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SPORT ÉS FŐZÉS 
Rekord számú résztvevő áldozott

testnek, hasnak a tavaszi sport-

és főzőversenyen a Tábor utcá-

ban. 23. OLDAL

MACINAK LENNI JÓ
Bóné Márta bátonyterenyei anyu-

ka házába több, mint ezer maci és

hatszáz baba kapott bebocsátást.

Most Újpestre látogattak. 9. OLDAL

LÁNGOK – MUTATÓBAN 
Szent Flórián-napi rendezvényü-

kön látványos bemutatót tartottak

a tűzoltók.  

3. OLDAL

A végzős diákok idén sem sztrájkoltak – elballagtak    10. OLDAL

Ballagás – 2009

EGY SZOBOR MEGPIHEN 
Május 16-án fél tízkor a káposztás-

megyeri Tulipánkertben avatják fel

Újpest legújabb köztéri alkotását.

6. OLDAL

Ballagás – 2009
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– Nagyon fontos, hogy a mostani, az emberek és az

önkormányzatok számára egyaránt nehezebb időszak-

ban is évente legalább néhányszor alkalmat teremt-

sünk arra, hogy az itt élő családok valóban vidáman és

önfeledten tölthessék el a szabadidejüket. A

Káposztásmegyeri Nap hosszú ideje egy ilyen – talán

mondhatom – nyárköszöntő ünnepnap, egy igazi ma-

jális, ahol a család minden tagja talál magának kedvé-

re való szórakozást.

Az idén a tavalyinál is több lesz az ingyenesen hasz-

nálható játék. A gyermekeket például pontgyűjtő

sportprogram, trambulin, arcfestés, csúszdás ugráló-

vár, lufibohóc és kézműves foglalkozások, a fiatalokat

rodeóbika, szörfszimulátor és mászófal várja, de lesz-

nek gólyalábasok, rendőrmotorok és tűzoltóautó is,

hogy csak a legfontosabbakat említsem. A színpadon

az élő zene kap hangsúlyt, a 100 Folk Celsius koncert-

je után Keresztes Ildikó és Szekeres Adrienn énekel,

de jön a megasztáros Lakatos Krisztián is. Este pedig

másfél órás koncertet ad a magyar reggae koronázat-

lan királya, a Ladánybene 27. 

Idén is készülnek a civilek különféle bemutatókkal,

nagyobb szerephez jut az állatvédelem, a Rex szoká-

sos standján túl a Noé Állatotthon is hoz örökbefogad-

ható állatokat. Főzőversenyt is rendezünk, melyre má-

jus 11-ig még várjuk a jelentkezőket. A változatos

programot a Tulipánkertben szervezett délelőtti virág-

osztás teszi teljessé. Különösen számítunk a véradók-

ra, reméljük, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz

hasonlóan idén is sokan élnek a segítségnyújtás e for-

májával. 

Az elöljáró elmondta, hogy a futófesztiválon indu-

lók között sok-sok sportszert, fődíjként kerékpárokat

sorsolnak ki, de az ügyesebbek a nap folyamán

vurstlijegyeket, sőt pizzára, édességekre, zsákba-

macskára és más apró ajándékokra beváltható kupo-

nokat nyerhetnek. Tulajdonképpen mindenki nyer, aki

kilátogat a rendezvényre, hiszen rengeteg élménnyel

lehet gazdagabb. Hasonlóan a korábbi évekhez, a dél-

előtti sportfesztivál újra  hamisítatlan családi fesztivál-

lá változik, és egészen este fél tízig tart majd. Minden

újpestit bíztatok tehát arra, hogy jöjjön el május 16-án

szombaton a Kósa Pál sétányra, mert biztosan nem fog

csalódni: a Káposztásmegyeri Nap, amint megszokhat-

tuk rendkívül színes és tartalmas szórakozást ígér –

tudtuk meg Boruzs András elöljárótól. – H. P.

Méltán nevezhetjük hagyományosnak az im-

már 10 éves múltra visszatekintő Futó- és Ke-

rékpáros Fesztivált és a Káposztásmegyeri

Napot. A családi nap idei programjáról Boruzs

Andrást, a Káposztásmegyeri Településrészi

Önkormányzat elöljáróját kérdeztük

Évtizede
hagyományos
futásban

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  május  8.
KözéletKözélet

SZOBORAVATÓ Újpest Önkormányzata május 16-án, szombaton, 9 óra 30 perckor a káposztásmegyeri Tulipán-

kertben kezdődő ünnepség keretében avatja fel  Kelemen Gyula, az 1956-os Nagy Imre-kormány  egykori mi-

niszterének, a Magyar Szociáldemokrata Párt főtitkárának bronz szobrát, Tóth Dávid szobrászművész alkotását.

Beszédet mond: dr. Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere. Az eseményre tisztelettel várják az újpestieket.
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Fővárosi Tűzoltóparancsnokság és a Magyar

Honvédség azért tartotta fontosnak a közös

gyakorlat  megrendezését,  mert az elmúlt év-

ben gyakorta fordult elő, hogy építkezési

munkálatok során a II. világháború idejéből származó,

fel nem robbant bombákat találtak. A bombák hatásta-

lanítása szorosan egymásra épülő feladatok összessé-

ge, hiszen a tűzoltóság állománya nem rendelkezhet

minden részletre kiterjedő gyakorlati tapasztalattal e

téren. A közös gyakorlat során, amelyhez az Országos

Mentőszolgálat is csatlakozott, a Budapest Főváros Ön-

kormányzata Főpolgármesteri Hivatalnál elnyert pá-

lyázati keretből valósult meg. A szükséges mozzanatok

begyakoroltatása és a hatékonyság javítása volt a cél,

környezetkímélő módon különleges hang-, fény- és

füsttechnológia alkalmazásával. A  feladat során a tűz-

oltóság irányítási pontot alakított ki, ahol a kommuni-

kációs csatornákon érkező információkat kezelte és ki-

adta a szükséges utasításokat, meghatározta a felada-

tokat. A résztvevőknek az volt a feladatuk, hogy egy

többszintes lakóépületben keletkező tüzet és a lángok

okozta további károkat számolják fel, személyeket

mentsenek, ehhez keresőkutyákat alkalmazzanak, olt-

sák a tüzet, kutassák fel  a lehetséges túlélőket   a ro-

mos épületben, és ürítsék ki a veszélyeztetett épülete-

ket és a területeket. Mindezt oly módon oldják meg,

hogy az érintett területen egy vélhetően fel nem rob-

bant II. világháborús bomba is nem várt feladatot okoz.

A gyakorlatot hasznosnak és eredményesnek ítélték a

résztvevők, ismét bebizonyosodott, hogy a tűzoltók és

a katonák  szakértelme, a mentődolgozók áldozatkész

munkája  együtt eredményezheti a bajban lévő embe-

rek  megsegítését. 

A tűzoltók május 4-én ünneplik védőszentjük,

Szent-Flórián napját. A IV. és XV. kerületi Tűzoltópa-

rancsnokság épülete előtt  álló hősök emlékművének

megkoszorúzására a közös gyakorlat is ráirányította a

figyelmet. A koszorúzási ünnepségen Újpest Önkor-

mányzatát dr. Budaházy Gábor aljegyző képviselte.  

Káreset – pályázati pénzből
Újpesten, a Váci út 121. szám alatt tartotta nagyszabású közös gyakorlatát április 28-án a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság és a Magyar Honvédség.

A kivonuló egységektől  érkező több mint száz tűzoltó és katona  mindegyike  tisztában volt azzal, a több órás gyakorlat egy szituáció megoldásán

alapul: rendkívül élethű környezetben és „áldozatokkal” dolgoztak, miközben azt is tudták, sajnos a valóságban is adódhat  ilyen és ehhez hasonló

esetet. A gyakorlat nem mindennapi voltát jelezte az is, hogy szinte minden jelentősebb televízió és újság rész vett az eseményen. 
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2008.  március  21.2009.  május  8.

– 2008-ban a program sikeréhez nagy-

ban hozzájárult az, hogy az újpestiek

személyében partnerekre találtunk –

nyilatkozott az Újpesti Naplónak dr.

Trippon Norbert alpolgármester. – Sok

újpesti szervezet, újpesti család állt a

kezdeményezés mellé: az újpestiek kö-

zösen tisztították meg a Farkaserdő

környékét, muskátlikkal együtt szépí-

tették otthonaikat.

A program kezdeteként, a tavalyi

esztendőhöz hasonlóan az idén is meg-

rendezzük a muskátli osztást.  2009.

május 16-án két helyszínen reggel 9

órától  a Károlyi István szobornál (Szent

István tér), 10 órától Káposztásme-

gyeren a Tulipánkert parkolójában vár-

juk az újpestieket. A térítésmentesen

elvihető virágokból családonként 3 da-

rabot biztosítunk.

Az idén 80 000 ezer egynyári virág

dísziti majd Újpest utcáit, többek között

a Homoktövis utca-Megyeri úti körfor-

galomnál, az István út-Görgey utca sar-

kán, de akár a Béke teret vagy a Tuli-

pánkertet is említhetném. Közel há-

romszor annyi virágoszlop kerül kihe-

lyezésre. A megszokott helyeken túl –

István út, Lóverseny tér – már iskolák,

orvosi rendelők és egyéb közintézmé-

nyek előtt is találkozhatnak a muskátli

oszlopokkal a járókelők.

A park és játszótér felújítási program

is folytatódik melynek keretében 230

millió forintból  19  újpesti játszóudvar

és park újul meg – tudtuk meg a témá-

val kapcsolatos idei terveket Dr. Trippon

Norbert alpolgármestertől. – H. P.

2009-ben tovább folytatódik a VirágVáros-program. Ennek keretében Újpest Önkormányzata 230 millió

forintot tervezett parkfenntartásra, míg virágokra további 40 millió forintot különített el. De a parlagfű ir-

tásról sem feledkeztek meg: a 2009. évi költségvetésben 12 millió forint áll rendelkezésre. 

Indul a VirágVáros-program – 2009!

VIRÁGVÁROS- PROGRAM Park és játszótér építés – 2009.

- Erdősor u. 6.: játszótérépítés

- Izzó u. 8.: játszótérépítés

- Pozsonyi u.: játszótér és pihenő park

- Lebstück M. u. 47-53.: játszótérépítés

- Tél u. 42.: játszótérépítés

- Aradi u. 3-7.: játszótérépítés

- Kassai u. 5-19.: játszótérépítés, parképítés

- Rózsa u. 36.: játszótérépítés

- Bárdos A. u.  - Latabár K. u. közötti terület: játszótérépítés

- Nyárfa u. - Fűzfa u. sarok: játszótérépítés

- Ősz u. - Rózsa u. sarok: játszótérépítés

- Dugonics utcai lakótelep: kutyafuttató

- Laborfalvy R. u. - Szigeti u. sarok: parképítés, kutyafuttató

- Fiumei u. - Reviczky u.: parképítés

- Pozsonyi u.: parképítés, terület rehabilitáció

- Berda J. u. 48.: parkrendezés

- Bercsényi u.: parképítés

- Szt. Imre u.: parkolónál iskola felőli terület átépítése, parképítés

- Mikszáth K. u. - Eötvös u.: háromszög-terület rendbetétele, parképítés

– Az idén 140 millió forint jut arra, hogy a szünidő

kezdetével 15 iskolában, 3 gimnáziumban, 7 bölcső-

dében és 7 óvodában megkezdődhessenek a nyári fel-

újítási munkálatok. Többek között megújul a Vörös-

marty Óvoda kerítése, a tornatermi fűtésrendszer a ra-

diátorokkal együtt, de akár a Szigeti József Utcai Álta-

lános Iskolát is említhetném, ahol ablakok és bejárati

ajtók cseréjére kerül majd sor. Tovább folytatódik a ta-

valyi évben megkezdett óvodai játszóudvarok felújítá-

sa is: 70 millió forintból kerülnek új játszóeszközök az

óvodákba. 

A korszerű és biztonságos játék lehetőségét az in-

tézmények falain kívül is biztosítani kívánjuk, ezért 19

helyszínen, összesen 230 millió forintból építünk új

parkokat és játszótereket. A gyermekbarát gazdaság-

politika jegyében az óvodák, iskolák és bölcsődék a

tavalyi évi pénzmaradványukat – összesen 60 millió

forintot – is megkapják, sőt a gyermekek biztonsága

érdekében 10 színes gyalogátkelőhelyet is létesítünk

az intézmények közelében – tudtuk meg Dr. Trippon

Norbert alpolgármestertől. 

Nézzük az elképzelést a gyakorlatban. A KIRÁLYKERTI

ÓVODA az önkormányzattal együtt sikeres uniós pá-

lyázaton vett részt: az elnyert összegből az óvoda

konyháját teljesen fel tudják újítani. 

– Az ember néha a jó híreket hiszi el a legnehezeb-

ben – osztotta meg örömét Mayer Sándorné óvodave-

zető. – Reménykedtünk persze a sikerben, hiszen va-

lóban szükségessé vált a felújítás, ezért hatalmas az

örömünk. Bár nálunk csak melegítő konyha üzemel,

azaz az ételek elkészítése nem helyben történik, még-

is az egészséges életmód, ezen belül az egészséges

táplálkozás – melyre óvodánk nagy hangsúlyt fektet –

egyik alapvető feltétele a megfelelő körülményekkel

rendelkező konyha és kiszolgálóhelyiség. 27 éves a

konyhánk, apróbb karbantartások, javítások voltak

eddig is, de a teljes renoválásra immár öt éve várunk.

A helyiség állapotát, jelenlegi helyzetét szakemberek

mérték fel, s megállapították, hogy nem felel meg sem

az uniós, sem a HACCP-szabványoknak. Elavult világí-

tóberendezéseink, bútoraink, tűzhelyeink vannak, fel-

újításra szorul a lefolyó, a mosogató, az ételtároló. Az

edénytárolás sem megfelelő, és egy alapos festés, il-

letve burkolatcsere is ráférne a helyiségre. Mivel a fel-

újítás pár hetet igénybe vesz, a munkálatokat a nyári

zárásra tervezzük. Azt gondolom, egy megfelelő kiala-

kítású konyhában kollégáink munkája is könnyebbé

válik, hiszen úgy rendezhetjük be, olyan felszerelése-

ket, bútorokat választhatunk, amely mindennapos te-

vékenységüket segíti majd elő. Nem beszélve a picik-

ről, akik egyik kedvenc elfoglaltsága a sütögetés: egy

modern, felújított, higiénikus és biztonságos konyhá-

ba szívesebben engedjük be majd őket. 

Dr. Trippon Norbert javaslatára az idén Újpest Önkormányzata 210 millió forinttal támogat-

ja az újpesti óvodai, bölcsődei és iskolai fejlesztéseket, míg további 230 millió forintot szán

a játszóterek és parkok megújítására. A gyermekbarát gazdaságpolitika jegyében az okta-

tási és nevelési intézmények a tavalyi évi pénzmaradványukat – összesen 60 millió forintot

– is megkapják. 

500 millió forint az újpesti gyermekekért 

Gyermekbarát gazdaságpolitika

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
KözéletKözélet
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A MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA is jelentős összeget

kapott az intézmény felújítására. 

– Nagyon örülünk a hírnek, hiszen az épületre valóban

ráfér a felújítás – mondta el lapunknak az iskola igazgató-

ja, Hamzáné Szita Ilona. – Szeretnénk, ha az 1914-ben

alapított iskola 100. születésnapjára a műemlék jellegű

épület megújulhatna, minden lehetőségnek nagyon örü-

lünk, ami ebben segít minket. A régi épület alagsorában

szükségessé vált néhány kiszolgálóhelyiség felújítása. A

tornatermünk hatalmas üvegfelülettel rendelkezik, szel-

lőztetése nem megoldott. Ennek kialakítása azért is fon-

tos, mivel nemcsak a tornaórákat, hanem az iskolai ren-

dezvényeket is itt tartjuk. Iskolánk informatika tagozatos

intézmény, így intenzív informatika-oktatás működik ná-

lunk. Mivel nem volt elegendő helyiségünk az idegen

nyelv és informatika oktatás bevezetésekor, több, erede-

tileg nem oktatás céljára tervezett helyiséget kellett át-

alakítanunk. A könyvtárunkat a zsibongóban rendeztük

be: ez sem ideális helyzet. Hogy mi mindenre tudnánk fel-

használni az összeget? Felújítanánk az épület vizesblokk-

rendszerét, burkolatát, sőt, ezt a területet is bővítenünk

kellene, hiszen van olyan része az épületnek, ahol 200

gyerekre csupán 2 leánymosdó jut. Lehetőségeinken be-

lül az iskola alapítványa is segített a játszótérépítésben,

felújításban. S még egy álom: hét évvel ezelőtt terveket

készítettünk a régi épület padlásterének beépítésére, ahol

közösségi rendezvényeket, ünnepségeket tudnánk ren-

dezni a gyerekeknek és a szülőknek. Ezekből a színes ál-

mokból talán valamennyi most megvalósulni látszik. 

Az ERZSÉBET UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA az egyik olyan ok-

tatási intézmény, amely pozitív pénzmaradvánnyal zárta

a 2008. évet. Az önkormányzat döntött a legutóbbi tes-

tületi ülésen: a pénzmaradvány az iskolánál maradhat.

Pál Lászlóné igazgató asszonyt arról kérdeztük, milyen

munkálatokra tudnák ezt az összeget fordítani.

– Mint a legtöbb oktatási intézményben, nálunk is a

tantermek felújítására, új eszközök beszerzésére, búto-

rok cseréjére volna legcélszerűbb szánni ezt az összeget.

Nemrég önkormányzati segítséggel felújításra került az

épület tetőszerkezete és a tanári mosdó, s ugyanígy a

tornaterem tetőszerkezetét is a fenntartó hozzájárulásá-

val tudjuk majd átalakítani. Az épület állaga közepesnek

mondható, az egyik legnagyobb problémánk azonban

sürgős megoldást kíván: a régi nyílászárókat, a baleset-

veszélyes és rendkívül rossz szigetelésű tolóablakokat le

kellene cserélnünk. A tornatermi ablakokat védő háló, az

udvaron lévő salakpálya szintén felújítást igényelne.

Szeretnénk pénzt fordítani szaktantermek és szertárak

kialakítására is, melyre nemcsak a pedagógusok, hanem

a gyerekek részéről is jelentős igény mutatkozik. El tud-

nék képzelni egy kiválóan felszerelt, megfelelő kialakí-

tású rajztermet igazi padokkal, vagy akár kemencével…

Azt gondolom, mind a felújítással, mind a kialakítással,

modernizációval kapcsolatos hosszú távú tervünk a gye-

rekek hatékony, intenzív, de ugyanakkor kellemes tanu-

lását segíti majd elő. Úgy tűnik, ha nem is mind, de pár

tervünk ezek közül már nemcsak álom. – P. K., H. P.

