig
tart fogadóórát, Wintermantel Zsolt
önkormányzati képviselő május13-
án szerdán 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042
Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 369-
09-05. Dr. Hollósi Antal május 12-én
kedden 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Megyeri u. 20. Általános
Iskola.

www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidelitas szere-
tettel vár minden kedves
érdeklődőt Magyarság-

tudat DVD estjére, ahol 2009. május 8-
án pénteken 18 órai kezdettel „A ma-
gyarság szentjei” című dokumentum-
film-sorozat  III. része (Szent László és
Boldog Özséb) kerül vetítésére. Hely-
szín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Ár-
pád út 56.) 

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

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

ANYÁK NAPI VIRÁGVÁSÁR
Anyák napjához közeledve
muskátlik és egynyári csere-

pes virágok vásárát  rendezi  irodájá-
ban a Magyar Demokrata Fórum Új-
pesti Szervezete  a   Budapest, IV. Ár-
pád út 88. szám alatt (bejárat a József
Attila utca felől). A vásárban kedvez-
ményes áron kínáljuk a növényeket. 
A virágvásár időpontja: április 30.,
csütörtök, 8-17 óra között. Szeretet-
tel várjuk a városrész lakóit!

Pettkó András országgyűlési 
képviselő, a vásár szervezője

Boruzs András frakcióveze-
tő, egyéni képviselő (15.

vk.: Megyer-Székesdűlő) Tel.: 232-
1501. e-mail: boruzsa@ujpest.hu. Fo-
gadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola,
minden hónap első hétfőjén 16.30-
17.30. Kovács Sándor listás képviselő,
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AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ 

Május 8., 10 és 14 óra. A szegény em-

ber gazdagsága – a Batyu Színház elő-

adása. Az előadás felidézi a magyar me-

sekincs számos elemét: három kíván-

ság, csodakút, az erdő szelleme, a rest

macska stb., melyek a nagyóvodások és

kisiskolások örömére szolgálnak. 

Bérletes előadások. Jegyek a délutáni

előadásra korlátozott számban kapha-

tók. A jegy ára: 700 Ft.

FOTÓ- ÉS VIDEÓBÖRZE

Május 10., 9-13 óra. Felvilágosítás és

helyfoglalás a 231-7050-es telefonon

munkaidőben, vagy az interneten:

www.ugyih.hu/foto. Belépő a látoga-

tóknak: 250 Ft

ZENÉS, IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁS 

RADNÓTI MIKLÓS MŰVEIBŐL

Május 13., 14.30 óra. „Mint észrevétle-

nül álomba hull az ember…” Az alapve-

tően Tarján Tamás által szerkesztett mű-

sor méltó ünneplése a 2009-es Radnóti

évfordulónak, és hozzásegít egy telje-

sebb Radnóti-kép kialakításához. Nem

az iskolai kötelező műveket ismétli, ha-

nem szigorú dramaturgiát követve a tel-

jes Radnóti életműből válogat. A vonu-

lat irányítói az évszakok. A tavasz, nyár,

ősz és tél sugallta hangulat vezeti a

hallgatót, felidézve a rövid költői élet

szakaszait. Belépő: 550 Ft

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE

Május 16., 9-13 óra. Asztalfoglalás:  áp-

rilis 27-én 8 órától a 399-7067-es te-

lefonszámon. Kizárólag telefonos je-

lentkezést fogadunk el!

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA

Május 4-17. „KEDVENCEIM”. Kiállítás

Bóné Márta magángyűjteményéből. Bóné

Márta Salgótarjánban született négy-

gyermekes családanya, aki közel húsz

éve gyűjtögeti kincseit. Megnyitó: május

4., 18 óra. A kiállítást megnyitja: Kissné

Ludányi Éva családterapeuta pszichiáter

JAZZBALETT-, SZTEPP- ÉS SZÍNPADI-

TÁNC-KÉPZŐ VIZSGABEMUTATÓI

Nyilvános főpróba: Június 4-5., 17.30

óra. Belépő: 500 Ft. Gála: június 6.,

17.30 óra, június 7., 10.30 óra. Belépő:

1000 és 1250 Ft. Jegyek május 4-től

válthatók az információs pultnál.

FELHÍVÁS

Amatőr előadók tehetségkutató verse-

nye május 17-én (vasárnap) 9-17 óráig

az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban.

Zenekarok (jazz, pop, rock), szólóéne-

kesek jelentkezését várjuk!

Jelentkezni lehet személyesen az Újpesti

Gyermek- és Ifjúsági Ház portáján talál-

ható adatlap és a bemutatkozó anyag le-

adásával. (A jelentkezési lap a

www.ugyih.hu/amator-ről is letölthető.)

Jelentkezési határidő: május 8.

Egy-egy fellépő max. kettő számot mu-

tathat be, ám a zsűri ettől eltekinthet.

A legjobbak felléphetnek a  június 14-i

Tanévzáró Suli-buli rendezvényén, va-

lamint 50.000 Ft értékben stúdiófelvé-

tel lehetőséget kapnak, ahol szakember

segít elkészíteni egy profi demo anya-

got.

NAPKÖZIS TÁBOR

2009. június 22–augusztus 19.

Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház

napközis tábort szervez a IV. kerületi ál-

talános iskolák tanulói számára. A tábor

zárt, biztonságos park. A gyermekek

felügyeletéről és kíséréséről az iskolák

gondoskodnak. A szakmai programokat

a Gyermek- és Ifjúsági Ház közművelő-

dési csoportjának munkatársai szerve-

zik és irányítják. Az étkezési térítési díj

azonos az iskolában fizetett összeggel.

A TÁBOROZÁSRA AZ ISKOLÁKBAN LEHET

JELENTKEZNI. Információ kérhető a 399

7067-es telefonszámon.

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN

TIFFANY SÍKÜVEG, HOBBY TANFOLYAM 

Tiffany síküveg-készítő tanfolyamot

indítunk május 29-én, szerdán 18 óra-

kor. A tanfolyam időtartama: 40 óra (5

alkalom), díja: 1125 Ft/óra, összesen: 

45 000 Ft, amely tartalmazza a felhasz-

nált anyagokat. Jelentkezés és beirat-

kozás: a Közművelődési csoportnál.

Információ: Tóthné Ruzsinszki Ilona,

380-6163.

