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ÚJPESTI NAPLÓ

VIRÁGSZÕNYEG
Az úrnapi körmenet alkalmából
gyönyörû virágszõnyeget készítet-
tek az Újpest Kertvárosi Szent Ist-
ván Plébánia templom gyülekeze-
tének asszonyai. 2. oldal

GYERMEKNAP A PIACON
Édességgel, süteménnyel, gyümöl-
csökkel, szörppel és rengeteg mu-
latsággal köszöntötte idén a gyer-
meknapot az Újpesti Piac. 

2. oldal

DÍJZÁPOR ÚJPESTEN
A gyermeknap és a pedagógus-
nap alkalmából hat felnõtt és hu-
szonhárom diák részesülhetett
különbözõ elismerésekben az új-
pesti Városházán. 6–9. oldal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újpest önkormányzata bérbeadja
számos, nem lakás céljáró szolgáló
helyiségét. A feltételekrõl és a
pontos részletekrõl lapunkból tá-
jékozódhatnak. 10. oldal

Sosem látott tömeg a megnyitón – 3–5. oldal
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Sztárfellépõk
az új Fõtéren
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int azt Katona József, a szakmai munka-
közösség vezetõje elmondta, több díjat
is kiosztanak a kiállított mûvek készítõi

között. Elsõként a Szalay Lajos-díjat, melyet az is-
kola volt tanárának emlékére családja alapított. A
díjazottat a szakmai munkaközösség szavazza
meg minden évben. A Vizer-díj újabb alapítású
szakmai elismerés, melyet a kiállítás megnyitóján
személyesen adott át Vizer József az általa leg-
jobbnak tartott bútor készítõjének. Idén Gulydi
Gábornak jutott balluszteres lábú asztaláért. A ki-
állítás zárásaként pedig a közönségdíjat fogják át-

adni a látogatók szavaza-
tai alapján. A legjobb
munkák a Bútor szakvá-
sáron  és egyéb kiállításo-
kon is részt vesznek.

A most kiállított vizs-
gamunkákban – az ágy-
tól rex- és sakkasztalon
át egészen a népi faragá-

sú ládáig és nagyobbítható asztalig – észrevehetõ
már az az új irány, melyet az elmúlt években épí-
tettek be az oktatásba. A diákok ugyanis a  ha-

gyományos elméleti és gyakorlati oktatás mellett
design képzésben is részesülnek. Mivel a bútor
maga is divatcikk, ami folyamatosan változik,
ezért fontos, hogy a végzett hallgatók munkái
megfeleljenek majd a kor igényeinek.

A végzõs technikusok vizsgaremekein kívül az
idén indult bútormûves osztály, valamint az in-
tarzia és fafaragó szakkörök hallgatóinak évközi
munkáiból is láthatnak ízelítõt az érdeklõdõk.

A kiállítás június 1-jétõl június 25-ig, 9 és 18 óra
között tekinthetõ meg az intézmény aulájában,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel várnak. – K. J.

A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzõs bútoripari technikusai komp-
lex szakmai tudásukról adnak számot a nemrég megnyílt hagyományos
évvégi bútorkiállításon. A tanulók, egyéni ötleteik alapján elkészített vizsga-
munkáinak mûszaki dokumentációjának elbírálása után – decembertõl má-
jusig –, a gyakorlati órák keretében készítették el vizsgaremeküket.

Bútorkiállítás a Kozmában

M

Virágszõnyeg úrnapjára
Nem mindennapi ékesség fogadta június 6-án a
vasárnapi misére érkezõket az Újpest Kertváro-
si Szent István Plébánia templom lépcsõjénél.
Az úrnapi körmenet alkalmából virágszõnyeget
készítettek – hagyományteremtéstõl indíttatva
– az asszonyok. Az ötletadó Monori Józsefné,
Marika, sok ismerõst, barátot megnyert a terv-
nek, annál is inkább, mert az elmúlt években
volt már hasonló kezdeményezésük. Tapaszta-
lok birtokában valósították meg tervüket. 

– Nagyon sajnáltam, hogy tavaly egy hirtelen jött
betegség meghiúsította a megvalósítást, nem tud-
tam felvállalni a szervezést. De elhatároztam, hogy
az idén bepótolom a mulasztást – mondja Monori
Józsefné. – Szokás Magyarországon, hogy az úrnapi
körmenetet sok virágdísz ékesíti, ebben már a ter-
mészet is besegít. A tavasz vége, a koranyár teljes vi-
rágdíszbe öltözteti a természetet, ezért lehetséges,
hogy az úrnapi körmenet Magyarországon össze-
forrt a virágszõnyegek, a virágokkal díszített oltárok
képével. Arra gondoltuk: úgy, ahogyan a kisebb fal-
vak, városok lakói teszik, a Kertvárosi Plébánia
templomhoz tartozó, több évtizede együtt munkál-
kodó, összetartozó közösség is erõsödjön hitben és
tevékenységében egyaránt, például a virágszõnyeg
elkészítésével. 

– Hogyan és hányan láttak hozzá a virágszõnyeg
elkészítésének? 

– Felajánlásunkat a templomnak tettük, s akik
hallottak róla, azonnal mellénk álltak. A virágszõ-
nyegünkhöz elõször az alapanyagról kellett gondos-
kodnunk, több száz virágot kellett beszereznünk,
majd szirmára tépnünk. Lovász Judit, a Karitasz ve-
zetõje, valamint Pásztor Ibolya, Ludányi Éva volt se-
gítségemre. Végigjártuk a Megyeri temetõ virágosa-
it, akik közül többen azonnal felajánlották, hogy ad-
nak ajándékként virágot. Mi pedig egész héten gyûj-
töttük, majd hûvös helyen tároltuk az alapanyagot.
A készletet kiegészítettük a nagybani virágpiacon
megvásárolt virágokkal, így szombaton este szirmuk-
ra bontottuk a virágokat, majd vasárnap reggel 5
órakor már a templom elõtt szorgoskodtunk, hogy
az elõre eltervezett motívumot kirakhassuk. Fél 8-ra
készen is lettünk. A kertvárosi családok pedig az úr-
napi körment négy oltárát díszítették fel virággal. 

– Mit ábrázolt a virágszõnyeg és mekkora lett?
– A virágszõnyeg keresztet mintázott, körülbelül

nyolc méter hosszan és négy méter szélességben. A
kereszt közepén az oltáriszentséget jelenítettük
meg, ehhez csupa-csupa rózsaszirmot használtunk,
a  kehelyhez sárga, az ostyához fehér virágot. A tel-
jes motívumot nemzeti színû zászló és muskátli sze-
gélyezte, foglalta keretbe. Gyönyörû idõ köszöntött
ránk aznap, de mi mindenre készültünk, és mûfû
alap biztosította, hogy a szirmokat ne fújja el a szél.

– Hogyan fogadták a misére igyekvõk a virágszõ-
nyeget?

– Óriási volt a meglepetés, nem számítottak rá.
Örömmel vegyültünk el a misére érkezõk körében,
bevallom: jólesett a dicséret. Sok családi fotóra rá-
került a virágszõnyeg. Mivel bennünket is foglal-
koztat azoknak a sorsa, akik hetek óta az árvízzel
küzdenek és otthonaikat mentik, a virágszõnyeggel
nemcsak az úrnapi körmenetet köszöntöttük, , ha-
nem az otthon nélkül maradók hitbéli támogatá-
sát, erõsödését is reméltük. – B. K.

Gyereknap a piacon
Június 5-én immár 3. alkalommal rendezte meg
az Újpesti Piac hagyományos gyereknapját. Kiss
József Csaba és Skirka Péter piacfelügyelõkkel
beszéltünk az eseményrõl.

– Kifejezetten a gyermekek számára évente két-
szer szervezünk programokat, gyereknapon és Mi-
kuláskor. Ez utóbbira minden évben egy bohócot
hívunk meg, aki egész délelõtt szórakoztatja a gyer-
mekeket különféle mûsorokkal. Idén a lufi fújás, és
lufi hajtogatás volt a legnépszerûbb nemcsak a fia-
talabb, hanem az idõsebb generációk számára is.

A kereskedõk édességgel, süteménnyel, gyü-
mölccsel és szörppel járultak hozzá a nap sikeres-
ségéhez. Ezen kívül minden gyerek kapott egy
bónt, amiért cserébe lángost kaptak.

– Szerencsére a programok egyre sikeresebbek,
és a vásárlóközönség is igényli õket. Ezért a havon-
ta, másfél havonta szervezünk rendezvényeket az
érdeklõdõk számára, így népszerûsítve a piacot,
ahol egy egyre szélesebb réteg találja meg igényeit. 

Sok segítséget kapnak a kereskedõktõl, akik egy-
re lelkesebben vesznek részt ezeken az eseménye-
ken, illetve az önkormányzattól. A képviselõtestü-
let tagjai gyakran megtisztelik jelenlétükkel ezeket
a programokat. Valamint hálásak az újságnak is,
amiért folyamatos tájékoztatást nyújtanak rendez-
vényeikrõl. Legközelebb szeptemberben a lecsó-
fesztiválra várják az érdeklõdõket.
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r. Derce Tamás polgármester elõször ar-
ra utalt, egy város nem csak a jelenébõl,
hanem a múltjából is kell, hogy merít-

sen, építkezni tudjon. Az újpestiek õrzik és át-
örökíteni kívánják elõdeik szellemiségét, legszû-
kebb pátriánk, Újpest szeretetét. Elõdeinkhez
méltó emléket hagyunk magunk után az új fõ-
térrel, amely a városházával együtt mindig Új-
pest jelképe volt. Ma már nehéz elképzelni,
hogy ezen a területen a városháza épült fel leg-
utoljára. Újpest polgármestere köszönetet mon-
dott a tervezõknek és a lebonyolítóknak, ki-
emelve – többek között – az erre az építkezésre
az önkormányzat által létrehozott Fõtér Kft., va-
lamint dr. Trippon Norbert alpolgármester kö-
rültekintõ munkáját.

Dr. Trippon Norbert, a Fõtér-programért
felelõs alpolgármester szintén köszönetet mon-
dott a munkában résztvevõknek. Budapest egyik,
ha nem a legszebb fõterének nevezte Újpest új
ékességét, amely elsõ ütemként a Városháza, az
Egek Királynéja Fõplébánia, a Városháza és a Re-
formátus templom közötti területet, a Károlyi
szobor környezetét és az Újpesti Piac és Vásár-
csarnok egy részét formálta át. A sajtótájékozta-
tó elõadója szólt arról is: az újpestiek örömmel
fogadták az építkezést és tetszéssel nyugtázták az
elkészült fõteret – ez derült ki abból a nemrégi-
ben végzett közvélemény kutatásból, amelynek
során a megkérdezettek véleményét dolgozták
fel. Dr. Trippon Nobert utalt arra is, hogy a köz-
vélemény-kutatásból kiderült: az újpestiek nem-
csak a fõtér újjászületésének örülnek, továbbra is
várják, hogy a 3-as metró eljusson Káposztás-
megyerig. Erre a fejlesztésre – ígérte az alpolgár-
mester – már nemcsak ígéretet, garanciát is vár
majd az önkormányzat az õsszel hivatalba lépõ
leendõ fõpolgármestertõl – bármilyen pártállású
városvezetõ is legyen. – B. K.

Június 11-én az országos sajtó figyel-
mét irányította a megújult Fõtérre
dr. Derce Tamás Újpest polgármes-
tere és dr. Trippon Norbert, a Fõtér-
programért felelõs alpolgármester. 

D
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Tisztelt újpesti polgárok!
Az Új Fõtér mindannyiunk örömére és szórako-
zására újult meg. Köszönjük a sok pozitív visz-
szajelzést, azonban a negatívumok mellett sem
szeretnénk szó nélkül elmenni.

Többen jelezték, és mi is tapasztaltuk, hogy a
téren fürdõruhában, vagy pelenkában, szinte

strandtörülközõvel fürdõznek a gyerekek. Meg-
kérjük a tisztelt szülõket, annak érdekében, hogy
a Fõtér ne veszítse el eredeti rendeltetetését, ne
közfürdõnek használják a szökõkutat, és ne en-
gedjék gyermekeiket fürdõruhában „strandolni”.