MUSKÁTLI OSZTÁS
Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan Újpest Önkormányzata az idén is támogatja az újpesti lako-

sokat, hogy ablakaikat, kertjeiket, virágládáikat szebbé tegyék. Ezért rendezi meg 2009. má-

jus 16-án két helyszínen a muskátliosztást. Újpest központban a Károlyi István szobornál

(Szent István tér) 9 órától és Káposztásmegyeren a Tulipánkert parkolójában 10 órától. A té-

rítésmentesen elvihető virágokból családonként 3 darabot biztosítunk, természetesen a

készlet erejéig, minőségi megkötés nélkül. Az említett helyszíneken további muskátli vásár-

lására lehetőséget nem biztosítunk.

– Mit szóltak az emberek a

vásárlói parkolóhoz?

– Kezdetben furcsállták

az emberek, de végül a

visszajelzések alapján azt

mondhatom, hogy sikert

aratott az új parkoló.

– Ezek szerint beváltot-

ta a hozzá fűzött reménye-

ket?

– Úgy látjuk, hogy igen. Legalább is a visszajelzé-

sek ezt igazolják. Az újpestiek korábban sokat pa-

naszkodtak arra, hogy „képtelenség megállni a vá-

rosban”, többen mondták: „nem létezik, hogy vásá-

rolni szeretnének, és nem tudnak megállni, még a

bevásárlóközpontokban sincs ilyen.” Sok bosszúsá-

got okozott ez a lakosoknak. Most az újpestiek örül-

nek, nem kell bosszankodniuk, le tudják tenni az au-

tójukat, míg a bevásárlást és ügyes-bajos dolgaikat

intézik. 

– Mi támasztja ezt alá?

– A tények, azaz a számok. A 170 férőhelyes parko-

lóban a kezdetekben hatszáz, de ma már akár ezer au-

tó is megfordul. Kiszorultak azok, akik P+R parkolónak

használták a Városháza és a piac környékét. A számok-

ból is látható, hogy nagy az autók forgási sebessége,

ami azt jelenti, hogy több újpestinek nyílik lehetősé-

ge parkolásra, ügyintézésre, vásárlásra.

– Mit jelent ez bevételi szinten?

– A május elsejei, első hosszú hétvége idején, ami-

kor a legnagyobb bevásárlás zajlott, a bevétel a 4000

forintot sem érte el. Nekünk nem a bevétel számít, ha-

nem az, hogy ami célunk volt, azt sikerült elérni. Több

újpesti tud parkolni a központban, és az emberek elé-

gedettek. 

A piacon a helyzet változatlan
Három hét telt el azóta, hogy megnyílt a vásárlói parkoló a Szent István téren található kerami-

tos parkolóban. A tapasztalatokról Balogh Angélát a Piac vezető felügyelőjét kérdeztük.

KözéletKözélet
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– A mű elkészült, az alkotó pihen?

– A szobor elkészült, pihenésről még nincs szó. Több

napja a Tulipánkertben az alapját betonozzuk, készül a

talapzata. Nemsokára megtörténik a szoborral történő

összeillesztés. Másfél tonnás lévén, az avatás előtti

órákban darus kocsival emeljük be a helyére. 

– Megszokott dolog, hogy a szobrászművész betonoz-

za az alapzatot?

– Inkább szükségszerű. Akkor minden egyenes lesz.

De félre a pikírt megjegyzéssel: a teljes kompozíció

megvalósítását vállaltam a szerződésben, és akkor va-

gyok nyugodt, ha minden lépésnél ott vagyok.

– Újpesti szobrászművész újpesti politikust mintáz.

Előny? Mire gondolt amikor felkérték erre? 

– A lehetőséget nagyra értékeltem. Ugyanakkor

kezdtem elszégyellni magamat, hogy azt sem tudom , ki

volt Kelemen Gyula, s ennek nemcsak a köztünk lévő 80

év az oka. Később rájöttem, valószínűleg nem az én hi-

bám, hogy sokunk általános műveltségének nem része a

néhai politikus élete. Kapaszkodókat kerestem, próbál-

tam megismerni az embert, szellemiségét és persze

alakját is felidézni. Segítségemre a Híres újpestiek című

könyv volt, amelyben többször is elolvastam a róla ké-

szült írást. Utána el tudtam gondolkodni, és megértet-

tem, mekkora tragédia van a háttérben, ahogy meghur-

colták, elítélték, börtönbe zárták. Idővel előkerült egy

1956 novemberében, a Népszava újságban megjelent

cikke is, amelyben arról ír, mennyire a középen állás a

jó, mert a szélsőségek- akár baloldalról, akár jobboldal-

ról valók –  túlzásba torkollhatnak. Kelemen Gyula jelez-

te: itt a lehetőség, hogy középen maradjunk. Kerestem

fotókat is a politikusról, először egy elmosódott igazol-

ványképről nézett vissza rám. Ily módon kezdtem köze-

lebbi kapcsolatba kerülni személyével és a korával. Ko-

rábbi évszázadok személyiségeivel könnyebb egy mű-

vész dolga, például Szent Istvánról több ismert ábrázo-

lás létezik, a kereszténység vonalat ad a kezünkbe. Ke-

lemen Gyula esetében ezért is választottam a megmin-

tázásnál ezt a formát.

– Kelemen Gyula padon ülő figura lett…

– Ez közkedvelt ábrázolási mód köztéri szobroknál

manapság, oda lehet a szobor mellé ülni, használatba

lehet venni. Ezért volt ez az egyik javaslatom. A másik

az lett volna, hogy Újpest központjában, akár a városhá-

za közelében, egyszerű, aszfalton álló férfialakot min-

táztam volna meg. Az álló alak azon jellemvonásokra

mutatott volna rá, hogy nem tört nagy babérokra, köz-

tünk járó, élő ember volt. Ez így is van, a mai idősek,

szépkorúak közül sokan jól emlékeznek rá. Közöttük élő

ember volt, aki intézte az ország ügyeit, tette a dolgát.

Ezt a tervet a megrendelő önkormányzat elvetette, a vá-

rosvezetés nagyon a káposztásmegyeri helyszín mellett

volt, bár Kelemen Gyulának nem volt ehhez a városrész-

hez kötődése. Az idegen környezetet nekem is le kellett

„győznöm”, még most is a fákban bízom, hogy egyszer

körülölelik az alkotást. Másik lehetőségem az volt, hogy

intim hangulatot árasztó burkolatot tervezzek. A burko-

lata szemet rajzol. A szembogárban megcsillanó fény

lesz Kelemen Gyula szobrának talapzata. A „mindent lá-

tó szem” oldja azt a semlegességet, amelyet egy padon

ülő alak jelent. A szobor mondanivalóját abban foglal-

nám össze: Káposztásmegyeren ülve utólag szemléli

Kelemen Gyula, mi lett Újpestből. Megérte-e azt a pár

évet lehúzni a börtönben, megérte-e a sok szenvedés és

kitartás? Újpest sokat változott az elmúlt évtizedekben,

jelenleg is fejlődésben van. A messziről szemlélődés a

célja a szobornak. Egy szociáldemokrata politikus ese-

tében talán nem szerencsés a mennyországot behozni a

képbe, de mindenképpen más világból szemlél bennün-

ket. Szeretném, ha a városrész lakói befogadnák a szob-

rot és megkedvelték. 

– Alig 3 hónap állt rendelkezésére. Elég volt ez az idő? 

– Tizenkét éve végeztem a főiskolán, azóta mindig

feszes, sőt rohammunkában vagyok benne. A firenzei

dóm Keresztelő Szent János kápolnájának kapuja –

amelyet Michelangelo elnevezése nyomán a Paradi-

csom Kapujaként ismerünk, 45 évig készült. Sajnos eb-

ben a vállalkozós, multivilágában azonnal kell minden.

Rövidek a határidők. A művész lassan nem sokban kü-

lönbözik egy építési vállalkozótól, még az adótörvények

is azonosak. Nincs mese, csak határidő, szerződés, kft

van. Mindent, a betonalaptól kezdve a szobor tetejéig

én vállaltam, én fizetem ki a munkában résztvevőket. A

szobrász bármennyire is ősi módszerekkel dolgozik,

egyre kevesebb a segítője. Akárhogy is nézzük a segé-

dek korábban megkönnyítették egy alkotás elkészültét,

a rajzok alapján például a gipszöntő mester megépítet-

te a vázat, amire a szobrász rápakolta az agyagot, és

megmintázta. Majd jött a bronzöntő mester, avagy a kő-

faragó mester. Mára ezek a szakmák kikoptak és min-

denki rászokott arra, hogy mindent maga csináljon. Per-

sze a főiskolán mindent meg kellett tanulni, és engem

kiváltképpen érdekelt a munka technikai része is. Sok

szakmát megtanultam ezzel. Kelemen Gyula szobráról

március 6-án írtam alá oly módon a szerződést, hogy

május elsejére készen lesz. Mivel ennek előtte már volt

képviselő-testületi döntés: két héttel korábban már

tervezhettem. Ha az ember jó passzban van, ennyi idő

alatt kifolyik a kezéből az alkotás. Gond akkor van, ha

mondjuk a portré nem sikerül karakteresre, akkor akár

két hét is elúszik az új megmintázásra. Ilyen alkotói vál-

ságot nem engedhettem meg magamnak, de nagy tem-

pó volt, hiszen az én renomém is megsínyli, ha nem tu-

dok időre teljesíteni. Néhány nap múlva szoboravató,

amelyre készül már az önkormányzat, és bízom abban,

sokan örülnek majd az újabb köztéri szobornak Újpes-

ten. – BANGHA KATALIN 

Május 16-án 9 óra 30 perckor avatják fel a Tulipánkertben  Kelemen Gyula, az 1956-os Nagy

Imre-kormány egykori miniszterének, a Magyar Szociáldemokrata Párt főtitkárának bronz

szobrát. A szobrot Újpest Önkormányzata állítja, tervezője Tóth Dávid szobrászművész, akivel

néhány héttel ezelőtt a készülő szobor zsűrizése alkalmából már találkoztunk. A szobrász,

számtalan szabadtéri kompozíció alkotója, szabad utat kapott a megvalósításhoz. Az avatóün-

nepség előtt most a szobor születéséről, és a mondanivalóról beszélgettünk Tóth Dáviddal.   

Szoboralak mindent látó szemmel
InterjúInterjú

A Föld napja a Homoktövisben 
Április 22-én iskolánkban a Föld napja alkalmából témanapot tartottunk. Az alsósok osztálykeretben készí-

tették el a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, melynek eredményeképpen délutánra megtelt az

aula a témát feldolgozó színes tablókkal. A felsősök több helyszínen váltották egymást: kvízjáték folyt a bi-

ológia előadóban, megtisztult az iskola körüli terület, az épület mögötti erdős részen kéregrajzot készítettek

a csapatok, végül újrahasznosítható hulladékból alkottak mozaikképeket. 

A legnagyobb sikert az iskolába érkező Fizibusz aratta a diákok körében. Az alsó és felső tagozatosok egy-

másfél órás bemutatón csodálkozhattak egy sort az energiafelhasználáshoz kapcsolódó fizikai kísérleteken. 

– DR. FÖLDESINÉ GYÖNGYÖSI KLÁRA IGAZGATÓ
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kórházban folyó gyógyító munka támogatására

jött létre a Gyermekkor Alapítvány, amely min-

dent elkövet azért, hogy a beteg gyermekek

minél kisebb megterhelést okozó orvosi keze-

lések révén gyógyulhassanak. Az alapítvány a támoga-

tók adományainak segítségével komoly erőfeszítéseket

tesz a szülők kórházi benttartózkodásának megkönnyí-

tése és korszerű új eszközök beszerzése érdekében.

Az újpestiek az adományaikkal és a személyi jöve-

delemadójuk 1%-ának felajánlásával már eddig is na-

gyon sokat segítettek a Madarász utcai Kórházban

gyógyuló gyermekeknek. Az újpesti önkormányzat

kezdeményezésére és hozzájárulásával kezdődhetett

meg a veszélyeztetett csecsemők ,,bölcsőhalál" meg-

előző programja még az 1990-es évek közepén.

Az újpesti önkormányzat önzetlen segítsége indí-

totta el a többi kerület hozzájárulását is egy új, mo-

dern ,,alváslabor" kialakításához, melynek révén ma

már a csecsemőkori légzészavarok kivizsgálása mellett

lehetővé vált mindenféle alvászavar vizsgálata és ke-

zelése.  Ehhez igen nagy segítséget nyújtanak az ado-

mányokból beszerzett újabb ,,polysomnographok"

(alvásvizsgáló berendezések). 

A támogatóknak köszönhetően a Madarász utcai

Kórházban további komoly fejlesztésekre is sor kerül-

hetett. Az adományokat és felajánlásokat kezelő

Gyermekkor Alapítvány a tavalyi évben egy igen kor-

szerű, ennek megfelelően igen sokba kerülő új ultra-

hang-készüléket tudott vásárolni a kórház részére,

amellyel a betegágy mellett, sőt, még az inkubátor-

ban is el lehet végezni a szükséges vizsgálatokat. Az

új berendezés számomra is, mint ultrahangos gyerek-

orvosnak nagyobb lehetőséget biztosít az újpesti

gyermekek megelőző szűrővizsgálatainak elvégzésé-

hez és a – sajnos gyakran előforduló – betegségek

esetén a gyorsabb diagnózis felállításához. Az ultra-

hangos vizsgálatok nem járnak sugárterheléssel és

nem fájdalmasak, így nem járnak a gyerekek számára

megterheléssel és korlátlanul ismételhetőek.

Ha a lakosság, az önkormányzatok és a vállalkozások

nem támogatnák az  Alapítványt, úgy ilyen eszközbe-

szerzésekre nem lenne lehetőségük. A személyi jöve-

delemadó 1%-ának felajánlása az adóbevallás során

csak pár perces művelet, ugyanakkor a felajánlások a

gyerekeknek az egészséges jövőt jelenthetik.

A Gyermekkor Alapítvány tevékenységéről, eddigi

eredményeiről és a jövőbeli célkitűzéseiről részletes

tájékoztatást nyújt az alapítvány www.gyerekkor.hu

honlapja.

– DR. DABOUS FAYEZ

képviselő, egészségügyi tanácsnok

Újpestért Egyesület

Gyermekkor Alapítvány 

Az újpesti gyerekekért is
Észak-Pest gyermeklakosságának ellátása – az

intézmény Heim Pál kórházzal történt összevo-

nása után is – döntően a Madarász utcai Gyer-

mekkórház feladata maradt. A kórház a magas

színvonalú gyógyító tevékenységéről az inter-

net útján is igyekszik tájékoztatni az érdekel-

teket (www.hpgyk.hu és www.madarasz.hu).

A

Egy tanév mérlege a teljesség igénye nélkül: február

27-én került sor a kerületi képzőművészeti versenyre,

melyet a Pedagógiai Szolgáltató Központtal közösen

szervezett a Bródy Imre Oktatási Központ. Németh And-

rea 12. évfolyamos tanulónk különdíjat kapott.

Március 13-án zajlott le a 3. Bródy Filmfesztivál az

Ady Endre Művelődési Ház nagytermében. A rendez-

vényre 38 filmet neveztek be Újpest és más települé-

sek középiskolás diákjai. Különdíjat kapott a Nagy

mészárlás című film. Rendezője Üveges Zoltán, ope-

ratőre Pribelszky Máté 11-es bródys diákok voltak. A

filmfesztivál szervezője Dabi István tanár úr, segítője

Schmidt Zoltán volt. A zsűri elnöki tisztét Xantus János

filmrendező vállalta el. 

Az újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat által ki-

írt nemzetiségi szavalóversenyen is szép eredménye-

ket értek el tanulóink. Halász Rita és Mucsi Julianna

első helyezést értek el a dráma kategóriában. Biacsi

Nikolett a versmondó kategóriában szerzett második

helyezést. A versenyzőket Bogdánffy Rita tanárnő ké-

szítette fel. 

A Könyves Kálmán Gimnázium által rendezett Nádas

József szavalóversenyén a dobogó második fokán

bródys szavaló állt. Illés Anna kilencedikes diákunkat

Mogyoródi Zoltánné tanárnő készítette fel. 

A Bródy Imre Oktatási Központ gimnáziumi tagoza-

tának tanulói hosszú évek óta lelkes résztvevői az Or-

szágos Diákszínjátszó Fesztiválnak. A versenyre a

gimnázium színjátszói idén hat önálló produkcióval

készültek. 

Április 1-jén a következő eredmények születtek:

ezüst fokozatú oklevelet kapott Goldoni: A patikus cí-

mű darabja, a 12. d osztály színjátszóinak előadásá-

ban. A színjátszó csoport tagjai: Domokos Zsolt, Dybas

Vivien, Siska Erzsébet, Labant Zsolt, Porok Szilvia,

Gulyás Viktória, Horváth Gréta, Bodó Brigitta diákok

és Nagy Károly tanár úr. A darabot Horváth Gréta ren-

dezte.

Ugyanezen a versenyen bronz oklevelet kapott

Lorca: Vérnász c. darabja. Szereplői: Borsányi Dániel,

Temesvári Ráchel, Mózes András, Szakács Mercédesz,

Sajermann Zsófia, Petényi Krisztina, Nagy Andrea,

Bazsó Barbara, Muhari Krisztina, Zhou ZiWei Xin, Ki-

rály Kinga és Fischer Nóra voltak. Rendező: Szakács

Mercédesz. 

Április 1-jén került sor az Újpesti Műszaki Szakkö-

zépiskola által szervezett szavalóversenyre. Itt Illés

Anna első helyezést ért el. Felkészítője: Mogyoródi

Zoltánné tanárnő. 

Másnap került sor a Kozma Lajos Faipari Szakközépis-

kola szavalóversenyére. Ezen Strack Emese második he-

lyezést ért el. Felkészítője Vészi Gézáné tanárnő volt. 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen,

képzőművészeti kategóriában indultak tanulóink, Cs.

Szabó Zsuzsa tanárnő vezetésével. Pataki Róza és

Gombos Cintia munkái nagy sikert arattak, jelenleg

éppen a Művészetek Palotájában rendezett tárlaton te-

kinthetők meg. Utóbbi tanulónk a tanulmányi ver-

senyben egészen a döntőig jutott. 