KIÁLLÍTÁS

A Madarak-Fák napja alkalmából diák

fotó- és rajzkiállítás látható a KFÁMK

Galériájában 2009. április 30–május 17.

között. Helyszín: KFÁMK Főépület Eme-

leti Galéria

Családi Matiné és Játszóház

Április 25., szombat 10-12 óráig. A Gé-

zengúz Együttes: vidám, zenés tavasz-

köszöntő műsora. Megzenésített ver-

sek, gyermekjátékdalok, dramatikus já-

tékok előadása. 7 éve működő családi

programunkra továbbra is szeretettel

várjuk a gyermekeket, szüleiket és

nagyszüleiket. Az előadások után ját-

szóházat tartunk. Belépő az előadások-

ra: 800 Ft/fő, két éves kor alatt a belé-

pés ingyenes. Helyszín: KFÁMK Közös-

ségi Ház

ZENÉS, TÁNCOS NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN

Május 7. csütörtök 16-18 óráig. Közre-

működik: Boldizsár Endre. A belépés díj-

talan! Szeretettel várunk minden zenét

szerető nyugdíjast, ill. azokat, akik kel-

lemesen szeretnének eltölteni egy dél-

utánt. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

SZEDERINDA - APRÓK TÁNCHÁZA

Május 9. szombat, 17-18.30 óráig.

Évadzáró mulatság a Csobán zenekarral.

Az eddig tanult táncok, játékok felele-

venítése. A táncházat Prekler Kata veze-

ti. Belépődíj: 500 Ft/fő. Kétéves kor

alatt a belépés díjtalan. Helyszín:

KFÁMK Közösségi Ház

FELHÍVÁS

PARA-GÁLA 2009

December 4-én, a Művészetek Palotájá-

ban Para-Gála címmel fogyatékosság-

gal élő (minden fogyatékossággal élő

csoportból) közreműködésével művé-

szeti fesztivált szervezünk. Ezt megelő-

zően az országban 5 helyen szervezünk

válogató versenyeket, majd a legszín-

vonalasabb produkcióknak az Esély-

egyenlőségi Napon, május 16-án a

SYMA Csarnokban fellépési lehetőséget

biztosítunk.

Jelentkezni lehet az alábbi témákban:

– ének -szóló, vagy csoportos;

– hangszeres-zene szóló, vagy csoportos;

– tánc-szóló, vagy csoportos;

– egyéb szóló, vagy csoportos produkció.

Ebben a számban különleges színpadi

produkciókra számítunk, mint pld. pan-

tomim, hasbeszélő, zsonglőrködés,

biciglizés, állatidomítás, stb.

Fontos, hogy a produkció nívós legyen

és ne haladja meg az 5 percet! Csopor-

toknál a maximális létszám 10 fő. A ver-

senyre témánként 500 forint nevezési

díj befizetése után regisztrálunk. Min-

den télmára külön jelentkezési lapot

kérünk kitölteni. A jelentkezési lap mel-

lé kérjük csatolni a nevezési díj befize-

tését igazoló dokumentum másolatát.

A nevezési díj befizethető banki 

átutalással (számlatulajdonos neve:

MEOSZ, számlaszám: 11703006-

20034962, bank: OTP Bank Nyrt.), vagy

személyesen a MEOSZ pénztárában. A

közlemény rovatban minden esetben fel

kell tüntetni, hogy  „Para-Gála 2009”.

A válogatók időpontjáról és helyszínei-

ről, valamint egyéb felvilágosítás kér-

hető Deél Vilmától a MEOSZ elérhetősé-

gein, vagy a delvilma@gmail.com, illet-

ve a 20/ 2533-929-es számon.

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek

Országos Szövetsége

PROGRAMOK

2009.  ápr i l is  24.
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fogadóóra: Megyeri Úti Általános Is-
kola, minden hónap első hétfőjén
16.30-17.30.

Szabad Demokraták Szövetsége Új-
pesti Szervezet (1042 Budapest Árpád
út 56.) Tel.: 788-0802 (munkaidő-
ben) E-mail: info@szdszujpest.hu

www.szdszujpest.hu

Kedden és csütörtökön 16-19 óráig
személyesen is várunk minden ér-
deklődőt.

MI ITT VAGYUNK!
Jubileumi „Ki mit tud?” 
Pódium rendezvénysorozat

nyugdíjasoknak
Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel
tájékoztatjuk Önt, hogy a Jubileumi
„Ki mit tud?” Pódium következő elő-
adására 2009. május 13-án (szerdán)
15 órai kezdettel kerül sor a Csokonai
Művelődési Központban (XV. Eötvös u.
64-66.). A zenés, szórakoztató ren-
dezvényen az összes műfaj, kategória
képviselteti magát egy-egy színes
előadás keretében. 
Érdeklődni lehet személyesen az
MSZP IV. kerületi szervezetének iro-
dájában a Nádor utca 1. szám alatt
hétfőtől-péntekig, 13:00-17:00 óra
között, vagy telefonon a 369-42-05-
ös számon. Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Csizmár Gábor, Kiss Péter
országgyűlési képviselők

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.

Az Szocietas Újpesti Szervezete szere-
tettel vár minden kedves érdeklődőt
Anyáknapi kézműves foglalkozására,
amely április 30-án 16 órától lesz a Ná-
dor u. 1. szám alatt. A részvétel díjtalan!

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET
KÉPVISELŐINEK FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap
második csütörtök 17-18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)

Dr. Dabous Fayez minden hónap
második csütörtök 17-18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)

Pártok, CivilPártok, Civil
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ADYFAMÍLIA 

2009. MÁJUS 24., 9:30-22:00 ÓRÁIG

A KULTÚRA NAPJA ÚJPESTEN

CSALÁDI NAP AZ ADY ENDRE 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Program: 9:30-10:00 Jelmezes felvo-

nulás a Városháza épületétől az Ady

Endre Művelődési Központ udvaráig az

István úton.

A felvonulás résztvevői: fúvószenekar,

majorettek, íjászok, BEM Néptánc

Együttes, lovas huszárok

10:00-10:15 Fúvoszenekari összeál-

lítás a majorettekkel közösen

10:20-10:40 Az Újpesti Civil Kórus műsora

10:45-11:15 Nyitótánc (Bem

Néptáncegyüttes ifj. csoportja)

11:30-12:30 Dés-Geszti-Békés: Részle-

tek A dzsungel könyve c. musicalből. A

Babits Gimnázium diákjainak előadása.

Gyermekfoglalkozások: Az udvarban több

helyszínen: Kacskaringók Virtustársulat,

táncház, jászóház. Információs szolgál-

tatás az Ezer Szín Kulturális és Önfejlesz-

tő Egyesület tevékenységéről. Kézműves

foglalkozások.

13:00-14:00 Jó ebédhez szól a nóta:

LÁTÓ IMRE és cigányzenekara játszik.

Közreműködik: 

Barna Gyula és Szűcs Julika

14:15-14:35 Az Adorate Kórus Műsora

14:45-15:15 Latintáncok bemutatója

15:30-16:20 A Nincspardon Tánczenekar

koncertje.

16:30-17:30 Hatvan perc humor

Közreműködnek: DÓZSA LÁSZLÓ,

HARSÁNYI GÁBOR, NYÁRI ISTVÁN, vala-

mint a HG. színi stúdió növendékei.

