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NYOLCADIKOS GÉNIUSZ  
Rajszki Péter, a Magyar Köztársa-

ság jó tanulója-jó sportolója szá-

mára a sport és a tudás csak együtt

értékes. 22. oldal

ELŐDÖK ÉS UTÓDOK  
Hirmann László tanárként és hely-

történészként egyaránt hűséges.

Most mégis megtalálta egy nagy

kihívás.  9. oldal

JÚLIUS 1-JÉN: ZÁRVA
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Újpest lakosságát,

valamint ügyfeleinket, hogy a

köztisztviselők jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 71/A. §-

ában meghatározott Köztisztvise-

lők Napja, 2009. július 1-je mun-

kaszüneti nap. 2009. július 1-jén

a Polgármesteri Hivatal zárva tart,

ügyintézésre nincs lehetőségük.

– Dr. Vitáris Edit jegyző

ROMA PRIMA  
Az oktatás iránti elkötelezettségé-

ért az újpesti Eötvös József Cigány–

Maygar Pedagógiai Társaság kapta

a Junior Prima Díjat. 6. OLDAL

Újpest kiválóságai 
Huszonöten – felnőttek és diákok – vették át az önkormányzat által

alapított díjakat Újpest polgármesterétől. 2-3. OLDAL
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– Az idei tanév is szép hagyománnyal

zárul: a legjobb újpesti tanulók és a ki-

emelkedő munkát végző szakemberek ki-

tüntetéseket vehetnek át Újpest Önkor-

mányzatától. 

– Minden évben nagy öröm számunk-

ra, hogy a kiváló teljesítményt elért ta-

nulókat, és a gyerekekért sokat és ered-

ményesen munkálkodó felnőtteket díjaz-

hatunk. Kezdjük talán az „Újpest Kiváló

Tanulója” címmel. Olyan diákokat jutal-

mazunk ezzel a címmel, akik kiemelkedő-

en jó eredménnyel zárták a tanévet, s bár

döntésünket megnehezíti, nagy öröm

számunkra, hogy idén is számtalan kitűnő

tanulmányi eredményt felmutató, tehet-

séges diák munkásságával ismerkedhet-

tünk meg. Természetesen nemcsak az

osztályzatok számítanak, hanem a tanul-

mányi versenyeken való eredményes

részvétel is. Mivel sem én, sem a díj oda-

ítélését előkészítő bizottság nem ismer-

het minden diákot, az iskolák javaslatai,

rangsorolásai képezik a kiindulási alapot. 

– Hasonlóképp történik az „Újpest Ki-

váló Sportolója” jelölés is? 

– Igen, azonban nemcsak a sportver-

senyeken elért kiváló teljesítmény szá-

mít, hanem az iskolai előmenetel is.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az

újpesti gyerekek kiemelkedően szere-

pelnek már egész fiatalon a különböző

sportos megmérettetéseken, s mind-

amellett a bizonyítványuk sem hagy

semmi kivetnivalót. Pedig nem kis fel-

adat hárul rájuk, összeegyeztetni e két

területet, a tanulást és a sportot. Ehhez

nagy elszántság, akaraterő, önfegyelem

és persze szülői, iskolai segítség is kell.

Ez sikerük titka.

– Mit jelent a „Kiváló Diákközösségi

Munkáért” cím? 

– A kerületi gyerekek nagyon aktívak

– örömünkre – közösségeik megterem-

tésében, fenntartásában, jobbá tételé-

ben. Ez a záloga a diák önkormányzati

munkának, a működőképes osztálykö-

zösségeknek, vagy egyéb hasznos cso-

portok kialakításának, fennmaradásá-

nak. Persze, nem hagyhatjuk figyelmen

kívül az életkori sajátosságokat sem. A

közösségteremtés jelentőségét a diákok

középiskolás korukban értik meg igazán.

Itt már az alkotó közösségi szellem is ki-

alakul, és ekkoriban már a vezetői ké-

pességeikről is tanúbizonyságot tehet-

nek a fiatalok. 

– Mi történik aztán, hogy az önkormány-

zat megkapja az intézmények javaslatait? 

– A javaslatok a Közművelődési és Ok-

tatási Bizottság elé kerülnek, szakértők

véleményezik a beérkezett adatlapokat és

jellemzéseket. Véleményük, javaslatuk a

testület elé kerül, a végső szó természe-

tesen a képviselőké. de ebben a témában

kivétel nélkül az egyetértés jellemző.  

– Talán az egyik legrangosabb kitün-

tetés az „Újpest Gyermekeiért” díj. 

– Így igaz. Ezért is érkezik évről-évre

nagyon sok felterjesztés. Olyan az élet

bármely területén tevékenykedő szak-

emberekre, vagy kollektívákra, akik a

gyerekek ellátásában, nevelésében, kö-

zösségteremtésében, vagy akár szabad-

idejük hasznos megszervezésében ki-

emelkedő munkát végeznek, vagy vé-

geztek a múltban. Ezzel is kifejezve taní-

tásaik, szellemiségük maradandóságát,

követendő példáját. Személyükről, cso-

portjukról az újpesti intézmények, civil-

szervezetek és magánszemélyek tehet-

tek javaslatot. A kitüntetések sora azon-

ban, ezzel nem ért véget. Nyár végén az

„Újpestért” díjasokat, és „Újpest Dísz-

polgárát” választjuk meg, melyre szere-

tettel várjuk a javaslatokat. – P. K.

Idén is elismerését fejezte ki önkormány-

zatunk az „Újpest Gyermekeiért” díjak,

valamint az „Újpest Kiváló Tanulója”, „Az

Újpest Kiváló Diáksportolója", illetve a

„Kiváló Diákközösségi Munkáért” járó ki-

tüntetések odaítélésével. A díjátadó ün-

nepségről és a díjak jelentőségéről kér-

deztük Belán Beatrix alpolgármestert. 

Újpest
kiválóságai 

ÚJPEST GYERMEKIÉRT DÍJASOK
Ebben az esztendőben is a pedagógusnap és a nemzetközi

gyermeknap alkalmából  került sor Újpest Önkormányza-

ta által alapított díjak  átadására. Június  12-én a Város-

háza zsúfolásig telt dísztermében – kedves hagyomány-

nak hódolva – a Bródy Imre Oktatási Központ 9. d osztá-

lyának két diákja, Illés Anna és Bredán Máté üdvözölte

műsorközlőkként  az  egybegyűlteket. Belán Beatrix al-

polgármester köszöntője után dr. Derce Tamás, Újpest

polgármestere adta át a díjakat. 

A képviselő-testület Újpest Gyermekeiért-díjban részesí-

tette: Borsányi Péternét, a Rózsaliget Bölcsőde vezetőjét

Harminc éves szakmai tapasztalattal segíti Újpest gyer-

mekeit az első nehéz lépések megtételére. 25 éve tölt be

vezetői munkakört. Elsődleges szempontnak a gyerme-

kek érdekeinek védelmét tekinti. Dolgozóitól megköve-

teli a rendet és a fegyelmet. Nem véletlen, hogy válto-

zatlan nevelői gárdával dolgozik immár hosszú évek óta. 

Dr. Császár Gézánét, a Szigeti József Utcai Általános Is-

kola nyugállományú igazgatóját

Alapító tagként kezdte munkáját az iskolában. Kezdet-

ben tanítóként, majd munkaközösség vezetőként,

1988-tól igazgatóhelyettesként, majd 1991-től igaz-

gatóként tevékenykedett az intézményben. Az iskola

diákjai, a szülők és a nevelőtestület egyaránt elismer-

ték nemcsak szakmai, hanem emberi kvalitásait is. 

Fericsán Kálmánt, a Kozma Lajos Faipari Szakközépis-

kola nyugállományú tanárát

Újpesten született, itt végezte általános és középisko-

láit és az egyetem elvégzése után itt is tanított. A Mun-

kásotthon utcai Általános Iskolában kezdte biológia és

testnevelés szakos tanári munkáját, majd 1988-tól a

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában folytatta. Az

Újpesti Városvédő Egyesület egyik alapítótagja. 

Hortobágyiné Török Ritát, a Karinthy Frigyes Általános

Művelődési Központ intézményvezetőjét

Alapító tagként kezdte pályafutását 1985-ben. Folya-

matosan képzi magát, hogy a sokféle tevékenyégi kört

ellátó ÁMK minden feladatát jól átlássa és segíteni tud-

ja kollégáit a munkában. Példamutatása mellett támo-

gató magatartásával ösztönöz mindenkit a fejlődésre, a

tanulásra. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető

szakfelügyelője és az Általános Művelődési Központok

Országos Egyesületének elnöke.  

Katona Gyöngyit, az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató

Központ pedagógiai előadóját

Több mint harminc éve dolgozik városunkban. Első

munkahelye a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

volt. Nagy hangsúlyt helyez szakmai és módszertani

kultúrájának fejlesztésére, melyhez igénybe vette az

önképzést és a különféle továbbképzéseket. Így vált

immár egyetemi diplomával rendelkező történelem ta-

nárrá. 1994-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, tevé-

kenységének középpontjában a tehetséggondozás áll. 

Majzik Ferencnét, a Park Óvoda vezetőjét

Közel negyven éve kezdte el városunkban óvónői hiva-

tását. Három, azóta már megszűnt újpesti óvodában

volt óvodapedagógus, illetve vezető helyettes. Majd

húsz éve nyerte el mostani munkakörét. Rátermett, cél-

tudatos, határozott, szókimondó egyéniség, aki véle-

ményét jobbító szándékkal, megfelelő formában és he-

lyen hangoztatja. 

Prenner Károlynét, a Bródy Imre Gimnázium nyugállo-

mányú igazgatóját

Újpesti tanár, aki pedagógusi pályafutását végig itt töl-

tötte. A Bajza Utcai Általános Iskolában kezdett, ahol

igazgatóhelyettessé nevezték ki. Matematikát és fizikát

oktatott szemléletesen, kiváló felkészültséggel. 1991-

ben az újjászerveződő Bródy Gimnázium tanára lett, ké-

sőbb az igazgató-helyettesi feladatok ellátásával bíz-

ták meg. Így szerzett kellő tapasztalatot ahhoz, hogy öt

év múlva megpályázza és elnyerje az igazgatói állást.

Somlai Bélánét, a Megyeri Úti Általános Iskola testne-

velés tanárát

Közel negyven éve van a pedagógus pályán, s ebből

majd harminc éve dolgozik Újpest közoktatásáért, az

Újpesten tanuló gyermekek sporttevékenységének

magas színvonalú ellátásáért. Első munkahelye a Tano-

da téri Általános Iskola volt. 1989-óta dolgozik a mai

intézményében, ahol az országban az elsők között ve-

zették be a mindennapos testnevelést. A program szak-

mai kidolgozásában jelentős szerepet vállalt. 

Tiszavölgyi Jánosnét, a Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium igazgatóját

26 éve vezeti iskoláját, ahol minden a gyerekek fejlő-

dését szolgálja. Időt, fáradságot nem sajnálva szolgálja

az újpesti gyermekeket és családjaikat, nagy hittel és

lendülettel végzi vezetői munkáját. Nyitott volt minden

előremutató kezdeményezéshez. Következetes maga-

tartásával azt is el tudta érni, hogy a gyermekek és a

felnőttek egyaránt tiszteljék és nyitottságával ne élje-

nek vissza. 

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  június  19.
FókuszbanFókuszban
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Összdiák

Bakos Noémi, a Német Tagozatos Általá-

nos Iskola 8.a osztályos tanulója. Iskolai

tanulmányai alatt mindvégig kitűnő ered-

ménnyel teljesített. Magatartása, szor-

galma példaértékű. Versenyeredményei-

ért, tanulmányi munkájáért több alkalom-

mal kapott tantestületi dicséretet, iskolai

emlékérmet. Közösségi munkában is igen

aktív. Társai szeretik, sikereit elismerik.

Sokak számára példakép. Szabadidejében

zongorázik, énekelni, táncolni tanul. Az

iskola kórusának szólistája. A színjátszó

csoporttal első helyezést ért el az orszá-

gos kreativitás bajnokságon, most nem-

zetközi megmérettetésre készül. 

Nagy Attila Gergő, a Babits Mihály

Gimnázium 12.b osztályos tanulója. Atti-

la 8 éven át szorgalmas, jó tanuló. Tanul-

mányi eredménye 5-8. osztályokban ki-

tűnő ill. jeles, nagygimnazista korában

jeles. Az iskola és az osztály életében,

programjaiban – azok aktív közreműkö-

dőjeként – rendszeresen, szívesen vesz

részt. Magatartása, kapcsolata tanáraival,

diáktársaival példamutató. Széles érdek-

lődési körű. Szorgalmának, kitartásának

köszönhetően 10. osztályos korában an-

gol nyelvből középfokú nyelvvizsgát szer-

zett, majd előrehozott érettségit tett eb-

ből a tárgyból. Nagy elhivatottságot érez

a biológia, azon belül az agykutatás iránt.

2009 áprilisában előadást tartott Pannon-

halmán, és megszerezte az első díjat, mint

az ország legjobb ifjú sejtbiológusa.

Piros Éva Anna, az Angol Tagozatos Ál-

talános Iskola 8. b osztályos tanulója.

Éva az iskola kiválósága. A természettu-

dományokban és a humán tárgyakban is

sikeres. Állandó résztvevője az angolver-

senyeknek. Több tantárgyból is kiváló

eredményt ért el kerületi, fővárosi és or-

szágos szinten egyaránt. Olvasott, tájé-

kozott tanuló, aki szerénységével is pél-

daképe társainak. Minden évben általá-

nos tantestületi dicséretben részesült.

Példamutató magatartása, segítőkészsé-

ge, egyenletes szorgalma és kiemelkedő

tanulmányi teljesítménye példaértékű

diáktársai számára.

Szeidl Balázs Vince, a Pécsi Sebestyén

Általános és Zenetagozatos Iskola 6.é

osztályos tanulója. Balázs egyenletes,

aktív munkát végez iskolájában. Érdeklő-

dése nyitott és széleskörű, szívesen vállal

feladatokat s azokat precízen teljesíti.A

tananyagon kívül minden téma és tan-

tárgy területén tág ismeretekkel rendel-

kezik. A tanulmányi versenyekre lelkiis-

meretesen készül. Számtalan kerületi és

országos versenyen szerzett oklevelet. Az

iskola hangversenyein kiválóan szerepel,

évek óta állandó és oszlopos tagja a kó-

rusnak. Tehetsége nemcsak tanulmánya-

iban, hanem a zenei pályán is megmutat-

kozik. Balázs munkavégzése pontos,

megbízható.

Zhou Zi Wei Xin (Dzsójszí Vei Szin) a

Bródy Imre Oktatási Központ 12. d osztá-

lyos tanulója. Az ifjú hölgy osztályának

legeredményesebb tanulója. Az idei tan-

évben szerezte meg az angol középfokú

nyelvvizsgát. Több alkalommal képviselte

az iskolát zongora és egyéb zenei verse-

nyeken, ahol eredményesen szerepelt.

Soha nem hiányzott az osztály rendezvé-

nyeiről, minden iskolai műsorban szere-

pelt. Egy idegen kultúra befogadása so-

sem könnyű feladat s Dzsójszí ebben min-

den osztálytársának példát mutat. Külön-

leges színfoltja a 12. d osztálynak, amely-

be könnyedén beilleszkedett és minden

tagjához nagyon segítőkész, szívesen vesz

részt az iskola szabadidős programjain is.

ÚJPEST KIVÁLÓ DIÁKSPORTOLÓJA 

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT: 

Novák Réka öttusázó, a Karinthy Fri-

gyes ÁMK Általános Iskola 4. b osztályos

tanulója, a KSI SE sportolója. Sportered-

ményei: korosztályos Európa-bajnok

Canicross (kutyás-terepfutás) Országos

Bajnokság öttusa I. helyezés, Aquatlon

Budapest Bajnokság II. helyezés.

Bincsik Fruzsina triatlonista, a Megye-

ri Úti Általános Iskola 5.b osztályos tanu-

lója, az UTE sportolója. Sporteredményei:

Országos Duatlon Bajnokság  IV. helyezés,

további országos versenyeken IV-V. he-

lyezés,triatlon versenyeken két III. egy IV.

és egy VI. helyezés 2008-ban.Triatlon Or-

szágos Diákolimpián VI. helyezés. Triatlon

Budapesti Diákolimpián II. helyezés,

Aquatlon budapesti versenyen II. helye-

zéskerületi diákolimpiai versenyeken

több sportágban I. helyezés.

Mocsári Maja kajakozó, a Szigeti Jó-

zsef Utcai Általános Iskola 8.a osztályos

tanulója, a KSI SE sportolója. Sportered-

ményei: Magyar Bajnokság K-4 II., K-1

II., K-2 két III. helyezés 2007-2008-ban,

Budapest Bajnokság K-1 I. helyezés, K-2

két II. helyezés. Országos Diákolimpia  K-

4  I. helyezés, K-4 II. helyezés, K-II., III.

helyezés

Vida Laura Boglárka szinkronúszó, a

Szűcs Sándor Általános Iskola 6.a osztá-

lyos tanulója, a Medúza 21 SE sportoló-

ja. Sporteredményei: nemzetközi: Pozso-

nyi Delfinik II. helyezés, Országos baj-

nokság X.  helyezés, Országos szintű ver-

senyeken több I. helyezés, Fővárosi ver-

senyeken II. III. IV. és VII. helyezés.

Lazarenko Vivien kajakozó,  a Bródy

Imre Oktatási Központ 12.b osztályos ta-

nulója, a Multi SE sportolójának. Sport-

eredményei: Nemzetközi versenyen

Savonában I. és II. helyezés. Országos Di-

ákolimpián több I. és II. helyezés. Fővá-

rosi Diákolimpián több I. és II. helyezés.

Fővárosi Évadzáró Maratonon két I. hely.

Andrejszki Zsófia aerobic sportoló , a

Babits Mihály Gimnázium 12.c osztá-

lyos tanulója, a Vasas SC sportolója.

Sporteredményei: Világbajnokságon XII.

helyezés, Európa Bajnokságon VI. he-

lyezés, Világ Kupa VI. helyezés, több

nemzetközi versenyen I., II. és III.. he-

lyezés. Magyar Bajnokság I. és több II,

III. helyezés.

KIVÁLÓ DIÁKKÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT 

DÍJBAN RÉSZESÜLT:

Kőműves Karolina Mária, az Angol Ta-

gozatos Általános Iskola 8. b osztályos

tanulója. Karolina az iskolai diák-önkor-

mányzat vezetője. Évek óta a diákélet

„motorja”, az iskola meghatározó szemé-

lyisége. Megfontolt ötleteivel, javaslata-

ival, színesebbé teszi a diákprogramokat,

jeleskedik a farsang, iskolai ünnepségek

szervezésében, lebonyolításában. Vidám,

tettre kész személyiség, akihez bizalom-

mal fordulnak társai. Közéleti aktivitásá-

val kiemelkedő szerepet vállalt a diákkö-

zösség formálásában

Iszlai Nikolettet a Károlyi István 12

Évfolyamos Gimnázium 8. b osztályos

tanulója. Nikolett a diákönkormányzat

lelkes tagja, 3 éve diákképviselő. Konst-

ruktív ötleteivel alkotó módon járul hozzá

a diák-önkormányzati döntések megho-

zatalához. Társai érdekében mindig meg-

fontoltan jár el, örömmel intézi diáktársai

dolgait. Öntevékenyen, kiváló szervező-

és meggyőzőkészséggel vesz részt a di-

ákrendezvények lebonyolításában, a di-

ákközösség kialakításában. Közösségi

szerepvállalása mellett eredményesen

szerepel tanulmányi versenyeken is. 

Kocsis Andrea, a Babits Mihály Gim-

názium 12. a osztályos tanulója. Andrea

nyolc éve az iskolai diákközösség megha-

tározó alakja, az utóbbi 4 évben a Diákbi-

zottság aktív tagja. Végtelenül megbízha-

tó, kötelességtudó, segítőkész diák, aki

kivívta társai elismerését. Iskolai és kerü-

leti szintű rendezvények rendszeres szer-

vezője és szereplője, a Babits Firkák cikk-

írója, riportere. Sokoldalú egyéniség - ki-

tűnően táncol, énekel, zongorázik, gitá-

rozik. Az Énekkar, a Reneszánsz zenekar,

az István a király rock opera, a Dzsungel

könyve szereplője.

Fehér Tamás Dávid a Berzeviczy Ger-

gely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű

Külkereskedelmi Szakközépiskola 13. c

osztályos tanulója. Tamás 2006-tól

2009-ig vezette a diákönkormányzatot,

mint az iskolai Diákbizottság titkára. Fel-

adatára készülve részt vett a diákakadé-

mián, és az ott szerzett ismeretekkel tette

színesebbé az iskolai diákéletet. Együtt-

működő, megfontolt személyiség, aki

eredményesen képviselte társai érde-

keit minden fórumon. Jogi ismereteinél

fogva elkészítette a Diákbizottság Szer-

vezeti és Működési Szabályzatát, javas-

latot tett a házirend módosítására. Je-

lentős szerepet vállalt a kerületi diák-

szövetség megalakításában, melynek

tagjai az Újpesti Diákszövetség elnöké-

vé választották. 

Mátéka Balázs, a Könyves Kálmán

Gimnázium 12. c osztályos tanulója. Ba-

lázs hat éve vesz részt aktívan az iskolai

diák-önkormányzat munkájában, mint

diákvezető. Jelentős szerepet vállalt a jó

tanár-diák kapcsolat kialakításában, az

iskolai diákparlament megszervezésében

és lebonyolításában, a gólyatáborok, a

Könyves Napok, a sakkverseny, iskolák

börzéje, iskolai „király”-választás meg-

szervezésében. Nevéhez fűződik a pince-

klub kialakítása is. 

Az ünnepség zárásaként a Pécsi Sebes-

tyén Általános és Zenetagozatos Iskola

növendékei léptek fel. Elsőként egy fu-

voladuót adtak elő Bizet: Carmen operá-

jának átiratából Oszlai Zsófia és Sebők

Balázs (felkészítő tanáruk: Zalavölgyi

Cecília). Majd egy zongora négykezes

következett Hacsaturján Pinoccio című

művéből egy testvérpáros, Molnár Ákos

és Molnár Enikő előadásában (felkészí-

tő tanáruk: Nagy Istvánné).

Az „Újpest Kiváló Tanulója” cím-

ben ebben a tanévben a követ-

kező diákok részesültek: 

FókuszbanFókuszban
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Az elmúlt két hétben

elég sok tennivalónk

akadt, köztük látvá-

nyos, és a lakók szá-

mára nem annyira

feltűnő munkák is. 