Segítségüket és megértésüket elõre is na-
gyon köszönjük, és kellemes idõtöltést kívá-
nunk mindenkinek a megújult Fõtéren!

Újpest Önkormányzata

Így épült…
A  Fõtér beruházásával kapcsolatos fõbb adatok: 
– bontott anyagok elszállítása: 7150 m3

– gránit burkolat elhelyezése: 2550 m2

– la linea térkõburkolat: 5390 m2

– mészkõ burkolat: 2475 m2

– porphyr burkolat: 2260 m2

– egyéb térkõ burkolat: 950 m2

– zöld terület kialakítása: 3200 m2

Káposztásig vihetne a metró

Az új 
Fõtérrõl és 
a jövõrõl
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Kora délelõtt óriási mesekönyvvé vált a színpad a gyerekek nagy örömé-
re. A Bergengóc-Zenegóc Társulat koncertjének fõszereplõi ezúttal az
újpesti kicsik voltak. Bátrak voltak, felmerészkedtek a hatalmas színpad-
ra, és a közismert mesealakokkal is közeli kapcsolatba kerültek. Bölöni
Réka énekes mûsorvezetõ és a társulat zenével mesélt nekik. 

Fejtörõ, azaz Ki Tud Többet Újpestrõl. Tanulni sohasem késõ, kiváltkép-
pen, ha lakóhelyünkrõl kérdeznek bennünket. Pataki Zita mûsorvezetõ
olykor legalább annyira izgult, hogy a helyes választ ajándékkal jutal-
mazhassa, mint a válaszadó. 

A Balaton hûs hullámai között érezhették magukat, akik az Alma Ze-
nekarral tartottak. Az újpestiek kedvelt fellépõi ezúttal is forró hangu-
latot teremtettek. Az Alma zenekar Bartos Erika Balaton címû, a zene-
kar által megzenésített, nemrégiben megjelent CD mesekönyvébõl
„idézett” az újpesti közönségnek.

A tinilányokat most is elbûvölte SP, azaz Éder Krisztián, aki két táncos
fiúval érkezett. A rajongók végigénekelték, -csápolták a koncertet. 
A 2009-es Comet-díjat elnyerõ énekes besöpört néhány szavazatot a ra-
jongóktól az idei versenyre is, és állta az autogramkérõk rohamát. Per-
sze, neki könnyû, ha csak annyit kanyarít a papírra: SP. 

Sosem látott tömeg a megnyitón
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Lola az újpesti színpadon is bizonyította, nem véletlenül Comet-díjas
több kategóriában, az idén is esélyes az újpesti fellépés után a Viva
Comet díjátadó gálán. A színpad köré sereglett fiatalok a napsütéssel,
hõséggel is dacoltak, hogy láthassák kedvencüket.

Fenyõ Miklós nem udvariasságból mondta: számára is meglepetés volt,
hogy több ezren voltak rá kíváncsiak. A teltházas koncerteket adó
Csókkirály kitett magáért: megénekeltette a publikumot, és a zene-
számokba rejtve elmesélte, elénekelte pályafutását. A közönség nem
akarta hazaengedni, még több dalt szeretett volna hallani. Áthidaló
megoldás született: hátrahagyta táncosait, akik a CD-rõl felcsendülõ
számokra a színpadra csábították a rokizókat. A színpadon és a fõtéren
megelevenedõ utcabál a tûzijátékig szórakoztatta a közönséget.

Az ünnepélyes köszöntõvel elsõként dr. Derce Tamás polgármester lé-
pett a színpadra és minden újpestit üdvözölt – akár itt, akár a világ más
pontján él. Elmondta: a fõtérmegnyitó az újjáéledést köszönti, a meg-
újult városrészt. Azt kívánta Újpest polgármestere, hogy érezze minden-
ki jól magát, és ezért a város vezetõi mindent meg is fognak tenni. Majd
színpadra szólította dr. Trippon Norbert alpolgármestert aki, mint mon-
dotta, nagyon sokat tett nap mint nap azért, hogy ez az építkezés meg-
valósuljon.

– Elkészült végre az új Fõterünk, mely Budapest egyik legszebb fõtere
lett. Nekünk újpestieknek pedig a mi Fõterünk a legeslegszebb az egész
a kerek világon – mondta dr. Trippon Norbert alpolgármester. Az alpol-
gármester elmondta, õ nemcsak a Fõteret látja, õ már mást is lát! Látja a
keramitos parkoló helyén a füvet, a fákat, a temérdek virágot, látja az új
Virágpiacot, a felújított piacot és azt, hogy a Duna-sétány nem ér véget,
mint most, hanem egyenesen levezet bennünket a Duna partra. „Ha ezt
meg tudtuk csinálni, azt is meg tudjuk csinálni! Ez a Fõtér csak az elsõ lé-
pés! Gyerünk tovább, menjünk tovább, csináljuk tovább együtt! Ez az a
hely, ahol mi újpestiek találkozhatunk újra és újra, remélem egyre töb-
ben és egyre többször. Akár egy korsó sörre is! Remélem már ma este is!”

Sztárfellépõk az új Fõtéren



mûsorközlõk Asztalos Anna-
mária és Szabó Bence a Ka-
rinthy Frigyes ÁMK Általá-

nos Iskola 8. a osztályos tanulói vol-
tak, akik elõször Belán Beatrix okta-
tási és kulturális alpolgármestert
kérték köszöntõje megtartására. Az
alpolgármester asszony többek kö-
zött arra utalt: felnõtté vált már egy
generáció, amióta – 16 éve – elisme-
résben részesíti az önkormányzat
azokat, akik kimagasló teljesítményt
érnek el hivatásukban és tanulmá-
nyaik során. A kitüntetett tanulók
nagy száma igazolja, igazi értéket te-
remtenek, becsüljük meg, hogy eny-
nyi tehetséges gyerek van, akik tuda-
tosan egy-egy tanuló közösség pél-
damutatói, húzóerõk. Tapasztaljuk,
amennyiben a tehetség szorgalom-
mal is párosul, átsegíti a fiatalokat
minden akadályon. Az alpolgármes-
ter asszony köszöntõjében egyen-
ként méltatta azokat a felnõtteket,
akik a képviselõ-testület döntése
alapján Újpest Gyermekeiért díjban

részesültek, s bár különbözõ szakte-
rületek megjelenítõi, közös bennünk
a gyermekek szeretete. A méltatáso-
kat követve dr. Derce Tamás, Újpest
polgármestere adta át valamennyi
díjazottnak az elismerést. Elsõként
az Újpest Gyermekeiért díjak átadá-
sára került sor.

Újpest Gyermekeiért díjban része-
sült Bánfalvi Rezsõné nyugállományú
bölcsõdei dolgozó, a Labdarúgó Böl-
csõde részlegvezetõ-helyettese, aki
1977-ben kezdte hivatását a Tungs-
ram Rt. bölcsõdéjében. Munkája és
szorgalma alapján hamar bölcsõdeve-
zetõ-helyettes lett, s az a mai napig is.
Elfogadó személyiségével, nagy türe-
lemmel és odafigyeléssel segíti a testi,
szociális, vagy egyéb hátránnyal indu-
ló kisgyermekeket, mindent megtesz
azért, hogy esélyt teremtsen optimá-
lis fejlõdésükhöz. Pályakezdõ munka-
társai szívesen veszik át módszereit,
követik nevelési elveit, kiváló kapcso-
latteremtõ képességeit a családokkal
való kapcsolattartásban is jól kama-
toztatja. Két éve nyugdíjasként végzi
– fáradhatatlanul – munkáját.

Újpest Gyermekeiért díjban része-
sült Csóka János Pál pedagógusasz-
szisztens, az Újpesti Roma Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnöke, aki 16 éve

vesz részt az újpesti cigány gyerme-
kek oktatásában. Kezdettõl a roma
gyermekek fejlõdésének segítségé-
nek ügyét tekinti a kisebbségi önkor-
mányzat legfontosabb feladatának.
Nagy szerepe volt annak a kihelye-
zett tagozatnak a létrehozásában,
amely a túlkoros képzést tûzte ki cé-
lul. Fáradhatatlanul kutatta fel segí-
tõivel a csellengõ vagy alkalmi mun-
kából élõ fiatalokat, biztosított tan-
termeket a kisebbségi házban, tudta,
hogy ezeket a fiatalokat nem lehet
beültetni egy klasszikus iskolába. Fo-
lyamatosan szervezi a roma gyerme-
kek táboroztatását, elkötelezett em-
ber, aki népe jövõjéért és egyúttal a
többségi társadalomba való beillesz-
kedéséért, elfogadtatásáért sokat tesz.

Újpest Gyermekeiért díjban része-
sült Máté Barnabásné, gyermek- és
ifjúságvédelmi felelõs, aki mindig a
gyermekekkel akart foglalkozni. Ta-
nulmányait is ennek érdekében vé-
gezte: 1961-ben gyermekápolói
szakképesítést, 1980-ban tanítói,
majd 1995-ben szociálpolitikai szak-
igazgatási diplomát szerzett. Több
mint 15 éve dolgozik Újpesten, je-
lenleg a Karinthy Frigyes ÁMK-ban.
Egész életét a gyermekek ellátásá-
nak, tanításának segítésére fordítot-
ta, volt gyermekápoló kórházakban,
tanító általános iskolákban, nevelõ-
otthoni tanár, és a mai napig – már
nyugdíjasként gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelõs, aki sok szomorú sorsú
gyermek életét segítette. Támogatja
a pedagógiai munkát, és segíti a pe-
dagógusokat a gyermekek jobb
megismerésében. 

Újpest Gyermekeiért díjban része-
sül Szaitzné Gregorics Anna, az Aradi
Óvoda vezetõje, aki 15 éve az intéz-
mény vezetõje, és munkáját kiemel-
kedõ szakmai tudással, kultúráltság-

gal végzi. Szívesen vesz részt a gyer-
mekek érdekeit szem elõtt tartva új
pedagógiai módszerek kidolgozásá-
ban és bevezetésében. Így lett óvo-
dai vezetõje az ELTE kísérleti cso-
portjának, amely a tanulási zavarok
megelõzését tûzte ki célul. Ebben a
témakörben számos bemutatót, elõ-
adást tartott szinte az egész ország-
ban. Aktív szerepet vállalt a fejlesztõ
pedagógusképzésben, tapasztalatai-
ról publikációkat, könyvet, feladat-
gyûjteményt jelentetett meg. Gyer-
mekközpontúsága, toleranciája kö-
vetendõ példa minden óvodapeda-
gógus számára. 

Újpest Gyermekeiért díjban része-
sült Zempléniné Kertész Zsuzsa, a
Könyves Kálmán Gimnázium nyugál-
lományú tanára, aki 23 éve tanít az is-
kolában. Kiváló szakmai felkészültsé-
gét bizonyítja, hogy tanítványai rend-
re eredményesen szerepelnek az
érettségi és felvételi vizsgákon. Sokan
közülük éppen az õ példája nyomán
választottak matematikusi, termé-
szettudományi vagy mûszaki pályát.
Tudását, felkészültségét pedagógus
társai is elismerik, közmegelégedésre
volt évekig munkaközösség-vezetõ.
Szívesen vesz részt a szabadidõs prog-
ramok szervezésében, résztvevõje a
nagy fizikai állóképességet is igénylõ
nyári biciklis vándortáboroknak. Sze-
nior országos úszóbajnok, az iskola
zenekarának alapítója.

Újpest Gyermekeiért díjban része-
sültek a Babits Mihály Gimnázium
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A gyermeknap és pedagógusnap apropóján

Díjátadás 
a városházán
Hat felnõtt és huszonhárom diák részesült ebben az év-
ben az újpesti önkormányzat által alapított kitüntetések-
ben, az Újpest Gyermekeiért díjban, és az Újpest Kiváló
Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója, valamint a Ki-
váló Diákközösségi Munkáért odaítélendõ elismerések-
ben. A kitüntetések átadására hagyományosan a gyer-
meknap és a pedagógusnap apropóján került sor, ezúttal
június 4-én a városháza dísztermében. 
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Belán Beatrix
alpolgármester
asszony
köszöntötte 
a díjazottakat



7 Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  I V .  É V F O L Y A M ,  2 3 .  S Z Á M ,  2010. június 15. E l i s m e r é s  

diákszínjátszói és felkészítõi, a
Dzsungel könyve elõadás létrehozói,
akik nevében a díjat Marton Sándor
tanár és Knotz Anikó egykori diák
vette át.