Április 7-én a Ludwig Múzeumban lépett fel a 11.d

osztály színjátszóköre Maróthy Csaba tanár vezetésé-

vel. Műsorukon Ende: Momo c. mesejátéka szerepelt,

amit nagy sikerrel adtak elő.  Április 8-án Daru Kata-

lin tanárnő vezetésével szavalóink részt vettek azon a

felvételen, amit az Újpest Televízió munkatársai készí-

tettek a Költészet napja alkalmából. A verseket szava-

ló diákok Illés Anna, Gerák Alexandra, Kertész Viktó-

ria és Strack Emese. A seregszemle mutatja, hogy a

Bródy Imre Gimnázium a dráma-, a képzőművészeti-

és a sportosztályaiban milyen tehetséges tanulókat

oktat. Az iskola tanárai és diákjai bíznak benne, hogy

további megmérettetésen és versenyeken öregbíthe-

tik a gimnázium jó hírét. 

A szereplőknek, résztvevőknek gratulálunk, további

sikereket kívánunk! – H. L.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  9 .  S Z Á M
KözéletKözélet

Tavaszi fesztivál
Bródy módra
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program – a Babits Mihály Gimná-

zium kezdeményezésére – Újpest-

re is megérkezett: a gimnázium

tanulói az Éltes Mátyás Speciális

Általános Iskolaként ismert intézmény se-

gítségre szoruló diákjait látták vendégül

április 23-án. „Elfogadás, szeretet, tá-

masz, öröm, fejlődés”: ezek a szavak a

Mosoly Alapítvány fő elvei, s ezek jelle-

mezték az egész napos rendezvényt is.

– Hogy született meg a kapcsolat a

két intézmény között? – kérdeztük Antal

István szervező tanárt.

– A rendezvény kitalálója, ötletadója

Dr. Ádám Anna pedagógusunk volt, ő

adta az ötletet, ő kezdeményezte a nap

megszervezését. A többit a Babits Mi-

hály Gimnázium pedagógusai és termé-

szetesen a diákok adták hozzá. A témá-

val iskolánk már korábban is foglalko-

zott, amikor bemutatták Szalay Kriszta

„És a nyolcadik napon” című, egy

Down-kóros gyermek és szülei minden-

napjairól szóló nagyszerű darabját az

Ady Endre Művelődési Központban, mi

is megtekintettük a tanítványainkkal.

Már akkor látszott, mennyire nagysze-

rűen állnak a témához a diákjaink, épp-

úgy, ahogy a mai rendezvényhez: meg-

értően, empatikusan. Olyan lelkesen

készültek és várták a kis vendégeinket,

hogy mindegyikükre legalább két-há-

rom tanítványunk jutott, mint kísérő-

segítő. 

– Elérte a rendezvény a kitűzött cél-

ját? 

– Egész biztosan. A vendégek felsza-

badultan játszottak, hamar feloldódtak

köztünk. A mieink meghatódva kalau-

zolták végig a gyerekeket, meglátták a

szépséget, a nagyszerű emberi tulaj-

donságokat a másikban, még a „macsó”

srácok is telve voltak gyengédséggel.

Ma mindenki életre szóló élménnyel

gazdagodott, ebben biztos vagyok. 

– Hogyan találták ki a programele-

meket? 

– A szervezés során több olyan isko-

lával sikerült kapcsolatba kerülnünk,

ahol már rendeztek hasonló programot.

Sokan javasoltak általuk már sikerre vitt

elemeket, néhányat pedig mi találtunk

ki, így alakult ki az egész napos él-

ménysorozat. Reggel fitnesz-bemu-

tatóval és tornával ráztuk fel a gyereke-

ket, majd forgószínpadszerűen több

programba is betekinthettek: drámajá-

tékkal, activityvel, ételkészítéssel, iz-

galmas kísérletekkel és tánctanulással

kedveskedtünk nekik. A délután első-

sorban a felszabadult mozgásról és a já-

tékról szólt. A gyerekek kipróbálhatták

a minigolfot, az origami-készítést, a te-

két, játszhattak szembekötősdit, részt

vehettek logikai akadályversenyen. A

napot a Népszigeti Kutyaiskola bemuta-

tója és kutyasimogatója zárta. 

László Zsuzsanna, az Újpesti Speciá-

lis Általános Iskola és Egységes Gyógy-

pedagógiai Módszertani Intézmény – a

korábbi Éltes Mátyás Újpesti Speciális

Általános Iskola – igazgatónője nagy

örömmel beszélt a kezdeményezésről. 

– 50 tanulónk vett részt a mai rendez-

vényen. Nagyon örültünk a meghívásnak,

és számunkra is meglepő volt, aminek

valójában természetesnek kell lennie: a

Babits tanulói hihetetlen empátiával, tü-

relemmel, és ami a legfontosabb, szere-

tettel várták a diákjainkat. Néhány játé-

kos foglalkozás már nem volt ismeretlen

számunkra, hiszen iskolánkban rendsze-

resen alkalmazunk különböző személyi-

ségfejlesztő játékokat, művészetterápiás

foglalkozásokat, melyekkel a fogyaték-

kal élő tanulóink kommunikációjának, fi-

gyelmének, memóriájának, fantáziájának

fejlesztését és szocializálódását segítjük

elő. Nagyon sokat számít, hogy egy egé-

szen más környezetben – és hangsúlyo-

zom: elfogadó környezetben – is meg

tudták tapasztalni tanulóink önmagukat

és a szeretet jelenlétét. Reméljük, hogy

ehhez a nemes célkitűzéshez mások is

csatlakoznak. – P. K.

Az 1996-ban létrejött Mosoly Alapítvány és Szalay Kriszta színművész

által létrehozott Kapcsolda nevet viselő kezdeményezés fontos célt

tűzött ki maga elé: művészet- és élményterápiával színesített prog-

ramjukban fogyatékkal élő és egészséges gyerekek egy egész napot

együtt töltenek el, általában az egészségesek iskolájában. Az ötlettel

valóban mindenki nyer: a segítségre szorulók az elfogadást és a törő-

dést, az egészségesek pedig a toleranciát, és az igazi emberi értéke-

ket ismerhetik és tapasztalhatják meg. 

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  május  8.
OktatásOktatás

Mosolyt csaltak az arcokra

A

Mert olvasni öröm 
Az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ és a Bródy

Imre Oktatási Központ második alkalommal indított

könyvtárhasználati pályázatot az újpesti iskolások-

nak. A diákoknak szabadon választott – elsősorban

szépirodalmi témájú – könyvekről kellett rövid aján-

lást írniuk, vagy illusztrációt készíteniük. 

A díjkiosztó ünnepségre április 27-én került sor a

Bródy Imre Oktatási Központban. Giczy Béla igazga-

tó ezekkel a szavakkal köszöntötte a versenyző gye-

rekeket: „A könyvből megszerezhető tudás, a könyv-

tár szerepe az internet világában is jelentős szerepet

játszik, hiszen az olvasás a gondolkodást, a fantáziát

fejleszti, és elengedhetetlenül fontos a személyiség

fejlődéséhez is.”

– A verseny sikeres volt, 223 pályamű érkezett be

az szakmai zsűrihez; nagyon örültünk, mivel igen

fantáziadús munkákat küldtek be a gyerekek –

mondta el tapasztalatait Fleckenstein Sándorné, az

ÚPSZK pedagógiai szakértője. – Bár elsősorban iro-

dalmi ajánlást vártunk, néhányan ismeretterjesztő

könyvet dolgoztak ki, természetesen az ő pályázatu-

kat is elfogadtuk. A siker azonban nemcsak a gyere-

keké, hanem a magyartanárok és a könyvtárosok ér-

deme is, hiszen ők biztatták a diákokat, és segítettek

a munkában. 

Az ünnepélyen az iskola énekkara három dallal, a

10/d osztályosok pedig egy spanyol népmesével

kedveskedtek a versenyző gyerekeknek, sőt a pá-

lyázatra beérkezett könyvillusztrációkat is megte-

kinthették a résztvevők. 

A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI PÁLYÁZAT

LEGEREDMÉNYESEBB VERSENYZŐI: 

Alsó tagozatosok (könyvajánló és illusztráció): I.: Jancsovics

Nikoletta (Testnevelés Tagozatos Általános Iskola), II.: Laka-

tos Zoltán (Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Isko-

la), III.: Nagy Kristóf (Angol Tagozatos Általános Iskola). 

Alsó tagozatosok (illusztráció): I.: Wrábl Panna Viktória

(Testnevelés Tagozatos Általános Iskola), II.: Kollár Enikő

Barbara (Benkő István Általános Iskola), III.: Héczey Nikolet-

ta (Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola). 

Felsősök (könyvajánló): I.: Csukás Nikolett (Károlyi István

12 Évfolyamos Gimnázium), II.: Daróczi Dávid (Megyeri Úti

Általános Iskola), III.: Siményi Zsófia (Csokonai Vitéz Mihály

Gimnázium). 

Felsősök (könyvajánló és illusztráció): I.: Máth Beáta (An-

gol Tagozatos Általános Iskola), II.: Dali Muna és Dali Szuád

(Bródy Imre Oktatási Központ), III.: Fekete Ildikó (Szűcs Sán-

dor Általános Iskola). 

Középisolások: I.: Karácsony Szilvia és Katona Lilla Dóra,

II.: Pócsai Adrienn és Novák Anna (Bródy Imre Oktatási Köz-

pont). 

Különdíj: Majnás Rebeka (Karinthy Frigyes ÁMK Általános

Iskola), Raffai Gábor (Testnevelés Tagozatos Általános Iskola)

– P. K.
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– Hogyan került kapcsolatba a karitatív tevékenysé-

géről ismert Lions-osokkal? – kérdeztük Bóné Mártát.

– A véletlen ismertetett össze Bánvölgyi Rozállal, a

Lions Club újpesti elnökével. Néhány évvel ezelőtt szó

szerint utolsó perces utasa voltam egy autóbuszos ki-

rándulásnak, amelyre – kollégákként – egyik nővérem

és Rozál is jelentkeztek. Beszéltem Rozálnak is a gyűj-

teményemről, amely akkortájt még a padláson hevert.

Nemrégiben a Lions Club nevében keresett meg a

gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt szóló kiállí-

tás ötletével, aminek nagyon örültem. A megvalósí-

tásban pedig remek partnerre leltem az Ifjúsági Ház

kollégáiban. Izgatottan vártam, hogy bemutathassam

a gyűjteményem egy részét.

– Kicsit irigykedem, hogy gyűjtöget, míg nálunk a

lakás egyre kisebbé válása miatt gyakran hangzik el a

kérdés: kell-e ez még? 

– A családi békét nálunk szerencsére nem borítja fel

a gyűjtőszenvedélyem, a férjem is élvezi ezt a dolgot.

A házunk némileg alkalmas is régi holmik tárolására,

de azért ennek is van egy határa. A mackók és babák

utazóládába, bőröndökbe, kofferekbe csomagolva

várják, hogy újra kinyissam és átválogassam egy kiál-

lításra, vagy csak a magam kedvére. A kerti verempin-

ce teteje, padlástere szolgál raktárnak.

– A gyűjtés felnőttkori szenvedély? 

– Nem, már kislánykoromban is ezt tettem. Leg-

utóbb például a hatvanas hetvenes évekről készült ki-

állításon tudtam segíteni a játékokon kívül ruhákkal,

amelyek egy kort jelenítenek meg. Boldoggá tesz, ha

más is gyűjtöget. A házunk is árulkodik a gyűjtőszen-

vedélyről, a konyhában a húsvéti nagytakarítás idején

éreztem: túlzás, amit ott felhalmoztam. A rossz nyel-

vek szerint nem lehet tudni bomba robbant-e nálunk,

vagy csak rendetlenség van a szódás szifonok, és a

kétszázötven pléh doboz egyvelegétől.  

– Miért mackót és babát kezdett gyűjteni, és főleg

ilyen mennyiségben?

– Mi lányok, hárman vagyunk testvérek. Több mint

húsz évvel ezelőtt, amikor a második fiam megszüle-

tett, egyre több játékmackó érkezett hozzánk ajándék-

ba. Később a húgomnak született kisfia, a kinőtt gyer-

mekruhákkal együtt a játékok is útra keltek. A ruhák és

a játékok újabb kisbaba születésével ismét visszaér-

keztek. Nálunk három kisfiú és egy kislány született, a

kölcsönadott mackókat egyre népesebb társaságban

láttuk viszont. Ha van is tíz egyforma mackó, mind

mást és más sugall. Kedvenceim a 40-50 évvel ezelőtt

gyártott sárga bundás, üvegszemű, forgatható kezű,

lábú mackók. A házi gyűjtemény ezekkel a darabokkal

egészült ki és a babákkal. Amíg tudtam követni, szá-

moltam, de most már csak saccolni tudom: több mint

ezer mackó és több mint hatszáz baba van körülöttünk,

de a számuk még növekszik. 

– Hogyan lehet régi mackót fellelni? 

– Rokonoktól, ismerősöktől, ismeretlenektől, akik

tudják, hogy gyűjtöm. Korábban a turkálókban voltak a

jó lelőhelyek, ma már egyre csökken a felhozatal. Saj-

nos a lomtalanítás is egyre titkosabb. Interneten is le-

het licitálni egy-egy mackóra. De ez költséges hobbi,

mivel nálunk a férjem az egyedüli kereső. A kisebbik

gyerek főiskolás, a legkisebb még középiskolás, és to-

vábbtanulási szándéka neki is van. Nemcsak a macikra

kell költenünk. A két nagyobbik gyermekünk a világ

másik felén él, alkalmanként onnan is érkeznek külön-

leges mackók.

– Márta, Ön főállású anya?

– Sajnos nem, a gyermekeink közötti korkülönbség

miatt kiestem ebből a lehetőségből. Mire a legkisebb

gyermekünk három éves lett, a lányunk éppen betöl-

tötte a 18-ik életévét, nem számított kiskorú eltar-

tottnak. Építész-szerkesztő, rajzoló a végzettségem,

de ezzel egy időben nem sokra mentem. Így lettem –

ahogy mondani szoktam – száz százalékban főállású

eltartott.

– Jogos a kérdés: mennyibe kerül egy maci?

– Attól függ, milyen. Korábban 1000 forint volt a

turkálóban kilója, most már 2000 forint körül van. Da-

rabáras maci is van, ennek ára 3-6000 forint. Múltko-

riban a neten licitálunk egy mackóra, de nagyon drága

volt. Később a születésnapomra érkezett egy mackó,

mint megtudtam. 6000 forintot adott érte a férjem.

Hiába, jeles alkalom volt. 

– A gyűjtemény Kazáron is megtalálható…

– Kazár a népművészetéről híres község, 8 kilomé-

terre van tőlünk. A kihalt öreg házakban az önkor-

mányzat tájházakat rendezett be, vendégcsalogató-

nak. Van bányászház, kézműves-ház, megtekinthetők

a kézimunkák, horgolt és csipketerítők, a szalmafonók

munkái, vasaló és öntvénygyűjtemény. A polgármes-

ter asszony több környékbéli kiállítás kapcsán már

hallott rólam, és felajánlott egy három szobás paraszt-

házat, helyezzem el ott a macikat és babákat. Így nyílt

meg állandó kiállításként a Mackó kuckó, amely igen

látogatott. A gyűjteményem elegendő ahhoz, hogy ha

hívnak, vándorkiállításra is megyek. Az újpesti kiállí-

tásra 12 hatalmas koffer telt meg a játékokkal.

– Kiknek szánja a kiállítást?

– Az a tapasztalatom, a felnőtteket jobban megérin-

ti a múlt. Sokszor meg is könnyezem a történeteket,

amelyeket elmondanak. A gyerekek a mennyiségtől

nyitják tágra a szemüket. Nekik mesélek is: a Hófehér-

ke-baba szoknyája alatt rejtőzködő 7 törpe, vagy Pi-

roska baba tetszik nekik és a mese is. A kazári kiállítás

megnyitón régi mackónyomdás bélyegzőt tettünk –

belépő gyanánt – a látogatók kézfejére. Pár nap múlva

egy idős házaspár állított be: a bélyegzőért jöttünk,

mondták, mert már mindenkinek van a faluban… Itt

ismertettek meg egy másik történettel. Egy szintén

idős férfi arról mesélt: amikor első osztályos volt, a

barátja a jó bizonyítványért macit kapott, de egy perc-

re sem adta ki a kezéből. Maradt a vágyakozás. A láto-

gatóm édesanyja azt mondta: hidd azt, fiam, hogy a ti-

éd a mackó, csak nem érintheted meg. A bácsit arra

bíztattam, vegye kézbe az enyémet, de tiltakozott.

Gyermekkori vágyakozása veszne oda, ha megtenné…

Több generációt várok Újpesten és Kazáron is. 

– BANGHA KATALIN

Mackóvilág babakísérettel
Bóné Márta a Nógrád megyei Bátonyterenyén lakó négygyermekes anyuka mackó- és baba-

gyűjteményének több száz darabja látható május 17-ig az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Házban.

Úgy tűnik, a játékmackók reneszánszukat élik, az újpesti kiállítással azonos  időben egy angyalföl-

di bevásárlóközpont is kiállítást rendez, bár annak nem tisztünk most  reklámot csinálni. Maradunk

Bóné Márta gyűjteményénél, amelynek újpesti közvetítése a Lions Club Újpest Árpád érdeme.  

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  9 .  S Z Á M
InterjúInterjú
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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.  május  8.
KözéletKözélet

Közel tíz éve annak, hogy az önkormányzati gimnáziumokban

tanuló diákok a „nagy” ballagás előestéjén fáklyás  felvonu-

lással köszönnek el Újpesttől, a diákévektől. Az öt középisko-

la ballagóinak menete április 29-én este, a hagyományoknak

megfelelően, az Ady Művelődési Központ  udvaráról indulva

érkezett  a Városháza István úti főhomlokzatához, ahol az ön-

kormányzat nevében Belán Beatrix kulturális és oktatási al-

polgármester fogadta az érettségi előtt álló diákokat. A fák-

lyás ballagást ez alkalommal a Csokonai Vitéz Mihály 12 Év-

folyamos gimnázium szervezte, így Schwirg Eszter végzős di-

ák köszöntötte a jelenlévőket, majd  évfolyamtársa, Szabó

Dóra mondott a jelenlévő kétszázötven diák nevében köszö-

netet az  újpesti diákévekért, amelyekre – elmondása szerint

– a  későbbiek során is büszkék lehetnek.