17:30-18:00 Néptánc bemutató

(Bem Néptáncegyüttes felnőtt csoport)

A Színházteremben 18-19 óráig A Máv

Szimfonikus Zenekar hangversenye.

Műsor: részletek J. Haydn: A Teremtés c.

oratóriumából.

Kb.: 19:00-22:00 Utcabál

Játszik a Nincspardon Tánczenekar

Egész nap kiállítások az Újpesti

Képzőművészek Társasága alkotásaiból. 

Húsz éves az Újpesti Közművelődési Kör

Népművészeti Kirakodóvásár, Kiállítás

az Ady MK. kerámia stúdió munkáiból,

agyagozás, bálna-csúszda, játszóház

gyermekeknek. Gólkupa 11-est lövú

bajnokság az Újpest FC rendezésében,

légpuska-lövészet, tűzszerészeti bemu-

tató, sakk szimultán, KRESZ vetélkedő,

kovácsműhely. Délelött: gyermeklova-

goltatás huszárlovakon. 

A belépés ingyenes!

2009. MÁJUS 16., 19 ÓRA

INDUL A BAKTERHÁZ

vígjáték

A Turay Ida Színház vendégjátéka

Szereplők: MIKÓ ISTVÁN, BOROS ZOLTÁN, 

NEMCSÁK KÁROLY, TÓTH JUDIT,

SZACSVAY LÁSZLÓ/CSEKE PÉTER, NYÍRŐ BEA

BOZSÓ JÓZSEF/ZSOLNAY ANDRÁS, GYŐRI

PÉTER, SZABÓ ANIKÓ, RUSZ MILÁN,

BESZTERCZEY ATTILA.

Rendező: Tordy Géza

Díszlettervező: Krsztovics Sándor

Jelmeztervező: Darvai Ilona

Asszisztens: Szabó Anikó

„Tudom én jól, az a baja a világnak,

hogy nem tehénpásztorok kormányoz-

zák. Ha én valamikor miniszter leszek,

mindent a visszájára fordítok. A csősz-

től elveszem a bunkósbotot. A pofono-

kat végképp eltiltom. Aki vét a törvény

ellen, felpofoztatom a bakterrel. Az or-

szág vászontarisznyájára lakatot tete-

tek, nehogy kilopják belőle a pénzt. Ha

én leszek a fő, nem lesz panasza a sze-

gény embernek, mert még a Bundás ku-

tyának is akkora pampuskát juttatok,

mint a két öklöm. Törvénybe iktatom,

hogy palacsintán köll élni a tehénpász-

tornak.”

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

KAMARAZENEI KONCERT

2009. MÁJUS 10., 11 ÓRA

Közreműködnek: Kádár István – hegedű,

Kusay Mahdi Husein – gordonka, 

Nagy Péter – zongora.

Konferál: Nagy Péter

A program: Debussy:  G-dúr zongoratrió;

Liszt: Obermann völgye

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ

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

A belépés ingyenes!

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

Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Tár-

saskör minden hónap első keddjén 15

órakor szeretettel várja tagjait és ven-

dégeit zenés-dalos összejöveteleikre.

2009. MÁJUS 8., 18 ÓRA

KONCERT Fellépők: Fekete Dávid,

Szecsődi Karcsi, Tóth Lüszi, 

Bencsik Tamara. Jegyár: 1000 Ft

TANFOLYAM

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 

01-0171-05 AL.: 0614

Alapfokú számítástechnikai tanfolyam

2. modul: TÁBLÁZATKEZELÉS PL-1729

Az 1. modul (SZÖVEGSZERKESZTÉS) el-

végzése után, a 2. modul sikeres elvég-

zésével a résztvevő képes használni a

táblázatkezelő szoftver alapfunkcióit.

Adatkezelési, nyomtatási és grafikai le-

hetőségeit, a táblázatok számítógéppel

való szakszerű létrehozását, kezelését, 

a táblázatok adataiból diagram szerkesz-

tését, egyszerű adatbázis készítését, 

alkalmazását. A tanfolyam időtartama: 

5 hét, heti 2x4 óra, (40 tanóra). Foglal-

kozások: hétfőn és szerdán 17-20 óráig.

Beiratkozás: május 5-én, 16:30 órakor

(Legmagasabb iskolai végzettségét 

tanúsító bizonyítványát szíveskedjék

magával hozni!) Részvételi díj: 21 000 Ft

Bővebb felvilágosítás a 231-6000 tele-

fonon, vagy: E-mail: nyarii@adymk.hu

VIDÁM NYÁRKÖSZÖNTŐ NÓTAMŰSOR

2009. MÁJUS 22. (PÉNTEK) 15 ÓRA

Fővédnök: BELÁN BEATRIX

Újpest alpolgármestere

Fellépő művészek: NÓGRÁDI TÓTH ISTVÁN,

ERDŐS MELINDA, SZEGEDI SÁNDOR,

BAGDI ERZSI, ZÁMBÓ IMRE, SZÁSZIK ME-

LINDA, PÁL ATTILA, PETIK ERZSI, KÖVI GÁ-

BOR, SZŰCS JULIKA, KOVÁCS JÁNOS, RIGÓ

MÓNIKA cigánydalénkes.

Közreműködik: SZOPPER ZSÓFI (próza)

és a Romhányi Nyugdíjas Klub Népdal-

köre. Szerkesztő: ORSZÁG ILONA

Zenei kíséret: LÁTÓ IMRE és cigányze-

nekara. Rendező, műsorvezető: 

LÁSZLÓ MÁRIA. Jegyek: 900 Ft 

Ikafalvi Farkas Béla festőművész

akvarell kiállítása április 23-tól

május 10-ig. Veresegyházi művészek

kiállítása április 24-től május 10-ig.

A kiállító termek naponta 11-18

óráig, szombaton 9-18 óráig 

tartanak nyitva. Hétfő: szünnap

Szakmai tárlatvezetés:

Kedden: 15-18 óráig

Csütörtökön: 11-14 óráig

Szombaton: 9-12 óráig

Csoportos látogatás esetén 

bejelentkezés Gelléri Istvánnál, 

a 379-3114-es telefonon.

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

ÚJPEST SZÍNHÁZ 

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

Újpestért
Egyesület



20

2009.  ápr i l is  24.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

rdög bújt az osztályba – idéz-

nénk Karinthy Frigyes mondatát

a Tanár úr kérem-ből, bár mara-

dunk inkább egy világi hason-

latnál: felbolydult méhkassal találjuk

szemben magunkat. Szinte visszalépünk

az időben Karinthy közel száz évvel ez-

előtti világába, amikor korabeli viseletet

idéző ruhákban, rövidnadrágban, serke-

nő bajuszkával, özönlenek a fiatalok

díszterem felé. 