2006 tavaszán olyan öntevékeny
közösség jött létre, amely nemcsak a
benne résztvevõ diákoknak és fel-
nõtteknek jelent sokat. Felkészítõk
és diákok szabadidejük jelentõs ré-
szét áldozták fel az elõadás sikeréért,
a legapróbb részletekig mindent
együtt csináltak, legyen az díszlet,
koreográfia, vagy maga a kvitelezés.
2008 szeptemberében adták elõ elõ-
ször a színdarabot. A bemutatót
még hat elõadás követte, 1500 nézõ
elõtt. Közkívánatra 2009 szeptembe-
rében ismét eljátszották szabadtéri
elõadásként. A nézõk elismeréssel
szóltak az elõadás színvonaláról, a
diákok teljesítményérõl.

Az ünnepség a diákoknak odaítélt
kitüntetések átadásával folytató-
dott. 

Újpest Kiváló Tanulója díjban ré-
szesült Bolya Ádám, a Megyeri Úti
Általános Iskola 6. b. osztályos diák-
ja, aki a természettudományi és hu-
mán tantárgyakból egyaránt kima-
gaslóan teljesít. Informatikai tanul-
mányi versenyen elsõ helyezést ért el
kerületi és fõvárosi szinten. Szívesen
vesz részt az iskolai szabadidõs prog-
ramokon, segíti a közösségi élet szer-
vezését. Magaviselete, szorgalma és a
feladatokhoz való hozzáállása köve-
tendõ társai számára.

Újpest Kiváló Tanulója díjban ré-
szesült Lázár Veronika, a Könyves
Kálmán Gimnázium 12. c osztályos
tanulója, aki nemcsak kiváló tanul-
mányi eredménye, hanem emberi
magatartása, az általa képviselt érté-
kek szerinti viselkedése is minta di-
áktársainál. Számos szaktanári dicsé-

retben részesült, angol nyelvbõl fel-
sõfokú nyelvvizsgát szerzett. Hat éve
tanul zongorázni, szabadidejében
társastánc-tanfolyamra jár és fellépé-
seken szerepel sikerrel. 

Újpest Kiváló Tanulója díjban ré-
szesült Marton Tamás, a Babits Mi-
hály Gimnázium 12. b osztályos ta-
nulója, akinek érdeklõdése és tehet-
sége a matematika és a természettu-
dományos tantárgyak iránt korán
megmutatkozott. Kisiskolásként is
számos matematika-versenyen ju-
tott országos döntõbe. Az eredmé-
nyes szereplés a középiskolában is
folytatódott, a matematika kiegé-
szült a fizika-versenyeken való rész-
vétellel is. Az országos Arany Dániel
matematika-verseny elsõ helyezettje,
a fõvárosi Gordiusz matematikai ver-
senyen évek óta az 1. helyen végez.
Sokoldalú diák. Iskolája énekkarának
meghatározó tagja volt hét éven ke-
resztül. Társai szeretik, tisztelik, hat
évig a diákönkormányzatban képvi-
selte õket. Jelenleg a programok
szervezéséért felelõs ügyvivõje az is-
kolai diákbizottságnak. Az iskolai tá-
borok szervezésében is állandó segí-
tõje a tanároknak. A tanulás és a kö-
zösségi munka mellet a sportra is
szán idõt. Jelenleg versenyszerûen
röplabdázik.

Újpest Kiváló Tanulója elismerésben
részesült Ruszki Bálint, a Károlyi Ist-
ván 12 Évfolyamos Gimnázium 8. c
osztályos diákja, kilencszer indult or-
szágos számítástechnikai versenyen,

ebbõl háromszor végzett az elsõ 10
helyezett között. Számos fõvárosi és
kerületi informatikai versenyen lett
elsõ helyezett. Rendszeresen vesz
részt az iskolai versenyek fordulóin,
nagy precizitással készül fel mind az
egyéni, mind a csapatversenyekre.
Az iskolai pályázatok aktív résztve-
võje. Problémamegoldó képessége,
szóbeli és írásbeli kommunikációs
készsége kiemelkedõ. 

Újpest Kiváló Tanulója elismerés-
ben részesült Sári Péter, a Homoktö-
vis Általános Iskola 8. a osztályos ta-
nulója, aki kitûnõ tanulmányi ered-
ményû, és a reálterületen különösen
eredményes, tájékozott. Iskolai ta-
nulmányai alatt egyenletesen kima-
gasló teljesítményt nyújtott a külön-
bözõ tantárgyak esetében, amiért a
tanévzárókon kitûnõ tanulmányi
eredményéért méltán kiérdemelte a
tantestület dicséretét. A kerületi és
területi tantárgyi- és sportversenye-
ken kiváló helyezéseket ért el, ezzel is
öregbítve az iskola hírnevét. Tevéke-
nyen vett részt az „ÖKO-iskola” cím
elnyeréséért szervezett éves progra-
mok elõkészítésében, azok megvaló-
sításában.

Újpest Kiváló Tanulója díjban ré-
szesült Szepesi Nóra, az Angol Tago-
zatos Általános Iskola 8. b osztályos
tanulója, akinek kedvenc tantárgya a
matematika, a magyar, a történelem
és az angol nyelv. A Bolyai anyanyel-
vi versenyek sikeres szereplõje. Há-
romszor jutott be az országos Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny döntõjé-
be, amit 2010-ben meg is nyert tár-
saival együtt. Tanulmányai során
eredménye végig kitûnõ volt. Min-
den tanév végén általános tantestü-
leti dicséretben részesült, legutóbb
13 tantárgyból 11-ben kapott kitû-
nõ minõsítést. Idén a Kazinczy Szép

Magyar Beszéd verseny dunántúli
döntõjén a Kazinczy-jelvény arany
fokozatát érdemelte ki. 

A tanulás mellett a zenélésre is jut
ideje. 6 éve zenél az Erkel Gyula Új-
pesti Zeneiskolában. Ezzel párhuza-
mosan tíz éve balettozik az újpesti
Ékszer Balett Táncegyüttesben is.

Újpest Kiváló Tanu-
lója díjban részesült
Szõke Márton, a Ba-
bits Mihály Gimnázi-
um 7. a osztályos ta-
nulója, aki különösen

tehetséges és kiemelkedõen teljesít
matematikából. Tanév végén több
tantárgyból is kapott tantárgyi di-
cséretet, illetve tantestületi dicséret-
ben is részesült. A matematika-szak-
kör meghatározó tagja.

Hatszor végzett az elsõ tízben or-
szágos szintû versenyeken, ebbõl egy
alkalommal a dobogó legfelsõ fokára
állhatott. Fõvárosi szintû matemati-
ka versenyeken évek óta a legjobb-
nak bizonyul egyénileg, illetve csa-
patban is. Segítõkészsége az iskolai
élet minden területén megnyilvánul. 

Újpest Kiváló Tanulója díjban ré-
szesült Szûcs Cintia Lia, a Német Ta-
gozatos Általános Iskola 8. a osztá-
lyos tanulója, aki 8 éven át kitûnõ
eredménnyel zárta a tanéveket,
többször kapott iskolai emlékérmet.
Humán és reál tantárgyakban szá-
mos versenyeredménnyel büszkél-
kedhet, de a kerületi vers- és próza-
mondó versenyen is eredményesen
szerepelt anyanyelvén és német
nyelven egyaránt. Az iskola kosárlab-
dacsapatának tagja, osztályának ve-
zetõ egyénisége.

Újpest Kiváló Tanulója elismerés-
ben részesült Tóth Zsófia, az Angol
Tagozatos Általános Iskola 8. b osz-
tályos tanulója, akinek a humán és a
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természettudományos tantárgyak
iránti kiváló érzéke korán megmu-
tatkozott. Tanulmányi eredménye
minden évben kitûnõ vagy jeles volt.
Bizonyítványában számos tantárgyi
dicséret szerepel, legutóbb 13 tan-
tárgyból 12-bõl kapott kitûnõ minõ-
sítést. A tanulmányi versenyek aktív
részese. Kimagasló eredményeket ért
el matematikából, magyarból és an-
gol nyelvbõl. A Bolyai magyar- és a
Bolyai matematika-versenyeken
rendszeresen és sikeresen képviseli
iskoláját és a kerületet. Különbözõ
kerületi és fõvárosi szintû versenye-
ken ötször végzett az elsõ helyen
egyéniben és csapatban egyaránt.
Idén a Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny országos döntõjén 1. helyezést
ért el a csapattal. Sportol, kosárlab-
dázásban és a röplabdázásban is te-
hetséges. 

Újpest Kiváló Di-
áksportolója kitünte-
tésben részesült Du-
dás Miklós, az An-
gyalföldi Vízisport
Egyesület kajakozója,

a Bródy Imre Oktatási Központ 12. b
osztályos tanulója, akinek a szakmai
vélemények szerint komoly esélye
van arra, hogy idõvel váltsa a jelen-
legi felnõtt klasszis versenyzõinket,
olimpikonjainkat, világbajnokainkat.
2009-ben elnyerte az év ifjúsági férfi
kajakosa címet. Sporteredményei az
elmúlt egy évben: kétszeres ifjúsági
világbajnok 500 méteren, egyéniben
és a négyes csapatversenyben szin-
tén 500 méteren, ezüstérmes ifjúsá-
gi világbajnok egyéniben, 1000 mé-
teren. A regattaversenyek többszö-
rös bajnoka, Cipruson aranyérmet
szerzett egyéniben 500 és 1000 mé-
teren és 4-esben 500 méteren. Az If-
júsági Olimpiák gyõztes versenyzõje
egyéniben 500 méteren, K2-ben
1000 méteren és K4-ben is 1000 mé-
teren.

Újpest Kiváló Diáksportolója ki-
tüntetésben részesült Fodor Zsófia,
az Újpesti Torna Egylet atlétája, a
Bajza József Általános Iskola 8. c osz-
tályos diákja, aki kitûnõ tanuló, te-

hetséges, szorgalmas, nagyon jó kö-
zösségi ember, akinek legfõbb célja a
2011-es Ifjúsági Atlétikai Világbaj-
nokságon való részvétel. Sportered-
ményei: dortmundi fedettpályás
gyermek és serdülõ versenyen ma-
gasugrásban aranyérem, súlylökés-
ben bronzérem. Magasugrásban or-
szágos bajnok a serdülõ kategóriá-
ban. A 2010-es év fedettpályás ser-
dülõ országos bajnokság aranyérme-
se magasugrásban.

Újpest Kiváló Diáksportolója elis-
merésben részesült Köllõ Roland, a
Budapesti Sztárok Sportegyesület
jégkorongozója, a Szûcs Sándor Ál-
talános Iskola 7. a osztályos tanulója,
aki a Nemzetközi Jégkorong Torná-
kon 2005 és 2010 között több arany,
ezüst és bronzérmes helyezést ért el,
2008-ban a Budapest Cup nemzet-
közi mérkõzésen a mérkõzés legjobb
játékosa címet kapta. A magyar kor-
osztályos bajnokságban a tavalyi és
az idei évben is 5. helyezés. 2007-
2008-as szezonban a legjobban fejlõ-
dõ csatár címet kapta.

Kiváló képességû, kitûnõen tanuló
diák, a maximumra törekszik. 

Újpest Kiváló Diáksportolója ki-
tüntetésben részesült Németh Zol-
tán, a KSI kajakozója, a Benkõ Ist-
ván Református Általános Iskola és
Gimnázium 8. t osztályos tanulója,
aki tanulmányait is kimagasló ered-
ménnyel végzi. Sporteredményei:
bronzérem az országos maraton
magyar bajnokságon C-2 10000
méteren. Aranyérem az Országos
Diákolimpián C-4-ben 1000 méte-
ren, és a Budapesti diákolimpián
C2-ben 4000 méteren, ezüstérem, a
Budapest bajnokságon C-2-ben
1000 méteren, bronzérem a Buda-
pest diákolimpián, C-2-ben 1000
méteren.