Belán Beatrix alpolgármester arról szólt: a jelenlévő fiata-

lok nemcsak a családnak és az iskolának fontosak, hanem az

önkormányzat figyelmében is állnak, a jövő zálogai ugyanis.

A ma még az  iskola védőszárnyai alatt érettségire készülő di-

ákok nemsokára bármennyire is azt gondolják, ennél már

csak könnyebb lehet: sok hasonlóan fárasztó időszak lesz

még a felnőtt  életükben. Az alpolgármester asszony  utalt ar-

ra is: Újpest kapuja nem zárul be a középiskola elhagyásával,

sokan további tanulmányaik után visszatérnek  majd a város-

ba, itt folytatják felnőtt életüket. Belán Beatrix köszönetet

mondott a szülőknek, hogy óvták és szerették a fiatalokat, s a

tanároknak, hogy fáradságot nem kímélve oktatták diákokat,

majd sikeres érettségi vizsgát kívánt. A búcsúzó diákok isko-

lájuk ballagási tarisznyáját nyújtották át az alpolgármester-

nek, majd a Könyveses diákok hagyományos „Ingyiribingyiri

– Könyves!” csatakiáltását követve a Babits Gimnázium di-

ákjainak gitárzenéje után a fáklyások saját iskolájuk felé

vették útjukat.  

FELHÍVÁS AZ „ÚJPEST DÍSZPOLGÁRA” 
ÉS AZ „ÚJPESTÉRT” DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete – hagyománya-

inkhoz híven – ebben az esztendőben is várja a kitüntető

cím elnyerésére tett javaslatokat. Képviselő-testületünk

az újpesti választópolgárok képviseletében kívánja kife-

jezni a városközösség köszönetét és elismerését a díjak

adományozásával azon újpesti polgároknak és szerveze-

teknek, akik Újpest társadalmi, közösségi életében, illetve

Újpest fejlődésében, fejlesztésében kiemelkedő szerepet

töltenek, vagy töltöttek be. 

A javaslatot kizárólag az erre rendszeresített adatla-

pokon lehet megtenni, melyek átvehetők az ügyfélszolgá-

lati irodákon (1041 Bp., István út 19, 1046 Bp., Hajló u. 42-

44.), illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról

(www.ujpest.hu). Kérjük, minél többen éljenek a lehető-

séggel, hogy a díjak a legméltóbbakhoz kerüljenek.

Javaslatot tehetnek: képviselők, egyesületek, társadal-

mi szervezetek, politikai pártok, érdekközösségek, törté-

nelmi egyházak, kisebbségi önkormányzatok, önkormány-

zati intézmények vezetői.

A részletes és konkrét elvárásokat, szabályokat az adat-

lapok mellékletei tartalmazzák. A felterjesztéseket 2009.

július 20-ig Belán Beatrix alpolgármester titkárságára kell

eljuttatni, az ügyviteli irodán keresztül (1041 Bp., István út

14.) A díjak ünnepélyes átadására 2009. augusztus 28-án

kerül sor, az Újpesti Városnapok keretén belül.

Búcsú a diákévektől 
Születésnapi
interjúkötet
Egy életút emberségben és szol-

gálatban. Különlegesen érdekes,

mégis ismerős élettörténettel is-

mertet meg bennünket Rády Judit

a Fölfeszülő szivárvány – Fedor

doktor mesél című könyvében. Az

interjúkötetben a köztiszteletben

álló dr. Fedor Zoltán Újpestért-dí-

jas háziorvos beszél családjának a

XX.  és a XXI. századi események

által formált történetéről, hivatá-

sának jelentős eseményeiről, az

évtizedekkel ezelőtt  újdonságnak

számító reumatológiai szakrende-

lés és a háziorvosi gyógyítás  álta-

la történt megszervezéséről, az

újpesti gyógyító munkában  eltöl-

tött több mint 50 esztendőről. A

könyv, amely Újpest Önkormány-

zata  támogatásával az Uncius Mű-

hely Kiadó gondozásában  dr.

Fedor Zoltán 80. születésnapja al-

kalmából jelent meg jelent meg,

megvásárolható 1890 forintért az

Újpesti Helytörténeti Gyűjte-

ményben (IV. Berda József u.48.),

megrendelhető az Uncius Műhely

Kiadó 06-70-361-3732-es telefon-

számán, vagy az unciusmuhely@

gmail.com internet címen. A kötet

a Könyvtárellátó internetes olda-

láról is megrendelhető.  

JÓKÍVÁNSÁG

Minden érettségiző és a nyolca-

dikból ballagó volt bajzás tanítvá-

nyomnak sok szerencsét, sikert és

jó egészséget kívánok személyes

boldogulásához!

– TÓTH ISTVÁNNÉ, Ildi néni tanítónő
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lőször dr. Derce Tamás határoza-

ti javaslatáról szavaztak a képvi-

selők. A polgármester előter-

jesztést nyújtott be a Polgár-

mesteri Hivatal és az önkormányzat in-

tézményei 2008. évi ellenőrzési jelenté-

sei alapján készített éves ellenőrzési je-

lentésről, mely a belső ellenőrzés adott

évi tevékenységének bemutatását, az

elért célok és az éves teljesítmény ösz-

szegzését, illetve a tapasztalatokat tar-

talmazza. Az ellenőrzési terv szabály-

szerűségi és pénzügyi ellenőrzésekre,

valamint cél- és utóvizsgálatokra terjedt

ki. Az előterjesztést 25 igen, egy tartóz-

kodás mellett fogadták el. 

BEVÉTELEK, KIADÁSOK 

Dr. Trippon Norbert alpolgármester ja-

vaslatot tett az önkormányzat 2008. évi

zárszámadására. Törvényi és kormány-

rendeleti előírás szerint a tárgyévet kö-

vetően költségvetési beszámolót kell

készíteniük az önkormányzatoknak. Az

újpesti intézmények elkészítették

számszaki beszámolóikat és azok szöve-

ges indoklását, melyet összesítettek. A

zárszámadást független könyvvizsgálói

jelentés is jóváhagyta. 

A 2008. évre a testület 15 584 145 eFt

költségvetési főösszeget hagyott jóvá. Ez

az előirányzat az évközi változások során

4 838 866 eFt-tal nőtt meg. Az önkor-

mányzat működési bevételei 19 718 674

eFt-ban (97,2%), felhalmozási bevételei

572 415 eFt-ban (2,8%) teljesültek. 

A zárszámadás mind a bevételeket, mind

a kiadásokat részletesen tartalmazza és

elemzi: eszerint a 2008. évet az önkor-

mányzat összességében 1 774 398 eFt

bevételi többlettel zárta.

Dr. Trippon Norbert tájékoztatta 

a képviselőket, hogy a zárszámadást a

testületi ülést megelőző napon a Pénz-

ügyi Bizottság is megtárgyalta. Elmond-

ta, hogy a tavalyi évben jól alakultak az

adóbevételek, így a költségvetés az év

végére egyensúlyba került. Kiemelte a

Szociális Foglalkoztató, illetve a Szociá-

lis és Egészségügyi Intézmény pozitív

maradványát; voltak intézmények azon-

ban, ahol negatív maradvány halmozó-

dott fel. A pozitív mérleggel záró oktatá-

si intézmények bizonyos feltételek mel-

lett megtarthatják az összeget, a negatív

pénzmaradvánnyal záró intézményeknél

pedig körültekintőbb működésre lesz a

jövőben szükség. A Polgármesteri Hivatal

maradványából tervek szerint a Gazdasá-

gi Intézményt fogják támogatni. Az al-

polgármester elmondta továbbá, hogy az

ingatlanhasznosításra tervezett 800 MFt

a válság, így a piac rosszabbodó helyze-

te miatt nem reális. A Főtér Kft. műkö-

désére további összeget szánnak, illetve

10-10 MFt-ot különítenének el a régi

húsbolt elbontására, illetve egy auto-

mata sorompó kialakítására. 

A képviselők a 2009. évi költségvetési

rendelet módosítását is megtárgyalták.

Eszerint a kiadási és bevételi főösszeget

17 974 632 eFt-ban határozták meg. 

Pajor Tibor frakcióvezető (Jobbik) a

zárszámadásról szóló előterjesztést nem

támogatta, a 2009-es költségvetési ren-

delet módosítását viszont igen. Indoklá-

sa szerint azért, mert a 2009-es költség-

vetési rendelet nagy hangsúlyt fektet az

újpesti ingatlanok megóvására. 

Wintermantel Zsolt (Fidesz) egy

számszaki elírásra hívta fel a figyelmet;

ennek kivizsgálására az alpolgármester

ígéretet tett. Wintermantel Zsolt rámu-

tatott arra is, hogy néhány intézmény

nem részesült a 2007-es pénzmarad-

ványból. 

Dr. Trippon Norbert pozitívnak érez-

te, hogy egy képviselő sem illette kri-

tikával a zárszámadást, hiszen a 2008.

évben jól működött az önkormányzat. A

képviselők ezután 18 igen, 5 nem, 5

tartózkodás mellett elfogadták a zár-

számadásról szóló előterjesztést. Az

önkormányzati intézmények és a Pol-

gármesteri Hivatal 2009. évi költség-

vetési rendeletének módosításához az

alpolgármester hozzáfűzte: a válság

miatt idén valószínűleg többször kell

majd korrigálást, módosítást alkalmaz-

ni. Az előterjesztést 19 igen, 4 nem, 5

tartózkodás mellett fogadták el a kép-

viselők. 

DÖNTÉSEK A KÖZBESZERZÉS KAPCSÁN

Ezt követően közbeszerzési eljárások-

ról tárgyaltak a képviselők. Elsőként

közvilágítási fejlesztési munkák el-

végzése tárgyában indítottak el egy-

szerű közbeszerzési eljárást. Az ön-

kormányzat a nyertes ajánlattevővel a

szerződést 2009. december 31-ig köti

meg. A közbeszerzés tárgya építési

beruházás, becsült értéke nettó 30

millió Ft. A képviselők 24 igennel sza-

vaztak. 

Tárgyaltak a JMK és a Park Óvoda

épületeinek átépítési munkái tárgyában

korábban kiírt nemzeti, nyílt közbe-

szerzési eljárás lezárásáról is. Határidő-

re két ajánlat érkezett, az eljárást a Bí-

ráló Bizottság eredményesnek tartotta,

végül a testület 20 igen, 2 nem, 3 tar-

tózkodás mellett úgy döntött, hogy

nyertesnek az első rész vonatkozásában

a Trend Építő Zrt-t, a második rész vo-

natkozásában a Várépker Építőipari,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t jelö-

li meg. 

Beszámolónkat a következő szá-

munkban folytatjuk. 

Költségvetés,
személyi
kérdések
Újpest önkormányzatának képvi-

selő-testülete április 28-án tar-

totta legutóbbi ülését a Polgár-

mesteri Hivatal dísztermében. 

Testületi hírekTestületi hírek

E

Dr. Derce Tamás 
polgármester és dr.
Vitáris Edit jegyző

Dr. Trippon Norbert
alpolgármester

Wintermantel Zsolt (Fidesz)



INGATLAN ELADÓ

� Újpesti 54 m2-es, 2 szoba, gardróbos, gyönyö-
rűen napos konyhás, erkélyes, 6. emeleti lakás a
Kassai utca elején, kivál közlekedéses helyen el-
adó. Vízórás, rácsos, új radiátoros, redőnyös. In-
gatlanosok kíméljenek! Irányár: 9,5 MFt Tel: 06-
30-652-5069

� ELADÓ Újpest központtól 13 km-re Mogyoród
közigazgatási területén – Akácos u 21-ben – 340
négyszögöl beépíthető saroktelek (szőlő, gyü-
mölcsfák). Irányár : 5 millió Ft. Tel.: 290-2610 (es-
te)

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

� Két lakás egy áron! Újpesten négylakásos, kertes,
tégla társasházban, 46 m2-es gázcirkó fűtésű, ala-
csony rezsijű, felújított lakás + 30 m2-es amerikai
konyhás, külön bejáratú új lakrész, tehermentesen el-
adó. Irányár: 9,9M +3,7MFt. Tel.: 06-20-417-1375

� Családi ház reklám áron! Újpesten, csöndes  he-
lyen 90 m2-es 3 szobás, 2 fürdőszobás, gázcirkó fűté-
sű ház, aknás, nagy garázzsal eladó. Irányár: 23 MFt.
Tel.: 06-20-417-1375

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

� Újpesti 1,5 szobás, 34 m2-es, III. emeleti panel
öröklakás 9 millió Ft-ért a Virág utcában magán-
személytől eladó. Tel.: 06-30-368-6251

� Pozsonyi út zöldövezetben 56 m2-es öröklakás
teljesen felújított eladó. 1 + 2 félszoba. Ingatlano-
sok kíméljenek! Irányár: 9,4 MFt Tel: 06-70-238-
9962, 389-0675

� Eladó lakás Újpesten a Víztoronynál, 43 m2 + er-
kély, téglaépítésű. Ár: 8,5 MFt. Tel.: 06-20-964-
2137

� Fóton, Bp-től 8 km-re, 400 négyszögöles telek
termő gyümölcsfákkal, szerény kis faházzal családi
okok miatt eladó. Víz, villany van. Eladási ár: 4,2
MFt. Tel.: 06-20-3252-854

� Újpest kertvárosában, 580 m2 saroktelken, 250
m2, 6 szobás, 2 szintes, mindkét szinten összkom-
fort, légkondicionáló, riasztó jó állapotú családi
ház, szuterénnel, kétbeállós garázzsal 57,5 millió
Ft-ért eladó. A Nagyvárad Ligeti lakóparkban I.
emeleti lakást beszámítunk. Tel.: 233-1645, 06-
20-525-0216

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

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

� IV. Nádor utca mellékutcájában, 54 m2-es, két-
szintes, összkomfortos, téglaépítésű lakás, felújí-
tott, átalakított, gázkonvektor + tetőtérben infra fű-
tésű  öröklakás tárolóval eladó. Eladási ár: 13,5 MFt.
Tel.: 06-70-637-2718, ingatlankulcs@t-online.hu

� IV. ker. Megyer lakóparkban, III. emeleti, 77 m2-
es, 3 szoba, étkezős, erkélyes (12 m2) egyedi fűté-
ses, kitűnő állapotú öröklakás teremgarázsban be-
állóval, tárolóval eladó. Irányár: 25,8 MFt. Tel.: 06-
70-637-2718, ingatlankulcs@t-online.hu

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

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

� IV. Újpesten eladom, vagy elcserélem 28 m2-es,

téglaépítésű, földszinti, jó állapotú öröklakásomat.

Vízóra, új gázkonvektor. Tel.: 06-30-267-9797

� Újpesten eladó egy 1+2 félszobás, 70 m2-es,

nettó 57 m2, négy éves, negyedik emeleti, tetőté-

ri, világos lakás bekerített kerttel, garázzsal, er-

kéllyel, cirkófűtéssel, panorámával. Lift nincs.

Irányár: 18,9 MFt Tel: 06-30-739-09-14

� TULAJDONOSTÓL! IV. Szigeti utcában, négyeme-

letes ház 2. emeletén, 67 m2-es, 2+1 félszobás,

felújított, redőnyös, erkélyes, vízórás, tehermen-

tes panellakás eladó. Irányár: 13,5 MFt. Átruházha-

tó garázsbérleti jog: + 0,4 MFt. Tel.: 06-20-374-

6759

� Eladom 3 szobás családi házamat Újpest kertvá-

rosában. Beépített tetőtér, cirkó, szauna, jacuzzi,

ápolt kert, hőszigetelt borítás, rendezett környék.

Ár: 28,9 MFt. Tel.: 06-20-257-3925, Ady E. u.

31/a. (Vass Éva)

� IV. ker. József Attila utcai felújított, alacsony re-

zsijű garzon csendes, kertes épületben eladó.

Irányár: 9,5 MFt

� ELADÓ 2. emeleti, 34 m2-es, másfél szobás lakás

a Virág utcában. Keleti fekvésű, tehermentes,

azonnal költözhető. Irányár: 8,3 MFt. Tel.: 06-20-

4425-939

� TULAJDONOSTÓL ELADÓ! Závodszky utcában,

négyemeletes panelház magasföldszinti, parkra

néző, 28 m2-es garzon. Sürgős! Azonnal költözhe-

tő! Irányár: 7,2 MFt. Tel.: 06-20-320-1745

� Felújított, újpesti, IX. emeleti, 36 m2-es, 1,5

szobás  öröklakás igényesnek eladó. Tel.: 06-20-

391-5546

� Újlipótvárosban,  metro vonalán, felújított tég-

laház földszintjén, 45 m2-es, 2  egybenyíló szobás,

alacsony rezsijű, gázkonvektoros fűtésű öröklakás

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

INGATLANT CSERÉL

� 1,5 szobás laminált padlós, járólapos, vízórás,

rácsos, központban lévő lakásomat 48-52 m2-es

erkélyes!, világos, konyhás, központban lévő cse-

relakásra cserélném 3. emeletig. Tel.: 06-30-327-

2364

� Szétköltözők figyelem! Elcserélném Újpest köz-

pontjában lévő 54 m2-es közepes állapotú, föld-

szinti  öröklakásomat, valamint a víztoronynál lévő

30 m2-es komfortosított önkormányzati bérlakáso-

mat Újpest központjához közeli 65-80 m2-es föld-

szinti téglás öröklakásra. Tel.: 06-20-276-6235

� INGATLANCSERE! Leányfalui 72 m2-es, kétszin-

tes, 210 négyszögöles, ősfás kertben lévő házat új-

pesti, környéki, esetleg balatoni ingatlanra cserél-

jük. Irányár: 20 MFt. Tel.: 369-3155,  06-20-8280-

514

� Elcserélem 50 %-os tulajdonrészemet Sződön, a

2/a úttól 5 percre, csendes mellékutcában lévő,

110 m2-es családi házban, 1717 m2-es telekkel,

amelyből 858 m2 leválasztott építési telek újpesti 1

+ 2 félszobás lakásra értékegyeztetéssel. Tel.: 06-

20-5519-456

INGATLANT VESZ

� Tulajdonostól vásárolnék nem távfűtéses, jó

közlekedésű, polgári környezetű, csendes, nyu-

godt helyen lévő, 1-2 szobás lakást saját célra, 3.

emeletig. Készpénz fizetéssel, reális áron, kertvá-

ros és környéke előnyben. Tel.: 06-30-646-9047

INGATLANT KIAD

� Újpest központban 1,5 szobás új lakás kiadó gk.

beállóval. Fogyasztókhoz mérők tartoznak. Bérleti

díj berendezés és létszámfüggő. Tel.: 06-30-306-

3334

� Szülőotthonnál négyemeletes házban, parkos

környezetben felújított berendezett garzon 

45 000Ft/hó kiadó 1-2 főnek tulajdonostól. Tele-

fon: 06-20-254-2880

� Siófok-Sóstón nyaraló kiadó 2400 Ft/fő/nap,

gyerekek féláron. Tel.: 06-30-383-1556

� Újpesti metró végállomás közelében,  új építésű

társasházban, tetőtéri, 50 m2-es 1,5 szobás, egye-

di cirkófűtéses saját vízórás lakás hosszú távra 

50 000 Ft + rezsiért kiadó! Tel.: 06-30-960-1370

� Kiadó Károlyi lakóparkban 47 m2-es berendezett

és felszerelt, új lakás igényesnek! Panorámás,

hosszú távra! Tel.: 06-20-426-6652

� XIII. Róbert Károly körúton téglaépítésű, I. eme-

leti,  63 m2-es, kétszobás,  távfűtéses, bútorozott

lakás bérbeadó. Bérleti díj: 48 000Ft/hó + rezsi.