A kivitelezést irányító Zsömböly Lukács

vezetése mellett felbontottuk a burko-

latot, előkészítettük a víznyomó-veze-

ték kiváltását, cseréjét, és feltártuk a

közműveket. Új nyomócső került lefek-

tetésre, és ezek a munkálatok most is

folyamatban vannak. A pavilonok egy

részét ki kellett telepíteni, de úgy, hogy

mind a személyi, mind az autós fordalom

tovább tudjon működni, és természete-

sen a piac is „élő” maradt. A munkálatok

során régészeti ellenőrzéseket végeztek

a szakemberek, mivel ez minden közte-

rületi építkezésnél, ahol árkokat nyit-

nak, kötelező feladat. Végül természete-

sen a munkák során összegyűlt felbon-

tott anyagokat el kellett szállíttatnunk. 

A munkálatok a következő napokban

is intenzíven folytatódnak majd. Üzem-

be kell helyeznünk az új vízvezetékeket,

amit a Fővárosi Vízműveknek hivatalo-

san át kell venniük, ennek feltétele

többek közt a megfelelő vízminta pro-

dukálása. A végleges üzembe helyezé-

sig biztosítanunk kell a Városháza és a

templom vízellátását. Ezt követi majd az

elektromos hálózat kiépítése, ide értve

a díszkivilágításhoz, a leendő szökőkút-

hoz és a folyókákhoz tartozó hálózat

előkészítése is. – P. K.

Tilli Lajost, a Főtér-programot lebonyolító Főtér Kft. vezetőjét kér-

deztük arról, hogy milyen jelentős munkálatok folytak az elmúlt idő-

szakban Újpest központi területén. 

Hol tart…?

Pillanatkép 
a Főtér-programról

KözéletKözélet

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

Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete – hagyományaihoz híven – ebben

az esztendőben is várja a kitüntető cím elnyerésére tett javaslatokat. Képvise-

lő-testületünk az újpesti választópolgárok képviseletében kívánja kifejezni a

városközösség köszönetét és elismerését a díjak adományozásával azon új-

pesti polgároknak és szervezeteknek, akik Újpest társadalmi, közösségi életé-

ben, illetve Újpest fejlődésében, fejlesztésében kiemelkedő szerepet tölte-

nek, vagy töltöttek be. A javaslatot kizárólag az erre rendszeresített adatlapon

lehet megtenni, melyek átvehetők az ügyfélszolgálati 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 lehetőséggel, hogy a díjak a legméltóbbak-

hoz kerüljenek. Javaslatot tehetnek: képviselők, egyesületek, társadalmi

szervezetek, politikai pártok, érdekközösségek, történelmi egyházak, kisebb-

ségi önkormányzatok, önkormányzati intézmények vezetői. A részletes és

konkrét elvárásokat, szabályokat az adatlapok mellékletei tartalmazzák. A fel-

terjesztéseket 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

keretében.

piac megbízott vezetője, Balogh

Angéla információi szerint a

szerdától üzemelő rendszer

folyamatos telítettséget biz-

tosít a járművek és a bevásárlók számá-

ra. Bár még a próbaidőszakot tesztelik,

az első tapasztalatok szerint az újpesti-

ek számára megkönnyíti a parkolást. 

A modern és mindenki által könnyen

kezelhető pénzautomaták mind érmés,

mind papírpénzes fizetést lehetővé

tesznek sőt, bankkártyás fizetési lehe-

tőséget is biztosítanak. Az új, 200 fo-

rintos érmékre való átállítás is megtör-

ténik a közeljövőben. Az automatizált

beléptetőrendszer telepítésével párhu-

zamosan zajlik az új védőkorlátok elhe-

lyezése, ami az eddigi, ideiglenes jel-

leggel felállított fémrácsos „kerítése-

lemeket” váltja ki. 

A parkolás minőségi javításán kívül

nem módosítanak az anyagi és időbeli

feltételein. Változatlanul ingyenes az el-

ső két órai várakozás, minden további óra

180 forint. S változatlanul a piac nyitva

tartásához igazodik a fizetési időkorlát:

reggel hat órától délután 17 óráig. 

A hétvége díjtalan.

Miután a fizető parkoló kialakítása ré-

sze a Főtér rendezésének, ezért a Gazda-

sági Bizottság döntésének megfelelően a

parkoló műszaki kialakításának a feltét-

eleit a Főtér Kft. biztosította. – H. P.  

Amint a tervekben szerepelt, automata sorompórendszert telepítettek

az újpesti piac parkolójába. A modernizálás nagy mértékben könnyíti

az eddig kézi jegyzetelésre kényszerült parkolóőrök munkáját, akik az

új rendszer bejáratása után más feladatot kapnak az önkormányzattól. 

Automatizált parkolás

A
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VirágVáros-program 2009

A múlt héten megkezdődött a virág oszlopok és dézsák kihelyezése a

kerületben, melyek száma szemmel láthatóan megsokasodott. 

A megszokott helyeken túl – István út, Lóverseny tér – már orvosi

rendelők és egyéb közintézmények előtt is találkozhatnak a muskát-

li oszlopokkal a járókelők. 

Újabb helyszínek
– Még több virág

Az újpestieknek tetszenek a virágok

Újpest központjában a metró bejárata és a buszmegálló környéke is virágba borult.

Futómuskátlik, egynyári növények, virágoszlopok és dézsák sokasága jelzi, hogy

beköszöntött a nyár. Megkérdeztük az újpestieket, hogyan tetszenek a virágok.

Zámbó Tünde 22 éves, de már egy 2,5 éves

kisfiú édesanyja. Bár nem olyan régóta élnek

Újpesten, azt mesélte, az elmúlt néhány év

alatt nagyon megszerette a környezetét: 

– Sokkal szebb lett a városrész azóta, ami-

óta virágokkal feldíszítették, különösen a

metró végállomásnál kialakított „virágszige-

tek” tetszenek. Úgy látom, vonzza is az embe-

reket, főleg a fiatalokat. Munkám során –

közvélemény-kutató vagyok – járom az utcá-

kat, a központi területeket, és feltűnő, hogy milyen jelentősen és folyamatosan

szépül Újpest csomópontjának, központjának képe, hangulata; de nemcsak itt

látok változást, hanem a kerület többi részében is. Most, hogy kitört a vakáció,

valóban találkozóhellyé váltak ezek a kis szigetek, egyre több fiatal üldögél a vi-

rágok mellett, itt beszélgetnek, innen indulnak szórakozni. Láthatóan sok segít-

séget kap a kerület, hogy egyre kényelmesebbé és szebbé váljon, már csak ne-

künk, lakóknak kellene jobban odafigyelnünk a tisztaságra. Azt gondolom, az

elmúlt időszakban sokkal barátságosabb, vidámabb, fiatalosabb és emberibb

lett a városunk. 

AZ ALÁBBI JÁTSZÓTEREK ÉS PARKOK FELÚJÍTÁSÁT 

TERVEZI AZ IDEI ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT:

1. Erdősor u. 6. játszóépítés

2. Izzó u. 8. játszótérépítés

3. Pozsony u. játszótér + pihenő park

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

5. Tél u. 42. játszótérépítés

6. Aradi u. 3-7. játszótérépítés

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

8. Rózsa u. 36. játszótérépítés

9. Bárdos A. u.–Latabár K. u. közötti terület 

játszótérépítés

10. Nyárfa u. - Fűzfa u. sarok játszótérépítés

11. Ősz u.–Rózsa u. sarkon játszótérépítés

12. Dugonics u. lakótelep kutyafuttató

13. Laborfalvy R. u.–Szigeti u. sarok parképítés,

kutyafuttató

14. Fiumei u.–Reviczky u. parképítés

15. Pozsonyi u. parképítés, terület rehabilitáció

16. Berda J. u. 48. parkrendezés

17. Bercsényi u. parképítés

18. Szt. Imre u. parkolónál iskola felőli terület

átépítése, parképítés

19. Mikszáth K. u.–Eötvös u. háromszög-terület

rendbetétele, parképítés

2008-BAN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEK FELÚJÍTÁSA TÖRTÉNT :

1. Szent László tér játszótérépítés, parképítés

2. Aschner Lipót téri játszótérépítés

3. Erdősor u.–Ugró Gyula u. sarok játszótér

4. Erdősor u.–Ugró Gyula u. közötti terület játszótérépítés

5. Katalin-park játszótérépítés

6. Rózsa u.–Deák F. u. sarok játszótérépítés

7. Erzsébet u. 14-22. játszótérépítés

8. Sporttelep u.–Tungsram u. közötti játszótérépítés

9. Sporttelep u.–Vadgesztenye u. játszótérépítés

10. Berda József u. ABC Aradi Bölcsőde közötti

terület felújítás

11. Széchenyi tér
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KEDVES ÚJPESTI BARÁTAINK!

Az MSZP Újpesti – Káposztásmegyeri Szerveze-

te ezúton szeretne köszönetet mondani azoknak az új-

pestieknek, akik 2009. június 7. napján az Európai Parla-

menti Választások alkalmával az MSZP listájára tették

voksukat. Nekik köszönhetően az MSZP Újpesti –

Káposztásmegyeri Szervezete az egyik legjobb ered-

ményt érte el!

Ez az erős támogatottság és bizalom ad erőt nekünk

ahhoz, hogy tovább folytassuk a megkezdett munkát és

megvalósítsuk programjainkat. Tovább folytatjuk többek

között a VirágVáros-programunkat, a park és játszótér

felújításokat, az óvodák és iskolák felújítását, és 2010-re

befejezzük az Újpesti Önkormányzat eddigi legnagyobb

szabású beruházását a Főtér-programot is!

A jövőben is azon leszünk, hogy olyan hasonló progra-

mokkal, mint a Távhő (ÖKO)-program, támogassuk az új-

pesti családokat. Azon leszünk, hogy olyan hasonló kez-

deményezésekkel, mint a vállalkozóknak szánt vissza

nem térítendő kamattámogatás, vagy a háziorvosoknak

szánt működési fejlesztési támogatás, segítsük azokat az

újpestieket, akiknek szüksége van rá.

Mi, újpesti szocialisták továbbra is tesszük a dolgun-

kat, mert mi nem a szavakban, hanem a tettekben, és a

kézzelfogható eredményekben hiszünk!

Dr. Trippon Norbert az MSZP 

Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezetének elnöke

TÖRTÉNELMI SIKER ÚJPESTEN! KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT!

A korábban baloldali kerületek közé sorolt Újpest az EP választás so-

rán bebizonyította, hogy le akarja zárni a Gyurcsány-Bajnai korszakot.

Újpesten a Fidesz-KDNP a szavazatok 44,71%-át kapta, így közel kétszer annyi-

an szavaztak rá, mint az MSZP-re. Az eredmény jelentőségét érzékelteti, ha a

szavazást egy önkormányzati választásra vetítjük, az mind a 19 egyéni körzet-

ben Fidesz-KDNP győzelmet hozna. Parlamenti szavazás esetén pedig a két új-

pesti képviselőt Dr. Hollósi Antalnak és Wintermantel Zsoltnak hívnák. Köszö-

netünket fejezzük ki minden szavazónknak, aki hitt abban, hogy új irányt lehet

szabni Magyarországnak, és bízunk benne, hogy még többen csatlakoznak hoz-

zánk! Támogatóink bizalmát minden erőnkkel megszolgálni igyekszünk!

Hiszünk abban, hogy ez a választás bebizonyította, a válság és a gondok el-

lenére, Magyarország talpra akar állni. A választók kimondták elég, új irányt,

rendet, biztonságot és kiszámítható jövőt akarnak. Mindkét összezsugorodott

pártnak, az SZDSZ-es és az MSZP-s képviselőknek, valamint alkalmi szövetsé-

geseiknek is tudomásul kell venniük, hogy döntéseik mögött már nincs válasz-

tói felhatalmazás.

Bartók Béla, Fidesz-MPSZ újpesti elnök; Szalma Botond, KDNP újpesti elnök

KÖSZÖNET AZ ÚJPESTIEKNEK!

Köszönjük Önöknek, hogy a „Magyarország a magyaroké” programot választották és

szavazatukkal a Jobbik Magyarországért Mozgalmat támogatták. Ennek köszönhetően Újpes-

ten is a harmadik erő lettünk. Annak ellenére, hogy a média elhallgatta mozgalmunkat, nagyon

sokan ébredtek rá, hogy változás csak egy új és hiteles erőtől várható. Azzal, hogy három kép-

viselőnk jutott be az Európai Parlamentbe lehetőségünk lesz belelátni, hogy mi is történik va-

lójában Brüsszelben. Ígérjük, hogy képviselőink a nemzet érdekeit fogják képviselni, és küzde-

ni fognak hazánk kiszolgáltatottsága ellen. Hamarosan a belpolitikában is változások lesznek,

melyben a Jobbiknak meghatározó szerepe lesz. Egy erős, aktív állam megteremtésével meg-

védjük az embereket a létbizonytalanságtól, a korrupciótól és a bűnözéstől.

A pusztító neoliberális elvek helyett a krisztusi tanítás egyetemes és időtálló értékrendjét

fogjuk képviselni. Szebb jövőt! Pajor Tibor

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK, KEDVES ÚJPESTIEK!

Európa választott, s benne hazánk is. Szabaddemokrata politikusként természetesen

csalódott vagyok az eredmény miatt, de feltétlenül szeretnék köszönetet mondani mindazok-

nak, akik éltek szavazati jogukkal. Újpesten az országos átlagot meghaladó számban, a szava-

zásra jogosultak közel 40 százaléka ment el voksolni, és fejezte ki akaratát, hogy milyen po-

litikát kíván az elkövetkező öt évben. 

Az eredmények azt mutatják, hogy nekünk, szabaddemokratáknak változnunk kell. Változ-

nunk kell mind a párt, mind az azt meghatározó személyek és a hazai liberalizmus programjá-

nak tekintetében is. Egyértelművé vált, hogy végre olyan, az emberek mindennapjait érintő

konkrét kérdésekkel kell foglalkoznunk, mint a környezetvédelem, az élhető város, a haté-

kony és igazságos szociálpolitika vagy a fogyasztók védelme. A liberális alapértékek mellett

ezeknek kell meghatároznia további munkánkat.

Boruzs András, elnök, SZDSZ Újpesti Szervezet 

Élelmiszerosztás volt Újpesten
Az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat június 8–11. között a Berda József utca

48. szám alatti szolgáltatóházban, a volt Arany Kakas vendéglő helyén, élelmiszer-

osztást tartott. 14 tonna liszt, 9 tonna cukor, 5 tonna búzadara és 2 tonna száraztész-

ta fogyott el négy nap alatt. A rászoruló nagycsaládok, nyugdíjasok átlagosan két

órát álltak sorba az alapvető élelmiszerért. Ezúton köszönöm meg türelmüket és

megértésüket, valamint munkatársaim segítségét a szétosztásban.

– CSÓKA JÁNOS PÁL elnök

Elismerés az újpesti romaszervezetnek
A Vodafone Magyarország és a Prima

Primissima Alapítvány harmadik alkalom-

mal jutalmazta az oktatás iránt elkötelezett

fiatalok munkásságát. A díjat évente 10,

olyan 30 év alatti fiatalnak ítélik oda, akik

kiemelkedő teljesítményt értek el oktatás

és köznevelés területén. 

E kitüntetésben részesült idén az újpesti Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógi-

ai Társaság, amely 1986-ban jött létre a cigányság társadalmi és kulturális felemel-

kedésének elősegítésére. Célja, hogy elismertesse a cigány etnikum és a magyar

nemzet kulturális értékeit. Differenciált fejlesztőprogramok kidolgozásával, az is-

kolai munka és oktatási rend, valamint szakmai tanácsadással éppúgy foglalkozik,

mint az eddig kinevelt, jelenleg alkotó értelmiség életútjának példának állításával.

A Junior Prima Díj a Prima Primissima Alapítvány kiterjesztéseként jött létre

2007-ben a Junior Prima Díj. A Díj alapítóinak célja a 30 év alatti fiatal tehetségek

felfedezése és a munkájukhoz szükséges feltételek biztosítása. 

A magyar oktatás és köznevelés kategória jelöltjeit szakmai szervezetek, egyete-

mi rektorok, illetve a kategória eddigi Junior Prima és Prima Primissima-díjazottjai

javasolták. 
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Dr. Trippon Norbert, Újpest alpolgár-

mesterének javaslatára még februárban

döntött úgy a képviselő-testület, hogy

30 millió forintos támogatási alapot hoz

létre az újpesti háziorvosi ellátás fel-

tételeinek javítása céljából. Azóta az új-

pesti háziorvosokkal egyeztetve kidol-

gozták a rendelet-tervezetet, és közzé-

tették a pályázati felhívást. A felhívás

nagy sikert aratott az újpesti háziorvos-

ok körében, valamennyi családi és

gyermekorvos benyújtotta pályázatát. 

– Nagy öröm számomra, hogy va-

lamennyi háziorvos élt a pályázat le-

hetőségével, így a praxisonkénti 

454 000 forintos támogatással az

utolsó fillérig szétoszthatjuk a mű-

ködési és fejlesztési célú támogatási

keretet. A siker kulcsát az együttmű-

ködésünkben látom. Ennek alapja,

hogy a háziorvosok kérésének meg-

felelően biztosítottuk számukra,

hogy a támogatás összegének egy

részét működési kiadásokra használ-

hatják. Ugyanakkor a mi fejlesztési

szándékunk is teret nyert azzal, hogy

az orvosoknak a támogatásból, olyan

eszközöket is be kell szerezniük,

amelyek a betegellátás színvonalát

javítják. Így mindenki jól járt. Jól jár-

tak az újpesti orvosok, akiknek lehe-

tősége nyílt olyan eszközök beszer-

zésére, melyet a támogatás nélkül

nem, vagy nehezen tudtak volna be-

szerezni, és jól jártak az újpesti be-

tegek is, akik egy-egy orvosi műszer,

vagy akár informatikai berendezés

beszerzésének köszönhetően kor-

szerűbb és gyorsabb ellátásban ré-

szesülnek majd – tudtuk meg a kez-

deményezőtől, Dr. Trippon Norbert

alpolgármestertől. 

Valamennyi újpesti háziorvos kap a 30 millió forintos

működési és fejlesztési támogatásból

66 pályázat – rendelőnként
454 000 forint

„Csodatévő rajzok” a gyerekrendelőben
Sebestyénné Cseke Ilona a Pécsi Sebestyén Álta-

lános és Zenetagozatos Iskola pedagógusa. Az ő

fantáziáját, tehetségét, kezeit dicsérik a Görgey

úti szakrendelőbe költözött gyermekrendelő gyö-

nyörű belső falfestményei. 

– A kislányom 1980-ban született, akivel ké-

sőbb a Jókai utcai rendelőbe, dr. Lengyel Zsuzsá-

hoz jártunk – mesélte az alkotó. – A doktornővel

elég jó kapcsolatba kerültünk, s mivel tudta,

hogy szabadidőmben gyakran veszek ecsetet a

kezembe – a Független Szalon tagja is vagyok –,

megkért rá, hogy „gyerekbarát” freskókkal dí-

szítsem fel az egykori rendelő belső terét. Nemrég, amikor összefutottunk, már mint

a Görgey úti gyermek szakrendelő főorvosa bízott meg egy szép feladattal, az új ren-

delő belső falának díszítésével. 

A festmények három hónap alatt készültek el, a gyermeknapra mindent be sze-

rettem volna fejezni. A jeleneteket – Micimackó, a Kisvakond, vagy épp a Hangya

és a tücsök című mesék történeteiből – Lengyel Zsuzsa találta ki, az én feladatom a

megvalósítás volt. Hétvégeken dolgoztam, de számomra ez valójában nem munka,

hanem alkotás, pihenés, szórakozás volt. 32 éve tanítok és a saját, valamint a cse-

metéim és tanítványaim példájából is tudom, mennyire fontos szerepet játszik

gyermekkorban a mese. Ezek a rajzok csodát tesznek: a mamákat inspirálni kezdik a

képek, és mesélni kezdenek, a gyerekek félelme eltűnik, hiszen már nem a fájda-

lomra, az injekcióra, az esetleg kellemetlen vizsgálatokra koncentrálnak, hanem a

mesék varázslatos világára. Sokkal gyorsabban, vidámabban és kellemesebben telik

így az idő, Micimackó, Tigris, és Kisvakond társaságában. 

MESEORSZÁG – KICSIBEN
S hogy mit szólnak mindehhez a legilletéke-

sebbek, az érintett betegek? Kissné Nagy Ildi-

kó és Kiss Bianka épp a bőrgyógyászati vizsgá-

latra vártak, amikor megszólítottuk őket. 

A kilenc éves Bianka úgy fogalmazott: amikor

először lépett be a rendelőbe, és körülnézett,

olyan érzése volt, mintha egykori óvodájába

tért volna vissza.

– Nagyon tetszik az új gyermekrendelő, a falfestmények miatt kicsit olyan, mint-

ha meseországba jönnénk – folytatta az édesanya. – A színek, a meseképek miatt

nem érződik a tipikus rendelői hangulat, és ezt nemcsak én érzem így, hanem a kis-

lányom is. Édesanya vagyok, és dajkaként dolgozom egy óvodában, így pontosan tu-

dom, mi a fontos a gyerekeknek, hogy lehet elterelni a figyelmüket, csökkenteni az

aggódásukat, félelmüket. 

Goralkó Jánosné unokáját, Terikét hozta el fülészeti vizsgálatra. A kislány egyik

kedvenc meséje a Tücsök és a hangya története, így nem volt véletlen, hogy az er-

ről készült falfestmény előtt foglaltak helyet, sőt, a hét és fél éves kislány el is sza-

valta nekünk La Fontaine versét.

– Sajnos sokat kell járnunk fül-orr-gége szakrendelésre a kisunokámmal, így pon-

tosan tudom, mennyire megterhelőek számára a vizsgálatok – kezdte a beszélgetést

a nagymama. – Korábban a régi rendelőbe jártunk, most először vagyunk az új épü-

letben, és rendkívül impozánsnak, barátságosnak tartom a hangulatát, belső kialakí-

tását. Bár szerencsére az unokám nem fél olyan nagyon az orvosi vizsgálattól, még-

sem mindegy, hogy mivel ütjük el a várakozás idejét. Amióta beléptünk a bejárati aj-

tón, Terike minden rajzot megcsodál, minden rajzfilmfigura történetét elmeséli, sőt,

megsúgta, hogy otthon is ilyen szobát szeretne. Egy biztos: az általa sajnos oly jól is-

mert orvosi vizsgálat dacára rendkívül kellemesen telik ez a délután. – P. K.

AZ IGAZI NYERTES – A BETEG
Dr. Dorka Mária a Kordován téri felnőtt

rendelő háziorvosa egyértelmű örömmel

beszélt a támogatásról. 