Újpest Kiváló Diáksportolója díj-
ban részesült Nguyen Anasztázia, a
Budapesti Honvéd Sportegyesület
atlétája, a Berzeviczy Gergely Két Ta-
nítási Nyelvû Közgazdasági Szakkö-
zépiskola 11. c évfolyamos tanulója,
akinek kiemelkedõ sporttevékenysé-
ge mellett tanulmányi munkáját is
dicséret illeti. 

Sporteredményei: középiskolás vi-
lágbajnok 100 méteres futásban, az
ifjúsági világbajnokság ezüstérmese
futásban és váltófutásban, felnõtt
országos magyar bajnok 100 méte-
res és 60 méteres futásban és a 4x
100 méteres váltófutásban. A bu-
dapesti diákolimpia aranyérmese
100 méteres futásban és a távolug-
rásban.

Újpest Kiváló Diáksportolója elis-
merésben részesült Novák Eszter, a
KSI öttusázója, a Karinthy Frigyes
ÁMK Általános Iskola 7. b osztályos
tanulója, aki az öttusa sport egyik
kiválósága, és iskolája kitûnõ tanul-
mányi eredményt elérõ tanulója.
Remekül küzd a saját eredményei-
ért, és mindent megtesz azért is,
hogy csapata a lehetõ legjobb he-
lyen végezzen a különbözõ verse-
nyeken. Sporteredményei: Európa
bajnokságon bronzérem egyéni
canicross sportágban. Szintén
bronzérem csapatban a komáromi
nemzetközi futóversenyen. Diák-
olimpia országos döntõjében
ezüstérem az aquatlon versenyen,
öttusában az országos diáksereg-
szemlén ezüstérem csapatban.
Ugyanebben a sportágban a Ma-
gyar Kupán egyéniben ezüstérem
és gyõzelem a csapatbajnokságon.
Ugyancsak a gyõztes csapat tagja
volt triatlonban az országos baj-
nokságon is.

Újpest Kiváló Diáksportolója ki-
tüntetésben részesült Nyikes Julian-
na, a Budapesti Honvéd Sportegye-
sület úszója, a Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium 5. b osztályos ta-
nulója, aki úszóként óvodás kora óta
céltudatosan, kitartóan készül. Pél-
damutató szorgalmával másokat is
igyekszik meggyõzni a sportolás fon-
tosságáról. Sporteredményei: a bécsi
korosztályos nemzetközi versenyen
egy aranyérem és három bronzérem
a különféle úszásnemekben 2008-
ban. 2009-ben ugyanitt egy arany,
kettõ ezüst és kettõ bronzérem. Eb-
ben az esztendõben a diákolimpián
kettõ aranyérem és egy ezüstérem. A
tavalyi esztendõben a magyar kupán
duatlonban ifi kategóriában gyõztes
lett.

Újpest Kiváló Diáksportolója elis-
merésben részesült Schneider Lejla
Zsuzsanna, a KSI kajakozója, az Erzsé-
bet Utcai Általános Iskola 6.b osztá-
lyos tanulója, akinek sikerült megta-
lálnia az egyéniségének leginkább
megfelelõ sportágat, ahol szorgalmá-
nak, hozzáállásának és kitartásának
eredménye már megmutatkozik.

Sporteredményei: a budapesti baj-
nokságban és budapesti diákolimpián
több arany, ezüst és bronzérmet ért
el. Országos diákolimpiákon az elmúlt
két évben több 4. és 5. helyezés.

Kiváló Diákközösségi Munkáért
elismerésben részesült Halász Rita, a
Bródy Imre Oktatási Központ 12. d
osztályos tanulója, aki iskolája diák-
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közösségének legaktívabb tagja, a
diákélet lelkes szervezõje és résztve-
võje. Nem volt olyan iskolai program
– Bródy Napok, farsang, gólyatábo-
rok, szabadidõs programok –, me-
lyek szervezésében, megvalósításá-
ban ne vett volna részt. Közéleti ak-
tivitása mellett tanulmányi munkája
is példaértékû. Eredményesen szere-
pel vers- és prózamondó, valamint
vöröskeresztes versenyeken. Bátran
képviseli diáktársai érdekeit, segítsé-
gére mindenki számíthat. 

Kiváló Diákközösségi Munkáért el-
ismerésben részesült Jancsik Dóra
Emõke, a Testnevelés Tagozatos Ál-
talános Iskola 8. a osztályos diákja,
aki diákönkormányzati elnök, nyi-
tott, segítõkész, empatikus személyi-
ség, aki ügyesen közvetít társai, ta-
nárai és az iskolavezetés között. Jó
ötleteivel, kiváló szervezõ- és meg-
gyõzõkészséggel vesz részt az iskolai
rendezvények lebonyolításában, a
közösségi élet formálásában. Közös-
ségi szerepvállalása mellett tanulmá-
nyi és kulturális versenyek aktív,
eredményes résztvevõje.

Kiváló Diákközösségi Munkáért díj-
ban részesült Merényi András, a Né-
met Tagozatos Általános Iskola 8. a
osztályos tanulója, aki diákönkor-
mányzati vezetõ, ötödikes kora óta
aktív diákképviselõ. Nagyon jó érzék-

kel irányítja, formálja a diákközössé-
get. Rendkívül jó szervezõ, a diák-
programok lelke, aki ötleteivel, aktív
közremûködésével jelentõs mérték-
ben hozzájárul a rendezvények sike-
res megvalósításához, a diákélet szí-
nesebbé tételéhez. Az iskolaújság
szerkesztõje. Tanulmányi eredménye
is kiemelkedõ, számos tantárgyi, tan-
testületi dicséretben részesült, verse-
nyeken eredményesen szerepelt. 

Kiváló Diákközösségi Munkáért el-
ismerésben részesült Mérõ Bálint, a
Bajza József Általános Iskola 8. a osz-
tályos tanulója, aki diákönkor-
mányzati elnök. A közösségért vég-
zett munkája, szervezõkészsége pél-
daértékû. Társai elismerik, és irányí-
tásával lelkesen együttmûködnek az
iskolai diákönkormányzati napok, ér-
dekes feladatokkal színesített, ered-
ményes megrendezésében. Nevéhez
fûzõdik az iskolarádió létrehozása.
Az Újpesti Diákszövetség mûködésé-
ben is szerepet vállal. Közéleti tevé-
kenysége mellett folyamatosan kitû-

nõ tanuló, aki tanulmányi versenye-
ken is eredményesen szerepel. 

Kiváló Diákközösségi Munkáért elis-
merésben részesült Sipos Alexandra, a
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnázium 12. b osztályos tanulója
aki diákönkormányzati elnök, és
munkáját önállóan, lelkesen, mindig
megbízhatóan végzi. Ügyesen fogja
össze az 5-12. évfolyam képviselõit, és
közvetít diáktársai, tanárai között.
Színvonalas és változatos iskolai ren-
dezvények, diákprogramok – DÖK-
nap, gólyabuli, farsang, versenyek, ki-
állítások, mûsorok – fõ szervezõje. Az
iskola egyik büszkesége. A közössé-
gért végzett munkája, tanulmányi
eredménye, magatartása és szorgal-
ma, társai számára példaértékû.

Kiváló Diákközösségi Munkáért díj-
ban részesült Szatmári Boldizsár, a
Szûcs Sándor Általános Iskola 8. b osz-
tályos diákja, aki az iskolai diákönkor-
mányzat jeles képviselõje, aki megfon-
tolt véleményével, hasznos javaslatai-
val, kiváló kapcsolatteremtõ képessé-

gével, évek óta formálja a közösséget,
s értékközvetítõ szerepet tölt be az is-
kola életében. Társai mindig számít-
hatnak segítségére. Iskolai rendezvé-
nyek és diákprogramok – ünnepélyek,
farsang, versenyek, Bokréta mûsor –
remek szervezõje. Õ irányítja a diák-
önkormányzat szabadidõ klubjának
életét, és oszlopos tagja a sportren-
dezvényeknek is. A diákönkormány-
zat környezetvédelmi csoportjában
rendszeres túrák, erdõtakarítási akci-
ók, állandó szervezõje. 

A díjak átadását követõen zenei
ajándékként az Erkel Gyula Újpesti Ze-
neiskola növendékeinek fellépése kö-
vetkezett. Török Bálint, a Karinthy Fri-
gyes Általános Mûvelõdési Központ
Általános Iskolájának nyolcadik évfo-
lyamos diákja csellón Popper virtuóz
darabját, a D-dúr Gavottot játszotta.
Felkészítõ tanára Szabó Zsuzsanna,
zongorakísérõje Petrován Mária orgo-
namûvész volt. A kilenc éves Bi Xing
Júlia Liszt Ferenc C-dúr etûdjét szólal-
tatta meg zongorán. Mindkét elõadó
otthonosan mozog a zenei versenye-
ken. Bálint a Budapesti Csellóverseny
gyõztese, Júlia a Regionális Papp Lajos
zongoraverseny kiemelt elsõ díjasa.

A zeneszámok után fogadás várta
az ünnepség résztvevõit. 

(A méltatások a felterjesztések alap-
ján készültek) – B. K.

Minisztériumi kitüntetettek
2010. június 3-án a Néprajzi Múzeum aulájában,
Réthelyi Miklós miniszter megbízásából Dr.
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár és Brassói
Sándor közoktatási fõosztályvezetõ-helyettes ki-
tüntetéseket adott át pedagógus-nap alkalmá-
ból. Az országosan száztíz kitüntetés közül két
újpesti díjazott, Dr. Hering Andrásné, született 

Fülöp Katalin óvodapedagógus, nyugalmazott
vezetõ óvónõ és Kovács Ilona gyógypedagógus,
fejlesztõpedagógus kapott Teleki Blanka-díjat.

Dr. Hering Andrásné a hátrányos helyzetû gyer-
mekek integrációjáért, a családokkal való együtt-
mûködésért, a gyermekvédelemben elért ered-
ményeiért részesült az elismerésben. A
Kecskeméti Óvónõképzõ Intézetben
végzett 1975-ben óvónõként. 1989-
ben az MKM-OPI „Cigány Kultúra
és Mûvelõdés” címû országos fél-
éves képzését oklevéllel zárta. 2004-
ben a budapesti Mûszaki Egyetemen
közoktatás-vezetõi diplomát szerzett.
1978-ig a XX. kerületben óvónõ, majd Újpesten
1988-ig csoportvezetõ óvónõ, 1988-tól 2009-ig
nyugdíjazásáig intézményvezetõ. 1982–2007 kö-
zött a kerületi gyermekvédelmi munkaközösséget

vezette. Az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagó-
giai Társaság alapító tagja, majd titkára. A hatá-
ron túli tagozatok kiépítésében, a Kárpát-me-
dencei pedagógusokkal való kapcsolattartásban,
a továbbképzések, a népismereti táborok szerve-
zésében kiemelkedõ szerepe volt. 

Kovács Ilona, az Erzsébet utcai Általános
Iskola fejlesztõpedagógusa a tanulók dif-

ferenciált személyiségfejlesztéséért
kapta a díjat. A budapesti Tanítóképzõ
Fõiskolán 1983-ban szerzett diplomát.

1994-ben munka mellett végzett a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõisko-

lán. A motiválatlan tanulók tanulási képes-
ségének fejlesztésére számos módszert alkalmaz.
Kutatja a családi és intézményi nevelés különbö-
zõségébõl fakadó feladatok megoldásának lehe-
tõségeit. – MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Dr. Hering Andrásné és Kovács Ilona pedagógusok



PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

A Budapest Fõváros IV. Kerület
Újpest Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala (Budapest, IV.
kerület, István út 14.) bérbeadás-
sal történõ hasznosításra meg-
hirdeti az alábbi nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Fõ-
város IV. kerület, Újpest Önkor-
mányzat képviselõ-testületének
26/2004. (IX. 07.) számú a nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek bérle-
térõl és bérbeadásának szabályairól
(módosításokkal egységes szerke-
zetben) szóló rendelet szabályai
szerint tesszük közé. 

A helyiségek bérbevételére pályá-
zatot nyújthat be bármely cselekvõ-
képes magánszemély, jogi személy

vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdasági társaság.

A bérleti jogviszony határozott
idejû, 5 éves. 

A helyiség bérleti díja a helyiség-
ben folytatott tevékenységi kör fi-
gyelembevételével változhat. A bér-
leti díj mértékét befolyásolja az üz-
let területi elhelyezkedése. 