– Csengetés után helyreáll a rend –

mondja több mint 29 éves pedagógusi

tapasztalata nyomán Rády Judit magyar

nyelv és irodalom szakos tanár, az iskola

igazgatóhelyettese, aki beavat a készü-

lődés mikéntjébe. – Legutóbb akkor volt

ilyen nagyszabású, az iskola minden ta-

nulóját és pedagógusát megmozgató

rendezvényünk, amikor az intézmény az

ötödik születésnapját ünnepeltük. Ott is

tapasztaltuk, hogy a szülők számára a

legnagyobb örömök egyike, ha látják,

hogy gyermekeik a megszokott diáksze-

repen kívül más területeken is képesek az

alkotásra, a képességeik, tehetségük be-

mutatására. Mivel kis iskola vagyunk kis

tanári karral, a műsorok kiválasztása,

megírása és betanítása különös körülte-

kintést és komoly munkát igényel peda-

gógusainktól. Ezúttal is arra törekedtünk,

hogy minél több gyermek és szülő szá-

mára szerezzünk maradandó élményt. Az

alsósok mindegyike osztálykeretben

szerepel, s a felsősök zöme is fellép. Akik

nem a világot jelentő deszkákon mutatják

meg magukat, azok is fontos feladatokat

teljesítenek a szervezésben. Ez egy olyan

összmunka, ahol a legparányibb lánc-

szemnek is felelősen és jól kell működ-

nie, mert csak így állhat össze az egész.

Ehhez az igazgató úr teljes támogatását

megkaptuk. A premier előtti izgalom va-

lóban kézzel tapintható.

– Miért választották időben is ketté az

ünnepet?

– Iskolánk speciális oktatási intéz-

mény, van világi „oldala”, a falak között

éppen olyan oktató-nevelő munka fo-

lyik, mint más iskolákban. Ám a vallási

vonal is jelen van, mégpedig nyomatéko-

san, ezért gondoltuk azt, hogy ünnepsé-

günk vidám, humoros előadását  elvá-

lasztjuk a szeptemberre tervezett prog-

ramtól, amikor a jóval meghatározóbb

egyházi liturgia keretében, magas rangú

egyházi és világi vendégek jelenlétében

emlékezünk az iskola megalakulására.

Ezzel lesz teljes az ünnepünk, miközben

mindkét alkalom közösséget építő ereje

is nyilvánvaló. 

– Miért éppen Karinthy Frigyes művére

esett a választás? 

– Az iskolánk által választott értékrend

alapján ilyen és ehhez hasonló alkalmak-

kor az örökbecsű klasszikusokhoz fordu-

lunk. Karinthy Frigyes felnőttek és gyer-

mekek számára egyaránt örökifjú művet

hagyott ránk, amikor az iskolai életet

mutatta be. A gyerekek lubickolnak a

szerepekben, úgy gondolom, ebben az

esetben előny, hogy a néző is jó ismerő-

je a történetnek, a poénokat várják, és

együtt csattan fel a nevetés. Kolléga-

nőmmel, Viczenik Annával, a Tanár úr ké-

rem egyes fejezeteit ötvöztük egy keret-

történettel, amely a ‘60-as éveket idézi

fel, nem titkoltan egy kis retro-érzettel. 

A történet főhőse, Bauer érettségi talál-

kozóra készül, s miközben szembesülnie

kell a jelen családi konfliktusaival, felto-

lulnak benne az iskolai emlékek, amelyek

természetesen tanulságul szolgálnak

mindnyájunknak. A gyerekek szó szerint

tolongtak a szerepekért, s valóban na-

gyon ügyesek. A lányoknak külön érde-

kes feladatot jelent, hogy fiú szerepeket

alakítanak. A drámajáték csodálatos ere-

je most is megmutatkozik. Bár még a be-

mutató előtt vagyunk, mégis sajnálom,

hogy ilyen nagyszabású produkcióra kü-

lönleges alkalmakkor van csak lehetősé-

günk.

A gálaműsor néhány szeplőjével is

megismerkedtünk. Az 1. osztályos

Badics Natasa egyetlen mondatban

megfogalmazza: meg kell tanulni a sze-

repünket – mondja, majd  kiderül, A négy

vándor című jelenet az évszakok változá-

sáról szól. – Az oviban is volt, hogy sze-

repeltünk – teszi hozzá nyomatékkal –,

de most nagyon készülünk, hogy jó le-

gyen, hogy különleges legyen – teszi a

hangsúlyt erre a szóra. A tanár néni ezért

most változtatott a táncon, most azon

dolgozunk és gyakorolunk… Páran bete-

gek, többen helyettesítenek, de majd

meggyógyulnak. Hiszen mindenkinek

jönnek a szülei, ők is izgulnak – tudom

meg a részleteket. 

Mint kiderül, a másodikosok is legalább

ilyen izgalommal és ugyanilyen lelkesen

gyakorolják a Népi játékok című jelenetet,

amely zenés, táncos, játékos bemutatót

kíván tőlük – tudom meg Deák Julitól 

– Tanultál táncolni?

– Néptáncot tanultam, ez a tudás most

jól jön. Szívesen szerepelek én is és az

osztály is, nem kellett ehhez rábeszélés

– sorolja a kisiskolás.  Az iskola születés-

napjára szívesen készülünk – szögezi le.

Idősebb  testvérem is szerepel. 

A díszteremben zajló próbán lakásbel-

ső és osztálykép fogad, padsorokkal,

táblával és diákokkal. Épp azt a jelenetet

próbálják Rády Judit és Nagy Andrea ta-

nárnő instrukcióival, amelynek címe: Rö-

hög az egész osztály. Ez pedig előfordul.

Mint tudjuk, ez az a rész, amikor már az

szünetben ördög bújt az osztályba, majd

az órán Kökörcsin tanár úr és a szemétlá-

dában időző Zajcsek tanuló egyaránt so-

kat tesznek azért, hogy az elfojtott érzel-

mek vulkánszerűen áradjanak és – idézzük

Karinthy-t – röhögésbe torkolljanak…

Majd változik a kép, Bauer felel mennyi-

ségtanból, nem valami fényesen.

Pár perccel később Bauer – azaz Papp

Gyula – velem szemben ül, balján

Mikuska Sárával, szerepbéli hitvesével,

akivel osztálytársak. Mindketten nyolca-

dikosok, érett, okos tinédzserek.   

– Azt hiszem, egy vicces házaspárt ala-

kítunk – mondja Sára, de engem az apa-

fiú kapcsolat fogott meg, amikor a da-

rabbal ismerkedtünk. Hol szeretetteljes,

hol viharokkal terhes kapcsolat ez, nem

véletlen, hogy néha családi konfliktu-

sokba torkollik egy-egy beszélgetés. És

én is rohangálok föl-alá a szobában, és

persze a hangomat is felemelem.