– A rendelőben

ketten dolgozunk,

ami megkönnyítette

az önkormányzati tá-

mogatás hatéko-

nyabb felhasználá-

sát, így annak 50 százalékából három je-

lentősebb beruházásra is futja. Szüksé-

günk volt új kartonozó szekrényekre, hi-

szen a több ezer betegünk adatait (szak-

orvosi javaslataikat, zárójelentéseiket)

sokáig meg kell őriznünk, s emiatt a hi-

vatalos papírok menynyisége fokozato-

san emelkedik. Klímaberendezést is tud-

tunk vásárolni, mely a nyári melegben a

betegek komfortérzetét biztosítja. Nem

beszéltem még a legfontosabb tervünk-

ről, a 24 órás vérnyomásmérő monitor-

ról, melyet e nélkül a segítség nélkül

egyhamar nem tudnánk beszerezni. Lát-

ják, szép kialakítású, modern rendelőnk

van, hiszen eddig is odafigyeltünk az

eszközök, berendezések minőségére; a

legutóbbi belső felújításunk jelentős ré-

szében pedig segítő kezet nyújtott az

önkormányzat. Ezek a támogatások ko-

moly segítséget jelentenek, hiszen több

év óta nem változik a központi finanszí-

rozási rendszer, a rezsiköltség emelke-

dik, az orvosi eszközöket pedig folyama-

tosan cserélni, modernizálni kellene.

Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek,

melynek igazi nyertesei valójában nem is

a háziorvosok, hanem a páciensek. 

KÖNNYÍTI A MINDENNAPOKAT
Dr. Tausz István a Galopp utcai rendelő

gyermekorvosa „kettős felhasználás-

ban” él a jtutatással: 

– Praxisunk kö-

rülbelül 454 000

forintot kapott, en-

nek felét – a ren-

delet értelmében –

eszközbeszerzésre

kell fordítanunk. A

támogatásból új

berendezéseket tu-

dunk vásárolni, és komfortosabbá tud-

juk tenni a rendelőt. Az egyik legjelen-

tősebb beruházásunk az informatikai

fejlesztés lesz. Nyomtatót, illetve egy

PDA-eszközt tervezünk vásárolni, ami-

vel, ha házhoz kell mennünk, a kis be-

teg otthonában is le tudjuk kérdezni a

fontosabb, egészségügyi vonatkozású

adatait, korábbi betegségeit, gyógy-

szerezését, és ezt az eszközt természe-

tesen a rendelőben lévő számítógéppel

is össze tudjuk kapcsolni. A támoga-

tásból új vérnyomásmérőt, személy-

mérleget, inhalátor porlasztót, digitá-

lis fonendoszkópot is szeretnénk be-

szerezni, ezen kívül – amik a komfor-

tosságot biztosítják – törlőkendőket,

ágyterítőt, a mellékhelyiségekhez

szükséges eszközöket. Azt gondolom,

az újpesti önkormányzat kezdeménye-

zése egyedülálló és példaértékű, kevés

hasonló támogatási rendszerről hallot-

tam, amely ilyen jelentősen megkön-

nyítené a háziorvosok mindennapos

munkáját.  



Tisztelt Emlékező Társaim!

Sajnos egyedül maradtam azok közül,

akik közelebbről ismerhették Kelemen

Gyulát. 

Mivelhogy ifjú emberként számomra

megadatott többször jelen lenni társa-

ságában, munkatársai között, ezért

úgy vélem: hitelesen számolhatok be,

tanúskodhatok szellemi hagyatékáról.

Ebből adódóan dr. Trippon Norbert al-

polgármester úrnak a szobor leleplezé-

sekor elhangzott korrekt méltatásához

is lenne némi hozzászólni valóm, még-

is, műsoron kívüli emlékezőként csak a

legfontosabb részek ismertetésére

szorítkozhatom.

És már mondom is:

Kelemen Gyula emberi tartásának,

cselekedeteinek középpontjában min-

denkor és mindig az egymást segítő

emberek közössége által megvalósít-

ható társadalmi szolidaritás szolgálata

volt. 

Meg is szenvedett elveiért.

Meghurcolták. Szellemiségét, erköl-

csi tartását az ÁVH Andrássy út 60.

alatti tortúrája sem törte meg, ezért

koncepciós perben halálbüntetéstől

fenyegetetten életfogytiglani börtönre

ítélték. Elvei mellett, példamutatóan,

mindhalálig kitartott. 

Tisztelt Emlékező Társaim!

Tekintsük ezt a mai szoboravatást Ke-

lemen Gyula megpróbáltatásaiért ho-

zott kiengesztelő tettnek azok részéről

is, akik a damaszkuszi utat járva az

adóbeszedő-végrehajtó pénzfukar

Saulusokból foglalkozásukat, énjüket

feladva az adóüldözött embertársaik

oldalára álltak, megtérve, Pálokká

tudtak válni.

Ennek tényét tudomásul kell venni,

mert a damaszkuszi utunkon haladva

mindannyiunknak joga van életében

egyszer nézeteit, magatartását megvál-

toztatni, korrigálni, úgymond megtérni.

A visszaút, a visszafordulás, köpönyeg-

fordítással ismét adóbeszedő-végre-

hajtó Saulussá lényegülni azonban

megbocsáthatatlan bűn, az maga az er-

kölcsi halál, amely a fizikai megsemmi-

sülésnél is kínosabb és rosszabb. 

Mindazonáltal ennek a szoborba ön-

tött kiengesztelődésnek a gesztusa

nem vonatkozhat egyedül Kelemen

Gyula megkövetésére. A szolidaritást

hirdető kelemeni nézetekkel sem fér-

het össze. Szellemiségének ereje ki

kell, hogy hasson, terjedjen nemcsak

szintén börtönszenvedett munkatársa-

ira: Pillér Gyulára, Leveleki Gyulára,

Nagypál Jenőre és még sokan másokra,

hanem a szemközti templom bejáratá-

nak emléktábláján felsorolt, halállal

és börtönnel sújtott egyházi szemé-

lyekre, mártírokra is, akik ugyanazon

hatalomnak az áldozatai voltak, amely

Kelemen Gyulát próbálta megtörni, el-

veinek feladására kényszeríteni.

Nem tudom, hogy a szobor helyét az

illetékesek milyen szempontok alapján

jelölték ki, de döntésük – még ha aka-

ratlanul is – a lehető legjobb volt, mert

ez a helyszín nemcsak a kiengesztelő-

désnek a jelképe, de  bizonyosságát

adja Kelemen Gyula által olyan kívá-

natosnak tartott egymást segítő embe-

rek szolidaritásának is.

A szobor tekintetével együtt ugyanis

valamennyien, a jelen emlékezők és az

éppen erre haladó járókelők most és a

jövőben elégtétellel láthatják és álla-

píthatják meg, hogy ebben az erkölcsi-

leg (is) pusztuló, leépülő világunkban

nemrég felépülhetett a káposztásme-

gyeri Szentháromság Plébánia közös-

ségi háza, melyet az egymásra talált

káposztásmegyeri emberek együttes

akarata hozott létre, működtet és szol-

gálja az olykor Budapest messzi tájai-

ról is érkező, humanizmusra, barátság-

ra, szolidaritásra vágyó kicsinyek és

nagyok életét, amelynek közösségéhez

magam is tartozom, hiszen úgy vélem,

hogy építését szerény filmes munkával

segítettem, mi több: urnatemetőjébe

már előjegyzett, kijelölt helyem van.

A bronzba öntött Kelemen Gyula je-

lenléte azonban kötelezően emlékez-

tet Újpest másik, kegyeletsértő hatá-

rozattal lebontott nevezetes közössé-

gi házára, a Munkásotthonra, amely-

nek műemlék múltjához, egykori léte-

zéséhez ugyancsak tartozom, mivel

emeletráépítésén műszerész édes-

apám, az Egyesül Izzó egyik főbizal-

mija kőműves segédmunkásként dol-

gozott és ahol életem első színdarab-

ját, a Bánk bánt, mint kisgyermek

láthattam.

A Munkásotthont és a  Szenthárom-

ság Plébánia közösségi házát az újpes-

ti embereknek ugyanazon tőről eredő,

egymásért tenni akaró és cselekvő kö-

zös munkája hozta létre. 

Az elsőben gyermekként elmém nyi-

ladozott, az utóbbiban viszont, mint

sokat tapasztalt idős ember, megpi-

henni készülök. 

Rossz beidegződéssel szokás az

egyiket baloldali, a másikat jobboldali

jelzővel ellátva, egymással szemben-

álló intézménynek minősíteni.

Pedig, hát igen tisztelt, kedves em-

lékező társaim higgyétek el, az igazság

az, és ezt 83 évvel a hátam mögött és

valahány nappal a halálom előtt állí-

tom: itt Újpesten és a nagyvilágban is,

valamennyiünk számára életünk da-

maszkuszi útját taposva- a bibliai idők

tanúsága szerint – mindössze három

magatartás lehetséges:

1. A damaszkuszi életút teljes mene-

tében Saulus rideg, eltántorítha-

tatlan, könyörtelenségével vé-

gezni  az adóbehajtó-végrehajtó,

embertársainkat kizsákmányoló

kufárkodást…

2. A megvilágosodás, megtérés folya-

matában, a saulusi köpönyeget le-

véve új erkölcsi köntösünkben az

adókkal sanyargatott embertársa-

ink iránt szolidaritást vállaló, rajtuk

segíteni kívánó Pálokká, kis-és

nagy Pál apostolokká válni…

3. A damaszkuszi életutunk végezeté-

ig, azt bejárva a saulusi magatartás

teljes elutasításával mindenkor,

minden körülmények között huma-

nista Pálokként (Kelemen Gyula-

ként ) élni, munkálkodni.

Ez Kelemen Gyula szellemi, immár

erkölcsi hagyatéka.

Lejegyezte: Paulus Alajos,

Balázs Béla- és Újpestért díjas filmrendező

(Ez úton kívánunk Paulus Alajos-

nak jó egészséget és felépülést,

várva további érzékeny szemű al-

kotásait – a szerk.) 
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Egy el nem mondott beszéd Kelemen Gyula szobrának leleplezésekor  

Kelemen Gyula szellemi hagyatéka

Paulus Alajos 2007-ben Újpestért-díjat vehetett át Derce Tamás polgármestertől
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– Ez még nem az érzelmek feltolulásá-

nak időszaka, munka van,  asztalomon

az általános és a középiskolás korosztály

bizonyítványai sorakoznak, készülünk

az évet értékelő nevelési értekezletre.

Itt valóban befejeződik a tanév. A végzős

középiskolások megkezdik az érettségi

vizsgákat. A döntést, hogy nyugdíjba

megyek, én hoztam meg, és úgy gondo-

lom, nemcsak racionális, de jó és felvál-

lalható döntést is hoztam. Az érzelmi

szálakat nekem is el kell varrnom, ám

úgy gondolom a pedagógust segíti eb-

ben a nyári szünidő. Az új tanév kezde-

tekor hiányozni fognak a kollégák, a ta-

nítványok. De nem hiszem, hogy az is-

kolától végleg el kellene szakadnom,

munkatársaimmal pedig nem kell meg-

szakítanom a kapcsolatot. Visszavárnak,

ha szükséges, segítek. Jó kezekbe kerül

az iskola, érzelmi oldalról nézve tehát

optimista vagyok.

– Mihez kezd majd a szabadidejével? 

– Először kipróbálom: tudok-e unat-

kozni. Lehet, hogy nem fog menni. Elha-

tároztuk a férjemmel, hogy utazni fogunk

belföldön és talán a világban is, élvezni

fogjuk a nyaralónk kényelmét és szüleim

ritkán látogatott házát is. A tanítással sem

hagyok fel teljesen, tanítok a Szegedi Tu-

dományegyetem vezetőképzőjén, és

szakértőként is dolgozom. Eddig is több

volt a feladat, mint amennyit vállalni tud-

tam, most arra is lesz lehetőségem, hogy

további felkéréseket is mérlegeljek. 

A váltás talán ezért sem lesz olyan éles. 

– Amikor több mint negyedszázada ki-

nevezték igazgatónak, minden bizonnyal

mosolygott volna, ha valaki azt mondja

Önnek: középiskolává alakítja majd Újpest

legidősebb általános iskoláját. 

– Akkor az volt a legnagyobb gondom,

hogy a tantermek festése befejeződjön a

tanévkezdésre, és szerettem volna, ha

egymásra figyelő, szakmailag is felké-

szült, képzett nevelőtestületet váljon az

Erzsébet utca 69. szám alatti általános is-

kolában tanító pedagógusokból. A Viola

utcai iskolából érkeztem, ahol valaha én

is tanultam. Néhány évvel később, ami-

kor tapasztaltuk, hogy a nyolcadikosok

milyen nehéz szívvel hagyják el az 1891-

ben alapított iskolát, a tanárokat és ezál-

tal törést szenvednek, arra gondoltunk:

jó lenne iskolánkat olyan intézménnyé

alakítani, amelyben eljuthatnak az érett-

ségi vizsgáig. Vakmerőségnek tűnt, de

hosszú évek előkészítő munkájával meg-

valósítottuk. Ehhez kellett az is, hogy

olyan iskolánk legyen, amely tradícióit

tekintve a múltból építkezett és ötvözte a

múlt szellemiségét a modern kihívások-

kal. A szanálások következtében új lakó-

telep ölelt körül bennünket, sok diákunk

távoli kerületekből érkezett. Akkoriban

divat volt új iskolaépületről, a modernről

álmodni. Itt az ellenkezője volt meg. Sok

munkánk van abban, hogy a kötődések

kialakuljanak, hogy a patinás iskola szi-

nonimája ne a lerobbant, hanem a méltó-

ságteljes legyen és ezt az emberi kapcso-

latokban is megjeleníthessük. Hogy bel-

sőleg, az értékteremtésben legyünk

„modernek”. 

– Kémia szakos tanárként Ön a képző-

művészetek irányába is nyitotta az isko-

lát, A galéria diákoknak és befogadott al-

kotóknak egyaránt rendszeres megjelené-

si lehetőséget nyújt. 

– Célunk, hogy sokoldalú képzést

nyújtsunk diákjainknak, ezáltal nyitott, az

esetleges pályakorrekció, vagy a második

szakképesítés, diploma irányába is bizto-

san lépő felnőttek legyenek. Ezt szolgálja

a képzőművészet iránti nyitottság, de cé-

lunk az is, hogy legalább egy természet-

tudományos tárgyat válasszanak a diákok

az érettségi vizsga során. Céljainkat jól

szolgálja a 12 évfolyamos képzés lehető-

sége, munkánk visszaigazolása pedig a

sikeresen felvételiző diákok nagy száma. 

– Utódjának mit hagy útmutatásként? 

– Nem vagyunk sem ismeretlenek, sem

idegenek egymásnak. Hiszek abban,

hogy Hirmann László nem csak a kihívást

érzi, tisztában van az örökséggel, amit a

Károlyi szellemiségében is jelent. A veze-

tőváltás mindig izgalmas időszak, azt kí-

vánom: ösztönözze további építkezésre

kollégáimat és utódomat egyaránt.

– Az elmúlt napokban vette át az önkor-

mányzat elismerését az Újpest Gyermeke-

iért díjat. 

– Meglepett, de nem tagadom, nagyon

jólesett. Főleg, hogy a kollégáim javasol-

tak a díjra. Szép búcsúajándék, a megbe-

csülés jele, ami végigkísért a pályámon. 

Még nincs egy esztendeje annak, hogy a

Langlet Waldemár Általános Iskola és a

Bródy Imre Gimnázium összeolvadása so-

rán létrejövő Bródy Oktatási Központról, az

új intézményről a tervekről Hirmann Lász-

ló igazgatóhelyettessel beszélgettünk a

lap hasábjain. Most pedig a Károlyi István

12 évfolyamos gimnázium leendő igazga-

tójaként ül szemben velem. 

– Miért e váltás? Ön mindig is a Bródy

gimnáziumhoz kötődött.

– Első és ez idáig egyetlen munkahe-

lyem a Bródy. Hűséges típus vagyok,

ennek egyik megnyilvánulása a felme-

nők nyomán családom újpesti volta,

hogy a Bajza Utcai Általános Iskolából a

Könyves Kálmán Gimnáziumon át vezető

a tanulmányaim is Újpesthez kötöttek,

nem véletlen, hogy diplomámat is meg-

szerezve „itthon” kívántam boldogulni.

Tizennyolc éve dolgozom a Bródyban és

bizony ez erős kötelék. Nagyon sok szép

feladat talált rám, én is igyekeztem a

jobbításra, a sokoldalúságra. Egykori ta-

nítványaimmal is tartom a kapcsolatot.

Az eltelt közel húsz év arra is figyelmez-

tet, vegyem észre a még inkább próbára

tevő feladatokat. Megpályáztam a

nyugdíjazás miatt meghirdetett igazga-

tói állást. Megtisztelő, hogy a következő

tanévet a Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium igazgatójaként kezdhetem, s

ebben a pályázati eljárás során a véle-

ményezés, majd a döntés meghozatala-

kor mindenki támogatott. Rendben ha-

gyom itt a Bródyt, úgy érzem, sikerült a

gimnázium hagyományait, erényeit és a

korábbi Langlet szellemiségét is ötvöző,

ugyanakkor megújuló és sokoldalú kép-

zést nyújtó oktatási intézményt kialakí-

tani, a két nevelőtestületet elindítani az

összeolvadás útján. Ebben a munkában

talán meghatározó szerepem lehetett.

Életem ezen szakasza valóban lezárul, de

kitörölhetetlen marad.

– A Károlyi gimnázium 12 évfolyamos

intézmény, lesznek általános iskolás korú-

ak is. Miként ismerkedik az új feladattal?

– Újpest két gimnáziumának oktatási

programjában egyaránt vannak azonos és

egymástól eltérő elemek. Minden bi-

zonnyal az elején sokat fogok kérdezni,

meg kell ismerkedni a kollégákkal. Az első

tapasztalataim nagyon kedvezőek, pályá-

zatom során volt alkalmam beszélgetni

nemcsak a kollégákkal, hanem a diákokkal

és a szülőkkel is. Ezek a találkozók abban

erősítettek meg, amit kívülről is tapasztal-

tam, pedagógusként láttam: az iskola sta-

bil és tudatosan építkező intézmény. Ezek

a találkozók ugyanakkor azt is jelezték,

hogy mindenképpen szeretnék, ha a Kár-

olyi Gimnázium a megkezdett úton halad-

na tovább. A szülők számára a 12 év bizto-

síték arra, hogy  értékközpontú és érték-

teremtő iskolában tudják a gyerekeket.

Erre fogok én is törekedni. Nyár végén

személyesen is találkozom majd a nevelő-

testülettel, hiszen megbízatásom augusz-

tus elsejétől szól. Az általános iskolai kor-

osztállyal is van tanári tapasztalatom:

évekig óraadó voltam a Szent János Apos-

tol Katolikus Általános Iskolában. A

Bródyban eltöltött tizennyolc évből tizen-

hatban igazgatóhelyettesként dolgoztam.

Az igazgatói pályázat elkészítése során bi-

zalommal volt irántam és korrekt partne-

rem az átadás során a nyugdíjba menő

igazgató asszony, Tiszavölgyi Jánosné is. 

– Ön elismert helytörténész, a helytör-

téneti oktatást a városrészben megalapo-

zó általános iskolai tankönyv társszerzője,

az Újpest Lexikon szerkesztője, a Helytör-

téneti Értesítő szerzője, a Híres Újpestiek

könyv írója, hogy csak néhány tevékeny-

ségét soroljam. Marad erre ideje?

– Szakítani kell erre időt, hiszen a

helytörténet-kutatás nemcsak történe-

lem tanárként érdekel, hanem a hobbim

is. Érdekes kapcsolódási pont: Károlyi Ist-

vánnak, Újpest alapítójának, a gimnázium

névadójának élete  is régóta foglalkoztat,

most talán alkalmam lesz arra, hogy róla

is írjak. Szeretném továbbra is kurátor-

ként segíteni az Újpesti Helytörténeti

Alapítvány munkáját, és a Kriszt Lajos

Emlékére Alapítvány titkári teendőit.

Nem lenne etikus azonban, ha továbbra

is én szervezném és állítanám össze az

újpesti diákok helytörténeti vetélkedői-

nek anyagait, hiszen a Károlyiból az ál-

talános iskolás és a középiskolás kor-

osztály minden bizonnyal vetélkedik. 

– Családja miként fogadta az új fel-

adatot?

– Segítenek és mellettem állnak, fele-

ségem bátorított. Nőnek a gyerekeink is:

kislányunk hatodik osztályos az Angol Ta-

gozatos Általános Iskolában, a kisfiunk a

Rózsaliget oviba jár, ahonnan már eddig is

átlátott a Károlyi gimnáziumba. – B. K.

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

Tiszavölgyi Jánosné, a Károlyi

István 12 Évfolyamos Gimnázium

hamarosan elköszönő igazgatója

a tanév végén járva sem azt szá-

molja,  mennyi van még a mun-

kából. Huszonhatodik  éve vezeti

az iskolát, a tanévzárás és a szó-

beli érettségi vizsgái, majd az át-

adás foglalkoztatja. Kiegyensú-

lyozott, lendületes, mint eddig.

Védőpajzsot jelent ez  az érzel-

mekkel  szemben? 

Elődök 
és utódok
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táplálkozás egész életre szólóan meghatározza

az egyén egészségét, így az egész nemzet, a

közösség szociális, gazdasági fejlődését. Saj-

nos túl sok gyermek szenved még napjaink-

ban is a hiányos táplálkozás miatt. Gyermekkorban a

gondoskodás egyik fontos része az újszülöttek és a

csecsemők helyes táplálása. Kiemelten fontos a hat

hónapos korig tartó kizárólagos szoptatás.  

Ennek fontossága különösen elismert, és annak elő-

segítése fokozott figyelmet igényel. Középpontba ke-

rülnek azok a programok, melyek támogatják a szoptatás

gyakorlatát. Újpesten 2009. augusztus 28-án, pénteken

10 órakor kerül hagyományosan megrendezésre ünnep-

ségünk az Anyatej Világnapja alkalmából. 

A rendezvény helye a Karinthy Frigyes Általános

Művelődési Központ (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.)

Kedvcsinálónak, és a program színesítésére kérjük,

küldjék be a rejtvény megfejtését levelezőlapon au-

gusztus 25-ig a következő címre: Védőnői Szolgálat –

„REJTVÉNY” (1048 Budapest, Galopp u. 6.) A helyes

megfejtők között ajándékot sorsolunk ki a helyszínen,

a nyertesek nevét a következő lapszámban megjelen-

tetjük. 

Kerületünk védőnői szeretettel várják a családokat!