Tel.: 06-70-637-2718, ingatlankulcs@t-online.hu

GARÁZS ELADÓ

� Újpest központban 20 m2-es garázs eladó. Tel:

06-20-486-1419

GARÁZS KIADÓ

� Árpád út 68-70. sz. alatt teremgarázs kiadó 1 db

gépkocsi részére.Tel: 06-30-543-2659

OKTATÁS

� Matematika-fizika korrepetálást vállal okleve-
les villamosmérnök. Tel: 06-20-476-3139, 370-
1759

� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal

matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Hon-

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

� Olasz nyelv tanítás Újpest központban több mint

10 év gyakorlattal, bolognai egyetemi végzettség-

gel, minden szinten, Skype-on (interneten) is.

Tel.: 06-20-518-7907, www.italingua.eu

� 8-18 éves gyermekek tantárgyi korrepetálása

diszfunkciók (diszlexia, diszkalkulia) terápia, ta-

nulási nehézségek oldása, figyelem-emlékezet

fejlesztése. Magántanulók sikeres vizsgára történő

felkészítése rugalmas időbeosztással. Tel.: 06-20-

521-6367 és 230-6425

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szer-
viz. Készülékjavítás, csere, új és felújított készülé-
kek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. Bp., 1046 Ná-
dor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-1138,
szerviz: 230-7669

� LAKÁSKOZMETIKA! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TA-
PÉTÁZÁST, PVC, SZŐNYEGPADLÓ RAGASZTÁST, PARKET-
TACSISZOLÁSSAL, BÚTORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL,
MÉRSÉKELT ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALA-
PÍTVA: 1971 Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépí-
tések, előtetők, korlátok gyártását és javítását vál-
lalom. Tel.: 360-0035; 06-30-975-2315

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

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

� Stílus és érték! Parafaburkolatok, Bambuszpar-
ketták, Svédpadlók, Intarziák, Laminált padlók. Tel-
jes körű kivitelezéssel, segédanyagokkal. www.par-
kettavarazs.hu, Tel.: 06-20-975-6543

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

� Mosógép-, mikrosütő - szervíz. Felújított mosó-
gépek értékesítése garanciával, szállítással. Tel.:
453-0567, 06-30-931-9955

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

ÁLLÁST KÍNÁL

� Irodai telefonos munkakörbe nyugdíjas hölgye-
ket keresünk. Érdeklődni: H-P 10-15 óráig. Tel.: 06-
20-206-6015

� A  Szent Anna Katolikus óvoda diplomás keresz-
tény, vallását gyakorló óvoda pedagógust,és a ke-
resztény értékeket tiszteletben tartó dajkát és kar-
bantartót keres. Érdeklődni: 369-0962-es vagy
0620 9402081-es telefonon.

� Megváltozott munkaképességűeknek! Munkale-
hetőség Biatorbágyon. 7,5 órás könnyű fizikai mun-
ka. Minimálbér szerinti bérezés. Szállítás megol-
dott. Tel.: 370-8727, 10-14 óráig

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

ÁLLÁST KERES

� Megbízható pontos preciz nő lakás illetve iroda-
takarítást vállal. Tel.: 06-20-522-8602

EGÉSZSÉG

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

RÉGISÉG

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

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

BÚTOR

� ELADÓ! Kitűnő állapotban lévő ülőgarnitúra (3-
2-1) vendégágy funkcióval. Irányár: 90 000 Ft.
Tel.: 06-20-985-6646

JÁRMŰ

� Eladó LADA 1300-as kitűnő állapotú, 36 000
km-rel, első tulajdonostól (garázsban tartott). Tel.:
06-30-369-4002

TÁRSKERESÉS

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

TÁBOROZÁS

� Révfülöpön lovas, kézműves, kaland, kerékpáros
táborok indulnak 2009. 06. 28–07. 04., illetve 2009.
07. 05.–11. További info: www.vakaciotabor.hu, 
30-99-75-347, info@vakaciotabor.hu 
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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)
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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.)

Veresegyházi telephelyű élelmiszeripari cég 

gépkezelő-karbantartó, targoncás és termék

előkészítő munkakörbe munkatársakat keres.

Hosszú távú munkalehetőség, versenyképes

fizetés. Fényképes önéletrajzot kérünk fizeté-

si igény megjelölésével. E-mail:

a.mate@gramex2000.hu, Tel.: 28/585-140,

Cím: 2112 Veresegyház, Búzavirág u. 26.

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777, www.medaille.hu

SZÜLŐKLUB A NAPRAFORGÓBAN

Május 14-én csütörtök este 

18 órakor vendégünk: 

Schaffer Erzsébet írónő. 

A szülőklub témája: Miért vágyik 

az ember a jóra? 

Tanuljunk meg vágyakozni!

Erőleves a léleknek – az írónő 

optimizmusa által. 

Minden érdeklődőt szeretettel

várunk. Cím: Napraforgó

Képességfejlesztő Központ

1046 Bp., Megyeri utca 226. fszt.

www.napraforgoalapitvany.hu

KEDVES OLVASÓNK!

Írja meg történetét! 
Legyen a munkatársunk! Az Újpesti

Napló újságírói utánajárnak 

az érdekesebb históriáknak. Amennyiben

közérdeklődésre tartanak igényt 

a történetek, Önök is a cikkíróink lesznek!

Írásaikat ide küldhetik: 

Újpesti Napló szerkesztősége

1043 Budapest, Tavasz u. 4.

e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu

A borítékra, illetve az e-mail tárgyába

kérjük beírni: „Írja meg történetét!”

ÁLLÍTÓLAG KLEOPÁTRA SZÉPSÉGÉHEZ A SZAMÁRTEJES FÜRDŐN KÍVÜL 

A  HOLT-TENGERI FÜRDŐ IS HOZZÁJÁRULT

Holt-tengeri ápolás – most ajándékkal 

Lassan levesszük magunkról a jótékony hatású, bőrünket elfedő ruhadarabokat, de

nem mindegy, hogy ami kilátszik a nyári ruhák és a fürdőruha alól, milyen érzést

kelt bennünk és a környezetünkben.

Mindannyian hallottunk már  a Holt-tenger vizének csodálatos gyógyító hatásá-

ról, de csak kevés embernek adatik meg hogy ezt a helyszínen próbálja ki. A világ

legnagyobb, a tengerszint alatt kb. 300 méter mélyen levő természetes spa-jának

nevezett tenger vizére egész iparág épült szerte a világon, hiszen így rengeteg em-

ber tudja kihasználni természetes gyógyhatását anélkül, hogy odautazna. A tenger

33%-os töménységű, ásványi anyagokkal, sókkal telített vize egyedülálló hatást

fejt ki a szervezetre. A mélyen fekvő Holt-tenger iszapját a folyókból odakerült

hordalékok adják, amelyek magukba szívják a tengervíz hihetetlenül magas ásványi

anyag-és  sótartalmát. Ha az iszapot a testünkre kenjük, nem csak a bőrünkön fejt

ki különleges hatást, hanem onnan felszívódva az egész szervezetre jótékony hatás-

sal van. Így például kedvezően befolyásolja a magas vérnyomást, bizonyos szívpa-

naszokat, bélgyulladást, és saját tapasztalataink alapján szinte azonnali fájdalom-

csillapító hatású sportsérülések, izomhúzódás, ízületi gyulladás esetén. 

A leglátványosabb változást azonban a bőrünkön láthatjuk. Télen a legtöbbünk bő-

re kiszárad, így tavasszal viszket, pikkelyes, nem ritkán kiütések, pattanások is ke-

letkeznek rajta. Ezeken könnyen segíthetünk, dörzsöljük le bőrünket Holt-tengeri

sókristályokat tartalmazó olajos testradírral, majd zuhanyozás után kenjük be bő-

rünket a tenger ásványi anyagait tartalmazó testvajjal. Ha fokozni szeretnénk a ha-

tást, engedjünk meg magunknak még a radírozás előtt a fürdőkádban egy tengeri

kristályokat tartalmazó meleg fürdőt is. Meglátja, a kezelés testi-lelki hatása fan-

tasztikus lesz. Gyertyafénnyel és egy pohár borral vagy gyümölcslével a jó érzés

tovább fokozható.

A bőr radírozásának nagyon fontos szerepe van, mert ennek híján az elhalt, bere-

pedezett bőr rengeteg krémet, testápolót szív fel, és az ilyen  bőrre való testápoló

pakolás csak visszaragasztgatja az elhalt rétegeket, miközben a viszketés nem szű-

nik meg, és a bőr sem tud megújulni, fiatalossá válni. (A talpunkat is hiába krémez-

nénk, ha nem reszelnénk le a száraz, berepedezett bőrmaradványt.) A Holt-tengeri

ásványokat tartalmazó testvaj selymesíti a bőrt anélkül, hogy zsiradéktartalma a ru-

hánkon nyomot hagyna.

Ha Ön úgy gondolja, hogy a testradírozást nem tudja egyedül megcsinálni (pl. a

hátán), jöjjön el hozzánk, és masszőr kollégánk egy kellemes masszázs keretében

ezt megteszi.

Amennyiben ezt nálunk szeretné kipróbálni, üdülési csekkjét is beváltjuk. A bőr-

megújító program ajándéknak is kiváló.

Kedves férfiak, a szép bőr Önöknek sem árt!

Tanácsainkkal, kezelésekkel várjuk Önt! 

Bejelentkezés : 061-369-2461 ill. 06-30-435-6553, 

vagy info@jokaibiocentrum.hu, www.jokaibiocentrum.hu

Az ajándék: minden Holt-tengeri (Nature Heaven) 

termékhez ajándék kézkrémet adunk.

– DR. STARCZ JUDIT (x) 

Jókai Biocentrum IV. ker. Árpád út 77.

A JÓT MINDANNYIAN MEGÉRDEMELJÜK 

HirdetésHirdetés
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MultidézőMúltidéző

fénykorában több épületből álló

vendéglőben egy söröző, két

étterem lent, az emeleten négy

különálló étteremrész és egy

táncterem, lent is fent is egy-egy

konyha működött. A pincében szikvíz-

üzem és borospince került kialakításra.

A pultot aranyban fizette ki, a kert óriá-

si ernyőjét és a söröző jellegzetes fara-

gott tölgyfa bokszait Bécsből rendelte

meg a tulajdonos. A borokat Villányból,

Badacsonyból, Gaál Jenőné vezetése

alatt Egerből szállították. Muzsikáló ci-

gányait úgy szerette, hogy pavilont

építetett nekik a kertben, séfje messze

híres volt a konyhán összeállított házias

ízeiről, rendkívül széles étlapjáról és

remek halételeiről. Kártya, sakk és bili-

árd állt a vendégek szolgálatában, szá-

mos rendezvény, esküvő zajlott falai

között. A korabeli sajtó hirdetése sze-

rint csupán a kerthelység kétezer fő be-

fogadására volt alkalmas.

A lengyel gyökerekkel is bíró

Brunovszky család vendéglőt Pesten,

majd Rákospalotán a Pázmány utcában

nyitott. Id. Brunovszky Józsefnek mér-

nök sógora, Ásványi Balassa Ernő, aki a

vasútnál befolyásos állással bírt, rábe-

szélte a vendéglőst, hogy adja el üzletét

az akkor még Palotához tartozó Szilágyi

utca 14-16. számú villaszerű épületet

vegye meg, mert ezzel a házzal szemben

lesz a forgalmasabb vasútállomás.

1912. augusztusán létrejött az új ven-

déglő és innentől folyamatosan bővült

és fejlődött. Brunovszky fia, József Ernő

beleszületett az igényes vendéglátásba,

és szüleinek rendkívüli szorgalommal

segédkezett. Apja korai halálakor még

nem tudta átvenni az étterem irányítá-

sát. Édesanyja, Lorbersbeck Rozália új-

ra férjhez ment az egri Gaál Jenőhöz. Az

ifjú József Párizsba került rokonokhoz

és egy patinás vendéglőben képezte to-

vább magát. Huszonhét évesen hazatért

és átvette az üzlet vezetését. A szaká-

csokból, pincérekből álló huszonhat ta-

gú személyzet hamar megkedvelte és

elfogadta a fiatal főnökurat. Vendégkö-

rébe egyszerre tartozott a zónapörkölt-

re vágyó fóti, veresi, sokszoknyás kofák

hada, akik hátukra kötött hatalmas ko-

sárral, puttonnyal egyensúlyoztak be-

fele a kapun, de orvosok, gyárosok,

sportolók is ugyanúgy, mint a város

második embere, dr. Gálhidy Béla vagy

a poéta Berda József.

1944-ben, a Vác vonzáskörzetében

összeszedett embereket az újpesti vas-

útvonalon keresztül szállították Rákos-

rendezőre. Brunovszky méretes ruhás-

kosárral hordta ki az állomáson várako-

zó vagonokhoz a kenyeret, pincér kolle-

gájával nyújtózkodtak a szögesdróttal

átszőtt kis ablakokhoz. Az egyik akció-

juk során puskát szegeztek rájuk, és

megajánlották nekik is a vagont. 

A háború utolsó hónapjaiban nép-

konyhaként működött, majd az oroszok

vették birtokba a vendéglőt. 1945 után

többször megfordult itt maga Rákosi

Mátyás, aki a többi vendégtől eltérően

a szűkös napokban is fehér kenyeret

kapott a kedvenc paprikásához.

1949-ben három férfi jelent meg a

Pénzintézeti Központtól, minden kul-

csot kirakattak a söntéspultra és kites-

sékelték saját üzletéből a tulajdonost

és családját. Az épületben korábban ki-

alakított saját lakásukért, pedig lakbért

számoltak fel. Az üzletet államosítot-

ták, Brunó Újpesti Népkertként élt to-

vább. Mondogatták is a pincérek, hogy

a főnök beleőszült az államosításba,

mert sötétbarna hajában egy ősz csík

keletkezett. Brunovszky József Ernő ez-

után kitanulta a festő szakmát, és a Jár-

műjavítóban szórópisztollyal – a sors

furcsa fintoraként – fújta a Leninről

mintázott szobrokat.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Tisztelt újpesti polgárok! Ezúton is

keressük az újpesti vendéglátásban

információkkal rendelkezőket, le-

származottakat, alkalmazottakat,

tulajdonosokat, bérlőket, akik se-

gíteni tudnak sorozatunk minél

szélesebb és tartalmasabb megírá-

sában. Jelentkezésüket várjuk a

szerkesztőség telefonszámán:

785-0366. Külön köszönet Síposné

Brunovszky Katalinnak és az Újpes-

ti Helytörténeti Gyűjteménynek.

Nem az első, de a legnagyobb befogadóképességű vendéglő volt. 

A megyeri lóverseny idején előfordult, hogy ötezren ültek széken vagy

hordón, álltak vagy támaszkodtak kerítésnek ki minek tudott a

Brunovszky József vendéglősről elnevezett hatalmas üzletben. 

Újpesti vendéglátóhelyek – ANNO… 

A Brunovszky
Nagyvendéglő

A

Brunovszky József Ernő és Brunovszky József

Az egyik étteremrészFőbejárat

Levelezőlap 
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– Mennyire ismerik Kanadában élő honfitársaink a

magyar költészetet, hiszen sokszor mi is önkritikusan

megállapítjuk, hogy kevés verset olvasunk… 

– Annyit már előzetesen tudtam, hogy a Calgary-ban

élő magyarok a költészet napjáról minden évben meg-

emlékeznek. Hiszen a magyar nyelvet és kultúrát, a

közös identitástudatot – idegen nyelvi közegben – el-

sősorban a hazai irodalom közvetítésével lehet ápolni,

szinten tartani és fejleszteni. Örömmel tapasztaltam,

hogy mind a négy városban sokan jöttek el a költészet

napi irodalmi előadásra, s az est végén nemcsak a köl-

tő életére vonatkozó, ebben a közegben vadonatújnak

tetsző információkért mondtak köszönetet, hanem az

előadás keretében elhangzott, ritkán megszólaltatott

versekért is, amelyek tükrében egészen más képet al-

kothattak József Attiláról, mint amilyennek évtizedek-

kel korábban, itthon megismerhették. Miután magam

is ebben az iskolarendszerben nőttem fel, s József At-

tiláról elsősorban mint proletárköltőről tanultunk -

feltételeztem, hogy vendéglátóim számára ugyan-

olyan fölfedezés lesz a zseniális költő „emberarca”,

mint nekem volt, amikor – Vágó Márta emlékirata el-

olvasása után – először csodálkoztam rá igazi lényére

és költészetének sokáig rejtőzködő rétegeire. És való-

ban: ezúttal is eredményes volt az alkotáslélektani

megközelítés, mellyel azt vizsgáljuk: milyen szemé-

lyes élmények, motivációk következtében születik

meg egy-egy vers, s mitől válik sorssá a „bensőből

vezérelt” költői magatartásforma. 

- Miért éppen a szerelmi szálra fűzte föl a költő sors-

történetét?