– Engem az fogott meg, hogy komoly

dolgokról humoros formában lehet szót

ejteni – mondja Gyula. Olvasni és hallgat-

ni is jó a Tanár úr kérem-et, a hangkazet-

tát otthon sokszor végighallgattuk Anyu-

val. Sacival többször beszéltünk arról,

hogy a darabnak ma is van üzenete. Ne-

kem a matek a gyengém, valóban izzadok,

amikor a darabban Frőhlich tanár úr arról

kérdez, ha 9 kályhában 5 és fél nap alatt

12 köbméter bükkfa ég el, hány nap alatt

ég el 12 kályhában 9 köbméter bükkfa…

Mielőtt arra kérjük olvasóinkat, hogy a

megfejtést a katolikus iskolának postáz-

zák a Tanoda téri címre, visszakanyaro-

dunk a mába: Sára és Gyula ugyanis a

szereppel jutalomjátékra készül, június-

ban elballagnak az iskolából.

– Karinthy Frigyes korával összeha-

sonlítva emberibb és közelibb kapcsola-

tot alakíthattunk ki a tanáraikkal, és ter-

mészetesen otthon a szüleinkkel sem

ilyen távolságtartó a kapcsolatunk-

jegyzik meg. – Ez nagyon jó dolog –

mondja Sára, majd elmeséli: a hatodik

osztályt kezdte itt a katolikus iskolában,

nagy szeretettel fogadták, mintha egy

nagy családba került volna. – Nyolc év

alatt nagyon sok élményben volt részem –

folytatja Gyula, nehéz lesz az elszakadás. 

A viszonylag alacsony létszámú osztály

családias hangulatot, nyugodt tanulást

eredményezett. Sára belsőépítésznek,

Gyula állatorvosnak készül, így a Szent

Margit Gimnázium illetve a váci piarista

gimnázium lesz a következő állomás, nem

is oly sokára… – BANGHA KATALIN

Hit, oktatásHit, oktatás
Iskolai jubileum – két „felvonásban”
Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli ebben az évben a Szent Já-

nos Apostol Katolikus Általános iskola. A jubileumot áprilisban gála-

műsorral köszöntik, amelyet szeptember második felében – immár az

új tanévben – egyházi liturgia szerinti megemlékezés követ. Az április

25-ére tervezett műsorban a kisiskolások a tanítók által összeállított

műsorokkal, osztálykeretekben szerepelnek, fellép a Mohay Katalin

vezette énekkar, az igazgató betanításával a furulya-csoport,

Andrejszki tanárnő lámpásgyakorlata, a felsősök pedig Karinthy Fri-

gyes, Szakonyi Károly és Gyurkovics Tibor műveinek felhasználásával

készült  színdarabot adnak elő. Az egyik próbára nyertünk betekintést.

Ö

Natasa és JuliRády Judit és a szereplőkLubickolnak a szerepekben



Jutalom a rend őreinek
Reménykedve várja az állomány minden évben Szent György napját, ekkor ünnep-

lik ugyanis a Rendőrség Napját, s egyben ez a jutalomosztás dátuma is. Azok a hi-

vatásos rendőrök és közalkalmazottak részesülnek évről évre pénzjutalomban,

akik sokat tesznek a közbiztonságért, annak javításáért. 

Ezúttal Újpesten negyvenhárman kaptak jutalmat kiemelkedő munkavégzésük

elismeréséül. A jutalmazottak főként a végrehajtó állományból kerültek ki, a bűn-

ügyi és közrendvédelmi osztályok dolgozói is, de közalkalmazottak munkáját is dí-

jazták a vezetők. 

Horváth Imre, az újpesti önkormányzat közbiztonsági bizottságának elnöke, dr.

Budaházy Gábor aljegyző és dr. Baranyi József alezredes adták át az elismerése-

ket ünnepélyes keretek között. Három rendőr kapott főkapitányi jutalmat, ame-

lyet majd a BRFK központi épületében, a Teve utcában vehetnek át, a többiek az

önkormányzat közbiztonsági alapítványából kaptak nettó néhány tízezer forintot. 

Baranyi József, Újpest rendőrkapitánya elmondta, hogy a rendőrök számára

nem csupán a pénz jelent ilyenkor örömöt, hanem az erkölcsi elismerés. 

– Minden ilyen jutalmazással azt bizonyítja Újpest vezetősége, hogy a lakosság

valamilyen szinten elégedett a rendőrség munkájával, az önkormányzattal együtt

sajátjának érzik az újpesti rendőröket – tette hozzá a rendőrkapitány. 

A Fővárosi Vízművek ZRT. értesti a fogyasztókat, hogy hálózattisztítási munkák mi-

att 2009. május 4-én 7 órától, 2009. május 15-én 15 óráig a IV., XIV., XV., XVI kerü-

letekben, valamint 2009. május 11-én 7 órától 2009. május 12-én 15 óráig a XIII.

kerületben is nyomáscsökkenés és vízzavarosodás várható. 

A magasabb épületek felső szintjein vízhiány is előfordulhat. Az üzemi beavatko-

zás miatt felzavarosodott víz vas-mangán oxidokat tartalmaz, a víz ülepítés után fel-

használható. A Fővárosi Vízművek ZRT. kéri a fogyasztók türelmét és megértését.  

(Előző lapszámunk 24. oldalán megjelent Magas Hargita felől… című anyagunk

utolsó mondatába félreérthető megfogalmazás csúszott. A szöveg helyesen: „Fel-

lépett továbbá Pásztorka Sándor és Rigó Mónika Szlovákiából, aki fergetegesen

zárta a műsort gyermekeivel.”  Az érintettektől elnézést kérve – a szerk.)

Rendőrségi hírek
KUTYÁT USZÍTOTT A RENDŐRRE

Az elmúlt hét hétfőjén délután öt óra körül

érkezett bejelentés az újpesti rendőrkapi-

tányság ügyeletére, amely szerint a Bocskai

utca egyik háza előtt verekedés van, szemé-

lyi sérülés is történt. Az újpesti járőrök a Ké-

szenléti Rendőrség munkatársaival együtt

érkeztek a helyszínre, később további rend-

őrök is kivonultak. Kiderült, a verekedés folyamán valakit megkéseltek, a

rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, a tanúk és az elkövető felkuta-

tását. Kiderült, hogy a verekedés egy mulatozásnak vetett véget, ugyanis tár-

saság a Bocskai utca egyik házának udvarán mulatozott, amikor hirtelen két

férfi egy addig velük szórakozó férfit kezdett ütni, rúgni. A sértett kimenekült

az utcára, ám két támadója utánaszaladt, odakint tovább verték. A verekedés

során az egyik támadó a földön fekvő, alaposan megvert férfi torkához tartott

egy kést, ezalatt a másik folyamatosan rugdosta az áldozatot.