– NÉMETH TÜNDE, védőnő

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

Ünnepség az Anyatej
Világnapja alkalmából

A

2009.  június  19.

z a hely Zamárdiban van, a Művész

Üdülőben, ahol az Eötvös József

Cigány–Magyar Pedagógiai Tár-

saság, a Filmművészek és Filmal-

kalmazottak Szakszervezete valamint a

Művészeti Szakszervezetek Szövetsége

2009. május 8-12-ig tartotta tizenhar-

madik alkalommal az Országos Roma

Filmakadémiát. A továbbképzést a moz-

gókép területe iránt érdeklődő cigány és

nem cigány fiatalok számára hirdették

meg. Minden évben más-más műfajban

mélyülhetnek el a résztvevők. Idén a do-

kumentum-filmrendezés köré épült, a

Molnár István Gábor által elkészített

szakmai koncepció, amelyben Schiffer

Pál filmrendező emlékére alkotásait is

levetítették. Mohi Sándor Imádság című

filmjét az alkotó jelenlétében mutatták

be. Műhelymunka keretén belül, Kerék-

gyáró István művészettörténészről ké-

szítettek interjúkat. Féjja Sándor film-

esztéta a dokumentumfilmezés történe-

tét adta elő, és levetítette az angol

Wright és Watt Éjszakai posta című,

1936-ban készült filmjét. Dr. Duló Károly

Balázs Béla-díjas filmrendező szerint az

Eötvös Társaságnak mindig is célkitűzése

volt, hogy olyan cigány fiatalokat képez-

zenek, akik képesek megfogalmazni sa-

ját magukat, a népüket, akár önmaguk,

akár a többségi társadalom számára.

– Kollégáimmal arra kötöttünk szövet-

séget, hogy a fiatal generációnak lehe-

tőséget kell adni, hogy megtanulja a fil-

mes írást, és legyenek olyan cigány fia-

talok, akik alkalmasak arra, hogy a tele-

vízióban megjelenjenek. Találjanak ma-

guknak szerepeket és találják meg a he-

lyüket a filmes szakmában. 

A rendező kifejtette: nem feltétlen

céljuk, hogy a már létező roma műsorok

számára képezzenek szakembereket.

Szeretnék elérni, hogy a cigányság és a

többségi társadalom tagjai egyaránt ér-

zékenyek legyenek egymás problémái

iránt. Sajátos arculatú, de a televíziók

minden műsortípusába bekapcsolódni

képes szakembereket szeretnének. Dúló

Károly hangsúlyozta: fontos, hogy a fil-

mes szakmát ne elkülönülten, hanem a

különböző etnikumú szakemberekkel

együtt műveljék.

Az Eötvös József Cigány–Magyar Pe-

dagógiai Társaság 1986-ban alakult

Mezőberényben, kétszáz értelmiségi

részvételével – mondta Rácz Gyöngyi el-

nök. 

– A társaság fő célja a cigány szakér-

telmiség kinevelése. A mozgókép terüle-

tén állami végzettséget is adó hosszabb

képzéseink is voltak. Folyamatos felada-

tunk, hogy újabb tehetségeket fedez-

zünk föl és lehetőséget teremtsük szá-

mukra.

Lapu Attila, az Újpest TV munkatársa

két éve vesz részt a programban. Mint el-

mondta: rengeteg újdonsággal és más-

fajta szemlélettel ismerkedett meg.

Szentes Richárd még csak tizenhét éves

gimnazista, de több kisfilm elkészítése

után erre az Akadémiára a „Pigment” cí-

mű társadalmi reklámfilmjével pályázott.

Richárd elmondta, hogy nem cigány

származású, de a baráti társaságában

vannak romák. Már régebben megfogal-

mazódott benne a gondolat, hogy az ő

számára természetes eszközzel, a film-

mel akar fellépni a negatív általánosítá-

sokkal szemben. Egy másik résztvevő,

Duka Andrea Annamária harmadéves fő-

iskolai hallgató. Ha végez, akkor Ci-

gány/Roma népismereti tanítói diplomát

kap. Beszámolt arról, hogy az öt nap alatt

nagyon jól érezte magát, rengeteg infor-

mációt és impulzust kapott. Véleménye

szerint a dokumentumfilm-készítés na-

gyon sokrétű tudást igénylő szakma, és

elhatározta, hogy ebben az évben még

jobban elmélyíti tudását. Esténként

Pethes Mária és Kovács József Hontalan

költő tartottak verseikből felolvasást. A

régi „motoros”, Kovács József Hontalan,

a társaság alapítója azt mondta, hogy

költőként évek óta visszajár a képzések-

re, mert a szellemnek a szabadsága itt

teret, szeretetet és elismerést kap. Állí-

tása szerint azért jó ide jönni, mert min-

dig vannak olyan – általa csak professzo-

roknak – nevezett tanárok és fiatalok,

akiktől sokat tanulhat. – BALOGH BEÁTA

Véget ért a XIII. Országos Roma Filmakadémia 
Egy hely, ahol senki sem néz furcsán, ha egy beszélgető csoportból valaki hirtelen felugrik, szavakat mormol,

verset szaval és írni kezd. Egy hely, ahol többen az előadások után kamerájukkal a Balatont pásztázzák és a

fényképezőgépeikkel kattingatva környezetüket örökítik meg. Egy hely, ahol őszintén lehet beszélgetni az

alkotókról és a művészetről, a jelen problémáiról vagy az igényes dokumentumfilmek mélységeiről.

E

KözéletKözélet

Vizszintes 1. Daganatos megbetegedések megelőzésére szolgáló eljárás, hölgyek körében is ajánlott ez ügyben felkeresni a nőgyógyászt évente Függőleges 2. A cse-
csemő hajas fejbőrén, nem ritkán a szemöldök környékén megjelenő fehéres-sárgás hámló réteg, lerakódás a népi nyelv szerint. Függ. 3. A kolosztrum (előtej) szí-
ne Vizsz. 4. Ennyi hónapig javasolt kizárólagosan szoptatni. Függ. 4. Újszülöttkorban már a kórházban vizsgálják ezt a fajta érzékelésünket. Függ. 5. Zöldség, kitűnő
C vitamin, folsav, és Béta-karotin forrás. Függ. 6. Szülészeti fájdalomcsillapító módszer, érzéstelenítés Vizsz. 7. 2-3 hónapos korban kezdődik a beszédfejlődés ezen
szakasza,mely során olyan hangokat is hallat a gyermek, amelyeket az adott nyelvben később nem is fog használni. Vizsz. 8. Ilyen kengyelt kap a csecsemő, ha csí-
pőeltérést állapítanak meg nála. Függ. 8. Régen ebben hozták haza az újszülöttet a kórházból. Vizsz. 9. Az olajbogyóbol, az olajfa termséből préselik. A mediterrán
konyha, és a kiegyensúlyozott étrend egyik alapvető hozzávalója. Függ. 10. A szülés közeledtét jelző „tünet” Függ. 11. Korunk népbetegsége, az immunrendszer egy
eltúlzott reakciója Függ. 12. Ásványi anyag, a várandósság ideje alatt nagyobb rá az igény, izomlazító hatása van Függ. 13. Olyan élelmiszer, melyet az ökológiai gaz-
dálkodás szabályainak megfelelően állítottak elő Vizsz. 14. Orvosi székfű Vizsz. 16. „Az anyák megmentője” Függ. 15. Differenciálatlan sejt Függ. 17. Az első védő-
oltásunk, TBC ellen véd Vizsz. 18. Maradandó fogaink előfutárai Vizsz. 19. Örökléstan Vizsz. 20. A szájnyálkahártya gombás fertőzése csecsemőknél
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gykoron a rómaiak határvidéke

volt ez a terület, katonai őrtorony

állt a későbbi csárdától pár mé-

terre. Stratégiai, utóbb jelentős

kereskedelmi főútvonalat védett a Duna

bal partján. A történelmi Megyer közép-

kori faluja elpusztult, a törökök kiszorí-

tása után sem született újabb település.

Később Palota és Fót falvak, valamint Si-

kátor és Káposztásmegyer puszták az

Újfalussy-család tulajdona, akik közül

Újfalussy Gergely építette fel a csárdát.

Létesülésének pontos időpontja vita-

tott, a konyhát elválasztó csapóajtó fö-

lötti festményen található dátum sze-

rint: 1695. A vendégfogadó az utazók,

kereskedők és fuvarosok megpihenését,

étellel-itallal való ellátását szolgálta.

Hosszú ideig bérlője, azaz csárdása és

családja is itt lakott, hiszen minden te-

lepülés távolabb esett, valamint a foga-

dóban kialakított vendégszobák is azért

készültek, hogy akit a sötétedés itt ért,

az éjszakázhasson. Ekkor az épület egy

nagyobb vendégtérből, két vendégszo-

bából, a kocsmáros szobájából és kam-

rából állt. A következő földesúr, Fekete

György gróf országbíró fontosnak talál-

ta, hogy fejlessze és a korabeli igények-

hez igazíttassa az épületet. A gróf ura-

dalmi intézője, Laczkovits Imre felje-

gyezte, hogy mennyi vesződség árán

tudta bővíteni, mennyi bosszúságot

okoztak neki az építkezés során a kőmű-

vesek. Fekete gróf fia, János apja halála

után a területet bérbe adta az esztergo-

mi érseknek. Fekete János fia, Ferenc

adta el a birtokot Csekonics ezredesnek,

aki 1808. november 23-án értékesítette

a Károlyi családnak. A Fótról irányított

birtok az elsőszülött Károlyi István grófé

lett. A Káposztás Megyeri Vendégfogadó

ekkor négy szobából állott, három desz-

kapadlóval, egy téglával burkolt, helyi-

ségeit zöld színű cserépkályhákkal fű-

tötték. A konyhája kívülről falazott ké-

ménnyel rendelkezett, amihez kamra is

tartozott. Pincéjében háromszáz akó bor

fért el. Istállóját ekkor harminc ló befo-

gadásával hirdetik. A Károlyi család

1816-ban Új-megyer (Újpest) alapítása

előtt huszonnégy évvel árverésre bocsá-

totta a csárda bérletét. Hirdetményük-

ben közel azonosan írják le a csárda

helyiségeit, de itt már negyvenkét ló

befogadására alkalmas istállója van –

istállóját a forgalomra való tekintettel

1808-hoz képest bővítették. A váci or-

szágút vonzó forgalmára utalhat az a

tény is, hogy Újpest első lakója,

Mildenberger Márton 1831-ben sörfő-

zésre és kocsmára kért és kapott enge-

délyt a földbirtokostól. A fiatal Újpest

rohamosan növő lakossága is megsze-

rette az öreg csárdát. Később tulajdon-

jogát a Károlyi család eladta az Egyesült

Izzólámpa és Villamossági Rt-nek. Való-

színűsíthető, hogy újabb rekonstrukció-

ját már az Izzó fizette. Fénykorában bér-

lője hosszú évtizedekig Dvorszky István

halászmester és vendéglős volt. Nép-

szerű cigánybandáját Bujka József ve-

zette, de számos kiváló prímás megfor-

dult falai között. Utolsó átalakítására

1965-ben került sor, amelyet Vasai Béla

Ferenczy-díjas belsőépítész vezetett.

Ma a díszítések alapján elnevezett

Vadász terem, Halász terem és egy na-

gyobb dísztányérokkal ékesített étte-

remrész, a csárda hosszában elnyúló be-

épített tornácterme, valamint naptól és

esőtől fedett kerthelység, összesen két-

száz fő befogadására alkalmas. Hétvé-

gén folklórműsorral, cigányzenével, a

főváros környéki vendéglátás legöre-

gebb, folyamatosan működő étterme,

magyaros konyhával várja vendégeit. –

MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Tisztelt újpesti polgárok! Ezúton is

keressük a vendéglátásban informá-

ciókkal rendelkezőket, leszármazot-

takat, alkalmazottakat, tulajdonoso-

kat, akik segíteni tudnak sorozatunk

minél szélesebb és tartalmasabb

megírásában. Jelentkezésüket vár-

juk a szerkesztőség telefonszámán:

785-0366. Külön köszönet: Csányi

Lászlónak, Gábriel Tibornak, Bazsó

Gábornak és az Újpesti Helytörténe-

ti Gyűjteménynek.

Minden változik, virágkorát éli, ünnepel és lassan elmúlik, vagy át-

alakul. Újpest történelmében számos intézmény, közösségi tér szűnt

meg így. Számomra  bezárt Szülőotthon volt az a hely, amely a múltat

kötötte össze az új élettel. Szimbólummá vált bennem ugyanúgy,

mint amikor észak felől érkezem a városba. Ott áll, vagy inkább a Vá-

ci úthoz képest ül, a Megyeri csárda tömzsi fehér épülete, tetején

vendégcsalogatónak szánt szekérrel.

Újpesti vendéglátóhelyek – ANNO… 

A Megyeri csárda

Megyeri csárda archív

Nagyterem Bejárat a szekérrel Makó István cigányzenekara

Megyeri csárda kerthelység 

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

E
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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
HirdetésHirdetés

2009.  június  19.

Megnyitja kapuit a környezetvédelem iránt érdeklődő

kerületi lakosok előtt a sanofi-aventis/Chinoin

gyógyszergyár. A gyárlátogatás keretében szeret-

nénk megmutatni a közel 100 éves újpesti múlttal

rendelkező vállalat környezet-, baleset- és tűzvédel-

mi törekvéseit. 

Időpont: 2009. július 2., csütörtökön

két alkalommal: 14 órakor és 16 órakor

Helyszín: a sanofi-aventis/Chinoin

újpesti telephelye: IV. Tó utca 1-5.

Jelentkezés módja: 

csak előzetes bejelentkezés alapján!

Telefonon: 505-1499, Orosz Jenő

Interneten: sanofi-aventis.hu 

(nyitóoldalon fent) „Kapcsolat”

A „Tárgy” rovatba kérjük beírni: „Nyílt Nap”

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

(x)

Júniusi aktualitások 
az újpesti BioLaborban

Véget ért egy újabb tanév, kezdődhet a megérdemelt pihenés. Ilyenkor az egész

szervezetre ráfér egy kis felfrissülés, és érdemes is a szabadság napjai alatt több

időt fordítani egészségi állapotunk helyreállítására, hogy szeptemberben újult

erővel, feltöltekezve vághassunk neki a feladatoknak. Nyári Hozza magát formá-

ba a tanévkezdésre! akciónkat kimondottan a tanárok és diákok számára alakí-

tottuk ki. 

A Magyarországon 2005-ben indult BioLabor® rendszer az állapot és közérzet

összefüggésére épít. Egyedülállóan alkalmaz olyan mellékhatásmentes biofizi-

kai módszert, ahol a személy saját működési jelei válnak terápiás jellé. Betegség,

illetve rossz közérzet esetén a visszacsatoló (biofeedback) eljárás képes oldani

a belső stresszhelyzetet, kedvező feltételeket biztosít a visszarendeződéshez és

megfelelő környezetet nyújt a gyógyulási folyamatokhoz. 

A módszer igen egyszerű, az EKG-hoz, illetve az EEG-hez hasonlóan a szervezet

ultra-alacsony intenzitású jeleivel dolgozik: a számítógép kiválasztja, hogy milyen

állapothoz tartozó jelekre kíváncsi, majd az egyik érzékelőn keresztül érkező jele-

ket a másik érzékelőn visszavezeti. A szervezet felismeri a saját jeleit és hozzátar-

tozó folyamatait, majd eltérés esetén megkezdi az automatikus önkorrekciót.

A kezelések során harminc-negyven percen keresztül változás alatt van a szer-

vezet. A személy nem érez semmit, ha kíván, beszélgethet, vagy kényelmesen

aludhat. Jellemzően négy-öt kezelés már kedvező eredményt hoz.

Célzott programjainkkal a legkülönbözőbb problémákra nyújtunk segítséget.

Ilyenek például a magas vérnyomás, emésztési zavarok, menstruációs zavarok,

bőrproblémák, depresszió vagy a prosztatagyulladás. Speciális kezeléseinkkel a

szervezet fő irányító rendszereit is frissíthetjük, ilyenek a máj, vese, gyomor,

nyirokrendszer, szív, pajzsmirigy karbantartására kialakított programok. 

A kizárólagosan alkalmazott, nem-orvostechnikai rendszernek nincsenek

mellékhatásai, így kismamák, újszülöttek számára is kockázatmentes, sőt, szív-

ritmus-szabályozóval ellátottak, implantátummal rendelkezők, donoráltak is

bátran kipróbálhatják.

A Hozza magát formába a tanévkezdésre! nevű „Szuper hónap” kúránk négy hé-

ten át heti kétszeri kezelést foglal magába. Azok a tanárok és diákok, akik még au-

gusztus 1-ig elkezdik a kúrát, 25% kedvezményt kapnak a kezelések árából! (x)

Bejelentkezés: MENG TÜNDE 30/663-94-94

1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 15.



INGATLAN ELADÓ

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

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

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

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

�� 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 reklámáron! Újpesten, csendes  helyen,
90 m2-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, gázcirkó fűtésű ház,
aknás, nagy garázzsal eladó. Irányár: 23 MFt. Tel.: 06-
20-417-1375

�� Erdőkertesen Újpesttől 25 km-re, 200  négyszög-
öles, déli fekvésű saroktelken faházas lakóingatlan tu-
lajdonostól eladó. Víz, villany, gáz, telefon a telken,
csatornadíj befizetve. Fürdőszoba nem megoldott.
Irányár: 7 MFt. Tel.: 370-1465, 06-20-920-7097

�� Újpesti 34 m2-es, 1,5 szobás, 3. emeleti, szép
öröklakás magánszemélytől 8,6 MFt-os irányáron el-
adó. Telefon: 06-30-368-6251

�� Káposztásmegyer I-en háromemeletes cseréptetős
panelház 3. emeltén eladó egy 63 m2-es, kétszobás,
vízórás, franciaerkélyes lakás. Konyha, előszoba, já-
rólapos, szobák laminált parkettásak. Azonnal költöz-
hető! Irányár: 12 MFt. Telefon: 06-30-530-1171

�� Újpesten piac közelében, két lakássá alakított, 65
m2, 3 szobás, belülről felújított családi ház eladó. In-
gatlanos ne hívjon! Irányár: 21 MFt. Tel.: 06-70-
944-5098

�� Káposztásmegyer II-n, eladó egy 36 m2-es, jó ál-
lapotú, világos, vízórás lakás. Irányár: 8,6 MFt. Tel.:
06-30-864-2072

�� Eladom, elcserélem XX. kerületi, 36 m2, ötlakásos
társasházi öröklakásom IV. kerületi vagy ahhoz közeli
hasonlóra, konvektor, vízóra van. Tel.: 06-30-272-0558

�� IV. Kassai utcában 53 m2-es 2 szobás, parkra néző,
3. emeleti lakás eladó. Irányár: 9,5 MFt. Tel.: 06-20-
486-1419

�� Újpest kertvárosában 580 m2 saroktelken, 250 m2,
6 szobás, 2 szintes, mindkét szinten összkomfort,
légkondicionáló, riasztó, jó állapotú családi ház, szu-
terénnel kétbeállós garázzsal 54 MFt-ért ELADÓ. A
Nagyvárad ligeti lakóparkban I. emeleti lakást beszá-
mítunk. Tel.: 233-1645, 06-20-525-0216

�� Újpesti 54 m2-es 2 szobás, gardróbos, lodzsás, K-D
fekvésű panorámás 10. emeleti, parkra néző, csendes,
világos konyhás, tehermentes panellakás (metrótól
egy megállóra) tulajdonostól eladó. A lakás részben
felújított, azonnal költözhető! Bérelt 14 m2 pince a
házban! A ház kimondottan jó állapotú, szépen kar-
bantartott, házközponti fűtéses. Ingatlanközvetítő je-
lentkezése kizárva! Ár 8,5 MFt. Tel.: 06-30-645-3071

��TULAJDONOSTÓL! IV. ker. Szigeti utcában, 4 emele-
tes ház 2. emeletén, 67 m2-es, 2+1 félszobás, felújí-
tott, tehermentes panellakás eladó. Erkély, redőny,
biztonsági ajtó. Irányár: 13,5 MFt. Garázs bérleti jog
átruházható + 0,4 MFt. Tel.: 06-20-374-6759

�� Újpest központban, csendes utcában, 11 lakásos
tégla társasházban, gázfűtéses, alacsony rezsijű, fél-
emeleti, 89 m2-es, 3,5 szobás, parkettás, polgári la-
kás, kedvező áron eladó. Irányár: 22 MFt. Tel.: 06-
20- 417-1375

�� Erdőkertesen, vasútállomáshoz közel, nagymére-
tű, megosztható, összközműves építési telek 2 szo-
bás téliesített faházzal eladó. Tel.: 06-20-417-1375

�� Káposztásmegyeri, lakótelepi, 67 m2-es, azonnal
beköltözhető 9. emeleti, két és félszobás öröklakás
külön bejáratú szobákkal, saját vízmérőkkel, szép ki-

látással tulajdonostól eladó. Irányár: 9,6 MFt. Tel.:
06-20-940-5641

�� Családi ház panel áron! Cirkófűtéses,
összközműves, tehermentes, felújított parasztház
300 négyszögöl, panorámás telekkel, termő gyümöl-
csössel Vanyarcon, falu központjában tulajdonostól
eladó. Közvetlen autóbuszjárat a Stadionig. Irányár:
11,6 MFt. Tel.: 06-20 934-1573

�� Fóton, Budapesttől 8 km-re 400 négyszögöl, zárt
kert 20 m2-es bungalóval (villany, víz van) betegség
miatt sürgősen, ár alatt eladó. Tel.: 06-20 423-9254

�� Gépkocsi beálló, kis barkácsműhellyel kettő millió
forintért eladó a Váci útnál. Költség és rezsimentes
lakóház ingatlan tulajdonrész, mely kis lakássá is
alakítható. Tel.: 06-30 254-1375

�� Kalocsa zöldövezetében tetőteres, garázsos,
egyedi tervezésű családi ház rendezett nagy kerttel,
áron alul, alku nélkül 15,5 MFt-ért sürgősen eladó.
Tel: 06-20 801-4223

�� Felsőgödön, meleg vizű strandhoz közel téglaépí-
tésű, többlakásos lakóházban azonnal beköltözhető,
részben felújított 2,5 szobásként, vagy 2 szoba étke-
zőként használható összkomfortos (60 m2 + pince),
külön vízórával rendelkező I. emeleti tehermentes la-
kás eladó. Irányár: 10,9 millió Tel.: 06-30-316-7357

�� Erdőkertesen csendes környezetben központhoz
közel 130 m2-es jó állapotú, több generációs családi
ház, melyben 1 szoba és 3 szoba összkomfort találha-
tó, eladó. Irányár: 22,9 M Ft. Tel.: 06-70-424-5007