– Mert a szerelmi szenvedély, az ideális társ utáni

vágyódás az egyik legfontosabb emberi hajtóerő. Az

apátlan-anyátlan József Attila életében különösen

nagy szerepet játszott az árvaság érzését kompenzáló

szeretet- és szerelemvágy. Közösségkereső törekvé-

seit is a vele egyívású társak keresése motiválta, s ez

a késztetés költészetének alaphangját is meghatároz-

ta: „Bocsássátok meg, ha jó a versem, és szeressetek

érte!” A szerelmi sikerek és kudarcok tükrében a költő

önképének és világnézetének alakulása is nyomon

követhető. Például a Vágó Mártával kötendő házasság

tervének meghiúsulása a költő eszmei fejlődésében is

vízválasztónak tekinthető. A szerelmi csalódás döb-

bentette rá, mennyire áthághatatlanok a társadalmi

osztályok között húzódó, láthatatlan határok. A korán

elvesztett mamához, az anyapótló testvérekhez, a ri-

vális barátokhoz és az elérhetetlen „múzsákhoz” való

ellentmondásos viszony tükrében bontakozott ki Jó-

zsef Attila kudarcokban és szenvedésben „gazdag”, de

a traumákat a bölcselet segítségével feldolgozó,

egyetemes tanulságokat hordozó, páratlan költői

életműve. 

(Ezt a folyamatot részletesen föltártam „Amit szí-

vedbe rejtesz…” József Attila égi és földi szerelmei cí-

mű könyvemben.) A jobb megértés kedvéért vetített

képekkel illusztráltam az előadást, hogy a „sok kedves

nőt”, aki József Attila rövidre szabott életében szere-

pet játszott, immár ne csak névről, hanem arcról is

megismerhessék költészetének hívei.  

– Az előadáshoz kapcsolódva egy tv-filmet is leját-

szottak. A megtalált szerep címmel, melynek Ön írta a

forgatókönyvét.  

– Ez egy korábbi, József Jolán, az édes mostoha.

Egy önérvényesítő nő a huszadik század első felében

című könyvem alapján készült, melyben József Attila

nővére és első életrajzírója sorsán keresztül mutattam

be a költő családi hátterét, művészi kibontakozását és

utóéletét. A fél órás tv-filmet a Balázs Béla-díjas Fel-

vidéki Judit rendezte: ő is velem együtt élvezhette a

kanadai magyarok vendégszeretetét. Közösen vála-

szoltunk a hallgatóság kérdéseire. 

– Mekkora érdeklődés mutatkozott az előadás iránt

a négy városban?

– Calgary-ban, az első helyszínen, izgatottan vártuk

a fogadtatást, mert a meghívóban az állt: a szünetben

gulyáslevessel vendégelik meg a résztvevőket. Attól

tartottam, főleg ezért jöttek el olyan sokan – de kelle-

mesen csalódtunk. Vancouver-ben az előadás végén

egy hölgy odajött hozzám és megdicsérte a versmon-

dásomat. Erre különösen büszke vagyok. Edmonton-

ban kellemes meglepetés ért: a nézők között volt

egy korombeli hölgy, aki azt mondta: József Attila

szinte a bibliája, és minden könyvet beszerez róla,

amihez hozzájut. Őt elsősorban József Attila, Illyés

Gyula és Kozmutza Flóra kapcsolata érdekelte. Én

több műfajban is írtam erről az érzelmi háromszög-

ről, tehát számára is tudtam újat mondani, amikor az

emlékirodalom önigazoló jellegéről kérdezgetett. A

legnagyobb sikert Torontóban arattuk: ott voltak a

legtöbben kíváncsiak ránk; szinte tapintani lehetett

a csöndet előadás közben, a filmvetítés után pedig

szinte sorban álltak az emberek, hogy gratuláljanak,

kérdezzenek, és megosszák velünk személyes élmé-

nyeiket. 

– Van-e még föltáratlan terület a József Attila-ku-

tató számára?

– Nagyon sokan, akik ismerik a könyveimet, azt ja-

vasolják: dolgozzam fel a harmadik testvér, Etus életét

is, aki - noha nem írt emlékiratokat, csak leveleket -

Jolánhoz és Attilához hasonlóan fogékony volt a mű-

vészetekre: táncolni tanult, kerámiázott, támogatta

öccsét, s a Mamához hasonlóan fölnevelt egyedül há-

rom gyermeket. Ebben a törekvésemben a költő csa-

ládja is támogat. Egyébként az irodalmár nem mindig

a saját intuícióit követi; gyakran külső „megrendelé-

sek”, felkérések alakítják a témaválasztást. Az „Irga-

lom, édesanyám…” A lélekelemző József Attila nyo-

mában című tanulmánykötetem írásainak többsége

például tematikus folyóiratszámokba készült; olyan

„hívószavakra” kerestem választ a költő életművében,

mint Isten, pénz, nők, utazás, tárgy vagy név. A kortár-

si kapcsolatrendszer föltérképezése során pedig a

költő számára meghatározó jelentőségű pályatársak-

hoz fűződő viszonyával is behatóan foglalkoztam, Ily-

lyés Gyulától Babits Mihályig. Aktuális kihívás a száz

éve született Radnóti Miklós költészetének további

elemzése is. Erre a május végén, Győrben esedékes

Radnóti-emlékkonferencián elhangzott előadások kí-

nálnak izgalmas kiindulási pontot.  

– Itthon is igény mutatkozik „rendhagyó irodalom-

órákra”. Milyenek az itthoni tapasztalatai?

– Sok helyre hívtak már előadni – gimnáziumokba,

könyvtárakba, művelődési házakba –, és én mindig

szívesen megyek, akár Újpestre, Rákospalotára, akár

az ország legtávolabbi pontjára, hiszen több érdekes

előadásom van József Attiláról, amely családi hátterét,

kapcsolatrendszerét, élete és költészete összefüggé-

seit, valamint a halálával kezdődő kultusz stációit is

föltérképezi. Nemcsak külföldön, hanem itthon is

missziónak tekintem, ha elmondhatom kutatásaim

eredményeit.  – BANGHA KATALIN

Az elmúlt héten érkezett haza kanadai körútjáról Valachi Anna, újpesti születésű, Káposztásme-

gyeren élő irodalomtörténész, egyetemi magántanár, aki a költészet napja alkalmából József At-

tila égi és földi szerelmei címmel négy városban – Calgary-ban, Vancouver-ben, Edmonton-ban és

Torontóban – tartott diavetítéses előadást, az ottani Magyar Házak meghívására. A Déry Tibor-dí-

jas kandidátus, több könyv szerzője három évtizede foglalkozik József Attila költészetével; elsősor-

ban alkotáslélektani szempontból kutatja a költő munkásságát, valamint az irodalom és pszichoa-

nalízis kapcsolódási pontjait. Az előadókörút tapasztalatairól hazaérkezése után beszélgettünk.

Égi és földi szerelmekről 
– Kanadában és itthon

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á GInterjúInterjú 2009.  május  8.
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„A Hazának holtig hű” címmel komplex

vetélkedőt szervezett a Homoktövis Álta-

lános Iskola 2009. április 28-án. A kerület

13 iskolájának legjobbjai mérték össze

tudásukat az 1848-49-es forradalomról

és szabadságharcról történelem, iroda-

lom, ének-zene és képzőművészet terén.

Chopin Forradalmi etűdjének futa-

mára Petőfi Sándor: A szabadsághoz cí-

mű versét szavalta Nagy Bernadett 8.a

osztályos tanuló, miközben történelmi

képek sorozata hangolta rá a gyereke-

ket e dicsőséges korszakra. 

Újdonság volt, hogy interaktív táblát

használtunk a feladatok ismertetésé-

hez, szemléltetéséhez és megoldásá-

hoz. Petőfi, Arany, Jókai, Tompa Mihály,

Batthyány, Kossuth és Görgey képe vil-

lant fel az interaktív táblán egy-egy

feladványnál, máskor pedig megoldás-

ként kivetítettük a Pilvax kávéházat, a

Városházát, vagy a régi szép Nemzeti

Színházat. 

Diákok és tanárok mindannyian él-

vezték az új, eddig még nem használt

eszközt, ami végig segítette a versenyt.

Remek szónoklatokat hallhattunk, ami-

kor a diákok lelkesítő beszédeket

mondtak a forradalmi tömegnek a

Nemzeti Múzeum lépcsőjéről, majd ki-

váló szabadságharcra buzdító toborzó

dalokat írtak és adtak elő a versenyzők. 

A versengésben az Angol Tagozatos

Általános Iskola csapata bizonyult a

legjobbnak, 128.5 pontot értek el. Má-

sodik helyezett a Német Tagozatos Ál-

talános Iskola lett, 123 ponttal. Harma-

dik helyen a Karinthy Frigyes ÁMK csa-

pata végzett, 116.5 ponttal. 

– ROSKOVENSZKI ZITA pedagógus

Benkő István Református Általá-

nos Iskola és Gimnázium még

2005-ben csatlakozott a Bizton-

ságos Iskola Mozgalomhoz,

melynek célja az, hogy a mindennapos

neveléssel és oktatással felhívja a diákok

figyelmét a különböző veszélyekre, és ki-

alakítsa bennük a biztonságos életre való

törekvést. Az egyik oktató, Molnárné

Sipos Klára tűzoltó alezredes a lengyel is-

kolában is tart biztonsági előadásokat. A

Líceum őt kereste meg az ötlettel: öröm-

mel felvennék a kapcsolatot egy külföldi,

keresztyén szellemiségű iskolával. 

Az intézmények vezetői tavaly ősszel

találkoztak először: megismerték egymás

szakmai programját, módszereit, bele-

kóstoltak a leendő testvériskola és a vá-

ros kulturális életébe, illetve tanulmá-

nyozták a közös történelmi pontokat. A

kapcsolat sikeres lett: április elején a

lengyel intézményben ünnepélyes kere-

tek között írták alá a testvériskolai kap-

csolatról szóló megállapodást, április 28-

án pedig a Benkő István Református Álta-

lános Iskola és Gimnázium fogadta a len-

gyel kollégákat.  

Az újpesti ünnepségen a Líceum igaz-

gatónője, Grazina Kuzminska a történel-

mi kapcsolódásokra és a lengyel refor-

máció hatására hívta fel a figyelmet. Az

ünnepre meghívást kapott Danielisz Bé-

la, Budapest bűnmegelőzési tanácsnoka,

valamint – a fenntartó részéről – Veres

Sándor egyházkerületi főjegyző, egyház-

megyei főgondnok is.  

Pavletitsné Egressy Mária, a Benkő

István Általános Iskola és Gimnázium

igazgatója lapunknak elmondta: a ma-

gyar pedagógusok lengyelországi utazá-

suk során többek között megtekintették a

poznan-i ‘56-os emlékművet, a protes-

táns emlékeket, és a környék más neve-

zetességeit. Házigazdaként arra törek-

szenek, hogy Magyarországból először a

Lengyelországhoz is kapcsolódó kulturá-

lis értékeket mutassák meg, ezért tavaly

ősszel Visegrádra és Esztergomba, most

pedig Ópusztaszerre látogattak el a kül-

földi pedagógusok.  

Idén júniusban a tanulók számára is

szorosabbá fűződik a testvériskolai kap-

csolat: 10 magyar diák kiutazhat Lengyel-

országba, ahol az ottani iskolásokkal egy

kellemes táborozáson vehetnek részt; ezt

a hagyományt az újpesti intézmény is

ápolni fogja. A tervek szerint a pedagógu-

sok rendszeres szakmai eszmecserét

folytatnak majd a jövőben, s közös prog-

ramokkal, rendezvényekkel kívánják szo-

rosabbra fűzni a kialakult baráti viszonyt. 

Az ünnepség végén az újpesti és a

krzywin-i pedagógusok egy bencések ál-

tal fenntartott facsemete-iskolából szár-

mazó fenyőfát ültettek el az újpesti gim-

názium udvarán. – P. K.

KÓRUSVERSENY AZ ADYBAN 
Az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ egyik legnépszerűbb rendezvényére,

az Éneklő Ifjúság nevet viselő kerületi kórushangversenyre április 21-én került

sor az Ady Endre Művelődési Központban, melyen ezúttal hét kerületi intéz-

mény énekkara és kamarakórusa képviseltette magát. 

A hagyomány messzire nyúlik: a tavasz első napjaiban immár több mint húsz

éve örvendeztetik meg a gyerekek a zenekedvelő közönséget. A szakmai zsűri – az

értékelés mellett – oklevéllel köszönte meg az énekkarok egész éves munkáját.

Arany diplomát kapott a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola baba-

kórusa (karnagy: Milibákné Megyesi Éva). Arany minősítést a Csokonai Vitéz Mi-

hály 12. Évfolyamos Gimnázium gyerekkara (Pászti Károly), és a Szent János

Apostol Katolikus Általános Iskola kórusa (Mohayné Róna Katalin) kapott.

Zalayné Füles Márta, a Könyves Kálmán Gimnázium énektanára pedagógiai mun-

kájáért és az iskolai énekkar produkcióinak színvonaláért elismerésben részesült. 

Kerületi komplex verseny 
a Homoktövis Általános Iskolában

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  9 .  S Z Á M
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Különleges kapcsolódás született meg egy magyar és egy lengyel ok-

tatási intézmény között: a Krzywin városban lévő Líceum és Középszin-

tű Szakképző Intézet, valamint az újpesti Benkő István Református Ál-

talános Iskola és Gimnázium testvériskolává fogadták egymást. A hiva-

talos megállapodást a napokban írták alá az iskola vezetői. 

Pozdrowienia! Üdvözlet! 

A

Többéves hagyomány már, hogy a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos iskola tanítványai tavasszal

nemcsak a zenében, hanem más műfajokban – prózában, táncban – is megmutathatják tehetségüket, tudásu-

kat a szülőknek, pedagógusoknak. Nem volt ez másképp idén sem: április 24-én az Újpesti Gyermek- és Ifjú-

sági Ház adott otthont a rendezvénynek, melyet az iskola névadója, Pécsi Sebestyén Liszt-díjas orgonaművész

tiszteletére rendeztek meg. A nagyszerű produkciók mellett kiosztották a Pécsi-díjakat is. Az aranymedált

Farkasné Fejes Beáta testneveléstanár, az ezüstmedált pedig Porcsalmy Zsófia 8. osztályos tanuló kapta meg.

A Gála egyik különlegességét a szülőkből, pedagógusokból, és régi diákokból álló kórus adta. Az énekkar né-

hány hónappal ezelőtt alakult a lelkes zenebarátokból. Nem ez volt az első fellépésük, hiszen a Karácsonyi

Hangversenyen már megörvendeztették a közönséget, legközelebb az iskola évzáró ünnepségén lépnek fel. Ünnepeltek a pécsisekÜnnepeltek a pécsisek



FIDESZ – MPSZ 
KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK

Daróczi Lajos önkormányzati képviselő
május 11-én hétfőn 15-17 óráig tart
fogadóórát, Wintermantel Zsolt önkor-
mányzati képviselő május13-án szer-
dán 18-19 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Ár-
pád út 56.) Tel: 369-09-05. Dr. Hollósi
Antal május 12-én kedden 18-19 órá-
ig tart fogadóórát. Helyszín: Megyeri
u. 20. Általános Iskola

VENDÉGÜNK GÁL KINGA
2009. május 20-án (szerda) 18 órakor
a Polgár Centrum Színháztermében
(1042 Budapest, Árpád u. 66.) Gál
Kinga európai parlamenti képviselő
lesz az Újpesti Fidesz vendége.

VENDÉGÜNK KRAKKÓ ÁKOS
2009. május 26-án (kedd) 18- órakor
Polgár Centrum Tükörtermében
(1042 Budapest, Árpád u. 66.) az Új-
pesti Fidesz és Fidelitas vendége lesz
a Célpont oknyomozó riportere, mű-
sorvezetője Krakkó Ákos. 

Rendezvényeinkre szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidelitas szere-
tettel vár minden kedves

érdeklődőt Magyarság-tudat DVD est-
jére, ahol 2009. május 22-én pénteken
18:00 órai kezdettel „Turul-táj” – ha-
gyományőrzők filmje kerül vetítésére. 
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Buda-
pest, Árpád út 56.) 

Szalma Botond önkormányzati
képviselő fogadóórája min-
den hónap első hétfőjén 18-

19 óráig. Helyszín: KDNP helyiség,
Templom u. 4.

Boruzs András frakcióvezető,
egyéni képviselő (15. vk.:

Megyer-Székesdűlő) Tel.: 232-1501. e-
mail: boruzsa@ujpest.hu. Fogadóóra:
Megyeri Úti Általános Iskola, minden hó-
nap első hétfőjén 16.30-17.30. Kovács
Sándor listás képviselő, fogadóóra:
Megyeri Úti Általános Iskola, minden
hónap első hétfőjén 16.30-17.30.

Szabad Demokraták Szövetsége Új-
pesti Szervezet (1042 Budapest Ár-
pád út 56.) Tel.: 788-0802 (munka-
időben) E-mail: info@szdszujpest.hu

www.szdszujpest.hu

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

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

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ 

Május 8. 10 és 14 óra: A szegény ember

gazdagsága – a Batyu Színház előadása.

Bérletes előadások. Jegyek a délutáni

előadásra korlátozott számban kapha-

tók. 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

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE

Május 16., 9-13 óra. Belépő vásárlók-

nak: 250  Ft

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA

Május 4-17.-ig: „KEDVENCEIM” – baba-

és macikiállítás Bóné Márta magán-

gyűjteményéből

JAZZBALETT-, SZTEPP- ÉS SZÍNPADITÁNC-

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 válthatók az in-

formációs pultnál.

A május 13-i Zenés irodalmi összeállí-

tás Radnóti Miklós műveiből, technikai

okok miatt elmarad.

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN

FELNŐTT TANFOLYAM

Tiffany síküveg, hobby tanfolyam 

A tanfolyam indul: 2009. június 20.,

szombat 10 óra. 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. In-

formáció: T. Ruzsinszki Ilona 380-6163.

KIÁLLÍTÁS

Madarak és Fák napja alkalmából diák fo-

tó- és rajzkiállítás látható a KFÁMK Galéri-

ájában 2009. április 30–május 17. között.

Helyszín: KFÁMK Főépület Emeleti Galéria

TÁBOR

Internet és kézműves Nyári Tábor 

Délelőtt internethasználat, délután

kézműves-foglalkozások, játékok, ve-

télkedők, napi háromszori étkezés. 

7-12 éves gyerekek jelentkezését vár-

juk 2009. június 4-ig.

Turnus I.: június 15-18. (hétfő-csütör-

tök) 4 nap, 8.00-16.00 óráig. Díja:

10.000 Ft/fő, testvéreknek 9.000 Ft/fő.

Turnus II.: június 22-26. (hétfő - pén-

tek) 5 nap 8.00-16.00 óráig. Díja: 12

500 Ft/fő, testvéreknek 11 000 Ft/fő.

Helyszín: KFÁMK Főépület

ÉVADZÁRÓ RENDEZVÉNYEINK

Zenés, táncos nyugdíjas klubdélután

Május 7. csütörtök 16.00-18.00 óráig.