A helyiséget kereskedelmi,
szolgáltató, ipari, irodai, raktáro-
zási, célra lehet bérbe venni.
Amennyiben a bérlõ a helyiségben

szakhatósági engedélyekhez kötött
tevékenységet kíván folytatni, úgy
annak beszerzése a bérlõ feladatát
képezi.

A rendeletünk 46. § (2) bekezdése
értelmében amennyiben jogszabály a
társasház hozzájárulását írja elõ, úgy
– jogszabály eltérõ rendelkezése hiá-
nyában – a bérlõnek kell beszereznie.

A helyiségek megtekintéséhez a
kulcs az Újpesti Vagyonkezelõ ZRt.
Kezelési Osztályán (Bp., IV. ker. Mun-

kásotthon u. 66-68. (Telefonszám:
369-8155), a 32, 33, 34 sorszám alat-
ti helyiségek kulcsa a GI 1048 Buda-
pest, Bõrfestõ u. 1-3. (Telefonszám:
435-9008) szám alatt vehetõ át.

A pályázati díj összege az adott
helyiségre 23. § (1) bekezdése alap-
ján megállapított egy havi irányadó
bérleti díjnak megfelelõ összeg, ame-
lyet a pályázónak a pályázata be-
nyújtását megelõzõen a bérbe adó
részére kell megfizetnie az Újpest
Önkormányzat Polgármesteri Hiva-

tal pénztárába (Bp., IV. ker., István út
14. I. em. 50/a szoba). 

Pénztár nyitva tartási ideje: hétfõ
14-17 óráig, szerda 10-13, 14-16
óráig, péntek 9-12 óráig.

A nyertes pályázó esetében a pá-
lyázati díj a szerzõdéskötési díj ösz-
szegébe beszámításra, míg a nem
nyertes pályázók részére a pályázati
díj az eredmény megállapításától
számított 15 napon belül visszafize-
tésre kerül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJA, FELTÉTELEI:

1.) A pályázati ajánlatot írásban,
zárt borítékban kell benyújtani. A
boríték külsõ oldalán csak a meg-
pályázott helyiség címét, a pályázó
nevét és a pályázat benyújtásának
idõpontját lehet feltüntetni.

2.) A pályázatot tartalmazó zárt
borítékban elhelyezett ajánlatnak
tartalmaznia kell:

a.) a pályázó nevét, székhelyét
(lakcímét), levelezési címet, képvi-
selõje nevét és telefonszámát,

b.) a megpályázott helyiség pon-
tos címét és a pályázati kiírásban
esetlegesen feltüntetett egyéb azo-
nosító adatait,

c.) a pályázó által megfizetni kívánt
szerzõdéskötési díj összegét, amely
nem lehet kevesebb, mint a meghatá-
rozott szerzõdéskötési díj összege,

d.) a pályázó által a helyiségben
végezni kívánt tevékenység megje-
lölését,

e.) a pályázó cégszerû aláírását,
3.) A pályázat benyújtásakor a pá-

lyázó részére átvételi elismervényt
kell adni. A pályázónak a pályázata
benyújtásakor a befizetési bizonylat
másolatának átadásával igazolnia
kell a pályázati díj befizetését. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2010. június 25., 12 óra. Helye:
Bp., IV. Kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (Bp., IV. ker., Ist-
ván út 14. sz. I. em. 37-es szoba.)

A pályázatok kiértékelése a pá-
lyázat benyújtási határidejét kö-
vetõ 8 napon belül történik. A
pályázat nyertese az, aki a legma-
gasabb összegû szerzõdéskötési
díj megfizetésére vállal kötele-
zettséget. A pályázat nyertese kö-
teles az értesítést követõ 15 na-
pon belül a bérleti szerzõdést
megkötni, az Újpesti Vagyonke-
zelõ ZRt. Kezelési Osztályán (Bu-
dapest, IV. ker. Munkásotthon u.
66-68., telefonszám: 369-8155). 

A pályázat nyertese tudomásul
veszi, amennyiben a bérleti szerzõ-
dés megkötésétõl neki felróható ok
miatt eláll, az általa befizetett pá-
lyázati díj visszafizetésére igényt
nem tarthat. A pályázattal kapcso-
latos további felvilágosítás kérhetõ
a 231-3138-as telefonszámon.

Budapest, 2010. június    
– DR. TRIPPON NORBERT

alpolgármester
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ORSZÁGGYÛLÉSI 
KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK

Dr. Hollósi Antal Gábor Budapest
05. számú országgyûlési egyéni kép-
viselõként június 19-én 10-12 órá-
ig tart fogadóórát. Helyszín: 1042
Bp., Árpád u. 56. (FIDESZ – MPSZ
IV. kerületi Iroda). Elõzetes beje-
lentkezés a 369-0905 telefonszá-
mon. Wintermantel Zsolt Buda-
pest 06. számú országgyûlési egyéni
képviselõként június 23-án 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín:
1042 Bp., Árpád u. 56. (FIDESZ –

MPSZ IV.) kerületi Iroda). Telefon-
szám: 369-0905

Tisztelt újpestiek! Tájékoztatjuk az
érdeklõdõket, hogy irodánk nyáron a
megszokott nyitvatartási renddel fo-
lyamatosan mûködik. A Fidesz –
MPSZ Újpesti Szervezetének ingye-
nes jogsegély-szolgálata, illetve a kép-
viselõi fogadóórák július és augusztus
hónapban szünetelnek. Irodánk nyit-
va tartása: H-P: 11-18-ig. Cím: 1042
Bp., Árpád út 56.  Tel.: 369-09-05

www.ujpestifidesz.hu

FOGADÓÓRA
Boruzs András egyéni képviselõ
(15. vk.: Megyer-Székes-dûlõ) Tel.:
232-1501, fax: 380-6341, e-mail:
boruzsa@ujpest.hu. Fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap elsõ hétfõjén 16.30-17.30

TISZTELT ÚJPESTI 
SZIMPATIZÁNSAINK!
Irodánk minden pénteken,

17 és 18 óra között tart nyitva. Kér-
jük Önöket, vegyék fel velünk a
kapcsolatot, hogy minél hatéko-
nyabban mûködhessünk együtt! Cí-

münk: 1046 Bp., Szent László tér 7.
Tel: 06-30-561-9022. 

www.ujpestijobbik.hu

AZ ÚJPESTÉRT 
EGYESÜLET KÉPVISELÕI-
NEK FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége). Dr.
Dabous Fayez minden hónap má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)

Újpestért
Egyesület

Az Országgyûlésbõl
jelentjük
Az Országgyûlés módosította a Közoktatásról
Szóló 1993. évi LXXIX. törvényt, mely így bizto-
sítja, hogy az önkormányzattól egyháznak át-
adott közoktatási intézmények finanszírozása
– az átadást követõen – zavartalan maradjon.

Módosításra került a Büntetõ Törvénykönyvrõl
szóló 1978. évi IV. törvény is, melynek eredmé-
nyeképpen beillesztésre került a magyar bünte-
tõjog rendszerébe a személy elleni erõszakos
bûncselekményeket sorozatban elkövetõ bûnis-
métlõk büntetésének jelentõs szigorítása, amely
a legsúlyosabb esetben életfogytig tartó szabad-
ságvesztés is lehet.

Ezzel párhuzamosan az elfogadott törvény-
módosítás visszaállítja a 2003. március 1-jét
megelõzõ büntetéskiszabási szabályokat, az úgy-
nevezett ,,középmértékes büntetést".

A Javaslat két ponton módosítja a Büntetõ
Törvénykönyv Különös Részét, egyrészt a közok-
tatásban dolgozó pedagógusok fokozott bünte-
tõjogi védelmét kívánja megteremteni azzal,
hogy a közoktatásról szóló törvényben megha-
tározott közfeladatot ellátó pedagógus, illetõleg
a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ al-
kalmazott sérelmére elkövetett bûncselekmé-
nyek esetében megemeli a kiszabható büntetési
tételek mértékét, másrészt a totalitárius rend-
szerek bûneinek, és áldozatainak azonos mércé-

vel mérése érdekében a jövõben a Büntetõ Tör-
vénykönyv a nemzeti szocialista és kommunista
rendszerek bûneinek nyilvános tagadását egy-
aránt büntetni rendeli.

Az Országgyûlés elfogadta ,,az állami vezetõi
mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett
jogsértések áldozatait megilletõ kártérítésekrõl"
címû határozati javaslatot, mely alapján az új
Országgyûlés megkövet minden ártatlan áldoza-
tot, és mint a Magyar Köztársaság legfõbb nép-
képviseleti szerve, bocsánatot kér az ország
mindazon polgárától, akit akár az állami vezetõi
mulasztások, akár a törvénytelen rendõri fellé-
pés folytán alapjogi sérelem ért.

A megfelelõ erkölcsi és anyagi kártérítés érde-
kében a következõ határozatot fogadta el az Or-
szággyûlés kormánypárti többsége:

Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy ha-
ladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedése-
ket annak érdekében, hogy a Magyar Állam-
kincstár mindazon személyek megalapozott kár-
térítési igényét kielégítse, akiknek

– a 2006. augusztus 20-i budapesti tûzijáték-
kal összefüggésben;

– a 2006. szeptember 17. napja és 2006. októ-
ber 25. napja között történt rendõri fellépé-
sek következtében, vagy azzal összefüggés-
ben alkotmányos alapjoga, illetve személy-
hez fûzõdõ joga sérelmet szenvedett.

Az Országgyûlés a határozati javaslatban kér-
te fel a Kormányt, hogy teremtse meg a jogi fel-
tételeit annak, hogy a gépjármûvezetõi engedély
megszerzéséhez szükséges képzésre, elméleti

vizsgára történõ jelentkezés elõfeltétele – a je-
lenleg hatályos ,,írni-olvasni tudás" képessége
helyett – legalább az alapfokú iskolai végzettség
megszerzése legyen. Ez az általános iskola 8. osz-
tályának eredményes befejezését jelenti, mellyel
a kormány ösztönözni kívánja az általános isko-
lai végzettség megszerzését.

A helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. tör-
vény hatályba lépése óta eltelt idõszak gyakorla-
ti tapasztalataira tekintettel szükségesnek mu-
tatkozott a helyi önkormányzati választások sza-
bályozásának átgondolása, melynek során a sza-
bályozás rendszerének alapjaiban való átdolgo-
zására került sor. A törvény az önkormányzati
testületek számát érintetlenül hagyva – a testü-
letek létszámát kb. 40%-al csökkenti, miközben
a jelenlegi aránytalan rendszert, a mindenkori
lakosság szám alapján arányosítja.

Az új szabályozás megõrzi az önkormányzati
rendszerben az úgynevezett kompenzációs listás
eljárást, azzal a módosítással, hogy a korábbi
kompenzációs lista torzítását megpróbálja ki-
küszöbölni.

A választópolgárok Budapest fõváros közgyû-
lésének tagjait fõvárosi listán választják meg. Ez
esetben Budapest fõváros egy választókerületet
alkot. A fõvárosi közgyûlés tagjainak számát a
fõváros lakosságszáma alapján kell meghatároz-
ni oly módon, hogy minden 50 000 lakos után
egy képviselõ választható.

Wintermantel Zsolt, Dr. Hollósi Antal
országgyûlési képviselõk

KEDVES NÉMET SZÁRMAZÁSÚ ÚJPESTI
POLGÁROK!
2010 októberében önkormányzati választá-
sok lesznek, és immár ötödik alkalommal ke-
rül sor saját német nemzetiségi önkormány-
zataink megválasztására is. A mögöttünk ál-
ló négy választási ciklusban bebizonyítottuk,
hogy élni tudunk és akarunk a kisebbségi ön-
kormányzatiság által nyújtott lehetõségek-
kel. Az Újpesti Német Kisebbségi Önkor-
mányzat képviselõi elkötelezetten és önzet-

lenül végzik munkájukat, anyanyelvünk, kul-
turális örökségünk, identitásunk megõrzése
érdekében. Feladatunknak tartjuk a további-
akban is a német nyelv oktatását, a német
kultúra és hagyományok megismertetését és
ápolását.