INGATLANT CSERÉL

�� Elcserélném, vagy eladnám, újpesti Szent István
utcai 51 nm-es, 2 szobás, gázkonvektoros öröklaká-
som, környéki 1 szobásra, ráfizetéssel. Panel kizárva.
Eladás esetén 12,5 MFt-ot kérek. Tel.: 06-30-321-
1175, 06-70-504-1756

INGATLANT KIAD

��Újpest Virág utcában 1 + 2 félszobás, 53 m2-es, er-
kélyes panellakás kiadó. 45 000 Ft/hó, egy havi ka-
ució kell. Tel.: 06-30-254-6888

�� Kiadó Újpesten 1,5 szobás, teljesen felújított la-
kás. Tel.: 06-20-972-5626

�� Újpest Központban 1,5 szobás, új lakás gépkocsi be-
állóval kiadó. Fogyasztókhoz mérők tartoznak, a bérleti
díj berendezés és létszámfüggő. Tel.: 06-30-306-3334

�� Káposztásmegyeren Székpatak utcában kettő és
félszobás lakás augusztustól részben bútorozottan 
70 000 Ft + rezsiért szerződéssel, számlaadással ki-
adó. Tel.: 06-30-230-2357

�� Újpesten, metróhoz közel a Virág utcában hosszú-
távra kiadó egy 35 m2-es másfél szobás, világos,
parkra néző, parkettás, bútorozatlan lakás 50 000 Ft
+ rezsiért. Tel.: 06-20-519-6945

�� Újpest központnál hölgy részére külön bejáratú szo-
ba kiadó 35 000 Ft + rezsivel. Tel.: 06-30-594-8624

�� Újpesten, az Erzsébet utcában másfél szobás, 35
m2-es felújított, bútorozott, vízórás panellakás
hosszútávra július elsejétől kiadó 50 000 Ft + rezsi-
ért. Igény szerint kábel TV beköttethető. Kaució: 2
hónap. Tel.: 06-30-564-8024

GARÁZS ELADÓ

��Újpest központban 20 m2-es garázs eladó. Irányár:
3 MFt. Tel.: 06-20-486-1419

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

�� Matematika pótvizsgára felkészítés, nyári felzár-
kóztatás szakképzett tanárral az Izzó lakótelepen, álta-
lános iskolásoknak. Tel: 233-3208, 06-30-409-0730

�� Tantárgyi korrepetálás, felzárkóztatás, iskolai elő-
készítő júniustól. Diszfunkciók, (diszlexia, diszkalku-
lia stb.) eredményes terápiája, tanulási nehézségek
oldása. Pótvizsgára való felkészítés tapasztalt tanár-
nál. Tel: 06-20-521-6367, 230-6425

�� NÉMET-ANGOL nyelv oktatását, érettségire és
nyelvvizsgára történő felkészítést vállal gyakorlott
tanár. Tel: 06-20-238-5301

�� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár szakos egyetemi hallgató. Honlapcím:
www.zrob.hu Tel: 06-30-572-7416

�� Történelemoktatást, pótvizsgára, pótfelvételire
való felkészítést, felzárkóztatást vállalok bármely
korosztály számára. Tel.: 06-20-828-0516

�� Matematika-fizika szakos tanárnő sok éves tapaszta-
lattal pótvizsgára felkészítést vállal általános- és közép-
iskolások részére. Tel.: 06-30-408-8466, vagy 239-5907 

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

�� Matematikából pótvizsgára felkészítés Újpesten és
környékén. Házhoz megyek. Tel.: 06-30-297-4207

�� Újpesti logopédus beszédhibák javítását, írás-, olva-
sás és számolási zavarok megszüntetését, illetve meg-
előzését nyáron is vállalja 5-10 évesek körében. (Szűrés,
diagnózis ingyenes.) Tel.: 06-30-416-3282, 369-3462

��Gyakorlattal rendelkező nyelvtanár vállal korrepe-
tálást angol nyelvből, érettségire, nyelvvizsgára való
felkészítést (kisiskolástól a szeniorig). Hétköznap
esti órákban illetve hétvégén, Újpest-Városkapu
metrómegállónál Tel.: 06-20-773-1781

�� Matematika, fizika korrepetálást vállal általános
iskolai tanárnő. Kérésre házhoz megyek! Telefon: 06-
30-821-5484, 369-8781

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

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

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

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

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

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz.
Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusí-
tása. Nyitva: H-P: 8-17-ig (1046 Bp., Nádor u. 73.) Üz-
let: 369-04-22; 06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

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

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

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

�� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL! Garanciával! Orion, Video-
ton, ITT-Nokia, Normende, Vestel, Schneider, Dual)
Tel.: 06-20-410-6393, 06-20-471-8871

�� Pedikűr, manikűr, masszázs. Kérésre házhoz me-
gyek. Tel.: 06-30-821-5484

ÁLLÁST KÍNÁL
� Hét éve működő újpesti szépségszalonomba
keresek fél műszakra kozmetikus és manikűrös
vállalkozót. Tel.: 06-70-593-9099

� A Viola Óvoda óvodapedagógust keres 2009.
szeptember 1-től határozatlan időre. Feltétel: óvo-
dapedagógusi diploma, vegyes csoportban szerzett
gyakorlat. Előny: fejlesztőpedagógusi végzettség.
Jelentkezni lehet postai úton: 1042 Bp., Viola u. 11-
13. vagy e-mail címen: violaovi@upcmail.hu

ÁLLÁST KERES

� 52 éves, nemdohányzó, megbízható nő házi- és
házkörüli (kerti) munkát vállalna főleg hétvégén,
vagy hét közben a délutáni órákban. Leinformálható.
Tel.: 06-30-661-6644

�� 53 éves leszázalékolt (67%) nő középfokú egész-
ségügyi végzettséggel idős, demens személy gondo-

zását, ápolását, valamint enyhén szellemi fogyaté-
kos felügyeletét, foglalkoztatását vállalja. Más, be-
tanított munka is érdekel. Tel.: 06-20-247-8293

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

EGÉSZSÉG

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

RÉGISÉG

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

TÁBOROZÁS

��Révfülöpön lovas, kézműves, kaland, kerékpáros tá-
borok indulnak 2009.06.28-07.04., illetve
2009.07.05-11 között. További info: www.vakaciota-
bor.hu, 30-99-75-347, info@vakaciotabor.hu 

ÜDÜLÉS

Balatoni nyaralás Révfülöpön! 2-3-4 ágyas fürdőszo-
bás szobákban főszezonban 6 nap félpanzióval 
27 000 Ft/fő, 7 nap félpanzióval 32 400 Ft/fő. Részle-
tes info: www.vakaciotabor.hu. Érdeklődni: 30-99-
75-347, info@vakaciotabor.hu 

VEGYES

�� Hajdú, automata kifogástalan állapotú mosógép
eladó. Ár: 20 000 Ft. Tel.: 06-30-605-7038

BÚTOR

�� Eladó 2 db diógyökér furnéros, elegáns, hajlított
ajtóval, zárt polcos éjjeliszekrény. Cseresznyefa 2 fi-
ókos varróasztalka, a hozzátartozó egy db három fió-
kos komóddal, valamint egy db vitrines, nagy rako-
dófelületű, vitrines + 5 ajtós, polcos szekrény eladó.
Tel.: 06-30-605-7038

�� 4 db fonott karos fotel párnákkal, hozzávaló 1 db
egy méter átmérőjű üveglapos fonott étkezőasztal
(helyigény kb. 3x3 m), indiai kézimunka, eladó.
Irányár darabonként 10 000 Ft. Tel.: 06-30-221-8824

TÁRSKERESÉS

�� 178/65/34 éves leszázalékolt fiatalember keresi
egy független, szerény, szintén magányos leány is-
meretségét tartós kapcsolatra. Választ „Újpesti fiú”
jeligére (1325 Budapest, Pf. 196) kérek, vagy telefo-
non (18 óra után): 06-30-260-1518

�� Magas, 64 éves özvegyasszony igényes, házias,
növény-, állatkedvelő, káros szenvedélyektől men-
tes társat keres. Tel.: 06-20-803-9040

�� Magas, barna hajú, barna szemű 30 éves férfi szo-
lid, házias, nem bulizós társát keresi. Tel.: Viktor, 06-
20-502-8777

�� 174 cm magas, 65 éves, nem sovány, minden ká-
ros szenvedélytől mentes özvegyasszony hasonló
adottsággal rendelkező egyedül élő társát keresi.
Tel.: 06-70-775-5743

GYERMEKFELÜGYELET

�� Általános iskolai tanárnő gyermekfelügyeletet
vállal. Tel: 06-30-821-5484, 369-8781

VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

A lakossági apróhirdetés felvétele: Újpesti 

Média Kht. szerkesztősége. Cím: Ady Endre 

Művelődési Központ (1043 Bp., Tavasz u. 4. I. em.)

Hétfőn: 10-17 óráig, csütörtökön: 9-16 óráig,

pénteken: 9-12 óráig. Hirdetését e-mailen is

feladhatja: unhirdetes@gmail.com 

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)
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HirdetésHirdetés

ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

elhárítás 0-24h-ig!
Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434
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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.  június  19.

Július 1-ig olcsóbban kínáljuk

A deviza árfolyam és ÁFA változás a RYN cipők árát is megnöveli. 

A július elsejei ÁFA emelkedés előtt készleteinkből még 

a régi áron vásárolhatja meg a következő két fekete szandált: 

Incan black unisex fekete nubuk szandál fix hátsó pánttal

42 000 Ft helyett    35 000 Ft-ért

Tracker black unisex fekete nubuk szandál 

állítható hátsó pánttal

49 000 Ft helyett     40 000 Ft-ért.

HirdetésHirdetés

Újpesti élelmiszerfeldolgozó

középvállalkozás 

ÉLELMISZERKEVERŐ 

MUNKAKÖRBE

targoncavezetői engedéllyel

rendelkező betanított 

munkásokat, ügyviteli 

munkakörbe számviteli 

gyakorlattal, 

legalább középiskolai 

végzettségű munkatársakat

keres. Cukrász- vagy pék-

ipari gyakorlattal 

rendelkezők előnyben.

Munkaidő: hétköznapokon

07:30-16:00 között, szom-

bat-vasárnap szünnap.

Bérezés: alapfizetés plusz

teljesítmény szerinti jutalék.

Önéletrajzot az

m-gel@m-gel.hu elek-

tonikus levélcímre várjuk

Állásinterjúra időponte-

gyeztetés: 06 30/944-1245

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési 
kedvezményekkel, ingyenes 

szolgáltatásokkal
BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR

További szakképzések: eladó
(élelmiszer-és vegyiáru, lakástextil

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

Jelentkezés és információ: 
06-30-557-1236

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

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

UGYE MÁR ÖN IS TUD RÓLA?
2009. június 25-én 12:00-17:00  óráig
Véradó napot tartunk az Újpesti Gyer-

mek és Ifjúsági Házban, melyre minden
segíteni szándékozó véradót szeretettel
várunk! (Bp., IV. ker. István u. 17-19.) 

A regisztrációhoz fényképes igazolvány,
lakcímkártya és TAJ kártya szükséges!

HA SZERETNÉ,  NE  VÁRJON TOVÁBB !  

MEGHÍVÓ nyílt napra

Július 8-án a Jókai Patikában 

és Biocentrumban (Budapest, IV. Árpád út 77)  

megrendezendő  nyílt napon várjuk Önöket:

– vércukor és vérnyomás mérés

– légzés kapacitásmérés

– testzsír és testtömeg – testsúlyfelesleg – mérése

– masszázsbemutatók

– arc- és hajdiagnosztika

– 8 órakor előadás a mágnesek szerepéről

ill. a változó korról

Várjuk Önöket!

dr. Starcz Judit (X)
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z  Újpesti Városvédő Egyesület

elnöke, dr. Kovács Ivánné tájé-

koztatójából a következőket

tudtuk meg. Az egyesület

nemcsak a Budapest Bankhoz és az ön-

kormányzathoz, hanem a Nemzeti Civil

Alaphoz is sikerrel pályázott. Tevékeny-

ségüket az Európai Szociális Alap is dí-

jazta. 2009-ben első félévi tervüket si-

kerrel valósították meg.

Az 1848–49-es csaták helyszínei kö-

zül ebben az évben Hatvanba látogat-

tak. Majd Pápa városának Jókairól elne-

vezett Városvédő Egyesülete fogadta

őket. Kiadói tevékenységük 2009-ben

jelentősen bővült. Fiatal tagtársaik al-

kotócsoportja Domokos Ádám vezeté-

sével elkészítette a Híres Újpestiek cí-

mű DVD-t, amely 10 újpesti közéleti

ember életét és munkásságát mutatja

be, képekben és szövegben. Nyomda-

kész Kadlecovits Géza Az újpesti rend-

szerváltozás 1985-1990 könyve és ha-

marosan elkészül Fericsán Kálmán Em-

berfaragó idők – Bevezetés Újpest ne-

veléstörténetébe című műve. Keresik és

hiányolják az egyesület régebbi kiadvá-

nyait. Így áprilisban újra megjelentet-

ték a Szobrok és emléktáblák Újpesten

című könyvük bővített kiadását.

Az egyesület közösségformáló tevé-

kenységének sikerét az is bizonyítja,

hogy amíg taglétszámuk 2003-ban 119

fő volt, az 2008-ban 228 főre emelke-

dett.

CSALÁDI PROGRAMOK 

ÉS FŐZŐVERSENY SZÉKESDŰLŐN

A Székesdűlőért Egyesület, mint civil

szervezet 2004-ben – a kerület pere-

mén – azért alakult, hogy az itt lakók ér-

dekében tevékenykedjen, valamint

hogy védje a lakókörnyezetet. Továbbá

azért is, hogy a közelmúltban letelepe-

dettek és a régebben itt lakók közelebb

kerüljenek egymáshoz.

A 2005-ben első alkalommal meg-

rendezett főzőverseny sikerén felbuz-

dulva az egyesület az elmúlt évben má-

jus 31-én ismét megrendezte az immár

hagyományosnak mondható családi fő-

zőversenyt. Helyszíne az Alsó út és a Pi-

henő köz által határolt terület volt. Az

időjárás úgy a versenyzőket, mint a  200

megjelent családtagot és vendéget  ke-

gyeibe fogadta. A verőfényes napon

déltől 12 versenyző kezdett hozzá az

ételek elkészítéséhez.

Amíg az ételek a bográcsokban ro-

tyogtak, a megjelenteket Dr. Glowitzki

Zoltán bűvész, Sellei Brigitta magyarnó-

ta énekes, az újpalotai Tini Sztárok, az

Akrobatikus Rock and Roll csapat a

„Négy Muskétás” Iskolából, a Back Beat

zenekar és a székesdűlői Just Cause ze-

nekar szórakoztatták.

A résztvevők szavazatai alapján  a fő-

zőverseny sorrendje: 1. Szalainé Csa-

nádi Katalin – serleget kapott, 2.

Schrenk Vendelné, míg harmadik, Bejczi

Zoltánné lett, az utóbbi két helyezett

ajándékot kapott. A megjelent lakosok

tombolaszelvényeket vásárolhattak és a

befolyt összeggel az egyesületet, ezál-

tal lakókörnyezetüket támogatják. 

A tombolaszelvények sorsolásakor

több, mint 100 ajándékcsomag talált

gazdára a támogatók jóvoltából. A  kis-

gyermekek számára nagy élményt volt a

helyszínen megjelent rendőrmotorok

megtekintése.

A rendezvényen jelen volt Boruzs

András, a káposztásmegyeri részönkor-

mányzat előljárója is, aki a következő-

ket mondta:  „itt az emberi kapcsolatok

egyre erősebbek. Az itteni lakosokat a

legösszetartóbb közösségnek tartom,

ezt mondatják az elmúlt évek tapaszta-

latai is. Ügyelnek az utcák tisztaságára,

az időnként megszervezett közös taka-

rítások és hulladékgyűjtés nyomán

egyre szépül ez a környezet. Az össze-

fogás azt is eredményezi, hogy érdek-

érvényesítő tevékenységük egyre ered-

ményesebb.”

Welner Oszkár, az egyesület elnöke,

miután az elmúlt évi tevékenységüket

vázolta, elmondta: „közel harminc ak-

tív, tagdíjat fizető tagunk, továbbá

legalább negyven pártoló tagunk van.

Közös takarításra, a mások által eldo-

bott hulladék összegyűjtésére szervez-

zük az itt lakókat. Vallom, hogy egye-

sületünk a családi házas lakónegyed

fejlődéséért igyekszik elősegíteni. To-

vábbra is pályázunk, hogy a nyert ösz-

szegeket a térség szépítésére fordít-

hassuk. Ugyanakkor a következő

Székesdűlői Napot és a főzőversenyt

június 6-án ismét megrendezzük”.

NAPRAFORGÓ 

ALAPÍTVÁNY

A SÉRÜLT 

GYERMEKEKÉRT

A Napraforgó Képes-

ségfejlesztő Központot,

– amelyet Varanka

Zoltánné elnökasszony

2001-ben hozott létre – Káposztás-

megyeren a 14-es villamos végállomá-

sának közelében találjuk. Az alapítvány

vállalt feladatai ellátása során a nevelés

és oktatás, képességfejlesztés, isme-

retterjesztés továbbá az egészség-

megőrzés, betegségmegelőzés, gyó-

gyító, egészségügyi rehabilitációs te-

vékenység területén, közhasznú mun-

kát végez.

Az elnökasszony tájékoztatójából a

következő kép tárul az olvasó elé: 

a Napraforgó Alapítvány fő feladata a

gyermekek személyiségéhez illeszkedő

fejlesztő és gyógypedagógiai habitá-

ciós és rehabilitációs ellátást kínálni a

különböző terápiák, módszerek és tech-

nikák keresésével a felzárkózásra, és

önmagukhoz képest jó ütemű fejlődés-

re. A visszajelzésekből tudják, hogy a

szülők szívesen mennek hozzájuk. Az

elmúlt évben 135 kisgyermeket vizs-

gáltak, ebből 50-55 gyermek járt folya-

matosan fejlesztésre. Közel 300 család

fordult hozzájuk segítségért. A 2008-as

évben feladatuk az 5-6 éves gyermekek

beiskolázását megelőző diagnosztikus

vizsgálat volt. Ennek alapján a gyerme-

kek 80 százalékánál találtak valamilyen

tanulási zavart.

A fejlesztéssel sikerült elérniük, hogy

a gyermekek a feladatok megoldásában

magabiztosabbak legyenek. A beszéd-

hibás gyermekekkel logopédusok fog-

lalkoznak. A szülőkkel különböző mó-

don foglalkoznak. Helyszínt biztosíta-

nak, szakmai segítséget nyújtanak az

önsegítő szülői csoportoknak. Szülő-

gyermek játszócsoportokat alakítottak

ki, ahol az ép gyermek együtt lehet sé-

rült társával. A gyesen és a gyeden lévő

anyukák önzetlenül segítik munkájukat.

Szülőklubot hoztak létre, amely havi

rendszerességgel tartja összejöveteleit.

A szülők számára nevelési, fejlesztési és

beiskolázási tanácsadást biztosítanak.

A szülőklub vendégei voltak a közel-

múltban Molnár V. József néplélektan-

kutató, Vekerdy Tamás pszichológus és

Bíró Zsolt életmód-tanácsadó volt.

Az új Napraforgó Képességfejlesztő

Központ építési tervei elkészültek. Ál-

muk, hogy az a következő években

megvalósuljon. Örülnének, ha az alapít-

ványuk támogatókat találna, olyanokat,

akik – olvasva példázl ezt a tudósítást –

egyetértenek céljaikkal és hosszú távon

is melléjük állnak. – SZÉPLAKI KÁLMÁN

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

Az Újpesten működő civil szerezetek, egyesületek 2009-ben is pá-

lyáztak Újpest Önkormányzatához valamint különböző alapítványok-

hoz. Több nyertest azért kerestünk meg, hogy megtudjuk: a részükre

odaítélt összeget mire fordították, illetve fordítják.

Eredményes első félévet zárnak

Civil szervezetek
Újpesten

A
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2009.  május  8.

A hat évig tartó képzés utolsó két éve intenzív techni-

kusképzéssel zárul: az alapos elméleti órák mellett

műhelymunka során sajátítják el a fiatalok a szakma

gyakorlati alapjait. A képzés természetesen vizsgával

ér véget: a tanulók által megálmodott bútor tervmun-

káit művésztanárok bírálják el. Ezt követően 20-30 ol-

dalas dokumentációt kell a vizsgázóknak készíteniük,

majd 80 tanóra áll rendelkezésre ahhoz, hogy a bútort

az iskola 6000 m2-es műhelyében megalkossák. 

Tem Balázs cseresznye- és juharfából készült mo-

dern, japán étkezőasztalt választott vizsgamunkának:

– Az interneten láttam fotót egy hasonló étkezőasz-

talról, és nagyon megtetszett. Megterveztem és meg-

valósítottam. Ez a stílus, azaz a japán hagyomány és a

modern irányzat egyre nagyobb teret hódít manapság,

eziránt a bútor iránt is érdeklődtek már néhányan.

Leginkább a tervezés vonz, a soproni Nyugat-magyar-

országi Egyetem Faipari Mérnöki Karán folytatom a ta-

nulmányaimat. 

Scultéty Dániel diófából készült neorokokó konzol-

asztallal mutatkozott be: – Szeretem a stílus kecses, ívelt

vonalait, intarziadíszítését, díszítő motívumait. A bútor

rendkívül aprólékos munkát igényelt. Csak egy példa: az

asztal felületre nagyon vékony, 0,01 milliméter vastag

politúrt kellett felvinnem. Alapos, türelmes munkát igé-

nyeltek a faragások, a lábazat kialakítása is. A stílbútor-

ok készítését kedvelem leginkább, szerencsére már

most kamatoztathatom a tudásomat, hiszen egy bútor-

restaurátor mellett el tudtam helyezkedni.  

– Az iskolánkban a klasszikus faipari ismereteket

tanítjuk, az alapos, időt is igénylő egyedi munkákat,

természetesen az elméleti és a gyakorlati megvalósí-

táson keresztül – tájékoztatta az Újpesti Naplót Pauló

Tamás, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola faipari

mérnök-tanára. – Ez a tudás elengedhetetlenül szük-

séges, még akkor is, ha az életben ez másképp műkö-

dik, talán ott nincs elég idő az egyedi, emberi kéz ál-

tal megalkotott bútorok kivitelezésére, az iparos mun-

kákban is egyre inkább a mennyiség válik fontossá.

– Mint minden alkalommal, idén is számtalan stílus

megjelent a kiállításon. Ezek mennyire köthetőek a ta-

nulók egyéniségéhez? 