Mint azt a tanúk a rendőröknek elmondták, a támadók, miután áldozatukat

alaposan helybenhagyták, egy távolabbi házba futottak be. A rendőrök ter-

mészetesen átkutatták az említett házat. Eközben vették észre, hogy a ház

hátsó részében lévő ajtó, amely a padlásra vezet fel, lakattal van lezárva. Mi-

után feltételezték, hogy az elkövetők a padláson tartózkodnak, a lakatot eltá-

volították, a szabályoknak megfelelően felszólították a vélt támadókat, hogy

jöjjenek elő. Egyikőjük elő is került, őt azonnal megbilincselték. Másikuk to-

vábbra sem volt hajlandó előjönni, a padlás átkutatásakor nejlonzsákok alatt

leltek rá. 

Amíg a rend őrei a padlást kutatták át, lent kisebb tömeg alakult ki, akik

igencsak sérelmezték az eljárást, kiabáltak, fenyegetőztek. Egy férfi fo-

lyamatosan azt hajtogatta, hogy pitbull-szerű kutyáját a rendőrökre fogja

uszítani. Figyelmeztették, de ez mit sem ért, tovább kiabált, fenyegető-

zött.

Már éppen elengedte volna a feltüzelt, agresszív állatot, amikor ezt az

egyik rendőr észrevette és a karjánál fogva hátrébbhúzta az illetőt. A folya-

matosan szitkozódó férfit – bár mindig megpróbált kibújni a rendőrök szorí-

tásából – kivezették a lakás elé, megbilincselték. Az elvezetett férfi egyik ro-

kona próbálta kimenteni őt a rendőrök közül, ütötte az intézkedőket, pólóju-

kat tépte, karmolta. Így már az asszonnyal szemben is intézkedni kényszerül-

tek a rendőrök. Erre egy újabb rokon – egy idősebb nő – rontott a rendőrökre,

őt sikeresen leszerelték. Végül több embert előállítottak, két rendőr az alkar-

ján nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. 

ODA LETT A HÚSVÉTI SONKA

A Zichy Mihály utcába hívtak rendőröket húsvétkor. A bejelentő a helyszínre

érkező rendőrnek elmondta, hogy az adott napon délután három óra körül

füstöt érzékelt az egyik lakásból, s aggódott, mert ott egy nagyon idős bácsi

lakik egyedül. A bejárati ajtó zárva volt, felfeszítették. A lakásban senki sem

volt, a konyhában egy edényben húsvéti sonka főtt. Az edény meggyulladt,

ezért kezdett füstölni. Időközben hazaérkezett a lakás tulajdonosa, aki mint

mondta, elfelejtette, hogy odarakta főni a sonkát, s elment sétálni egyet.

Szerencsére a riadalmon kívül nagyobb gond nem történt. 

FÉNYES NAPPAL TÖRTEK BE A LAKÁSBA

Betörést jelentettek a rendőröknek a Vasvári Pál utcából egy hétköznap dél-

után. Miután kiérkeztek a helyszínre, a bejelentő elmondta, hogy valamivel tíz

óra után mentek el otthonról. Kettőkor hívta őket szomszédjuk, aki mondta,

hogy a postás a lakás ajtaját nyitva találta. Hazamentek és látták, hogy a be-

járati ajtót valakik felfeszítették. Egy fémdobozból hetvenezer forint tűnt el,

a rongálási kár körülbelül ötezer forint. 

Az egyik szomszéd elmondta, hogy valamikor fél egy és egy óra között ért

haza a piacról, akkor még minden rendben volt. A postás egy órával később

jött és szólt, hogy nyitva az ajtó. Feltehetően a két időpont között történt a

betörés.
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A Homoktövis Általános Iskolában tollasozni hívták az iskolásokat és óvodá-

sokat április 17-én. Az iskola és a Diaboló Sportegyesület együttműködése

már több éve tart, az iskolások körében sikerült megkedveltetni ezt a sport-

ágat. Körülbelül hatvan óvodás érkezett az iskolába, akik játékos oktatás ke-

retében ismerkedhettek a nagyok által közkedvelt tollaslabdázással. A sport-

ág rejtelmeibe többek között Pálka Dóra, a Homoktövis Általános Iskola ko-

rábbi diákja, a fővárosi diákolimpia többszörös bajnoka avatta be az ovisokat.

A jól sikerült tollas-nap után bizonyosan sok óvodás ment haza azzal a kérés-

sel, hogy menjenek családostól tollasozni minél többször. 

Tollas-buli a legkisebbeknek

– Sikerült valamennyit pihenned az Eu-

rópa-bajnokság után?

– A múlt hetet próbáltam pihenésre

szánni, de olyan sok felkérésem volt,

hogy igazából csak húsvét hétfőn tud-

tam kikapcsolódni, csupán pihenni és

semmit nem csinálni. Nem is lehet

megállni, mivel az elkövetkező egy hó-

napban két világkupa versenyen is

részt veszek majd. A szintet magamhoz

mérve tartanom kell, ezért muszáj

edzeni.

9-12-ig, majd 14:30-18 óráig tarta-

nak naponta az edzések. Kikapcsoló-

dásra inkább csak szombat délután és

vasárnap jut idő. Márpedig egy fiatal-

embernek, főként ilyen feszített tempó

mellett szükséges a szórakozás. Kriszti-

án szerencsés helyzetben van, mert ba-

ráti társasága régóta egy csapat: van-

nak közöttük természetesen tornászok

is, de a gyermekkori barátokkal is fo-

lyamatosan tartja a kapcsolatot. 

Az elkövetkező időkben több megmé-

rettetés is vár a bajnokra. Április utolsó

előtti hétvégéjén főiskolás bajnokságon

vesz részt Szombathelyen, ahol csapa-

tával az Eszterházy Károly Főiskolát

képviseli. Nyilván furcsa helyzet ez, hi-

szen meglehetősen nagy a valószínűsé-

ge annak, hogy nem akad ellenfél, aki

akár a nyomába érhetne Krisztiánnak,

ám ő mégis ugyanolyan erőbedobással

készül erre a versenyre is, iskolája szí-

neiben. – Ezek mindig jó hangulatú ver-

senyek, szeretek részt venni rajtuk –

mondja Krisztián – most is kint voltam a

másodosztályú felnőtt bajnokságon és

jó volt látni, milyen hihetetlenül sokan

vannak, akik komolyan veszik a tornát,

felnőttként is komolyan edzenek és ver-

senyeznek. Nem mellesleg több másod-

osztályú tornász van, mint első osztályú.