Ízelítõ programjainkból, melyet 2010-ben is
folytatunk: ingyenes nyelvtanfolyam az újpes-
tieknek, német nyelvû nyugdíjasklub, kerületi
német vers- és prózamondó verseny, szakmai
tanulmányút pedagógusok számára, sváb bál,

német nemzetiségi bemutató az Újpesti Vá-
rosnapokon.

KÉRJÜK, HOGY A VÁLASZTÓI NÉVJEGY-
ZÉKBE VALÓ FELVÉTELÜKKEL ÉS SZAVAZA-
TUKKAL TÁMOGASSÁK MUNKÁNKAT! Ha
kérdésük van, akkor szívesen várjuk 2010. júni-
us 23-án és július 7-én az Újpesti Német Ki-
sebbségi Önkormányzat irodájában (Nyár u.
40-42.) 16-18 óra között. 

Az Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete



JAZZBALETT NYÍLT NAP!
Szeretettel várunk minden érdeklõ-
dõt jazzbalett-tanfolyami óráinkra.
Foglalkozások: Június 15-én 17 órá-
tól: klasszikus balett tréning. 19 órá-
tól: komplex, több stílusból építkezõ
modern tánc óra. Június 17-én
16.30 órától: fiatalabb növendékeink
órája balett, gimnasztika és modern
tánc elemekbõl. Tanfolyamvezetõ ta-
nár: Péter Márta táncmûvész. Hely-
szín: az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont balett-terme. A belépés díjtalan.

ÚJPEST GALÉRIA
Prófusz Marianna népmûvész és
Krikun Tairóva Tatjana iparmûvész
kiállítása, valamint a „Vietnámi
körkép” címû kiállítás június 20-ig
tekinthetõ meg.

Kedves Klubtársak!
Köszönöm az eddigi aktív együtt-
mûködést az Újpesti Magyardal és
Zenebarát Társaskör minden kedves
tagjának. A két hónapos szünetre jó
pihenést, szép nyarat kívánok. Talál-
kozunk szeptember elsõ keddjén (7-
én), 15 órakor a két éves jubileumi
délutánon az Ady Endre Mûvelõdé-
si Központban. László Mária

PÁLYAORIENTÁCIÓS ÉS PÁLYA-
KORREKCIÓS TANÁCSADÁS
ÁLLÁSKERESÕK ÉS HÁTRÁNYOS
HELYZETÛ FELNÕTTEK SZÁMÁRA
az Észak-pesti felnõttképzés – Élet-
hosszig tartó tanulás hátrányos helyze-
tû csoportokban, TÁMOP-3.2.3-
08/1/KMR-2009-0008 projekt keretében

SZOLGÁLTATÁSAINK: egyéni- és
igény szerint csoportos formában

ÁLLÁSKERESÉS TÁMOGATÁSA: 
– munkák keresése, feltárása 
– internetes álláskeresés
– hirdetéselemzés
– kapcsolatfelvétel különbözõ

munkáltatókkal
– telefonálás-technika
– önéletrajz, és motivációs levelek

írása
– interjúra való felkészülés
– munkaszerzõdéssel, elhelyezkedés-

sel kapcsolatos jogi információk
– külföldi munkavállalással, illetve

álláskereséssel kapcsolatos infor-
mációk

– információk a vállalkozóvá válás-
hoz

– a munkáltatói elvárások 

PÁLYAVÁLTÁS ÉS PÁLYAKERESÉS
TÁMOGATÁSA: 
– pályaorientáció, és pályakorrek-

ciós tanácsadás
– különbözõ felmérések és tesztek

kitöltése
– pályaválasztási tanácsadás
– szakmák megismerésének lehe-

tõsége (filmekrõl, mappákból,
egyéb leírásokból)

– a különbözõ szakmák piaci lehe-
tõségeinek megismerése

KÉPZÉSI ÉS ISKOLAVÁLASZTÁSI
TANÁCSADÁS
– iskolaválasztás, a megfelelõ kép-

zõhelyek megtalálása
– képzésválasztás: felnõttképzési

információk és szakképzések,
munkaerõpiaci képzések

– egyéb (nem formális) tanulási
lehetõségek

TÁJÉKOZTATÁS ÉS INFORMÁCIÓK
KÜLÖNBÖZÕ TÁMOGATÁSI 
FORMÁKRÓL: 
– honnan és milyen támogatáso-

kat kaphatnak a hátrányos hely-
zetû emberek

– segítõ szervezetek
– hivatalos ügyintézések segítése 
– szociális támogatások
– álláskeresõk részére

munkaerõpiaci támogatások

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:  
– internethasználat
– munkavállalási tanácsadás
– elõítéletkezelés
– az álláskeresési kudarcok hátte-

rének feltárása
– tanulástechnikai segítség nyújtása

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK 
ÉS TRÉNINGEK:
– álláskeresési technikák
– telefonálás-technika
– önéletrajzírás
– állásinterjúra való felkészítés
– kommunikációs készségfejlesztés 
– pályaorientáció
– tanulástechnika 

Igény szerint csoportos kihelye-
zett foglalkozásokat is szervezünk
elõzetes egyeztetés alapján.
Koordinátor: Kóródi Katalin, tel.:
06-1-231-6000

A szolgáltatások ingyenesen
igénybe vehetõk hétfõn, szerdán és
csütörtökön: 15-17 óráig az Ady
Endre Mûvelõdési Központban
1043 Budapest, Tavasz u. 4.

A projekt az Európai Unió Támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJA

NAPKÖZIS TÁBOR
Június 21–augusztus 19.
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
napközis tábora a IV. kerületi általá-
nos iskolás gyermekek részére szer-
vez nyári szabadidõs programot. Az
idei tábor programját „ÉSZ-KÉZ-
LÁB” címmel hirdetjük meg. A cím
utal a program sokszínûségére,
amely lehetõséget biztosít a tábo-
rozók számára szellemi, testi, ma-
nuális elfoglaltságra. Nemcsak szó-
rakoztatni kívánunk, hanem a gyer-
mekek életkori sajátosságaihoz iga-
zodva bõvítjük is a résztvevõk is-
mereteit. A tábor zárt park, bizton-
ságos, sokszínû program megvaló-
sítására ad lehetõséget.

A szakmai programokat a külön-
bözõ életkorú és érdeklõdésû gye-
rekek számára az Ifjúsági Ház prog-
ramszervezõi biztosítják. Bõvebb
információ kérhetõ Klotz Judittól a
231-7070-es telefonszámon, illetve a
sajto@ugyih.hu email címen.

TÁBOROZÁS A VELENCEI 
ÉS KATALINPUSZTAI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI ÜDÜLÕBEN 
Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház
2010 nyarán is biztosítja az önkor-
mányzat által fenntartott Velencei
és Katalinpuszati Gyermek- és Ifjú-

sági Üdülõben a nyári táborozás le-
hetõségét. Lehetõség van arra, hogy
osztálykirándulásra és erdei iskolára
a Velencei Gyermek- és Ifjúsági
Üdülõt igénybe vegyék. Részletes
információ kérhetõ Krist Éva mun-
katársunktól a 369-1283-as telefon-
számon.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
„RAJZOLNI SZERETÜNK 
– KICSIK ÉS NAGYOK”
Június 14–augusztus 26.
Az Újpesti Rajziskola kiállítása

„AHOGY ÉN LÁTOM”
Augusztus 27–szeptember 17.
Müller György természetfotós kiál-
lítása. Megnyitja: Zsila Sándor
temészetfotós.

www.ugyih.hu

A KARINTHY 
FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

AGYKONTROLL TANFOLYAM
GYEREKEKNEK
Alsó tagozatosoknak (7-10 évesek-
nek): június 17., 18. Felsõ tagoza-
tosoknak (10-16 éveseknek): június
20., 21. Díja: 18 000 Ft/fõ. Testvér-
kedvezmény: 3500 Ft/fõ. Informá-
ció: 380-6163. Helyszín: KFÁMK fõ-
épület

KIÁLLÍTÁS 
Szeptember 12-ig a KFÁMK tanu-
lóinak „Local to Global” környe-
zetvédelmi kiállítása egy nemzetkö-
zi projekt keretében. Helyszín:
KFÁMK fõépület, emeleti galéria

A Karinthy Frigyes ÁMK tanulóinak
az iskola 25 éves fennállásának tisz-
teletére rendezett „Utazás Angliá-
ba” címû kiállítása. Helyszín:
KFÁMK fõépület, emeleti galéria

SZÜNIDÖDÕ – ÖKO-JÁTSZÓHÁZ
2010. július 8–14-ig 10–13 óráig.
Csütörtök: beszélgetés a környe-
zetvédelemrõl, környezetbarát ter-
mékekrõl. „Öko”-süni készítés.
Péntek és hétfõ: hulladékos játszó-
ház. Saját díszítésû papír bevásár-
lótáska készítés. Kedd: kézmûves
foglalkozás – bõrkarkötõ és papír-
forgó készítés. Szerda: kézmûves
foglalkozás – névtáblakészítés tex-
tilbõl és csuhéfigurák. Helyszín:
KFÁMK Fõépület

www.karinthyamk.sulinet.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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HELYISÉGEK BÉRELHETÕK!
60 m2-es klimatizált, emeleti, 
jó állapotú, illetve 24 m2-es 
földszinti, felújításra szoruló 
helyiségek bérelhetõk az Ady

Endre Mûvelõdési Központban
irodának, üzlethelyiségnek 

vagy oktatási célra. 
Érdeklõdni lehet Kilián Ferenc
üzemeltetési osztályvezetõnél 

a 06-70-430-5610 telefonszámon.
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BÉRLEMÉNY ÁTADÓ
Újpest Fõterén mûködõ
130 m2-es felújított pince

üzlethelyiség, 
berendezéssel átadó.
Tel.: 06 70 381 00 00
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– Eddig a Vasas Budapest Stars volt az
egyetlen klub, amelyik nem képviselte
magát az elnökségben. Milyen változás-
sal járhat az, hogy bekerült a testületbe? 

– Nyilván nem lehet csodát várni
ettõl, de tény, mindenképpen hasz-
nos, ha egy klub képviselõje bekerül
az elnökségbe. Egyrészt az informá-
cióáramlás sebessége felgyorsul, más-
részt, noha szavazatom csak egy van,
nyilván az érdekérvényesítés terén is
javulhat a klub helyzete. 

– Az ön életét ez mennyire változ-
tatja meg? A klub utánpótlásáért és a
felnõtt csapat szakmai irányvonaláért
is ön felel, emellett még játszik is.  Idén
nyáron 41 éves lesz – nem fontolgatja,
hogy esetleg befejezi?  

– A szövetség elnöksége egy hó-
napban csak egyszer ül össze, de nyil-
vánvalóan lesznek emellett még fel-
adataim, ám nem hiszem, hogy emi-
att abba kéne hagynom. Már csak

azért sem, mert mindenképpen cé-
lom ezen a poszton a játékosok érde-
keiért küzdeni. A mi sportágunkban
is hasznos lenne a játékos-szakszerve-
zet megalakítása. Vagyis ebbõl a
szempontból elõnyös lehet, ha to-
vábbra is játszom. A kérdés inkább
az, hogy jövõre milyen bajnokságban
indulunk, és mit vár el tõlem a klub
tulajdonosi köre. Persze függ tõlem
is. Eddig nagy szabadságot kaptam a
klub tulajdonosaitól, ennek köszön-
hetem, hogy tavaly egy igen jó és
eredményes szezont zártam – játé-
kosként is. Talán még mindig haszná-
ra lennék a csapatnak, és sokat tanul-
hatnának tõlem a fiatalok. 

– Visszatérve az elõzõ gondolatmene-
tére: milyen bajnokságban indulnak?
Nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a még
mindig bizonytalan sorsú Mol-liga he-
lyett a szlovén bajnokságot választanák
– már ha a hazai szövetség hozzájárul. 

– A szövetség engedélyére várunk,
de bízunk benne, hogy megkapjuk,
hiszen az Alba Volán és a Fradi nõi
csapata elé sem gördítettek akadályt.
Meg sem fordul a fejünkben, hogy mi
ne kapnánk engedélyt, hiszen azt elég
nehéz lenne megmagyarázni. Ám
amíg nincs a kezünkben a hivatalos
engedély, száz százalékos bizonyos-
sággal nem mondhatok semmit.
Egyébként ha a szlovén ligában rajto-
lunk, az ob 1-et is vállaljuk. 