Közreműködik: Boldizsár Endre. A belé-

pés díjtalan! Szeretettel várunk minden

zenét szerető nyugdíjast és érdeklődőt,

jó hangulatú, kellemes környezetben.

Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

SZEDERINDA – APRÓK TÁNCHÁZA

Május 9. szombat, 17-18.30 óráig. Évad-

záró mulatság a Csobán zenekarral. Az ed-

dig tanult táncok, játékok felelevenítése.

A táncházat Prekler Kata vezeti. Belépődíj:

500 Ft/fő. 2 éves kor alatt a belépés díjta-

lan. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

Elérhetőségek: 

Karinthy Frigyes ÁMK Főépület (1048

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

Közművelődés: 380-6163) 

Honlap: www.karinthyamk.sulinet.hu,

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház

(1048 Budapest, Lóverseny tér 6. Tel:

380-6760.), haz.kozossegi@gmail.com

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

MEGHÍVÓ

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola sze-

retettel meghívja Önt és kedves család-

ját Alapítványunk javára rendezett III.

Zenedenapunkra, melyet 2009. május

23-án (szombaton) 16 órától az Ady

Endre Művelődési Központban tartunk

(Tavasz utca 4). 

Program: 15 órakor Nyitóhangver-

seny az Egek Királynéja Főplébánia

Templomban (Szent István tér). Közre-

működnek az iskola művésztanárai, ze-

nekarai és növendékei, valamint a Ba-

bits Mihály Gimnázium kórusa. Vezé-

nyel: Mészöly Géza Péter. 

16:30-tól az Ady Endre Művelődési

Központ Nagyszínpadán az iskola

együttesei mutatkoznak be: jazz-

együttes, furulya-, fuvola-, vonós-, ci-

tera-, gitár- és ütőzenekarok, a zeneis-

kola növendékei, együttesei és népdal-

köre. A műsorokkal egy időben játékos

kézműves foglalkozás (gyöngyfűzés,

rajzolás), játszóház, hangszer- és kot-

tabemutató, valamint büfé várja az ér-

deklődőket. 

19 órától táncház. 

Az Egek Királynéja Főplébánián tar-

tandó hangversenyre az iskolánkban

vásárolt hangverseny-bérletek is érvé-

nyesek. A Zenedenapi programokra a

belépés gyermekek részére ingyenes,

felnőtteknek 1000 Ft. 

JUBILÁL A SZIGETI

Ünnepelj velünk! Folytatódik a jubileu-

mi ünnepségsorozatunk, mellyel meg-

emlékezünk iskolánk 25 éves fennállá-

sáról. 2009. május 22-én 16 órától Szü-

letésnapi Gálaműsorra várjuk meghí-

vott vendégeinket, régi kollégáinkat,

tanítványainkat és a szülőket.  2009.

május 23-án, szombaton délelőtt 9 és

12 óra között családi napot tartunk.

Változatos programokkal várjuk diák-

jainkat szüleikkel. Lehet kézműves-

kedni, óriás társasjátékokkal játszani,

íjászkodni, sárkányt eregetni vagy akár

családi váltóversenyen részt venni.

Remekül szórakozhatsz, és a jutalom

sem marad el!

PROGRAMOK

2009.  május  8.
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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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és kedves
családját május 20-án (szerdán) 17
órakor kezdődő Teadélutánra – rend-
hagyó fogadóórára –, melynek
helyszíne: Erzsébet Utcai Általános
Iskola (IV. Erzsébet utca 31.) Jöjjön el
egy kötetlen, baráti beszélgetésre!

Kiss Péter országgyűlési képviselő

ISMÉT! VESZÉLYES HULLADÉKÉRT 
VIRÁGPALÁNTA
2009. május 30-án, szombaton, 9-11
óráig veszélyes hulladék-gyűjtést tar-
tunk az újpesti piac bejáratánál, ahol a
leadott hulladékért virágpalántát
adunk ajándékba! (elhasznált fény-
csövek, világítótestek, fáradt olaj, szá-
razelemek, akkumulátorok, bármilyen
elhasznált elektronikai eszköz.)

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezete

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 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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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

Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron váltha-

tók az Ady Endre Művelődési Központ

pénztáránál elővételben, valamint 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

A belépés ingyenes!

VIDÁM NYÁRKÖSZÖNTŐ NÓTAMŰSOR

2009. MÁJUS 22., 15 ÓRA

Fővédnök: BELÁN BEATRIX

Újpest alpolgármestere

Fellépő művészek: NÓGRÁDI TÓTH IST-

VÁN, ERDŐS MELINDA, SZEGEDI SÁN-

DOR, BAGDI ERZSI, ZÁMBÓ IMRE,

SZÁSZIK MELINDA, PÁL ATTILA, PETIK ER-

ZSI, KÖVI GÁBOR, SZŰCS JULIKA, KOVÁCS

JÁNOS, RIGÓ MÓNIKA cigánydalénkes.

Közreműködik: SZOPPER ZSÓFI (próza)

és a Romhányi Nyugdíjas Klub Nép-

dalköre. Szerkesztő: ORSZÁG ILONA

Zenei kíséret: LÁTÓ IMRE 

és cigányzenekara. Rendező, 

műsorvezető: LÁSZLÓ MÁRIA. 

Jegyek: 900 Ft 

Koltai Dietrich Gábor, Németh Árpád,

Orvos András festőművészek  „Trió”

című kiállítása május 15-től 31-ig.

Elizabeth Molnár Rajec (USA)

„Kaidoszkópikus fotomontazs” c.

kiállítás május 16-tól 31-ig.

A kiállító termek naponta 11-18

óráig, szombaton 9-18 óráig tartanak

nyitva. Hétfő: szünnap. Szakmai tár-

latvezetés: kedden: 15-18 óráig,

csütörtökön: 11-14 óráig, szombat-

on: 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

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, vi-

dám vagy intellektuális programot.

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

díszlövése jelzi, majd elindul a jelmezes felvonulás a Városháza elől az Ady

Endre Művelődési Központ udvarába.

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

tanáraiból alakult fúvószenekar halad, őket majorettek, valamint korabeli

jelmezbe öltözött íjászok és a BEM Néptáncegyüttes menettánca követi. A

sort tüzes paripákon lovagló Károlyi Huszárok zárják.

Az Ady Endre Művelődési Központban folytatódik a programsorozat fú-

vószenekari összeállítással, a majorettek látványgyakorlatával. Bemutat-

kozik 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 rész-

leteket.

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, agyagoz-

hat a kerámia műhelyben, vagy éppen a játszóházban múlathatja önfeled-

ten a délelőttöt.

Örömmel vettük az Újpest FC részvételét rendezvényünkön, akik első

ízben vesznek részt az Adyfamílián, lehetőséget kínálva gyerekeknek,

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

güket.

Az érdeklődők két kiállításban is gyönyörködhetnek: az ÚJPESTI KÉPZŐ-

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

MŰVELŐDÉSI KÖR” életét.

Információs szolgálat működik az Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő

Egyesület tevékenységéről. Ennek keretében közös „ebédfőzésen” vehet-

nek 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 Egyesületé-

nek közreműködésével. Ezt követi a NINCSPARDON TÁNCZENEKAR koncert-

je. HATVAN PERC HUMOR – vidám, szórakoztató műsor Dózsa László,

Harsányi Gábor és Nyári István, valamint a HG stúdió növendékeinek köz-

reműködésével. Ezt követően a BEM Néptáncegyüttes fergeteges műsorát

élvezheti a közönség.

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!



20

2009.  május  8.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

2008. április elején Újpestre helyeztek.

Körülnéztem a közösség irattárában, és

valami misztikus módon leesett a polc-

ról. Egy fényképalbum. Ösztönösen utá-

na nyúltam és meglepetésemre a zsina-

góga fényképei voltak benne. Abban az

állapotban, amibe a vészkorszak alatt

került. Az esztelen düh és romboló haj-

lam a zsinagógát, ami akkor közzel 70

éve működött, romhalmazzá változtatta.

Minden összetörve, a Frigyszekrény

üresen. Kíváncsi voltam: mi lett a Tórák

sorsa? Kadlecovits Géza úrtól tudtam

meg a különös, de annál felemelőbb

történetet.

1944 júniusa rémálma volt az újpesti

zsidó lakosoknak. Június 2-án a gettóba

zártakat deportálták. Auschwitzból alig

néhányan tértek vissza. A zsinagóga ak-

kor már kifosztva, megalázva és szét-

rombolva állt. 

1945 őszén az akkori rabbi, Murányi

Miklós újrakezdve a hitéletet, óriási

problémával találta szembe magát Zsidó

Istentiszteletet nem lehet tartani Tóra és

annak felolvasása nélkül. Az imaköny-

vek megmaradtak, előkerültek innen-

onnan, de a Tórákról nem tudott senki.

Elkeseredettség vett erőt a rabbin és a

közösségen: mi lesz ezután? Tanácstala-

nul ültek, amikor kopogott valaki az ab-

lakon. Kinézve látták, hogy egy férfi áll

a bejáratnál egy kézi kocsi mellette, raj-

ta valami letakarva. Beengedték az ille-

tőt, aki bemutatkozott: „Csík József va-

gyok, a Főtéri katolikus templom apát

plébánosa. 1944 végén láttam, milyen

állapotba került a zsinagóga. A káplán-

nal, Muszély Viktorral egy este bemen-

tünk a romok közzé. Kinyitottuk a Frigy-

szekrényt és 15 Tóratekercset magunk-

kal vittük. Mostanáig a templom padlá-

sán rejtegettem. Senkinek sem beszél-

tem róluk, mert nem éreztem biztonság-

ban, csak ha magamnál tartom. Most

jött el az idő, hogy visszaszolgáltassam

őket. Kérem, vegyék át és használják,

amire hivatottak.”

Meg volt mentve a közösség, a hitélet

és az őszi ünnepek is. Új remény sugarát

érezték. Nagy hálát, hogy voltak igaz,

tiszta lelkű, nemes emberek, akik ott és

úgy segítettek, ahogy és ahol tudtak.

Őrizze áldás Csík József plébános úr-

nak és Muszély káplán urak emlékét.

Köszönet nemes cselekedetükért. Hála,

hogy egy katolikus pap segítségével a

mai napig Tórát tudunk olvasni, azokból,

amiket ő mentett meg számunkra!

– SZERDÓCZ J. ERVIN

rabbihelyettes

Hit, oktatásHit, oktatás

Habent sua fata libelli
Azaz: „A könyveknek is megvan a maguk sorsa” – mondja a latin

közmondás. Ez még inkább érvényes az Újpesti Zsidó Hitközség szent

könyveire: Tóráira.

Kimagasló képességei

már első osztályos ko-

rában megmutatkoz-

tak, melyeknek folya-

matos ápolása, gon-

dozása, kibontakozta-

tása sikerekben gazdag három évet je-

lentenek számára.

Szívet melengető, érzelemben gaz-

dag, tiszta, erőteljes népi énekhangjá-

nak első jelentős elismerése a 2007-

2008-as tanév Újpesten megrendezett

Magyar Kultúra Hete rendezvénysoro-

zaton elért 2. helyezés. Ugyanezen tan-

évben, a Tánc Világnapja alkalmából

szervezett Táncfórumon a zsűri külön-

díjban részesítette szólóéneklését.

Legfrissebb versenyeredményeit ez

év márciusában érte el. Az Apáczai Kiadó

által megrendezett országos szintű Szi-

várvány népdaléneklési versenyen Pest

megye és Budapest színeiben 1. helye-

zést kapott. Az országos döntőn a 2. he-

lyezésért járó díjakat Dévai János, a Ma-

gyar Rádió Népzenei Osztályának veze-

tő szerkesztőjétől vehette át elismerő,

dicsérő szavak kíséretében.

Zsófi éneklési kedve nemcsak verse-

nyekben mérhető. Szívesen szerepel is-

kolája rendezvényein, valamint lakóhe-

lye, Dunakeszi legpreferáltabb iskolájá-

ban, a Radnóti Miklós 8 Osztályos Gim-

názium karácsonyi műsorán is nagy si-

kerrel szerepelt tavaly. E tanintézmény-

ben működik a Rokka Néptáncegyüttes,

melynek szólóénekeseként a tánccso-

port műsorait is színesíti.

Irodalmi érzékenysége, irányultsága

révén vers- és prózamondása is kiemel-

kedő. Második és harmadik osztályos-

ként egyaránt 2. helyezettje lett a IV.

kerületben megrendezett versmondó

versenynek. Tavaly 1. helyezést ért el

prózamondásból a Magyar Kultúra Hete

területi rendezvénysorozaton. Az Újpest

Napló munkatársa rövid interjút is ké-

szített vele.

Zsófi életének fontos részét képezik a

versenyek, melyek indíttatása nem csu-

pán a versenyszellem. Az éneklésben, a

vers- és prózamondásban egyaránt örö-

mét leli, szívesen készül a szereplések-

re. A hagyományainkat őrző népdalok-

kal, illetve az irodalmi értékeket hordo-

zó versek, prózák közvetítésével a kö-

zönségének nyújtott örömszerzés is

motiválja. Ízig-vérig színpadra termett

kislány!

Hiszem, hogy Zsófi előtt ígéretes jö-

vő áll! Bízom benne, hogy tehetsége ré-

vén sikerek kísérik művészi pályáját, és

egyszer talán híres énekesként vagy

színészként köszön vissza a neve.

– GARAMSZEGI ANETT,

felkészítő pedagógus

GERA ZSÓFIA 4. a osztályos tanuló

a Szűcs Sándor Általános Iskola

növendéke. Tehetsége révén szá-

mos kerületi, területi és országos

versenyeredménnyel öregbíti

iskolája hírnevét.

Ígéretes
tehetség

Tíz év az úton 
Szülők, családtagok érdeklődésétől

övezve telt ház előtt mutatta be ünnepi

gálaműsorát a fennállásának tizedik év-

fordulóját ily módon is köszöntő Szent

János Apostol Katolikus Általános iskola

diáksága és nevelőtestülete. Az Ady

Művelődési Központban április 25-én

megtartott előadás során az alsó tago-

zatosok osztályonként léptek színpadra,

fellépett az énekkar, a furulyacsoport,

lámpásgyakorlatot is bemutattak  a diá-

kok, majd a felsősök Karinthy Frigyes:

Tanár úr kérem című darabjából adtak

elő részleteket. A vidám, humoros, oly-

kor  megható pillanatok gyermeknek és

szülőnek egyaránt emlékezetesek ma-

radnak. Az iskola jubileumát szeptem-

berben, az új tanévben  egyházi liturgia

szerinti megemlékezéssel is ünneplik

majd, amelyre magas rangú egyházi és

világi vendégeket várnak.  – B. K.



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

att 2009. május 15-én 15 óráig a IV., XIV., XV., XVI kerületekben, valamint 2009. má-

jus 11-én 7 órától, 2009. május 12-én 15 óráig a XIII. kerületben is nyomáscsökke-

nés 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.  

Rendőrségi hírek
CSALÁSI KÍSÉRLET

Április 18-án kora délután ismét a rendőrséget kellett segítségül hívni. Mint ki-

derült, a Tél utcai házba becsöngetett egy 30-35 év körüli hölgy. Azt állította,

hogy az orvosi rendelőben sorsolták ki a házigazdát, és ő elhozta a nyereményt,

a gyógymatracot. A házigazda idős asszony gyanút fogott, különösen, amikor lá-

togatója azzal állt elő, hogy a nyeremény átvételének feltétele 120 000 Ft kész-

pénz átadása. Miután nemet mondott, a látogató távozott. A hölgynek fülig érő

fekete haja volt, vajszínű halásznadrágot és kék felsőt viselt,  különös ismerte-

tőjegye ajkának jobb oldalán gyöngy alakú piercing. Világos rozsdaszínű, ütött-

kopott, feltehetően Opel típusú autóval érkezett. A csalót a rendőrség keresi.

KÜLÖNÖS SZERENCSEJÁTÉKOS

Április 27-én hajnalban fegyveres rablás miatt riasztották a rendőrséget a Fó-

ti úti Casino-ból.  Az éjszakai kiszolgáló személyzet tagja elmondta, hogy haj-

nali kettő körül csöngettek az ajtón.  Amikor kinyitotta,  az üveg fal elől eléug-

rott egy közel 180 cm magas, átlagos testalkatú férfi, aki fekete kapucnis fel-

sőt ,  valamint nagy méretű fekete napszemüveget viselt.  Jobb kezében feke-

te, fegyvernek látszó tárgyat tartott, melynek csövét feléje irányította.  A tá-

madó az alkalmazottat hasbarúgta, betessékelte az irodába és kezébe nyomott

egy nylon-zacskót azzal, hogy rakja bele a bevételt, amely aznap körülbelül 

1 000 000 Ft volt.  A rabló dolga végeztével távozott.  Az alkalmazott csak ez-

után merte felhívni előbb a főnökét, majd a rendőrséget.  A biztonsági kame-

rák felvételeit a rendőrség már értékeli.

LOPÁS A BOROZÓBAN

Egy újabb történet, hogyan használják ki mások jóhiszeműségét.  A Károlyi István

utcai borozóba betért négy, 30-35 körüli férfi.  Egyikük kért egy kávét és a boro-

zó hátsó részében ült le,  a másik három játékgépezni kezdett.  A kávézó férfi csé-

széje a földre zuhant, mire a pincér természetesen odasietett takarítani.  Míg ő a

padlót mosta, a játékgépezők  távoztak – a pult mögött a hűtőn hagyott pénztár-

cában a napi bevétellel,  30 000 Ft-tal.  A rendőrség keresi az elkövetőket.

TRÜKKÖS LOPÁSRÓL

Április 17-én reggel két férfi csöngetett be az egyik Dugonits utcai lakásba.

Azt állították, ők a vízszerelők, azért jöttek, mert a fölöttük lévő lakásban cső-

törés van, sürgősen el kell zárni a vizet. Az idős asszony beengedte őket, hiszen

a történet hihető volt, ráadásul nem volt egyedül: otthon volt a férje is. Sajnos,

a férj vak és rosszul is hall, így a továbbiakat nem észlelte. Az egyik „szerelő”

az asszony kíséretében a konyhában két perc alatt elzárta a vizet, majd távoz-

tak mindketten. Csak ezután vette észre az áldozat, hogy a szekrénye, amely-

ben a pénzt tartotta, tárva-nyitva áll, és hiányzik 90 000 Ft. A két „szerelő”

személyleírása: egyikük kb. 165 cm magas, testes, barna szemű, másikuk kb.