Az egyetemi bajnokságot  követően

Skóciába utazik, a szinte mindig esős

Glasgow-ba, majd Moszkvában száll

harcba az elsőségért. 

Az év versenye az október közepi vi-

lágbajnokság lesz. – Az Európa-bajnok-

ság az első lépcső volt ahhoz, hogy a vi-

lágbajnokságra felkészüljünk – vált ko-

molyabb hangnemre Berki Krisztián.

Annyiból lesz érdekes a világverseny,

hogy az ázsiai és ausztrál versenyzők is

ott lesznek. Erősebb mezőny lesz, mint

az Európa-bajnokságon, jobban oda kell

figyelnem mindenre.  

Szinte mindig felmerül a kérdés, hogy

a szerencsétlen kvalifikációs rendszerű

pekingi olimpia után Londonban, 2012-

ben már ott lesz-e Krisztián versenyző-

ként, hogy hazánkat képviselje. – Mesz-

sze van még 2012, de nem eléggé – ne-

vet Krisztián. – 2011-ben dől el a világ-

bajnokságon. Szerencsére változott a

kvalifikációs rendszer, már mindhárom

dobogós helyezés olimpiai indulást je-

lent, ám ehhez további két számban is

indulnom kell a lólengés mellett. Talán a

nyújtó és az ugrás lesz a két új szám, mi-

vel ezek a szersorrendben eléggé távol

vannak a lólengéstől, ki tudom pihenni

magamat a fő szeremre. 

Akárhogyan is alakul, mi, újpestiek

már most nagyon büszkék lehetünk

Krisztiánra. Köszönünk minden ered-

ményt és további sok sikert kívánunk! 

– T. K.

Berki Krisztián 2009. április 29-én szer-

dán 17 órától közönségtalálkozóra vár

minden érdeklődőt az UTE Tornacsarno-

kába. (Bp., IV. Szilágyi utca 30.)

Berki Krisztián, az UTE tornásza nemrégiben ismét Európa-bajnok lett.

Nem kis eredmény ez, bár talán nem túlzás, ha azt mondjuk, bejött a

papírforma. Krisztián ugyanis ifjú kora ellenére már negyedszer állha-

tott fel a kontinensviadal végén dobogó legmagasabb fokára. Két

edzés között beszélgettünk a bajnokkal. Boldogan újságolta, hogy be-

szélgetésünk után megy haza kutyát sétáltatni. Új családtagot kapott

ugyanis: egy néhány hetes francia bulldog gazdái lettek párjával.

Beszélgetés Berki Krisztián Európa-bajnok tornásszal

Szerényen és sikeresen
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SportSport 

UTE-hírek

ÖTTUSA

Az angliai Bath-ban április 2-3-án rendezett Öttusa Világkupán Tibolya Péter 5.

helyen végzett.  Gratulálunk!

CSELGÁNCS

Junior országos bajnokságot rendeztek Piliscsabán április elején. Gorjanácz

Zsolt első, Petka Roland, Kovács Gábor és Hagyó Gábor harmadik, Tuskán Zsolt

negyedik, Sétáló Mihály ötödik,Hencz Norbert és Molnár Dóra hetedik helyen

végzett.  Gratulálunk!

VÍVÁS

Kreiss Fanni sikerrel folytatta az immár 3 éve tartó dobogós sikersorozatát. Há-

rom éve kadett első helyezést ért el, két éve junior bronzérmes, tavaly pedig ju-

nior ezüstérmes lett. Idén a Belfastban rendezett bajnokságon utolsó éves ju-

niorként ismét egyéni bronzérmet nyert. Gratulálunk neki és edzőjének, aki

egyben édesapja is, Kreiss Gábornak. 

TENISZ

Sajnálattal tudatjuk mindenkivel, hogy a szombathelyi nagy generáció egyik

tagja, Jusits Ilonka néni 90. életévében elhunyt. A világbajnokságra készülő

U16-os csapat tavaly szeptemberi sajtótájékoztatóján köszöntöttük a születés-

napját ünneplő „Pille” becenéven közismert huszonötszörös magyar bajnokot,

aki nemzetközi színtéren is sok szép siker részese volt. 
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FÁKLYÁS BALLAGÁS
Az újpesti önkormányzati fenntartású gimnázium diákjai ebben az évben is fáklyás bal-

lagáson búcsúznak a városrésztől, és az itt töltött diákévektől. A hagyományosan a kö-

zépiskolai búcsút megelőző estén, ezúttal április 29-én, szerdán megrendezendő fák-

lyás ballagást most a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium szervezi. A prog-

ram szerint az öt középiskola menete pár perccel  20 óra előtt érkezik az Ady Művelődé-

si Központ udvaráról a Városháza István úti bejáratához, ahol  Belán Beatrix kulturális

és oktatási alpolgármester fogadja őket. A szép hagyománynak legyen Ön is részese! 

Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja
Kiadó: Újpesti Média Kht. � Ügyvezető igazgató: Nemesházi Beatrix
Főszerkesztő: Harkai Péter � Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata, Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Mónika
Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezető-hirdetésszervező: Szerencsi Csilla

Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 
1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, 

fax: 785-0466, szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 
Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny

Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája, www.hknyomda.hu
Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét péntekén 46 000 példányban
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A KULTÚRA NAPJA  ÚJPESTEN

Ismét Adyfamília…
Harmadik alkalommal rendezi meg május 24-én – az immár hagyománnyá

váló – egész napos családi rendezvénysorozatát az Ady Endre Művelődési

Központ. A nagyszabású eseménysorozat keretében, minden korosztály

megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő látványos, szórakoztató, vidám,

vagy intellektuális programot.

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

lövése jelzi, majd elindul a jelmezes felvonulás a Városháza elől az Ady End-

re Művelődési Központ udvarába.

A menet élén az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola növendékeiből és művészta-

náraiból alakult fúvószenekar halad, őket majorettek, valamint korabeli jel-

mezbe öltözött íjászok és a BEM Néptáncegyüttes menettánca követi. A sort

tüzes paripákon lovagló Károlyi Huszárok zárják.

Az Ady Endre Művelődési Központban folytatódik a programsorozat fúvós-

zenekari összeállítással, a majorettek látványgyakorlatával. Bemutatkozik

az Újpesti Civil Kórus és a BEM Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja.

A délelőtt a gyermekeké. A színpadon a Babits Mihály Gimnázium tanulói

Dés-Geszti- Békés: A DZSUNGEL KÖNYVE c. musicaljéből mutatnak be részle-

teket.

Az udvarban és a Házban több helyszínen gyermekfoglalkozások, vetél-

kedők zajlanak a KACSKARINGÓK Virtustársulat közreműködésével, de lesz

játszóház, sakkszimultán, KRESZ-próbatétel is. 