– Miért ragaszkodnak a szlovén
bajnoksághoz, azon túl, hogy a Mol-
liga sorsa bizonytalan? 

– Õszintén hisszük, hogy a szlovén
liga erõsebb megméretést jelent, és
mi mindenképpen elõre akarunk lép-
ni. Tudom, hogy minden lépésünket
kritika követi, de higgyék el, a Stars,
és azon belül a tulajdonosi kör min-
dig a magyar jégkorong fejlõdését
tartja szem elõtt. Tavaly is sok fiatal
kapott lehetõséget a Starsban, és erre
törekszünk a következõ idényben is.
Ezt támasztja alá az a tény, hogy
Holéczy Roger és Fodor Szabolcs távo-
zott a klubtól. Én azt mondom, adjuk
egy esélyt ennek az ötletnek, a szlo-
vén hoki évek óta bizonyít, felnõtt és
utánpótlás válogatottjai is a legmaga-
sabb szinten játszanak. A végcél per-
sze az lenne, hogy létrejöjjön egy regi-
onális liga hat-nyolc erõs csapattal, re-
mélem, ebbe az irányba indulnak el a
környezõ országok szövetségei a ma-
gyar szövetséggel együtt. – G. G

Történelmet írt a Mol-liga-gyõztes Budapest Stars, a
jégkorong-szövetség pénteki elnökségi ülésén ugyanis
bekerült az elnökségbe Kangyal Balázs klubigazgató. 
A Stars korábban még soha nem képviselte magát a
testületben. Nagy kérdés, hogy Kangyal szerepvállalása
milyen változásokat hoz.

Történelmet írt
Kangyallal a Stars 
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Ingatlan eladó

� 50 m2-es 1 + fél szobás újépítésû lakás el-
adó. Cím: Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06 20
5 000 555 

� Újpesten, téglaházban, 45 m2-es, 2 szobás,
földszinti lakás eladó. Tel.: 06-30-330-0872

� Újpest kertvárosában, a Madách utcában
96,5 m2-es felújított családi ház 618 m2-es telken
tulajdonostól eladó (pince, 3 kamra). Irányár:
44,9 MFt. Tel.: 06-20-272-7766

� Tulajdonostól IV. kerület Szigeti utcában
négyemeletes ház 2. emeletén 67 m2-es,  2 + 1
félszobás, jó állapotú, erkélyes, redõnyös, teher-
mentes panellakás eladó. Irányár: 13,3 MFt. Ga-
rázsbérleti jog átruházható! Tel.: 06-20-374-6759

� Eladó Újpesten, jó közlekedéssel, csendes
környezetben egy kétszobás, összkomfortos csa-
ládi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gazdasági
épület). Ugyanez kiadó is. Tel.: 06-30-392-4030

� Újpesten, a Víztorony közelében 1 szoba
komfortos, bútorozott lakás eladó. Napfényes,
galériázható utcai szoba egy masszív, téglafalú
házban. Gázfûtés, villanybojler, vízóra. Irányár:
6,1 MFt. Tel.: 06-70-538-8961

� Újpesten-Megyeren kétlakásos családi ház,
tulajdonostól eladó. Két különálló lakás, külön
vagy egyben is megvásárolható (2 x 30 m2) Ára:
6,9 MFt és 8,5 MFt. Tel.: 06-30-250-6560

� Újpest kertvárosában 580 m2, saroktelken,
br. 250 m2-es 5 szobás, 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort légkondicionáló riasztó) jó állapotú
családi ház szépen parkosított kerttel,két beállá-
sos garázzsal 48,9M-ért eladó. Tel.: 06-20-525-
0216

� Újpesten az Izzó lakótelepen tulajdonostól
eladó egy 56 m2-es felújított téglalakás. Déli fek-
vésû, rendezett ház, szép kilátás, jó közlekedés.
Iá: 13,7 MFt. Tel.: 06-30-682-6729

� Rózsa utcában eladó egy 35 m2-es, teher-
mentes, panorámás lakás magánszemélytõl. Jó
közlekedés, alacsony rezsi, klíma, új radiátorok,
vízórák, parketta. I.á.: 8 MFt. Érd.: Kovács Beáta:
06-20-208-5711

� Budapest XV. kerület Csomád utcában csalá-
di okok miatt sürgõsen eladó egy 189 m2-es, 6
szobás családi ház nagy garázzsal 720 m2-es tel-
ken. Ár: 22,5 MFt. Tel.: 06-20-469-5269 

� Sürgõsen eladó Szigetmonostor Vadgalamb
utcában egy 113 m2-es családi ház 529 m2-es tel-
ken. Frissen felújítva, azonnal költözhetõ. Ár:
12,85 MFt. Tel.: 06-20-469-5269

� Eladom vagy kisebbre cserélem Újpest kertvá-
rosi két szoba konyha, étkezõ tégla öröklakásom
új konvektorok, nyílászárok, biztonsági rács, a la-
káshoz tartozik 27 m2-es kertrész. Tel.: 06-20-
569-6074

� Megyeren, Juliánus barát utcában 65 m2-es
családi ház eladó. 40 m2-ig lakást beszámítok,
panel kizárva.  Irányár: 22,5 MFt. Tel.: 06-30-368-
2281

� Sürgõsen eladó Újpest központhoz közel
csöndes helyen Nyár utcában 54 m2-es, kétszo-
ba hallos, világos, nagykonyhás, vízórás lakás. Jó
közlekedés, orvos, iskola, óvoda. Irányár: 8,6
MFt. Tel.: 06-30-442-4730

� Fóton Budapesttõl 8 km-re 400 négyszögöles
zártkert 20 m2-es szerény faházzal, gyümölcsfák-
kal, szõlõvel, évelõkkel betegség miatt sürgõsen
eladó. Víz, villany van. Irányár: 3 MFt. Érd.: 06-20-
423-9254

� IV. ker., Megyer lakóparkban, 2004-ben
épült, földszinti parkos kertkapcsolatos, 44 m2-
es, amerikai – konyhásnappali, egy hálós, 18 m2-
es saját teraszos, öröklakás, ajándék konyhabú-
torral, mosogatógéppel, tárolóval 16,6 MFt-os
irányáron eladó. Tel.: 06-30-950-4551

� Újpest városközpontban, Szent Imre utcá-
ban utcai,  és belsõkertre nézõ, II emeleti, két er-
kélyes 52 m2-es, kétszobás, étkezõkonyhás, kam-
rás, pincés, tégla öröklakás 11,5 MFt irányáron
eladó. Tel.: 06-30-950-4551

� Eladó Erdõsor úton Izzó lakóteleppel szem-
ben, szigetelt házban, 67 m2-es külön bejáratú
2,5 szobás, panorámás, erkélyes, nyitott konyhás
felújított lakás. Ár: 11,9 MFt. Tel.: 06-30-269-9687

� Elcserélem 40 m2-es lakásig, vagy eladom be-
tegség miatt sürgõsen, Budapesttõl öt kilomé-
terre, Mogyoród Kukukkhegyen lévõ kétszintes
házamat 300 nöl telken, gyümölcsfákkal, szõlõ-
vel. Kevés rezsi, gyönyörû kilátás. Újpestiek
elõnyben. Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06-20-390-4057

� Szigeti József utcában 54 m2-es, felújított
csendes helyen lévõ lakás sürgõsen eladó. Azon-
nali költözéssel. Tel.: 369-74-34, 06-20-958-0850

Ingatlant kiad

� Könyvelõirodának, ügyvédi irodának, magán-
szakorvosi rendelõnek ÁNTSz engedéllyel vagy
egyéb irodának elegáns házrész kiadó forgalmas
helyen, az Újpesti Fóti úton. Tel.: 06-30-368-98-
57 vagy e-mail: benedictus@citromail.hu

� Pólus Centernél másfélszobás parkra nézõ
erkélyes vízórás butórozott lakás hosszabb távra
hosszabb távra kiadó. Tel.: 06-20-231-3513

� Kiadó a Deák Ferenc utcában egy III. emele-
ti, másfél szobás étkezõs csendes erkélyes zöld-
övezeti lakás, saját vízórával. Bérleti díj: 50 000 Ft
+ rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 06-30-903-9164

Telket kiad

� Kiadó Újpesten a Csányi L. 29. sz. alatt, egy
150 nöl telek. Raktárnak, mûhelynek vagy ko-
csi parkolónak kiadó. Betonos, közmûves,
zárható raktárral és melléképülettel. Tel.:
369-2846

Ingatlant cserél

� Újpesten lévõ jó állapotú lakásomat ami 37
m2, elcserélném szintén egy jó állapotura I. em
erkélyes 55 m2-es lakásra érték egyeztetéssel.
(panel kizárva) Tel.: 06-1-3-699-781

Garázs

� Újpest központban zárt garázs kiadó. Ér-
deklõdni: 06-20-500-0555 

� Újpest központban 20 m2, garázs eladó, eset-
leg kiadó. Irányár: 3 MFt. Tel.: 06-20-486-1419

Szolgáltatás

� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács, er-
kélybeépítés, kerítés, elõtetõ, hevederzár. Tel.:
410-5428, 06-30-941-5280, www.sulyok-t.hu

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

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk ké-
szítése. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 370-4932

� KLÍMA telepítés, karbantartás, javítás garan-
ciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-30-
864-5544, www.annauklima.hu 

� Folyton azzal szembesül, hogy TÁRSASHÁ-
ZÁBAN nem úgy haladnak az ügyek, ahogy
szeretné? Kérje ingyenes ajánlatunkat az
info@inhouse.hu e-mail címen vagy telefo-
non: 451-0100

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi
munka bútormozgatással, korrekt árak. Akár
azonnali kezdéssel. Bodnár László. Tel.: 06-20-
4429570, 369-6674

� Szeretne fiatalos-nõies frizurát? Jöjjön el, nyá-
ri akciós árakkal várom. Tel.: 06-30-725-5840

Oktatás

� Matematikából, magyarból korrepetálást,
érettségire, pótvizsgára felkészítést vállal tanár
házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

� Angol-német nyelv oktatását, érettségire és
nyelvvizsgára történõ felkészítést vállal gyakor-
lott tanár. Tel.: 06-20-238-5301.

� Német nyelvoktatás kezdõknek, haladóknak,
nyelvvizsgára készülõknek felnõtteknek, gyere-
keknek. Vizsgáztató tanárként segítek kiválaszta-
ni a legmegfelelõbb vizsgát. Üzleti nyelvoktatás
kidolgozott tananyaggal. Vidám órák lehetõség
szerint sok beszélgetéssel! Tel.: 06-20-344-0643

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

Állást kínál

� A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnázium (1048 Bp., Bõrfestõ utca 5-9., tel.:
380-7170, e-mail: csvmgtitkar@gmail.com)
2010. szeptemberi belépéssel keres egy fõ rész-
munkaidõs, angol szakos, egyetemi végzettsé-
gû, középiskolai gyakorlattal rendelkezõ tanárt.
Bért a KJT szerint tudunk biztosítani. A szakmai
önéletrajzokat a fenti email címre várjuk.

� Káposztásmegyerre fodrász, kozmetikus,
mûkörmös, masszõr munkatársakat kere-
sünk elegáns szépségszalonba, vendégkörrel.
Tel.: 06-20-920-4050

Állást keres

� 4-6 órás irodai munkát vállalna megbízható
szorgalmas, talpraesett nyugdíjas nõ Újpesten,
Palotán, vagy Angyalföldön. Tel.: 06-30-358-5718

Utazás

Július 3. Bécs-Schönbrunn: 6400 Ft + belépõ;
július 4. Krasznahorka-Betlér-Rozsnyó: 6400
Ft + belépõ; július 28. Kalandozás Erdélyben
64 9oo Ft + belépõ; augusztus 28. Ópusztasz-
er-Szeged 5900 Ft + belépõ; augusztus 15.
Irország:  263 900 Ft + ill.; szeptember 14.
Portugália 225 500 Ft + ill. Nyugdijas kedvez-
mény 5%. Tel.: 413-1874, Pataki Edit.