– Nagyon erősen. Az évek során kiismerjük a tanuló-

kat, így nem volt nagy meglepetés, hogy ki milyen típu-

sú bútort választott vizsgamunkának. Aki rendszeresen

járt velünk például az erdélyi fafaragó táborba, az való-

színűleg nem modern bútort választott, hiszen nem az az

ő világa. A szaktanárok a stílusválasztásba nem is szól-

tak bele, csak apróbb tanácsokat adtak, ezért lett ez a

kiállítás is ilyen színes: a stílbútoroktól kezdve a resta-

urált, felújított szekrényeken, székeken át a hagyomá-

nyos jellegű, modern bútorokig minden megtalálható.  

– A kiállításon szereplő bútorok megállnák a helyü-

ket a piacon is? 

– Bár a bútorok nem eladásra készültek, tapasztalat-

ból mondom, hogy volna rá kereslet, hiszen sok érdek-

lődő, kolléga, potenciális vásárló, vagy épp munkaadó

ellátogat a kiállításra. Ez a program nemcsak azért fon-

tos, mert a szemet gyönyörködteti, hanem azért is, mert

jó esetben megrendelések, munkalehetőségek is szü-

lethetnek. Szerencsére mindre volt már példa: az iskolá-

ból minden évben tehetséges és rendkívül ügyes szak-

emberek kerülnek ki. Intézményünk szeptembertől

újabb szakmai lehetőséggel bővül: bútorműves (bú-

tortervező-művészképző) szakot is indítunk, melyre

várjuk a jelentkezéseket.  – P. K.

60 technikus és 25 lakberendező végzett idén a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában, ahol –

a több évtizedes hagyomány szerint – a tanév végén kiállítást rendeztek a tanulók vizsgamunká-

iból. A tárlat lehetőséget adott a diákoknak a bemutatkozásra és a szakmai kapcsolatépítésekre. 

Vizsgaremekek a Kozmában  
A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á GOktatésOktatás 2009.  június  19.

ÚJPESTI ISKOLÁK GYŐZELME 
A BUDAPESTI CSIVIT BAJNOKSÁGON

12 évvel ezelőtt néhai Szuh Csaba, a

Torna Szövetség volt főtitkára és kis

csapata kigondolta, hogyan lehetne

mozgósítani sok gyereket tornára, já-

tékra. Csupa Izom Vidámság Torna lett

a neve. A CSIVIT Szabadgyakorlatból,

cigánykerékből, szekrényugrásból,

kötélmászásból, kötélhúzásból álló

feladatsor, a kötelező tananyag része.

Minden csapat 18 fővel indulhat. Az

első döntőn 24 csapat vett részt, azóta

a résztvevő csapatok száma meg-

növekedett. A Megyeri Úti Általános

Iskola minden évben elindult 3 csapa-

tával és a legjobbak között szerepelt.

Később csatlakozott a Károlyi István

12 Évfolyamos Gimnázium és a Test-

Egy tanév 
eredményei
A Pedagógiai Szolgáltató Központ a most

záruló tanév során is megrendezte a né-

met nyelvet  alapóraszámban, illetve

emelt óraszámban tanuló általános isko-

lás  diákok országos tanulmányi verse-

nyének kerületi fordulóját. A versenynek

a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

adott otthont. Az alábbiakban a helyezést

elérő diákokat soroljuk fel, jelezzük az is-

kolát, zárójelben pedig a felkészítő taná-

rok  nevét adjuk közre.

I. kategória (7. osztály) – alaptanterv

szerint: 1. Énekes Gergő (Homoktövis Ál-

talános Iskola) (Pozsgainé Csepregalovics

Hajnalka), 2. Polereczky Klaudia, 3. Pap

Bence, 4. Czelláry Dóra, mindhárman a

Könyves Kálmán Gimnázium diákjai (dr.

Czégé Imréné tanítványai), 5. Jánosi Karo-

lina, Testnevelés Tagozatos Általános Is-

kola (Szegediné Wurm Judit), 6. Junák Im-

re Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

(Szegediné Wurm Judit), 6. Tímár Bence

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagoza-

tos Iskola (Berger-Kern Erika), 7. Farkas

István Homoktövis Általános Iskola

(Pozsgainé Csepregalovics Hajnalka),

8.Kővári Alexandra Pécsi Sebestyén Álta-

lános és Zenetagozatos Iskola, (Berger-

Kern Erika).

I. kategória (8. osztály) – alaptanterv

szerint: 1. Pacher Éva, 2. Granát Roland,

mindketten a Könyves Kálmán Gimnázi-

um diákjai (Völgyes Dorottya), 3.

Kalvach Rita, Károlyi István 12 Évfolya-

mos Gimnázium (Dibusz Amikó), 4.

Porcsalmy Zsófia, Pécsi Sebestyén Álta-

lános és Zenetagozatos Iskola (Berger-

Kern Erika), 5. Hosták Katalin, Kis Bog-

lárka, mindketten a Károlyi István Gim-

názium diákjai (Dibusz Anikó), 6. Földi

Szabolcs, Testnevelés Tagozatos Általá-

nos Iskola (Szegediné Wurm Judit), 7.

Kerényi-Nagy Levente, Pécsi Sebestyén

Általános és Zenetagozatos Iskola

(Berger-Kern Erika).

II. kategória (7. osztály) – tagozatos: 1.

Merényi András, Szűcs Cintia, Német Ta-

gozatos Általános Iskola (Petz Zoltánné)

2. Tisza Zsófia, Lehoczki Boglárka, Babits

Mihály Gimnázium (Kolbergné Bráder

Zsuzsa), 4. Béres Jantina, Német Tagoza-

tos Általános Iskola (Turi Ágnes), Tar Ale-

xandra,5. Tóth Zsófia, 6. László Eszter, 7.

Katona Rebeka,  mind a négyen a Babits

Mihály Gimnázium diákjai (Kolbergné

Bráder Zsuzsa), 7. Sipos Tamás, Német Ta-

gozatos Általános Iskola (Petz Zoltánné). 

II. kategória (8. osztály ) – tagozatos:

1. Harsági Nikoletta, Német Tagozatos

Általános  Iskola  (Turi Ágnes), 2. Iván

Fruzsina, Német Tagozatos Általános Is-

kola (Petz Zoltánné), 3. Hivessy Dániel,

4. Mári József, mindketten a  Babits Mi-

hály Gimnázium diákjai (Kolbergné

Bráder Zsuzsa), 5. Bakos Noémi, Német

Tagozatos Általános Iskola (Petz

Zoltánné), 6. Turai Márta, 7. Vojtkó Luca,

8. Barna Szabolcs, mindhárman a Babits

Mihály Gimmázium diákjai (Kolbergné

Bráder Zsuzsa), 9. Szegedi Szilveszter,

Német Tagozatos Általános Iskola (Petz

Zoltánné). 

– KUTTA KATALIN, kerületi német mun-

kaközösség-vezető, pedagógiai szakértő,

Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ
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Az 1994-ben „Újpest Gyermekeiért” ki-

tüntetésben részesített tantestület több

szakterülettel is foglalkozik nap mint

nap: az enyhe és a középsúlyos értelmi

fogyatékos gyermekekkel, az autista,

autisztikus gyerekek fejlesztésével, ok-

tatásával, illetve a különleges gondozást

igénylő, nehezen beilleszkedő, részké-

pesség-zavarokkal küzdő gyerekek in-

tegrált nevelésével, tanításával. A neve-

lési módszer megmaradt, az iskola fel-

adatai viszont kibővültek a tavalyi válto-

zással. Az elmúlt tanévről beszélgettünk

az iskola vezetőjével, László Zsuzsanná-

val, aki szeptembertől kezdi meg hetedik

munkaévét az intézmény élén. 

– Az, hogy tavaly augusztus 1-től

módszertani intézménnyé váltunk, több

feladatot ránk rótt, több szolgáltatás is a

feladatunk lett. Évek óta ellátjuk az új-

pesti oktatási intézményeiben integrál-

tan nevelődő, sajátos nevelési igényű

gyermekeket. Ebben a tanévben 4 isko-

lába és 4 óvodába jártak ki utazó gyógy-

pedagógusaink, segítve a gyerekek ne-

velését, oktatását. Az átalakulás után lá-

togatást tettünk az összes kerületi okta-

tási és nevelési intézménybe, ahol tájé-

koztatást kaptunk az ott folyó munkáról,

s egyik legfontosabb új feladatunk is

ehhez kapcsolódik: segítséget nyújtunk

három iskola 52 tanulási nehézséggel

küzdő, részképesség-zavaros tanulójá-

nak oktatásában, fejlesztésében, melyet

gyógypedagógusaink végeznek el. Több

fejlesztő pedagógus dolgozik a kerületi

iskolákban, örülök, hogy az intézmény-

vezetők erre komoly figyelmet fordíta-

nak, de mivel ők nem gyógypedagógusi

végzettségűek, szükség van a mi segít-

ségünkre is. A heti 20 tanórán kívüli fej-

lesztés egy év távlatából már kevésnek

bizonyul, hiszen a felső tagozatra jelen-

tősen megnő az ilyen problémával küz-

dő gyerekek száma. Nagyon fontosnak

tartjuk a korai életkorban elkezdett fej-

lesztést, s meggyőződésem, hogyha a

szakértők jóval korábban észrevennék

azokat a jeleket, amik a későbbi beil-

leszkedésben, tanulásban komoly prob-

lémát okozhatnak, sokkal hatékonyabbá

válhatna azok kezelése is. A változás

egy, a pedagógusoknak szóló, havi

rendszerességgel megtartott találkozót

is hozott magával. A Fejlesztők Klubja

programjai során egy-egy témát jártunk

körül a kerületi iskolákban dolgozó pe-

dagógusokkal, gyógypedagógusokkal,

beszélgettünk a tanév eleji felmérések-

ről, a tervekről, a mozgás-, az érzéke-

lés-, a beszéd-, a tanulás-, vagy a ma-

gatartásproblémával rendelkező gyere-

kek fejlesztéséről. 

– A klubtalálkozók mellett hogyan

tudja az intézmény segíteni gyógypeda-

gógusaik szakmai fejlődését? 

– Több képzést, fórumot, tanulási le-

hetőséget biztosítunk nekik, de vélemé-

nyem szerint ez a hivatás eredendően a

folyamatos önnevelésről, tanulásról, az

új információk megszerzéséről szól. 29

pedagógusunk és 7 gyógypedagógiai

asszisztensünk számára havonta belső

továbbképzést tartunk, szoros kapcso-

latban állunk a többi, hasonló munkát

végző intézménnyel, óralátogatásokon

és szakmai rendezvényeken veszünk

részt. Rendszeresen kinyitjuk kapuinkat

az érdeklődők előtt, nyílt tanórákat tar-

tunk, s a kollégákkal, szülőkkel való ta-

lálkozások is alakítják, formálják a fej-

lesztőpedagógiai módszereket, növelik

pedagógusaink érzékenységét, rámutat-

nak különböző fontos kérdésekre.  

– Az intézmény nevelési, fejlesztési

módszerében is történtek változások? 

- Alapjában véve nem. Intézményünk

azoknak a gyerekeknek nyújt helyszíni

segítséget, akik nem integrálhatók, akik

speciális odafigyelést igényelnek, s ezt

az irányt fogjuk folytatni. Ősszel egy új

csoportot indítunk hat autista kisgyerek-

kel, így a 2009/2010-es tanévben össze-

sen már 10 osztályunk lesz. Szeretnénk

bővíteni a szolgáltatásainkat, még több

hangsúlyt fektetni a korai fejlesztésekre,

az iskola előkészítő feladatokra. Körül-

belül 650 gyerek él Újpesten, akik vala-

milyen problémával küzdenek, amelyek

persze nem egyforma súlyosságúak, így

más és más fejlesztést igényelnek. 

– Hogyan tudná az  iskolai munkát be-

mutatni?   

– Osztályaink alacsony létszámmal,

átlagban tízfős csoportokban működnek,

a gyerekek a kerületből és Újpest von-

záskörzetéből érkeznek hozzánk. Jelen-

leg közel 100 tanulónk van, akiknél pro-

jektoktatást alkalmazunk, azaz nem a le-

xikális tudást fejlesztjük, hanem külön-

böző témák feldolgozásának módszerét

sajátíttatjuk el a gyerekekkel. Elsőtől he-

tedikig iskolaotthonos rendszert működ-

tetünk, azaz a tanítás reggeltől délutánig

tart, hosszabb-rövidebb szünetekkel, pi-

henőidőszakkal, játékos, kreatív foglal-

kozásokkal megszakítva a koncentrációt,

figyelmet. A szenzoros terápia, a zenete-

rápia, a beszédfejlesztés, a logopédia, az

úszás, vagy a mozgásfejlesztés tanulóink

képességeit bontakoztatják ki. Ép intel-

lektusú gyerekeket is oktatunk. Felzár-

kóztató foglalkozásuk hetente több órá-

ban történik, ahol a tantárgyi oktatás

mellett a részképességek fejlesztése, a

gondolkodási funkciók korrigálása is

hangsúlyt kap. Hogy a szórakozásról, a

szabadidőről is beszéljünk: iskolánk ta-

nulói is részt vesznek tanulmányi verse-

nyeken és művészeti fesztiválokon, és

ezeken a speciális vetélkedőkön kiváló

eredményt érnek el. Minden tavasszal el-

látogatunk Velencére, erdei iskolába, tá-

bort szervezünk nyáron a gyerekeknek,

idén pedig háromnapos kézműves alko-

tótábort is szeretnénk megvalósítani,

amely a hasznos kreatív foglalkozások

mellett különleges, toleranciára épülő

kapcsolatot is kialakíthatna az ép, és a

fogyatékkal élő gyerekek között. A fej-

lesztésen kívül tehát célunk a tanulás

megszerettetése, a belső motiváció és a

sikerélmények kialakítása, és az esély-

egyenlőség biztosítása.

– Ha már az esélyegyenlőséget emlí-

tette: mire számíthatnak a gyerekek az

iskola befejezése után? 

– Képességüktől, fejlettségi szintjük-

től függően speciális iskolákban tanul-

hatnak tovább. Sokan készségfejlesztő

szakiskolába kerülnek, jó páran egyszerű

szakmákat is elsajátítanak, így a sző-

nyegkészítést, a mézeskalácssütést, vagy

néhány informatikához kötődő hivatást.

Ez a lehetőség nemcsak a foglalkoztatott-

ságot, az anyagi vonatkozást, hanem a

társadalmi elismertséget, a hasznosság-

érzést is biztosítani tudja azoknak, akik-

nek amúgy sem könnyű a beilleszkedés.

Pedagógusaink jó pár évig szeretettel

fogják a gyerekek kezét, s nagyon remé-

lem, a társadalom is nyitott szívvel és ki-

tárt karokkal fogadja majd őket. – P. K.

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

A speciális nevelést igénylő újpesti gyerekeknek 87 éve elkülönített formában is

működik a speciális oktatás-nevelés. Eleinte szétszórtan, több épületben tanultak,

majd 60 évvel ezelőtt az egyik kerületi épület fogadta be a fejlesztő intézményt, ahol

fokozatosan beindulhattak a különböző csoportok. A tanulólétszám megnövekedése

miatt a szintén Venetiáner utcában lévő kétszintes épületbe költözött át az iskola,

ahol a színvonalas munka feltételei biztosítottá váltak. 2008. augusztusában újabb

változás történt az intézmény életében: az egykori Éltes Mátyás Speciális Általános

Iskola Újpesti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé vált.

Esély az egyenlőségre

nevelés Tagozatos Általános Iskola

is.   

Idén már több mint 80 csapat jelez-

te indulását a fővárosból a versenyre.

Újpesten 8 éve a Diáksport Kupa ver-

senyrendszerébe is bekerült a CSIVIT.

Az idén 18 csapat versenyezett. Így ju-

tott be idén is a döntőre a Megyeri Úti

Iskola mindhárom korcsoportban, a

Károlyi II. korcsoportja és a Testneve-

lés tagozatos iskola I-II. korcsoportja.

Az első nap a főváros 35 csapata között

versenyeztek az iskolák.

Eredmények:

I. KCS. 1. Megyeri Úti Általános Iskola,

2. Testnevelés Tagozatos Ált.

Iskola

II. KCS. 1. Károlyi István 12 Év. Gimn.,

2. Megyeri Úti Általános Iskola,

6. Testnevelés Tagozatos Ált.

Iskola

III. KCS. 1. Megyeri Úti Általános Is-

kola

A vándorkupát idén harmadszorra,

így végleg a Megyeri Úti Általános Is-

kola csapata nyerte el. A dicséretet

érdemlő gyerekek mellett a felkészí-

tő tanárnak is sok köszönet jár.

Testnevelés Tagozatos Általános Isko-

la: Gálfalvi Áron

Károlyi István 12 Évf. Gimnázium:

Dittrich Márta

Megyeri Úti Általános Iskola: Dr. Szil-

ágyi Zoltánné, Paálné Raj Andrea,

Somlai Béláné

A kétnapos, sikeres verseny lebo-

nyolítását a Fővárosi Fürdőigazgató-

ság, a Palatinus Strand, valamint a Bu-

dapesti Torna Szövetség segítette. 

Köszönjük a szervezők munkáját.

– SOMLAI BÉLÁNÉ

testnevelő
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t évvel ezelőtt még kétségeink

voltak, sikerül-e felkelteni a

szülők és gyermekek érdeklődé-

sét, elég változatos lesz-e a

program, megfő-e időre a gulyás (idén

pörkölt) és kegyeibe fogad-e minket az

időjárás. Szerencsére, nem csupán mi,

szervezők éreztük sikeresnek a rendez-

vényt, hanem azok is, akiknek szántuk,

ezért a készülődés az idei programra már

korán elkezdődött. Mottónk a környezet-

tudatos magatartás jegyében a hulladék

újrahasznosítása és szelektív gyűjtése

lett. Segítséget kaptunk a Környezetvé-

delmi Minisztériumtól, szemléltető

anyagot tartalmazó, izgalmas, ember

nagyságú állványok formájában.

Ötletbörze indult, milyen próbatételek

legyenek a családi versenyen. Az aka-

dálypálya a fás-füves rész hűs árnyéká-

ban, a sítalpos ügyességi, a „Legyen Ön

is milliomos… pénz nélkül” – a számítás-

technika teremben már bevált. Legyen

tehát most is! Újdonság a dobozpiramis-

építés, a „szelektív gyűjtőkbe” – zsámo-

lyokba – dobálás és az abszolút kedvenc:

vízipuska lövészet fém italdobozokra. Jö-

het a tollas, a távolugrás, a pétanque, to-

tó a hulladék hasznosításáról és még so-

rolhatnám, összesen tizenegy állomás.

Nem maradhat ki a foci-, floorball-és

asztalitenisz-bajnokság sem. Aki nem

szeret versenyezni, kézműveskedhet,

légvárban ugrálhat, „Paprika Jancsi csúz-

lizdájában” lőhet célba vagy egyszerűen

„csak” jól érezheti magát.

Kollégáinkon kívül régi segítőink, ál-

dozatkész szülők ajánlkoztak alapanyag-

beszerzésre, szendvicskészítésre, főzés-

re, segédkezésre a büfében. Számos fel-

ajánlással segítették a versenyek díjazá-

sát, köszönet érte. Felvirradt a nap, sze-

rencsére ki is sütött. Addigra minden ké-

szen állt: színpompás szendvicsek vára-

koztak a tálcákon, főtt a virsli, melege-

dett a pörkölt, állt a színpad, működött a

hangosítás. 

Orbán Ildikó igazgató jókedvűen nyi-

totta meg a rendezvényt, bejelentve: a

mai nappal tanulóink ismét birtokba ve-

hetik régi-új játszóterünket, mely immár

EU-konform! Hatalmas ováció fogadta az

avatást. És egyre csak jöttek szülők és

gyerekek, érdeklődők, rokonok.  44 csa-

pat jelentkezett családi versenyre, a töb-

bi bajnokságon is csak az idő rövidsége

szabott határt, nagy volt a nevezési kedv.

A színpadon egymást váltották a produk-

ciók, Kőszegi András folyamatosan kon-

ferált: egyéni és csoportos fellépéseken

mutatták be az érdeklődőknek tanítvá-

nyaink, mire képesek. A 6. b közös tánc-

produkciót, a zenés tornások country-t,

Gospel kórusunk filmzenét adott elő, s

egy-két bátor tanuló egyéni táncokat is

bemutatott.

Este hat felé az eredményhirdetést iz-

gatottan várta mindenki: érmet és aján-

dékot kapott a legjobb családi csapat, a

legjobb gyerekcsapat, focisták, floorball

és ping-pong versenyzők egyaránt. Ván-

dorserleget nyert a 6. a, a „legsporto-

sabb osztály”, immár sokadik alkalom-

mal. Köszönjük kollégáinknak, a szülők-

nek, szponzorainknak a segítséget, ők is

díjat érdemelnének!

A hagyomány pedig kötelez: jövőre

veletek, ugyanitt! 

– KÓSÁNÉ LENGYEL RITA ig. h.

Május derekán, egy szombati hétvégén eseménydús napnak néztünk elébe: délelőtt résztvétel a lehető leg-

nagyobb létszámban az Újpesti Futófesztiválon, majd hagyományos rendezvényünk, a Családi Nap esemény-

sorozata következett.

A Német Tagozatos Általános Iskolában

Családi Nap – ötödször

Ö
Arany Katedra
Emlékplakett 
A pedagógusnap alkalmából   a tan-

évzáró ünnepségen köszöntötték

Borbély Editet, a Csokonai Vitéz

Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium

tanárát és az Arany Katedra Emlék-

plakett miniszteri kitüntetéssel is-

merték el közel három évtizedes

tanári munkáját. A kitüntetést

Belán Beatrix alpolgármester  asz-

szony nyújtotta át gratuláló és elis-

merő szavak kíséretében. A mélta-

tásban elhangzott, hogy a tanárnő

olyan küldetéstudattal rendelkező

pedagógus, aki tudását, tapaszta-

latát és elkötelezettségét mindig a

diákok érdekében kamatoztatja.

Borbély Edit magyar-ének szakos

diplomáját mozgókép és média

szakos tanári oklevéllel is kiegészí-

tette és többek között az  iskolai

drogkoordinátor-képzést is elvé-

gezte. A diákok szeretve tisztelik,

kollégái tudását, teherbírását tart-

ják követendő példának régóta és a

gimnázium mostani, jubileumi, hu-

szadik  tanévében is.

NÉMET NYELVI TÁBOR OVISOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK
Az Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat megfelelő számú jelentkező esetén

német nyelvi tábort szervez 5-7 éves korú gyermekek számára. A tábor helyszíne:

a kisebbségi önkormányzat 1042 Bp., Nyár utca 40-42. szám alatti székhelye. 