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

vagolni szeretne, azt is megteheti a huszárlovakon, és ha kedve tartja, le-

csúszhat az óriás bálnacsúszdán, vagy célba lőhet légpuskával, agyagozhat

a kerámia műhelyben, vagy éppen a játszóházban múlathatja önfeledten a

délelőttöt.

Örömmel vettük az Újpest FC részvételét rendezvényünkön, akik első íz-

ben képviseltetik a labdarúgó sportot az Adyfamílián, lehetőséget kínálva

gyerekeknek, felnőtteknek, hogy a GÓLKUPÁN 11-es rúgásokkal kipróbálják

ügyességüket.

Az érdeklődők két kiállításban is gyönyörködhetnek: az ÚJPESTI KÉPZŐ-

MŰVÉSZEK ALKOTÁSAIBAN, és megismerhetik  a „HÚSZ ÉVES ÚJPESTI KÖZMŰ-

VELŐDÉSI KÖR” életét.

Információs szolgálat működik az Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egye-

sület tevékenységéről. Ennek keretében közös "ebédfőzésen"vehetnek rész

az érdeklődők szakács vezetésével, lesz arcfestés gyerekeknek és sok-sok

játék!

Ebédidőben Látó Imre és cigányzenekara játszik, énekel Szűcs Julika és

Barna Gyula. A délutáni programot az ADORATE KÓRUS műsora nyitja, majd

latintáncok bemutatója következik az Újpesti Társastáncosok Egyesületének

közreműködésével. Ezt követi a NINCSPARDON TÁNCZENEKAR koncertje.

HATVAN PERC HUMOR – vidám, szórakoztató műsor Dózsa László, Harsányi

Gábor és Nyári István, valamint a HG stúdió növendékeinek közreműködésé-

vel. Ezt követően a BEM Néptáncegyüttes fergeteges műsorát élvezheti a kö-

zönség.

A MÁV Szimfonikusok hangversenye zenei csemegét kínál a komolyzene

kedvelőinek. A programban részletek hangzanak el J. Haydn A TEREMTÉS c.

oratóriumából. 

Az egész napos vidámságot utcabál zárja. Játszik: a NINCSPARDON TÁNC-

ZENEKAR. Este tíz óráig szól a talp alá való! Szeretettel várunk minden új-

pesti lakost!

A BELÉPÉS INGYENES!
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KeresztrejtvényKeresztrejtvény

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2009. május 5-ig. Levélcímünk: Újpesti Nap-

ló 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 könyv-

ajándékot sorsolunk ki. A szerencsés nyertesek: Ábrahám Lászlóné, Fülöp Zoltán és Hivessy Lászlóné. A nyeremény átvételéről postán küldünk értesítést.   

Keresztrejtvény

2009.  ápr i l is  24.

Kertészeti kiállítás, vásár és tanácsadás

az egészségvédelem jegyében, Angyal-

földi József Attila Művelődési Központ

(Bp., XIII. ker. József A. tér 4.) 2009. má-

jus 2., 9.00-19.00-ig.

Előadások: a hobby- és a kiskertekben

ajánlott növénytársulások alkalmazása,

biopraktikák a kertben, milyen kisgépek

alkalmazása célszerű a kerttulajdono-

soknak, néhány szó a növényvirológiá-

ról, az erkélykertek kialakítása, gyógy-

és fűszernövényeink termesztése és

hasznosítása, az anti-oxidánsok szerepe

az életünkben. 

GYERMEK PROGRAMOK: A Kossuth rádió-

ból ismert, Vacka rádió Rénkedves Mese-

vendéglője elevenedik meg a gyermekek

számára és segítségével. A játékot Gaál

Zsuzsa írónő vezeti. A program délelőtt

10.30-kor és 15.00-kor kezdődik. 

GYERMEK KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: A

gyermekek a Nagy Terv Kreatív Egyesület

tagjaival készíthetnek terményekből és

haszonnövényekből kézműves tárgyakat. 

A program 12 és 15 óra között lesz.

A József Attila Művelődési Központ ha-

tárkő, vagy inkább összekötő kapocs a

bérházak és a kertes házak találkozásá-

nál. Helyzeténél fogva kiinduló pontja,

katalizátora lehet minden olyan kezde-

ményezésnek, akciónak, programnak,

mely az épített és a természeti környezet

megőrzésére, megteremtésére irányul.

Közös fóruma a természetet féltőknek, és

a természetben élőknek.

2009. május 2-án e gondolatok jegyé-

ben szeretne a József Attila Művelődési

Központ kerti vásárt rendezni. Ennek ke-

retein belül kívánunk a kiskert-tulajdo-

nosoknak, vagy csak az érdeklődőknek

és természetbarátoknak lehetőséget biz-

tosítani egymás jobb megismerésére,

tapasztalataik kicserélésére, a témával

kapcsolatos gondolatok, eszközök bör-

zéjére. Programunkkal az angyalföldi,

újpesti, óbudai és békásmegyeri kertes

házak tulajdonosait, valamint a lakótele-

peken élő kert-és természetbarát embe-

reket kívánjuk megszólítani. Ők azok,

akik egyfelől érintettek, másfelől foko-

zottabban igénylik a zöld területeket.

Amennyiben lehetőséget lát, és a kö-

rülmények engedik, hogy Ön vagy kedves

kollégái segítsék rendezvényünket, ké-

rem jelezze, hogy személyesen fölkeresve

megbeszélhessük a részleteket, esetleg

további információkkal szolgálhassak Ön-

nek.  Válaszában és segítségében bízva,

tisztelettel: Nagy Gyula programszervező

A nap folyamán elhangzó előadások, és

előadók:

10.00 Karay Zsófia (SZÉL Egyesület):

Vadontermő és virágoskerti növények

bevitele a táplálkozásba

10.30 Balog Béla (Keresztúri Társas-

kör): A komposztálás új lehetőségei a

kiskertekben

11.15 Dr. Treiber Zsuzsa (EKE Egyesület

a Környezet-Egészségügyért): Az okta-

tás feladata a környezet kímélete és a

globális felmelegedés csökkentésének

érdekében

12.00 Gácsi László (NU SKIN ENTER-

PRISES): Az anti-oxidánsok szerepe az

életünkben

12.20 Pereszteginé G. Zsuzsa (MAGNA-

PRESS): A mágneses mérések haszna az

életünkben 

13.30 Kosiba Hajni (ökotermékek.hu):

Háztartás környezetkímélő módon –

egyszerű és takarékos megoldások    

14.00 Bajor Zoltán ( Magyar Madártani

Egyesület): Budapest természeti érté-

kei

14.45 Lechner Judit: Gyógynövények és

fűszerek a biokertben. 

15.30 Budaházi Antalné: Biokert – az

élet kertje. 

Zöld Nap a Zöld Környezetünkért
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