180 cm magas, vékony, szőke hajú férfi.

GÁZ VAN…

Nem csupán vízszerelőnek álcázott csalók járják Újpest utcáit. A Nyár utcában

történt április 28-án délután, hogy két nő csöngetett be az egyik házba. Az aj-

tót nyitónak távolról felmutatták a Gázművek és az ELMÜ igazolványainak lát-

szó irataikat, és be akartak menni „ellenőrizni a gázórát”. Miután a tulajdonos

nem dőlt be a trükknek, sietve távoztak. Ezután kapta a rendőrség az értesítést.

Az egyik személy 30 év körüli, 170 cm magas, vékony testalkatú, világos hajú,

fehér bőrű nő, akinek feltűnően nagy és hosszú, rózsaszínű műkörme volt kis

cirádákkal bevonva. A másik személy 30 év körüli, 160 cm magas, átlagos test-

alkatú és feltűnően mélyvörösre festett hajú nő volt.  

TAPSI HAPSI

Különös esethez hívták a rendőrséget április 25-én este fél tízkor az Árpád út

és a Váci út kereszteződéséhez. A bejelentő arra lett figyelmes, hogy egy szlo-

vén rendszámú autó előbb áthajt a piros jelzésen, majd irányjelzés nélkül ösz-

sze-vissza cikázik a sávok között, végül megáll az út közepén. A bejelentő oda-

sietett és azt látta, hogy az autó vezetője a kormányra borult és nem mozdul.

Szólongatni a kezdte a férfit, aki erre hirtelen felemelkedett, majd nevetgélni,
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tapsolni kezdett – és visszaborult a kormányra. A rendőrség igazoltatási kísérle-

tére is hasonlóképpen reagált: nevetett, tapsolt. Ezek után természetesen men-

tőt is hívtak hozzá, az orvos megállapította, hogy valószínűleg kábítószer hatása

alatt áll a különös férfi. Az autó átkutatása során előkerült egy kisüvegnyi fehér

por, valamint egy Gold feliratú kisüveg (aceton illatú folyadék volt benne). A

férfi ruhazsebében egy barna üveget találtak, benne valamilyen folyadék, ame-

lyet a mentőtiszt megvizsgált. Kiderült, hogy a három komponens összekeveré-

sével a „GINA” elnevezésű, újfajta kábítószert lehet előállítani. A szer erősen

hallucinogén, túladagolása először kómához, később halálhoz vezet. Az elfogott

sofőr viselkedése alapján a mentősök túladagolásra gyanakodtak, sürgősen kór-

házba szállították. Az ügykivizsgálása folyamatban van.

VEREKEDŐ KERÉKPÁROS

Április 27-én a déli órákban egy járőr arra lett figyelmes,  hogy a Szent István té-

ren egy kerékpáros veszekszik egy gyalogossal. Közelebb érve hallotta, hogy a

gyalogos kifogásolta, miért közlekedik a biciklista menetiránnyal szemben. A

vita annyira elfajult, hogy verekedés lett belőle, a dühös kerékpáros még rúgott

is, majd úgy meglökte a másikat, hogy az nekiesett egy autónak és megsérült a

fején. Ekkorra ért közvetlen közelbe a rendőr, aki mentőt hívott a sérülthöz, majd

a támadóját előállította a kapitányságon.

KÖD ELŐTTE, KÖD UTÁNA

Nem újkeletű mondás, hogy még azt is ellopják, ami le van betonozva. Április

30-án azért kellett kiszállnia a rendőségnek a Pozsonyi utcába, mert bejelentés

érkezett, mely szerint a ház előtt parkoló Renault első két lökhárítójába beépí-

tett ködlámpát ellopták. A lopási kár körülbelül 25 000 Ft, ugyanis az elkövető

gondosan ügyelt arra, hogy munkáját szakszerűen, rongálás nélkül végezze.

AMI GURUL…

Az előző hírhez annyiban kapcsolódik a mostani, hogy ami gurul, azt még köny-

nyebb ellopni. Május 4-ére virradóan a Pozsonyi utcában szintén hasonlóan

„szakszerű” tolvaj járt. A Ford Mondeo tulajdonosa mit sem sejtve leparkolt este

– reggel pedig hiába ült volna bele az autójába. Mind a négy kerék leszerelve, a

kocsi fehér téglákból készült bakra állítva… A keletkezett kár legalább negyed-

millió forint.

SZELID MOTOROSOK

Április 30-án éjféltájt a Laborfalvi Róza utca egyik háza előtt haladt a járőr, ami-

kor arra lett figyelmes, hogy egy férfi egy motorkerékpár kormányszerkezete

fölé hajolva ügyködik. Ez önmagában nem is lett volna gyanús, ám a motor riasz-

tója megszólalt, a férfi pedig futva próbált menekülni. Nem sok sikerrel. A járőr

ugyanis utolérte. Így kiderült, hogy a Honda JF típusú motort úgy akarta ellopni,

hogy fázisceruzával kívánta rövidre zárni a gyújtáskapcsolót. Valami bakit elkö-

vethetett, ezért szólalt meg a riasztó. A rendőrség kiderítette a tulajdonos kilé-

tét, értesítette őt.  A nagy értékű motorkerékpárban szerencsére nem esett kár.

VISSZAESŐ

A Nyár utca egyik lakásából érkezett a bejelentés, hogy már harmadik napja az-

zal szórakozik két gyerek, hogy különböző dolgokat dobál be az ablakon - utol-

jára például műanyag poharat, ráadásul tele vízzel.  A lakásban ugyan nem esett

kár, a bejelentőt viszont megviselték az események. Hiába kérte az első két al-

kalommal számon a fiúkon, mit csinálnak, azok „természetesen”  elfutottak. A

helyszínt és annak környékét átvizsgálta a járőr, de nagyon nehéz felismerni két,

teljesen átlagos külsejű kiskamasz fiút. A szomszédok sem tudtak segíteni.
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Kilenc évvel ezelőtt az Ifjúsági és Sport-

minisztérium hozta létre a Sportfolió Kht-

t az állami tulajdonú sportingatlanok ke-

zelésére, üzemeltetésére, mely 2002-

ben hosszú távú szerződést kötött az Új-

pest FC-vel. 2003. decemberében nyílt

meg a Megyeri úti UTE jégcsarnok is,

melyre egy újabb szerződés köttetett. A

Sportfolió Kht. időközben felszámolás alá

került, pontosabban végelszámolási eljá-

rás alatt áll. Bár feladatait a Nemzeti

Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató

Intézet, azaz a NUSI átvette, az UTE jég-

csarnok vagyonkezelése – jogi problémák

miatt – még nem került át az intézethez.

Gyalog András, a NUSI főosztályvezetője

kérdésünkre elmondta, a NUSI-nak egy-

előre se megfelelő anyagi háttere, se tör-

vényi lehetősége nincs az üzemeltetésre,

mivel a Magyar Nemzeti Vagyongazdál-

kodási Zrt. még nem hagyta törvényileg

jóvá a jogutódlást, az állam pedig nem el-

lenjegyezte az átadás-átvételt; a jégcsar-

nokra kötött szerződés pedig nem lett

meghosszabbítva. Jelenleg tehát senki-

nek sincs jogosítványa arra, hogy a jég-

csarnok működéséhez szükséges anyagi

hátteret biztosítsa, ráadásul a jogi herce-

hurca miatt a többi UTE-létesítményt is

érintheti a jelenlegi tisztázatlan helyzet.

Az ügyet kissé bonyolítja, hogy az Ön-

kormányzati Minisztérium az idei évben

jelentős plusztámogatást, 11,3 milliárd

forintot ígért a versenysportok megse-

gítésére; a jégkorong utánpótlásra 170

milliót, a Megyeri úti jégpálya üzemel-

tetésére pedig 100 millió forintot ter-

veztek. Elviekben tehát létezik a műkö-

déshez szükséges anyagi fedezet. 

A jégcsarnok alatt többször rezgett

már a léc: pár hónappal a megnyitás után

műszaki vizsgálatok miatt egy időre be-

zárták a létesítményt, melyet a hokira-

jongók hangos felháborodása követett.

Ekkor született az a megállapodás, mi-

szerint Újpest és az illetékes állami in-

tézmény közösen vállalja a jégcsarnok

költségeit. 

A mostani hír, miszerint a csapatnak –

felszereléssel, bútorral együtt – ki kell

költöznie a Megyeri útról, április 28-án

érte a vezetőséget. Két nappal később

ült le a három fél – az UTE részéről Őze

István klubigazgató, a Sportfolió Kht.

ügyeit intéző Orbán Sándor, a NUSI-tól

pedig Gyalog András főosztályvezető –,

hogy megoldást találjanak a problémára.

Egyelőre nem sikerült: több száz koron-

gozó gyerek és felnőtt sorsa és sportpá-

lyafutása még mindig teljesen bizonyta-

lan. (Szerettük volna Orbán Sándort is

megkeresni ez ügyben, de jelenleg nem

tartózkodik Magyarországon.) 

A csütörtöki megbeszélés során mind-

három fél igyekezett megoldást keresni.

Egyik megoldásként a felek az Önkor-

mányzati Minisztériumhoz fordulnak, az

UTE pedig birtokvédelmi eljárást kezde-

ményez Újpest Önkormányzatánál, me-

lyet a szerződések megvizsgálása után

pár napon belül bírálnak el. 

Őze István klubigazgató szerint „sze-

rencse a szerencsétlenségben”, hogy a

jégkorongidénynek vége: ha hamaro-

san megoldás születik, a sportolók nem

szenvedik meg annyira a kialakult hely-

zetet. A kerületünkben lévő másik jég-

csarnok szóba sem jöhet megoldásként

– természetesen itt is az anyagi nehéz-

ségek miatt. A Megyeri úti létesítmény

ugyanis javarészt állami pénzből műkö-

dött, jelentős segítséget nyújtott az új-

pesti önkormányzat is, az összköltség

20-25%-át, 10-15 millió forintot –

többek közt a felújítási költségeket –

azonban az UTE, és gyakran a jégkoron-

gozó gyerekek szülei finanszírozták. 

Hogy mi lesz az UTE-ban sportolók

sorsa, nem tudni; a felnőttek minden-

esetre elkezdték a szárazedzéseket a

sporttelep területén és a műfüves fut-

ballpályán. Azt se tudni, mennyiben

befolyásolja ez az állapot a 2014-es „A”

csoportos világbajnokság esetleges ha-

zai megrendezését, melyről éppen la-

punk megjelenésének napján dönte-

nek. 

A témára természetesen visszaté-

rünk, fordulatok biztos lesznek még az

ügyben. – P. K. 

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, 
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Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny
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SportSport 

Lakat a jégcsarnokon
Bár nemcsak az UTE, a jégkorongvilág és a kerület, hanem minden sportbarát felháborodott, április 30-án

megszületett a döntés: ki kell költözniük az Újpest jégkorongozóinak a Megyeri úti létesítményből.

FO
TÓ

:H
OR

VÁ
TH

DÁ
VI

D



23

özel 500-an vettek részt az április 25-én

megrendezett Tavaszi sportparty nevet viselő

rendezvényen, ahol gyerekek és vállalkozó

kedvű szülők is megtalálhatták kedvenc

sportágukat. Akik a csapatjátékokat kedvelik,

nevezhettek a labdarúgás, a parkröplabda és a floor-

ball versenyekre, az erejüket, ügyességüket próbál-

gató sportrajongók a többpróbán és a tájékozódási

terepversenyen is bizonyíthattak. A lemozgott

kalóriákat a nap végén pótolni lehetett, hiszen 26

csapat ínyencségeit kóstolhatták meg a megéhezett

bajnokok. A teljesítmény mellett az igazi közösségi

élményeknek is jelentősége volt: egy jól sikerült

hétvégi program még közelebb hozhatja a családokat, a

korosztályokat, és a résztvevő újpestieket. A legjobb

teljesítményt elérő résztvevők Belán Beatrix alpol-

gármestertől vehették át a győztesnek járó érmeket. 

A férfi labdarúgó csapatok közül I. lett a Belán SC, II.

a Csabagyöngye, III. az USC csapat; a női csapatok

közül aranyérmes az UTE lett, ezüstöt a Kanizsay SZKI,

bronzot a CITI BANK csapat kapott. A parkröplabda

versenyen az Antiliberó csapat teljesített a legjobban;

őket az Agyon-ütők, és a Kalózok követték. A floorball-

verseny a Dózsa Gimnázium csapatának kedvezett; II.

lett az UMSZKI II, III. a Rad Team csapata. A felnőtt

többpróbázók közül Pataki Viktor lett a bajnok Németh

Ádám és Ilyés Attila előtt. A 14 év alattiak közül első

lett Balogh Norbert és Kiss Panka, II. helyezést Kovács

László és Kugler Diána, III. helyet pedig Zordon Balázs

és Makróczy Kitty ért el. A tájékozódásban – korosztá-

lyos csoportosításban – Dencz Orsolya, Sitku Zsolt és

Szántó Dániel győzött, Surguta Sára, a Lúzer Fc, Berki

Roland, Kiss Panna, Bató Richárd, Sápi László végzett

még a legjobbak között. Különdíjat a Postás család,

Ilyés Viktória és Németh Borbála kapott. A 26, főző-

versenyen indult csapat közül a legízletesebb mester-

művet a Senor Gundel csapat készítette el. II. lett a XIII

ÖTE, III. pedig a Belevalók csapata, a Sváb, a

Kiscserkészek, a Zilahi és a Főzőpáros csapat pedig

különdíjat vihetett haza. – P. K.

Sport, család, gasztronómia

SportSport
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  III.  É V F O L Y A M ,  9 .  S Z Á M

Az önkormányzat egyre sikeresebb sportrendezvénye pár hónap után ismét kitört a Halassy Oli-

vér Sportközpont falai közül, s ezúttal a Tábor utcai létesítmény adott otthont a mozogni vágyó

újpestieknek. A helyszín lehetőséget biztosított igazi szabadtéri programok lebonyolítására is,

így nemcsak a mozgás, hanem a gasztronómia szerelmesei is megtalálhatták számításukat. 
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KeresztrejtvényKeresztrejtvény

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2009. május 18-ig. Levélcímünk: Újpesti  Napló

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

ajándékot sorsolunk ki. A szerencsés nyertesek: Kisbárnai Flóra, Kerscher Kálmánné, Vass Antal. A nyeremény átvételéről postán küldünk értesítést.   
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LAKOSSÁGI ELEKTROMOS 
ÉS ELEKTRONIKAI 

HULLADÉKGYŰJTÉS!

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az

Elektro-Waste Nonprofit Közhasznú Kft.,

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Ön-

kormányzatával kötött megállapodása

alapján 2009. június 6-án, szombaton dél-

előtt 8-12 óra között az alábbi helyszíne-

ken elektronikai hulladékgyűjtést szervez:

1. Laborfalvy Róza utca–Hídláb utca sar-

kán, parkolóban

2. Baross u. végén, Ugró Gyula sornál,

parkolóban

3. Külső-Szilágyi út, Plus élelmiszer

diszkont előtt, parkolóban

4. Berda József u. 30-as és 36-os tömb

között, parkolóban

A fenti helyszíneken az Elektro-Waste

munkatársai térítésmentesen átveszik

Önöktől a háztartásukba keletkező elekt-

ronikai hulladékot. 

Elektronikai hulladéknak minősül: 

– háztartási nagygépek (pl. hűtő, fa-

gyasztó, mosógép, mikrohullámú sütő,

ventilátor stb.)

– háztartási kisgépek (pl. konyhai kisgé-

pek, porszívó, villanyborotva, falióra stb.)

– információs berendezések: (pl. számí-

tógép és tartozékai, mobiltelefon stb.)

– szórakoztató elektronika: (pl. TV, mag-

nó, kamera, fényképezőgép, erősítő,

elektronikus hangszerek stb.)

– továbbá barkácsgépek, elektromos já-

tékok stb.

Kérjük, hogy az elektronikai hulladék-

gyűjtés során egyéb veszélyes hulladé-

kot ne hozzanak, mert azokat nem áll

módunkban átvenni. Tehát NE hozzanak

akkumulátor, festék, olaj és egyéb ve-

szélyes hulladékot!

„HÁZHOZ MEGYÜNK” AKCIÓ: Ez a lehető-

ség minden olyan IV. kerületi lakos szá-

mára térítésmentesen igénybe vehető,

aki nem tudja megoldani az elektronikai

hulladék elszállítását, de szeretne meg-

szabadulni nagyméretű, berendezések-

től (pl.: mosógép, hűtőszekrény, tv, szá-

mítógép, tűzhely, stb.). Ezen szolgáltatás

igénybevételének egyetlen feltétele,

hogy legalább 100 kg hulladékmennyi-

ség kerüljön elszállításra. Ez a mennyi-

ség kb. 3 db nagyméretű műszaki tárgy-

nak (pl.: hűtő, mosógép, tv) felel meg. 

Az igények bejelentését a 269-02-

34-es telefonszámon várjuk 2009. június

2-5 között 9-16 óráig.

A bejelentést követően, a helyszín be-

gyűjtési programba illesztése után tele-

fonon visszahívjuk Önt az elszállítás idő-

pontjának pontosítása céljából! A „Ház-

hoz megyünk” akció időpontja ugyanúgy

2009. június 6., szombat 8-12 óra.

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS CÉLJA:

Rendeltetésszerű használat mellett az

elektronikai berendezések nem jelente-

nek veszélyt a környezetre, viszont a

„kukába kerülve”, a kommunális hulla-

dékkal együtt kezelve a bennük találha-

tó, addig kötött állapotban lévő veszé-

lyes anyagok a csapadékvíz hatására ki-

mosódhatnak, vagy égetés során a leve-

gőbe juthatnak. 

Az elektronikai hulladék – nem meg-

felelő kezelés esetén – veszélyezteti a

környezetünket és az emberi egészsé-

get! Ezért is fontos elkülönítve gyűjteni

ezt a hulladékfajtát.

Az összegyűjtött elektronikai hulladék

az Elektro-Waste Nonprofit Közhasznú

Kft. rendszerébe kerül hasznosításra és

ártalmatlanításra, a környezetvédelmi

előírásnak megfelelően. A begyűjtött

hulladékot az erre a tevékenységre sza-

kosodott bontók kezelik, ahol válogatás

után részegységeire bontják a berende-

zéseket. A hasznosítható anyagok má-

sodnyersanyagként visszakerülnek a

gyártási folyamatokba.

Tegyünk együtt az élhetőbb környe-

zetért!
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