A tábor 2009. június 29-től július 3-ig tart. Költsége: 12 000 forint, amely magá-

ba foglalja a busz, az étkezés, a nyelvi foglalkozások, valamint a belépők árát. 

Jelentkezés és beiratkozás: június 23-án 17 és 19 óra között, a Nyár utca 40-

42. szám alatti székhelyen. További felvilágosítás a 06-30-866 6458 szám

alatt kérhető, az esti órákban. Pappné Windt Zsuzsanna elnök 

NYÁRI ALKOTÓTÁBOR 2009. augusztus 17-19, 8:00-16:00-ig. Gyöngyfűzés, bő-

rözés, üvegfestés, batikolás, agyagozás, festés. Helyszín: Újpesti Speciális Álta-

lános Iskola (1041 Budapest, Venetiáner u. 26.). Részvételi díj: 5000 Ft. Jelent-

kezni az iskolában lehet, telefonszám: 369-3384

A KÁBÍTÓSZER-ELLENES VILÁGNAPHOZ KAPCSOLÓDVA Újpest Önkormányzata és a

Sirály Életmód Klub szervezésében ÉJSZAKAI BAJNOKSÁG június 26-án 19.30-

03:00 óráig. Teremfoci 16:00-20:00 óráig a Karinthy Frigyes ÁMK-ban. 

AZ ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ Ha sikertelen volt számodra a tanév, mi segítünk felkészülni

a pótvizsgára! Augusztus 3-19. között ismét pótvizsgára felkészítő foglalkozásokat

tartunk az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Házban. A foglalkozásokon 2-7. osztályos,

újpesti általános iskolába járó tanulók vehetnek részt. Részvételi díj: 1 tantárgy esetén

1000 Ft, 2 tantárgy esetén 1500 Ft, 3 tantárgy esetén 2000 Ft. Bővebb információ,

jelentkezési lap kérhető június 2-ától az iskolákban. Jelentkezési határidő: június 26.

NAPKÖZIS TÁBOR Június 22 - augusztus 19. Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház nap-

közis tábort szervez a IV. kerületi általános iskolák tanulói számára. A tábor zárt, biz-

tonságos park. A gyermekek felügyeletéről és kíséréséről az iskolák gondoskodnak.

A szakmai programokat a Gyermek- és Ifjúsági Ház közművelődési csoportjának

munkatársai szervezik és irányítják. Az étkezési térítési díj azonos az iskolában fizetett

összeggel. Információ kérhető a 399 7067-es telefonszámon.

OktatásOktatás 
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AdyMK, PártokAdyMK, Pártok

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

JÚNIUSBAN INDULÓ SZUPERINTENZÍV

ALAPFOKÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 

TANFOLYAM: PL-1729

1 MODUL: Szövegszerkesztés

A modul sikeres elvégzésével a résztvevő

képes használni egy nagyobb dokumen-

tumkezelő szövegszerkesztő alapfunkci-

óit. Megismeri a szövegszerkesztők típu-

sait, működési elveit; alapkészség szin-

ten képes alkalmazni egy modern szö-

vegszerkesztő mindennapi életben leg-

gyakrabban használt szolgáltatását.

2. MODUL: Táblázatkezelés

A modul sikeres elvégzésével a résztvevő

képes használni a táblázatkezelő szoftver

alapfunkcióit; adatkezelési, nyomtatási

és grafikai lehetőségeit; a táblázatok

számítógéppel való szakszerű létrehozá-

sát, kezelését; a táblázatok adataiból di-

agram szerkesztését; egyszerű adatbázis

készítését, alkalmazását.

A tanfolyam időtartalma 16 nap.

Június 29-től július 2O-ig (összesen 80

tanóra) modulonként: 8 nap, naponta

1x5 tanóra (40 tanóra)

Foglalkozások: hétfőtől péntekig 9.00-

12.45 óráig

Részvételi díj: 38 000 Ft (két részletben

fizethető)

Beiratkozás, befizetés (első foglalko-

zás): június 29-én, 8:30 órakor.

(Legmagasabb iskolai végzettségét

tanúsító bizonyítványát szíveskedjék

magával hozni!)

A tanfolyam csak megfelelő létszámú

jelentkezés esetén indul! Bővebb felvi-

lágosítás a 231-6000 sz. telefonon,

vagy: E-mail: nyarii@adymk.hu

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SZOLGÁLAT

ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás

– Közösségi számítógépünkön segít-

séggel önállóan kereshet képzéseket,

böngészhet a felnőttképzési infor-

mációk között.

– Felnőttképzési konzulensek segíte-

nek kiválasztani az Önnek megfelelő

szakképesítést, iskolát, tanfolyamot,

végzettséget. 

– Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha

képzési támogatást kíván igénybe

venni.

– Speciális problémákkal (elhelyezke-

dési, pályaválasztási, tanulási nehéz-

ség stb.) küszködőket segíteni tudjuk

a megfelelő tanácsadó helyek kivá-

lasztásában.

A tájékoztató szolgálat személyes kon-

zultációval csütörtökön 14-19 óráig áll

az érdeklődők rendelkezésére. Előzetes

bejelentkezésre, időpont-egyeztetésre

is lehetőség van. A szolgálathoz telefo-

non és e-mailben is lehet fordulni. 

Telefonszámunk: 06-1-3696-481 

E-mail címünk: tajekoztato@adymk.hu

A tájékoztató szolgálat az Európai Unió

által társfinanszírozott IKONOK ÉS INDE-

XEK… projekt keretében valósult meg.

A nyári szünet után, szeptember 1-től

az Újpesti Magyardal és Zenebarát

Társaskör minden hónap első keddjén

15 órakor szeretettel várja tagjait 

és vendégeit zenés-dalos 

összejöveteleikre az Ady Endre 

Művelődési Központban.

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

Bényi Eszter textil iparművész kiál-

lítása június 25-től július 12-ig

Morelli Edit festőművész zománc

kiállítása június 26-tól július 12-ig.

A kiállító termek naponta 

11-18 óráig, szombaton 9-18 óráig

tartanak  nyitva.

Július 12-től augusztus 23-ig 

vasárnap és hétfő: szünnap

Szakmai tárlatvezetés:

Kedden: 15-18 óráig

Csütörtökön: 11-14 óráig

Szombaton: 9-12 óráig

Csoportos látogatás esetén 

bejelentkezés Gelléri Istvánnál, 

a 379-3114-es telefonon.

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

Tisztelt Újpestiek!

Tájékoztatjuk az érdeklődő-

ket, hogy irodánk nyáron a

megszokott nyitvatartási renddel fo-

lyamatosan működik. A Fidesz –

MPSZ Újpesti Szervezetének ingye-

nes jogsegély szolgálata és a képvi-

selői fogadóórák július és augusztus

hónapban szünetelnek. Irodánk

nyitva tartása: Hétfő- csütörtök: 11-

17-ig, péntek: 11-14-ig. Cím: 1042

Bp., Árpád út 56., tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

Szalma Botond önkormányzati

képviselő fogadóórája minden

hónap első hétfőjén 18-19 óráig.

Helyszín: KDNP helyiség, Templom u. 4.

Boruzs András frakcióve-

zető, egyéni képviselő

(15. vk.: Megyer-Székesdűlő) Tel.:

232-1501. e-mail: boruzsa@ujpest.hu.

Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Isko-

la, minden hónap 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.

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)

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Helyszín: 1046 Nádor u. 1.

(MSZP Újpesti-Káposztás-

megyeri Szervezete) 1. körzet Szabó

Gábor július 6-án és augusztus 3-án

17.00-18.00; 3. körzet Dr. Kovács

László július 1-én és augusztus 3-án

szerdán 17.00-18.00; 4. körzet Belán

Beatrix július 20-án és augusztus 17-

én 17.00-18.00; 5. körzet Kövecses

Janka július 20-án és augusztus 17-

én 17.00-18.00; 6. körzet Farkas

István július 29-én és augusztus 26-án

17 órától, sürgős esetben telefon: 06

20 518 7830; 8. körzet Kósa Viktória

július 21-én és augusztus 18-án

17.00-18.00; 9. körzet Légrádiné Nagy

Klára július 10-én és augusztus 24-én

17 órától; 11. körzet Juhász László

július 6-án és augusztus 3-án 17.00-

18.00; 13. körzet Szalkai István július

6-án és augusztus 3-án 17.00-18.00;

17. körzet Vasvári László július 8-án és

augusztus 3-án 17 órától; 19. körzet Dr.

Gergely Zoltán július 30-án és augusz-

tus 27-én 17 órától; Marsal Géza július

3-án és augusztus 7-én 17.00-18.00.

16. körzet Mészáros Ferenc minden

hónap első hétfőjén 17.00-19.00,

helyszín: KF ÁMK (Hajló u. 2-8.); 18.

körzet Horváth Imre július 1-én és

augusztus 3-án 17 óráttól. Helyszín:

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

(Bőrfestő u. 5-9.)

„NYÁRKÖSZÖNTŐ”

Szeretettel várjuk "Nyárköszöntő"

családi kerti-partinkra!

(Programjaink közül néhány: különbö-

ző vetélkedők, táncverseny, gyerekek-

nek aszfaltrajzolás, arcfestés, lufihaj-

togatás…) Kérjük, hozzák magukkal

nótás jókedvüket is, reméljük a tava-

lyihoz hasonlóan ragyogó időnk lesz.

Várjuk Önt és kedves családját 2009.

június 26-án, 11 órától a XV. ker. Bo-

gáncs utcai általános iskola udvarán. 

Csizmár Gábor és Kiss Péter 

országgyűlési képviselők 

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri

Szervezeténél ingyenes jogi tanács-

adást tart Dr. Csiki-Szász Elemér

ügyvéd – előzetes bejelentkezés

alapján június 29-én. Információ és

bejelentkezés a 369-4205 telefon-

számon hétköznap 12-18 óráig.

www.mszpujpest.hu

Családi napunkra szeretetettel vá-

runk minden érdeklődőt június 20.-

án 15 órától, lesz játszóház és kézmű-

ves programok.Helyszín Nádor u. 1.

Újpesti Societas

Dr. Trippon Norbert Gazdasági alpol-

gármester fogadóórája 2009. július

1-jétől az alábbiak szerint módosul:

Minden hónap utolsó szerda 14 órá-

tól a Polgármesteri Hivatal II. em. 68.

sz. hivatali helyiségében. Előzetes

bejelentkezés a Polgármesteri Hiva-

tal Ügyfélszolgálati Irodáján. 

Újpestért
Egyesület
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2009.  május  8.

1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A pályázat kiírói: Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat (1041 Budapest, István út 14.), a FÓTI

CENTRUM Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelősségű

Társaság (2051 Fót, Károlyi István u. 44.) és a „BETON”

Közúti Árufuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság

(1044 Budapest, Megyeri út 57.). A pályázat kiírására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Képviselő-testületének 8/2009. (I. 27.) számú önkor-

mányzati határozata és a kiírók között 2009. február

12. napján kelt Együttműködési megállapodás alapján

kerül sor, figyelemmel a kiíró Önkormányzat tulajdo-

nában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelke-

zés szabályairól szóló 22/2006. (XI. 15.) számú ren-

deletére és a mellékletét képező Versenyeztetési Sza-

bályzatra.

A pályázat lebonyolítását a kiírók megbízása alap-

ján az ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező Zártkörű-

en Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-

10-043374, székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart

3-4., statisztikai számjele: 12237469-7112-114-01,

adószáma: 12237469-2-41, képviseli: Dénes György

László vezérigazgató) látja el.

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS JELLEGE

2.1. A pályázat célja: az Ajánlatkérők tulajdonában

lévő Budapest, IV. kerület 76372/3, 76373/7,

76331/229, 76331/230, 76331/232, 76552/3,

76552/5, 76552/6, 76550/5, 76550/6 hely-

rajzi számok alatt nyilvántartott, összesen

145.043 m2 területű ingatlanok tulajdonjogá-

nak elidegenítése.

2.2. A pályázat jellege nyilvános, többfordulós.

(továbbiakban: pályázati eljárás). 

2.3. A pályázati eljárás során az Ajánlattevő által

megajánlandó minimál (induló) ár: 17 000 Ft +

Áfa / m2. 

2.4. A pályázaton részt vehet bármely, a cégjegy-

zékbe jogerősen bejegyzett belföldi és külföl-

di természetes vagy jogi személy, és jogi sze-

mélyiség nélküli, de polgári jogi jogalanyi-

sággal rendelkező jogalany, továbbá a pályá-

zat benyújtásának céljára létrejött szervező-

dés (konzorcium) is, amennyiben (ide nem

értve a polgári jogi társaságot) a konzorcium

valamely tagja korlátlan felelősséget vállal a

konzorcium többi tagjának a konzorcium tag-

jaként kifejtett tevékenységéért, nyilatkoza-

taiért. Előtársaságok az Eljárásban nem ve-

hetnek részt.

2.5. A pályázat nyelve: magyar.

3. A PÁLYÁZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ INGATLANOK ADATAI

3.1. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76372/3. hely-

rajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett Szilas-

patak” megnevezésű, összesen 28 143 m2

alapterületű ingatlan.

3.2. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76373/7. hely-

rajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett beépítet-

len terület” megnevezésű, összesen 3962 m2

alapterületű ingatlan.

3.3. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76331/229.

helyrajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett

Szilas-patak” megnevezésű, összesen 8.036

m2 alapterületű ingatlan.

3.4. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76331/230.

helyrajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett

Szilas-patak” megnevezésű, összesen 429 m2

alapterületű ingatlan.

3.5. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76331/232.

helyrajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett be-

építetlen terület” megnevezésű, összesen 639

m2 alapterületű ingatlan.

3.6. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76552/3.

helyrajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett be-

építetlen terület” megnevezésű, összesen 

44 384 m2 alapterületű ingatlan, melyre a

78441/3/2008/07.11.27. számú bejegyző ha-

tározat  alapján bányaszolgalmi jog van beje-

gyezve 432 m2 területre a FŐGÁZ  Földgázelosz-

tási Kft. (1081 Budapest, Köztársaság tér 20.)

javára.

3.7. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76552/5. hely-

rajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett beépítet-

len terület” megnevezésű, összesen 329 m2

alapterületű ingatlan.

3.8. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76552/6. hely-

rajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett beépítet-

len terület” megnevezésű, összesen 32 570 m2

alapterületű ingatlan.

3.9. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76550/5. hely-

rajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett szemétle-

rakó telep” megnevezésű, összesen 19 073 m2

alapterületű ingatlan.

3.10. A Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatalnál

Budapest IV. kerület belterület 76550/6.

helyrajzi szám alatt nyilvántartott „Kivett sze-

métlerakó telep” megnevezésű, összesen

7478 m2 alapterületű ingatlan.

4. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

4.1. Az Ajánlattevő teljes ajánlatot tesz, melynek

részletes tartalmát és kötelező mellékleteit a

Pályázati dokumentáció 6. fejezete tartalmazza.

Az Ajánlattevő az ajánlat beadásakor fizetési

garanciával köteles igazolni, hogy a megaján-

lott vételár rendelkezésére áll. Ajánlatkérő fize-

tési garanciának tekinti a feltétel nélküli banki

hitelígérvényt és a banki letéti igazolást (a to-

vábbiakban együttesen: fizetési garancia). A fi-

zetési garancia részletes feltételeit a pályázati

dokumentáció 6.4. pontja tartalmazza.

5. A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

5.1. Ajánlatkérők a pályázaton való részvételt pá-

lyázati biztosíték megfizetéséhez kötik, mely-

nek összege: 100 000 000 Ft, azaz egyszázmil-

lió forint.

5.2. Ajánlattevők a pályázati biztosítékot „Szilas

Projekt – Újpesti ingatlanegyüttes pályázat”

megjelöléssel a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda (1113

Budapest, Bartók Béla út 60. I/4., eljáró ügy-

véd: Dr. Sándor Sz. Zsolt) OTP Bank Nyrt-nél

vezetett 11702036-20708951. számú letéti

számlájára átutalással teljesítheti a pályázat

benyújtására nyitva álló határidőig. Az átutalás

teljesítését igazoló eredeti vagy közjegyző ál-

tal hitelesített bankkivonatot vagy a bankga-

rancia-nyilatkozatot a pályázathoz csatolni

kell.

5.3. A pályázati biztosíték a nyertes Ajánlattevő

esetében a vételárba beszámításra kerül és a

megkötésre kerülő Adásvételi szerződésben

foglalónak minősül. 

5.4. A pályázati biztosítékot az Ajánlatkérők a Pá-

lyázati felhívás visszavonásának, illetve az el-

járás eredménytelenségének megállapítása

napjától számított 15 munkanapon belül visz-

szafizetik az Ajánlattevő részére. Eredményes

pályázat esetén Ajánlatkérők a pályázati bizto-

sítékot a nem nyertes Ajánlattevő részére az

ajánlatok elbírálásának napjától számított 15

munkanapon belül fizeti vissza.

5.5. Ajánlatkérők ugyancsak 15 munkanapon belül

visszafizetik a pályázati biztosítékot, ha az el-

bírálási határidőt meghosszabbítják, amely-

nek következtében az ajánlati kötöttség idő-

tartama is meghosszabbodik és az Ajánlatte-

vők a határidő meghosszabbításáról szóló ér-

tesítés kézhezvételétől számított 7 munkana-

pon belül, nyilatkoznak, hogy ajánlati kötött-

ségüket nem kívánják meghosszabbítani. Az

Ajánlatkérők részére a visszafizetésre nyitva

álló határidő a nyilatkozat kézhezvételét köve-

tő napon kezdődik.

5.6. A pályázati biztosíték után az Ajánlatkérők

költséget nem számítanak fel, kamatot nem fi-

zetnek, kivéve, ha a pályázati biztosíték vissza-

fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt

elmulasztják, ebben az esetben az Ajánlatkérők

a késedelme idejére a Ptk. szabályai szerint ké-

sedelmi kamatot fizetnek.

5.7. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlati kötöttsé-

gének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha

a Szerződés megkötése a nyertes Ajánlattevő-

nek felróható, vagy érdekkörében felmerült

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-

mányzata a FÓTI CENTRUM Kereskedelmi és

Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság és a „BE-

TON” Közúti Árufuvarozó Korlátolt Felelősségű

Társaság nyilvános, többfordulós pályázatot

hirdet a tulajdonukban lévő Budapest IV. ke-

rület 76372/3, 76373/7, 76331/229,

76331/230, 76331/232, 76552/3, 76552/5,

76552/6, 76550/5, 76550/6 hrszámú ingat-

lanok (ingatlanegyüttes) tulajdonjogának

együttes értékesítésére.

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á GPályázatPályázat 2009.  június  19.
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más okból hiúsulna meg, a pályázati biztosíté-

kot elveszti, amely ebben az esetben bánat-

pénzként az Ajánlatkérőket illeti.

6. A RÉSZLETES PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 

MEGTEKINTÉSÉNEK ÉS BESZERZÉSÉNEK HELYE, 

MÓDJA, IDEJE ÉS KÖLTSÉGE

6.1. A részletes pályázati dokumentáció a Lebonyo-

lító ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező Zárt-

körűen Működő Részvénytársaság székhelyén

(1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4., Tel.:

328-0466) vásárolható meg 2009. május 15.

napjától - 2009. július 13. napjáig munkanap-

okon 10:00-13:00 óra között. A pályázati do-

kumentáció ára: 100 000 Ft + áfa, azaz egy-

százezer forint + áfa. A befizetés történhet

készpénzzel a Lebonyolító pénztárába, vagy át-

utalással a lebonyolító Kereskedelmi és Hitel-

bank Zrt-nél vezetett 10200940-22013457-

00000000. számú bankszámlájára, a kiírt pá-

lyázat szerinti „Szilas Projekt – Újpesti ingat-

lanegyüttes pályázat” megjelölés feltünteté-

sével.

6.2. A pályázati dokumentáció vételárának vissza-

térítésére az Ajánlattevő nem tarthat igényt és

az Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatban

semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő köve-

telést az Ajánlatkérők, illetve a pályázat lebo-

nyolítója felé, kivéve a pályázati felhívás 12.4.

pontjában foglalt esetet.

6.3. A pályázati dokumentáció az érdekelt Ajánlat-

tevőnek a Titoktartási nyilatkozat aláírása után

kerül átadásra.

6.4. A pályázati eljárásban csak olyan Ajánlattevő

jogosult részt venni, aki a pályázati dokumen-

tációt megvásárolta. A megvásárolt pályázati

dokumentáció másra át nem ruházható. A pá-

lyázati dokumentáció megvásárlását igazoló

eredeti számlát, vagy annak hiteles másolatát

az ajánlat benyújtásakor az Ajánlattevőnek

csatolnia kell.

6.5. A pályázati dokumentációt átvevő meghatal-

mazott köteles közokirattal, vagy teljes bizo-

nyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti

jogosultságát, illetve annak mértékét.

7. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA ÉS

IDEJE

7.1. Az ajánlatokat a Lebonyolító ÉPBER Zrt. szék-

helyén 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.

kell benyújtani a „Szilas Projekt – Újpesti

ingatlanegyüttes pályázat”  megjelölés feltün-

tetésével zárt, cégjelzés nélküli borítékban,

négy példányban (egy eredeti és három máso-

lati példányban), magyar nyelven, személye-

sen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy az

ajánlat az ajánlattételi határidőn belül megér-

kezzék. Az Ajánlattevő köteles az eredeti pél-

dányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pá-

lyázatok között eltérés adódik, az így megjelölt

pályázatban foglaltak az irányadóak. Amennyi-

ben az Ajánlattevő az eredeti példány megjelö-

lését elmulasztja, az irányadó példány az Aján-

latkérők által tetszőlegesen választott példány

lesz. 

7.2. Az ajánlattételi határidő: 2009. július 14. nap

13 óra. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő

lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja

pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő

lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem

módosíthatók.

8. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE

8.1. Az ajánlatok bontására 2009. július hó 14. nap

14 órakor kerül sor a Lebonyolító ÉPBER Zrt.

székhelyén 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.

A pályázatbontáson az Ajánlattevő, vagy az ál-

tala írásban erre meghatalmazott személy ve-

het részt.

8.2. A pályázati ajánlatok első fordulóban történő

elbírálása az ajánlattételi határidő lejártát kö-

vető 10 naptári napon belül az Ajánlatkérők ál-

tal közösen létrehozott Bíráló Bizottság által

történik. Az első fordulóban benyújtott ajánla-

tok értékelésétől függően a Bíráló Bizottság az

első fordulóban a pályázatok benyújtására

nyitva álló határidő leteltétől számított 10 na-

pon belül az első fordulóban a három legjobb

érvényes ajánlatot tett pályázót ismételt írás-

beli ajánlattételre hívja fel. A második fordu-

lóban az ajánlattételi határidő: 2009. augusz-

tus 3., 13 óra.

9. EREDMÉNYHIRDETÉS

Az Ajánlatkérők a pályázati ajánlatok elbírálását kö-

vető 8 munkanapon belül, a pályázatra vonatkozó

döntésüket kihirdetik, melynek pontos időpontjáról

az Ajánlattevőket értesítik. 

10. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYTELENSÉGE

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

– a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánla-

tot,

– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a

pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

– az Ajánlatkérők azt eredménytelennek nyilvání-

tották.

11. A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha

– a kiírásban meghatározott határidő után nyújtot-

ták be,

– a pályázati biztosítékot az ajánlattevő nem bo-

csátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően

bocsátotta az Ajánlatkérő rendelkezésére,

– az ajánlattevő az árat nem egyértelműen hatá-

rozta meg,

– ha az Ajánlattevő nem tett kötelező erejű jognyi-

latkozatot az ajánlatával kapcsolatban, vagy nem

vállalt ajánlati kötöttséget,

– az ajánlat nem felel meg a pályázati dokumentá-

ció feltételeinek, valamint a Budapest Főváros IV.

kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület-

ének az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon-

nal való gazdálkodás és rendelkezés szabályiról

szóló 22/2006. (XI.15.) rendeletének mellékletét

képező Versenyeztetési szabályzatnak. 

12. EGYÉB KÉRDÉSEK

12.1. A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az

ajánlattételi határidő lejártának napját köve-

tő 120 naptári nap.

12.2. Ajánlatkérők a pályázat nyertesével az erről

szóló értesítés kézhezvételének napjától

számított 5 munkanapon belül az Ingatlan

adásvételi szerződéseket megkötik. A nyer-

tes Ajánlattevő a vételáron felül, a lebonyo-

lító részére, számla ellenében köteles a vé-

telár 1 %-a + áfa, azaz egy százaléka + áfa

lebonyolítási díjat az alábbiak szerint meg-

fizetni. A lebonyolítási díj 50%-a + áfa az

adásvételi szerződések aláírásával egy idő-

ben, a fennmaradó megbízási díj pedig a

nyertes pályázó által megfizetett ingatlan

vételárának az Eladók számláján történő jó-

váírását követő 3 munkanapon belül esedé-

kes.

12.3. A pályázat nyertesével kötött Ingatlan adás-

vételi szerződéseket – Budapest Főváros IV.

kerület Újpest Önkormányzat tulajdonát ké-

pező ingatlanok tekintetében – a Lebonyolító

megküldi az elővásárlásra jogszabály alapján

jogosult Budapest Főváros Önkormányzata

részére. Az Ajánlatkérők és az Ajánlattevő kö-

zötti adásvételi szerződések akkor lépnek ha-

tályba, amikor az erre jogosult lemond elővá-

sárlási jogáról, illetve az erre előírt időn belül

nem él vele.

12.4. Ajánlatkérők fenntartják maguknak a jogot,

hogy

– a pályázati eljárást indokolás nélkül eredmény-

telennek nyilvánítsák,

– a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a pá-

lyázat soron következő helyezettjével kössenek

szerződést,

– szükség esetén az Ajánlattevőtől az ajánlat lé-

nyegét nem érintő technikai-formai kérdések-

ben, írásban felvilágosítást kérjenek annak rög-

zítésével, hogy az Ajánlattevő ezzel kapcsolatos

írásbeli válasza semmilyen formában nem ered-

ményezheti a pályázati ajánlatban megfogalma-

zott feltételek olyan megváltozását, amely az ér-

tékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét

módosítaná,

– a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő

előtt visszavonják, amelyről a pályázati felhívás

közlésével megegyező helyeken, az ajánlattételi

határidő lejárta előtti napig hirdetményt tesznek

közzé. Ebben az esetben a pályázati dokumentá-

ció ellenértéke a felhívás visszavonásának meg-

jelentetését követő 10 munkanapon belül, a pá-

lyázati dokumentáció visszaadása ellenében

visszafizetésre kerül.

13. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A pályázattal kapcsolatos további kérdések és infor-

mációk tekintetében a Lebonyolító munkanapokon 10

és 14 óra között nyújt felvilágosítást:

Cím: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.

E-mail: epber@t-online.hu

Tel.: 06-1/ 328-0466

ÉPBER Építőipari, 

Beruházási Szervező Zrt. képviseletében:

Dénes György László vezérigazgató
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– A tehetség roppant szerencsés „génta-

lálkozás”, azonban a képességek kibon-

takozásához szükséges a bíztató, motivá-

ló családi háttér, a megfelelő intézményi

nevelés, az önuralom, a szorgalom is, s a

célok elérése bizony lemondással is jár –

kezdtük a beszélgetést Kerepesi Andreá-

val. – Péternél a jó teljesítmény alaptu-

lajdonság. Kiváló a hosszú távú memóri-

ája, pillanatok alatt „előhúzza” magából

a régebbi tananyagot. Minden tantárgy-

ból egységesen kitűnő a tudása és kiug-

róan magas pontszámú felvételi ered-

ményt ért el. Néha nem is értem, a szigo-

rú edzésterv mellett hogy tudja megírni a

házi feladatait, felkészülni a következő

napokra. Minden nap 6-7-ig az uszodá-

ban edz, ezután jön iskolába, de még so-

sem késett el. Délután kis alvás és tanu-

lás után rohan a következő edzésre. 

– Hogy viszonyulnak az osztálytársak

Péter sikeréhez? 

– Sosem tapasztaltam irigységet. Pé-

ter ugyanolyan maradt, mint volt, nem

szállt el a sikerektől. Csapatjátékoknál

versengnek érte, gyakran képviseli az

osztályt különböző versenyeken is. A ke-

rületi helyesírási versenyen II., a földrajz

vetélkedőn pedig III. helyezést ért el.

Péter sikere jelentős mértékben az édes-

apa, Rajszki László egykori öttusázó si-

kere is, aki tudatosan építi fia sportélet-

ét, egészséges becsvágyát, a többiekhez

fűződő viszonyát, pályaválasztását. 

– Édesapád hatására, sikerei miatt

választottad az öttusát? – kérdeztük a

díjazottat.

– Egyrészt igen. Másrészt azért is,

mert az öttusa nagyon változatos sport-

ág, hiszen öt izgalmas elemből épül fel. A

korom miatt még csak kéttusázom, egy-

előre úszásban és futásban versenyzem,

de már a lövészetet is gyakorlom. Re-

mélhetőleg hamarosan a vívást és a lo-

vaglást is el tudom kezdeni.

– 14 éves vagy, és már szép sikerek

állnak mögötted. Mikor kezdted el az ak-

tív sportolást?  

– 8-9 éves koromban rendszeresen

megtettük édesapámmal a margitszige-

ti futókört. Az elejétől fogva nagyon

tudtam futni, a versenyeken az időseb-

beket is megelőztem. Úszni is elkezd-

tem, bár kezdetben nem túl jól, és ez a

kéttusa eredményeimet is lerontotta. Az

első versenyemen 27. lettem az 50 in-

dulóból. Szorgalommal és gyakorlással

szerencsére hamar fejlődni kezdtem. 10

éves koromban az országos versenyeken

már a 11., utána a 6., később már a 4.

helyen végeztem. Szerencsére 2005-

ben már az én nyakamba is érem került,

2006-ban és 2007-ben pedig az aranyat

vihettem haza a korosztályom országos

versenyén.  

– A sikerekhez nemcsak szorgalom és

tehetség kell, hanem jó edzők is.

– Fáthné Fekete Mónika az úszó-

edzőm, Fekete Gábor pedig a futásban és

a lövészetben segít. Nemrég vezették be

a kombinált versenyszámot – amit mi

csak „kombájnnak” hívunk –, azaz a futás

és a lövészet összekapcsolását. Igaz,

nem könnyű, a lövészethez nyugodt kéz,

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2009.  június  19.
SportSport 

Az újpesti Bajza József Általános Iskola 8/a. osztályos tanulója, az UTE

ifjú versenyzője, Rajszki Péter lett idén a „Magyar Köztársaság jó tanu-

lója – jó sportolója” pályázat egyik díjazottja. A megtisztelő cím valóban

megérdemelt volt, hiszen Péter kitűnő tanulmányi eredménye mellett

jelentős sikereket ér el a sport világában is. A vakáció kitörése előtt –

amit az ifjú tehetség biztosan nemcsak pihenéssel tölt el – osztályter-

mében beszélgettünk vele és osztályfőnökével, Kerepesi Andreával.

UTE-hírek
USZODÁT NEVEZTEK EL AZ EGYKORI UTE-S VÍZILABDÁZÓRÓL

Hódmezővásárhely önkormányzata a város fedett sportuszodáját június 6-án, a

Városi Egészség és Sportnap keretén belül Gyarmati Dezsőről, az UTE egykori

pólósáról, az Olimpiai- és Európa-bajnok vízilabdázóról, szakedzőről nevezte

el. A Nemzet Sportolója több szállal kötődik Hódmezővásárhelyhez, többek közt

feleségének, Bara Margit színésznőnek köszönhetően. A közgyűlés döntése

szerint a városi strandfürdő pedig a néhány éve elhunyt testnevelő tanár, Török

Sándor nevét viseli majd. 

SKÓT EDZŐ AZ ÚJPEST ÉLÉN

Megszületett a szóbeli megállapodás a Celtic Glasgow sikeres tartalékcsapatának

edzője, Willie McStay leszerződtetéséről. Joe Böröcz, a nemzetközi ügyekért felelős

ügyvezető igazgató Skóciában tárgyalt a szakemberrel. Willie McStay lapunk meg-

jelenésekor érkezik Magyarországra, hogy személyesen is találkozzon az újpesti já-

tékosokkal, s ekkor már akár a hivatalos szerződést is aláírhatja az Újpest FC-vel.

ÚJRA NYIT A JÉGCSARNOK!

Június 19-én 10 órától a Megyeri úti létesítmény ismét megnyitja kapuit. Őze

István, az UTE klubigazgatója, illetve Török Ottó, a NUSI főigazgatója megálla-

podott a Jégcsarnok kérdéseiben, bár egyelőre csak szóbeli egyezség keretén

belül. Mindkét fél a megoldásra törekedett, így az UTE hasonló kondíciókkal

használhatja a csarnokot, mint bezárása előtt.  

türelem, és persze gyorsaság kell, ezt

közvetlenül futás után nehéz megvalósí-

tani, de szeretem ezt a számot. Ráadásul

nemcsak nekem, hanem mindenkinek

ugyanannyira nehéz lesz, így nem is ag-

gódom az eredmények miatt. 

– Csapatban is szép eredményeket ér-

tél már el.

– Egy korosztályon belül három spor-

toló vehet részt a csapatversenyen, ezért

ez nem olyan gyakori felállás, mint az

egyéni verseny. A szintén UTE-s Simon

Bencével eddig még mindig ezüstöt sze-

reztünk. 

– Húgod is öttusázik. Édesanyád hogy

segíti a felkészüléseteket?

– Nagyon finomakat főz… A viccet fél-

retéve, mindenben támogat minket. Elkí-

sér bennünket a versenyekre, fotókat, vi-

deót készít rólunk, lelkileg is mindig szá-

míthatunk rá. Időközben édesapám is új-

ra sportolni kezdett, a nemzetközi szinten

működő „old boy” öttusa versenyeken

indul. Örültem, hogy visszatért a sport-

ághoz, büszke vagyok az eredményeire. 

– Most vagy 8. osztályos. Merre to-

vább? 

– A Berzeviczy Gergely Közgazdasági

Szakközépiskolába fogok járni. A közgaz-

daságtan jelenleg jobban érdekel, mint

bármely más tantárgy, főleg azért, mert

még sosem kóstoltam bele, nem értem

igazán, ezért kihívásnak érzem, hogy

megtanuljam. Az iskola mellett ráadásul

lehetőségem marad az öttusa folytatásá-

ra. A tanulásban nagyon szerencsés va-

gyok, mivel az órai előadások figyelésé-

vel is tudok tanulni. Szeptembertől való-

színűleg nehezebb lesz, hiszen középis-

kolába fogok járni, de remélem, a köny-

nyentanulás megmarad.

– Testnevelés tagozatos iskola szóba se

jött? 

– Nem, mivel a tanulás ugyanolyan

fontos számomra, mint a sport, mindkét

területen fejlődni szeretnék. Ilyen tago-

zaton talán nem fordítanak annyi energi-

át a tantárgyak elsajátíttatására, mint

amennyi nekem fontos.

– Hogy szoktad kiengedni a gőzt? 

– Alvással… Vannak olyan vasárnapok,

amikor pihenhetek, akkor fél tíznél ko-

rábban nem szállok ki az ágyból. Nagyon

szeretek olvasni, csak nincs elég időm rá,

szoktam néha számítógépezni is, de ezt is

csak röviden, általában az iskola és az

edzések közti fél-egy órában. Ha vidéki

versenyen vagyunk, belefér akár egy rö-

videbb városnézés, vagy focizás. 

– Mi motivál abban, hogy nap mint nap

korán ébredj, edzésre járj, és emellett ki-

tűnő eredménnyel végezd el az iskolát? 

– Egyrészt a sikerek, az egyre jobb

eredményeim motiválnak, de szeretem is

az öttusát, e nélkül biztosan nem bírnám

ezt a tempót. Tudom, hogy van valami

előttem. Csak sejtem, hogy mi az, még

nem körvonalazódott teljesen, de érzem,

hogy vannak lehetőségeim, amiket ki

kell használnom. Ha tíz év múlva talál-

kozunk, remélem, valamilyen bajnoki

cím tulajdonosa leszek már, persze legin-

kább az olimpiai érem vonz, reálisnak az

EB-címet gondolom. Azt is remélem,

hogy a tanulásomban is folyamatosan

fejlődni tudok, egészen önmagam maxi-

mumáig. A kettő dolog, sport és tudás

számomra csak együtt értékes. – P. K. 

Géniusz a sportban,
géniusz a tanulásban 
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– Nincs az az épület, amely, több mint

száz éves múltja miatt is, ne szorulna ap-

róbb-nagyobb felújításra, renoválásra.

Milyen munkálatokat szeretnének elvé-

geztetni és milyen összegre számítanak

az önkormányzat költségvetéséből? 

– Újpest önkormányzata már több éve

az egyházak támogatója. A gyermekek

nyári táboroztatásának támogatására,

épület felújításra egyaránt számtalan

példa van. Ebben az évben a korábbinál

magasabb, 30 millió forint összegű az a

keret, amellyel segítik a templomok,

plébániák épületeinek megóvását, fel-

újítását. Mivel ezek a munkálatok mű-

emlékmegóvást is céloznak, az önkor-

mányzati támogatást gesztusként is

nagyra értékeljük. Az evangélikus gyü-

lekezet is megfogalmazta céljait amikor

összeállította a benyújtandó pályázatát.

1 millió 200 ezer forint önkormányzati

támogatásra számíthatunk, amely

összeget szeretnénk még kiegészíteni

egy újabb pályázati forrásból. Mivel a

templomi nyílászárók, oldalajtók, a lel-

készi hivatal ablakai jócskán túlélték már

a maguk idejét. Ráadásul a tél a tetőn

okozott károkat, a kisebb beázás is orvo-

solandó. Az önkormányzat segítségen

túlmenően a Gazdasági Minisztérium

energiatakarékossági programjától is

remélünk – pályázatunk nyomán – tá-

mogatást. Kedvező elbírálás esetén 1,5-

2 millió forinttal nézhetünk a munkála-

tok elébe, amelyeket a nyárra időzíte-

nénk, hogy testvéreinkkel együtt az őszt

már csukott, hőszigetelt kapuval, ablak-

kal várhassuk. 

– Ha nem lenne önkormányzati, mi-

nisztériumi támogatás, mire jutnának?

– Minden forint számít, esetünkben is

érvényes a mondás, mely szerint sok ki-

csi sokra megy. Nem dúskálunk az anya-

gi javakban. Bevételeink számba vételé-

nél a legnagyobb összeget a hívek ado-

mányai jelentik, amelyet személy szerint

én is nagyra értékelek. Az ily módon be-

folyó összeg a hivatal és a lelkészi szol-

gálat fenntartására elegendő, a műkö-

dést szolgálja. Karbantartásra azonban

már nem elégséges. Reménykedünk

ugyan nagyobb adományokban, de erre

utoljára tíz éve volt példa. A fejleszté-

sekhez a pályázatok által megteremthe-

tő plusz forrásokra van szükség. Ismert,

hogy a gazdasági háttérbázis a régmúlt-

ban megvolt az egyházak életében, a vi-

déki egyházak földhasználatból adódó

bevételt, a városiak ingatlan bázisukat

tudhatták magukénak. A kárpótlás során

a hitéletet szolgáló épületeket vissza-

kapták ugyan az egyházak, a gazdasági

holdudvar kialakítása nemcsak nálunk

várat magára. Ott, ahol ez már megvaló-

sult, látványos fejlődésnek vagyunk, le-

hetünk tanúi, látható, hogy az egyházak

olyan állami, vagy civil feladatokban is

partnerek lehetnek, mint például a bete-

gek, avagy a hajléktanok gondozása. Mi

még nem tartunk itt. 

– Említette, nagy az evangélikus

templom hívó ereje.

– Az idősebb és a fiatal korosztály

egyaránt a lelki közösség alkotója. Az

idősek őrzik a tradíciókat, ezt kinyilvá-

nítják az istentiszteleten is, értik, beszé-

lik a régi nyelvet. A fiatalokat másként

kell megszólítanunk, más formanyelvet

igényelnek. Ezért tartunk külön isten-

tiszteletet mindkét korosztálynak, de a

vasárnapi istentiszteletre minden kor-

osztály együtt érkezik. 

– Hányan tagjai Újpesten a lelki kö-

zösségnek? 

– A legutóbbi népszámláláskor Új-

pesten kétezren vallották magukat

evangélikus hitűnek, hatszázan vannak

a lelkészi hivatal nyilvántartásában, ta-

pasztalatom szerint az aktív közösséget

jelentő háromszáz hittestvérből 70-80

résztvevő rendszeresen látogatja az is-

tentiszteletet, rendezvényeinket. Egyre

inkább tapasztalom, hogy a középgene-

ráció számára is fontos templomunk és

Újpest. Megható, amikor az Újpestről

elszármazottak kopogtatnak be hoz-

zánk, és elmondják, számukra ez a

templom jelenti a városrészt. Az érzelmi

kötődésre példa a hittanoktatás is,

amelyet a parókián oldunk meg. Ta-

pasztalom, hogy az érzelmi nevelésre , a

hitéleti intelligencia fejlesztésére a fia-

tal szülők képesek áldozni, öt hittan-

órás csoportunkban több mint harminc

kisgyermek érdeklődésére számítha-

tunk. Közelünkben van a katolikus, és a

református általános iskola, az utóbbi

intézmény tanulói templomunkban

tartják a reggeli áhítatot. 

– Ön nyolc éve érkezett Újpestre. Ho-

gyan érzi itt magát? 

– Köszönöm, nagyon jól. Befogadtak a

testvérek. A lelkészi munka szerencsére

nem olyan, hogy a karosszékben ülve

megvalósítható lenne. Új tervek, kihívá-

sok egyaránt foglalkoztatnak a közössé-

gi élet és a hitélet területén egyaránt.

Nagy áldás, hogy az újpesti plébános és

lelkész urakkal jó a kapcsolatunk, ha-

vonta találkozunk. Ezek a találkozások

lelki beszélgetésre és feladat megbe-

szélésre egyaránt alkalmasak. Így fog-

tunk hozzá például a Biblia évének új-

pesti eseményeinek megszervezésébe.

Szívünknek kedves közösségre leltünk,

mi, evangélikusok, a káposztásmegyeri

Szentháromság Plébániatemplomban,

ahol a teljes testvéri szeretet megnyilvá-

nulásaként havonta kétszer evangélikus

istentiszteletet tartunk. Így nemcsak Új-

pest szívében vagyunk megtalálhatók. 

– B. K.

Solymár Péter, az újpesti evangélikus gyülekezet lelkésze úgy fogal-

maz: méretét tekintve nemcsak a tízemeletes házak között tűnik ki-

csinynek, hanem újpesti összehasonlításban is a második legkisebb

templomépület az övék. A Lebstück Mária utcai templom egyúttal Újpest

legrégebbi templomépülete is, amely eredetileg megalkotott   formájá-

ban tárul elénk. A hívó szó ereje azonban túlnő a falakon: elszármazott

újpestiek és a helyiek egyaránt azt a lelki közösséget alkotják, amely-

nek – nagynevű elődök nyomdokaiba lépve – nyolcadik esztendeje

Solymár Péter lelkész a vezetője. A templomépületről és a hitéletről be-

szélgettünk annak kapcsán, hogy az önkormányzat ebben az évben 30

millió forintot szán az egyházak felújítási terveinek támogatására.

Sok kicsi sokra megy…

ITT SZÜLETTEK
Két napos találkozóra várta az elmúlt hét

végén a Szentháromság Plébánia mindazo-

kat akik együtt kívánták megünnepelni a

húsz évvel ezelőtti megalapítást, amely

jócskán megelőzte a templom alapkőleté-

telét. A káposztásmegyeri katolikus közös-

ség két napon át emlékezett arra, hogy a

szeretet milyen mozgatóerő volt és maradt

napjainkban is, és hogy a két évtized alatt

a Plébánia híveinek száma több mint tíz-

szeresére nőtt. A programokból természe-

tesen a gyermekek sem maradtak ki: rajz-

és fotókiállítással szemléltették, hogy eb-

be a közösségbe születtek. 

HitéletHitélet
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KeresztrejtvényKeresztrejtvény

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2009. június 29-ig. Levélcímünk: Újpesti  Napló szer-

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

két személy részére belépőt sorsolunk ki a káposztásmegyeri Ice Centerbe. A szerencsés nyertesek: Bukszár Gyuláné, Lendvay Vilmos Géza és Neményi Lajosné. A nyeremény átvételéről postán küldünk értesítést.   

Keresztrejtvény

2009.  június  19.

FIGYELEM! 2009.06.08-tól a lakossági apróhirdetés

felvétele az Újpesti Média Kht. szerkesztőségében

történik (Ady Endre Művelődési Központ, Tavasz u. 4,

I. emelet). 

Információ: 06/20 971-8848

Hirdetésfelvétel: hétfőn: 10-17 óráig, csütörtökön

9-16 óráig, pénteken 9-12 óráig. Az apróhirdetés dí-

ja bruttó 1000 Ft/25 szó/megjelenés.

Hirdetését e-mailen is feladhatja: unhirdetes@

gmail.com (ebben az esetben kérjük, szíveskedjenek

a kért megjelenési dátumokat, nevüket és postací-

müket is megírni). A szerkesztőség

HIRDETÉS
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