Üzletek

� GLÓRIA Kegytárgy és ajándék. Kegytár-
gyak, rózsafûzérek, szenteltvíz tartók, keresz-
tek, medálok, 2011-es katolikus naptárak,
szentképek, biblia, vallásos hûtõ mágnesek
nagy választékban. Cím: Bp., IV. Árpád út 96.
(Erzsébet utcánál) Nyitva: H-P: 10-18-ig.

Régiség

� Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243

Vegyes

� Fésülködõ asztal, fekete pácolással, modern,
kis méretû,hozzá tartozó ülõkével 5000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 369-8320, este

� Franciaágy (IKEA) natúrfenyõ, minõségi mat-
racokkal, kifogástalan állapotban eladó. Ár: 
40 000 Ft Tel.: 369-8320 este

� Erika írógép kifogástalan állapotban eladó. Ár:
5000 Ft. Tel.: 369-8320 este

� Figyelem akció olcsón héjas dió kedvezõ
áron 500Ft/kg eladó ugyanitt gingkó páfrány-
fenyõ magoncok  utolsó  darabok 1000Ft/db
eladó. Tel.:  06-1-230-0226

� Erika írógép kifogástalan állapotban eladó. Ár:
5000 Ft. Tel.: 369-8320 este

� Szedd magad meggy, termelõi áron.
Pécelen a Kati Majorban. Bõvebb felvilágosí-
tás: 06-30-950-5740

Társkeresés

� 74 éves, délelõtt dolgozó özvegy orvosnõ intelli-
gens társát keresi Budapestrõl, 80 éves korig. Kizáró-
lag szexmentes kapcsolathoz. Tel.: 06-20-773-7567

Születésnap  

Drága szüleink! Nagyon sok bol-
dogságot kívánunk édesanyánk
79., édesapánk 90. születésnapja
alkalmából. Szeretõ családotok
gyermekeitek, unokáitok, déduno-
káitok, Viki és Jani

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-14 óráig. Hirdetésüket a
szerencsicsilla@gmail.com címen
is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hétfõn
10-17, szerdán 9-15, csütörtökön
9-14 óráig vesszük fel. Díja bruttó
1000 Ft/25 szó. A lakossági hirdeté-
seket az unhirdetes@gmail.com cí-
men is fogadjuk. 

Személyesen az Ady Endre Mûve-
lõdési Központban (Tavasz u. 4., I.
emelet). várjuk kedves hirdetõinket. 

Lapzárta: csütörtök 14 óra!

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN
Egyéni és fizetési kedvezményekkel,

ingyenes szolgáltatásokkal

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil
és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,
elsősegély tanfolyam. Jelentkezés és

információ: 06-30-557-1236
A képzés helye: BKIK Újpesti

Kirendeltsége 
(1042 Bp., Árpád út 56.)

HIRDETÉS

M O S Ó G É P
és mikrósütõ javítása

Felújított automata 
mosógépek árusítása házhoz

szállítással, garanciával.
Tel.: 453-0567, +36/30/931-9955

Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. � Ügyvezetõ igazgató: Baksáné Toldi Katalin � Fõszerkesztõ: Harkai Péter � Szerkesztõségvezetõ: Bangha Katalin
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Központ, 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lapterv, nyomdai elõkészítés: K8 � Nyomdai elõállítás: Ringier
Kiadó Kft. Nyomda, www.ringier.hu � Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337 � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Megjelenik minden héten 48 000 példányban.

Ú J P E S T I  N A P L Ó

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

Szerencsi Csilla 
Tel.: 06-70-503-5847

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 
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UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt.
Pályázati Felhívása az Újpest Építési 

és Épületgondnoksági Kft. 
ügyvezetõi állás betöltésére

Az UV Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. Igazgatósága pályázatot
hirdet a 100%-os tulajdonában levõ Újpest Építési és Épület-
gondnoksági Kft. (Újpest Kft.) ügyvezetõi állás betöltésére.

A Társaság tevékenységi köreihez kapcsolódóan a munkakörben az alábbi
feladatok elvégzése, koordinálása szükséges:
– Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény elõírásainak mara-

déktalan betartása, a kft. menedzselése, eredménytermelõ képességének
növelése.

– A Kft. tevékenységébe sorolt szakmai feladatok szervezése és irányítása:
� épületek üzemeltetésének szervezése, irányítása
� társasházak felkutatása, Kft. kezelésébe vonása
� mûszaki terület fejlesztése, új piacok felkutatása, mûszaki projektek

tervezése, lebonyolítása
� a Társaság munkatársainak irányítása és továbbképzése, munkáltatói

jogok gyakorlása 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– mûszaki vagy gazdasági felsõfokú képesítés,
– társasházkezelés, épületüzemeltetés terén szerzett min. 3 éves tapaszta-

lat, ebbõl vezetõi pozícióban betöltött min 1év,
– projekt vezetésben, lebonyolításban szerzett min. 3 év tapasztalat,

– gazdasági társaságnál szerzett 3 éves vezetõi tapasztalat,
– jó kommunikációs képesség, megbízhatóság.

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:
– szakmai önéletrajzot
– képesítést bizonyító okleveleket 
– bérigényt is tartalmazó motivációs levelet
– a Kft. fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket

A pályázat zárt borítékban „Újpest Kft. ügyvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel 2010. július 5-én 12 óráig nyújtható be az UV Zrt. vezérigaz-
gatói titkárságán.

A megbízás 2010. augusztus 1-tõl kezdõdõ határozatlan idõre szól.

Az Újpest Kft. felett a tulajdonosi jogokat, valamint az ügyvezetõ felet-
ti munkáltatói jogokat az UV. Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. Igazgatóságának
döntései alapján az UV Zrt. vezérigazgatója gyakorolja.

A Kft. tevékenységi körét is tartalmazó alapító okirat az UV Újpesti
Vagyonkezelõ ZRt. vezérigazgatói titkárságán tekinthetõ meg 2010.
június 14. és július 2. között munkaidõben. Az állás betöltésérõl a
Társaság Igazgatósága július 16-ig dönt. 

A Kft. ügyvezetõje a 2009. évi CXXII törvény hatálya alá tartozik, így
bérezés és egyéb juttatások a törvény alapján a Társaságnál alkotott
javadalmazási szabályzat keretei között, megegyezés szerint.

Budapest, 2010. május 31. Jobbágy Tamás vezérigazgató, 
UV Újpesti Vagyonkezelõ ZRt.

HIRDETÉS

Szeretné egyetlen vizsgálattal (tûszúrás és
hosszadalmas, megterhelõ diagnosztikus eljá-
rások nélkül) megtudni laboratóriumi para-
métereit, hormonális státuszát, idegrendszeri
terhelhetõségét, érrendszerének állapotát,
mozgásszervei elhasználtságát, belsõ szervei-

nek mûködõképességét, vagy betegségre (daganat, cukorbetegség, érszûkület,
gyulladás, depresszió) való hajlamait?

Erre egyedülálló lehetõséget ad az Európában és hazánkban is elfogadott új
orvosi diagnosztikus eljárás: az Electro Interstitiális Scan (E. I. S.)

Az EIS diagnosztikai rendszer egy korszerû, hatékony, megbízható orvosi
vizsgálóeszköz, mely fájdalommentes, gyors állapotfelmérést tesz lehetõvé.
Néhány perc alatt hatalmas mennyiségû információt gyûjt a szervezetrõl, me-
lyet azonnal szövegesen, illetve grafikusan három dimenzióban jelenít meg.

Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft. Június és július hónapban a vizsgálat
mellé egy 5000 Ft értékû Biolabor kezelést adunk ajándékba. *

KERESSEN FEL MINKET, HA TUDNI SZERETNÉ:
– milyen betegségekre hajlamos
– milyen lehetõségei vannak a betegségek megelõzésére
– milyen az aktuális egészségi állapota
– milyen vitaminokra, ásványi anyagokra van szüksége a szervezetének
– milyen lehetõségei vannak a meglévõ betegségek kezelésére
– mi okozza az állandóan visszatérõ fájdalmakat
– mi okozza a panaszait (gyomorégés, puffadás, hasmenés, székrekedés)
– a stressz milyen elváltozásokat okozott a szervezetében
– milyen étrendbeli változtatásokra lenne szüksége

AZ ÁR A KÖVETKEZÕKET TARTALMAZZA:
– orvos által felvett anamnézis (meglévõ betegségek, hajlamok, panaszok)
– fájdalommentes, computer által vezérelt korszerû diagnosztikai vizsgálat
– precíz orvosi kiértékelés és konzultáció
– felmerülõ kérdések megbeszélése
– természetes módszerek ajánlása
– életvezetési tanácsadás
– nyomtatott lelet a vizsgálatról, amit a páciens magával vihet

DIAGNOSZTIKAI RENDSZERÜNK AZ ALÁBBIAKAT ÁLLAPÍTHATJA MEG:
– szív- és keringési rendszer, érhálózat állapota
– nyirokrendszer állapota
– az idegrendszer mûködése és terheltsége
– stressz szintje
– a belsõ szervek mûködõképessége (máj, tüdõ, vese)
– a szervezetben lévõ gócok, gyulladások feltérképezése
– emésztõrendszer és gyomor állapota
– sav-bázis egyensúly
– daganatos betegségre való hajlam az aktuális állapot alapján
– esetleges cukorbetegség kialakulásának kockázata
– a szervezet ásványianyag szintje
– az esetleges folyadékhiány, vagy -többlet
– a szabadgyökök aránya a szervezetben
– testösszetétel, zsírtömeg aránya
– hormonális egyensúly
– vércukorszint, koleszterin és a vérzsír értéke (vérvétel és tûszúrás nélkül)

* A Biolabor kezelés készpénzre nem váltható.
Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: 
Tel.: 30 663 9494, 30 663 9495; E-mail: pecent@pecent.hu; 
Keressen minket az interneten is: www.pecent.hu. 
Címünk: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 15. (x)

A PERÉNYI EGÉSZSÉG CENTRUM TAVASSZAL IS VÁRJA 
A GYÓGYULNI VÁGYÓKAT!



Biztosan maguk is voltak kisfiúk (ha
nem, sajnálhatják), és maguk is ol-
vastak újra úgy könyveket, hogy
mindvégig reménykedtek benne,
most más vége lesz. Ami engem illet,
egy idõben sportot csináltam ebbõl,
hogy minden egyes rosszul végzõdõ
regényt újraolvassak: hátha most jó-
ra fordulnak a dolgok. Persze, az
eszemmel jól tudtam én, hogy a re-
gény a második olvasásra sem változ-
hat, de gyerekkorban nem csak az
eszével olvas az ember. Hanem a szí-
vével is. És az én szívem azt szerette
volna, például, ha Unkasz, az utolsó
mohikán életben marad a regény vé-
gén. Ebbõl a célból négyszer egymás
után elolvastam Cooper regényét, és
összetett kézzel könyörögtem az égi-
eknek, kegyelmezzenek a derék indi-
ánnak. (Nem gondolva bele, hogy
akkor legfeljebb Az utolsó elõtti
mohikán lehetett volna a regény cí-
me.) És éppen így, borzasztóan sze-
rettem volna, ha sokadik olvasásra
Nemecsek felgyógyul, Micimackó

maradhat a százholdas pagonyban és
Török Bálint is kiszabadul a Hétto-
ronyból. Kedvemet egyáltalán nem
szegte a kudarc, minden egyes újra-
olvasás új reményt jelentett.

Úgy beleéltem magam ebbe a do-
logba, hogy egyetlen egyszer kilép-
tem az irodalom keretei közül, és az
élet más terére is átvittem e – töké-
letesen indokolatlan – reményt.

A hetvenes futballvilágbajnokságról
van szó. A hetvenes futballvilágba-
jnokság volt az elsõ, amelyre Ma-
gyarország csapata nem jutott ki.
Korábban, ha elindultunk, mindig
túljutottunk a selejtezõn. (Csak a ká-
kán is csomót keresõk kedvéért írom
le, az õsidõkben nem is volt selejte-
zõ, elég volt jelentkezni.) Ez – tudni-
illik, hogy egy világbajnokságot Ma-
gyarország nélkül rendezzenek meg
– annyira elképzelhetetlen volt a
számomra, hogy – ilyen egyszerû ez
– tényleg nem is tudtam elképzelni.
Jó, persze, az eszemmel felfogtam,
hogy kiestünk, hogy a marseille-i csa-
pás után (aki véletlenül nem tudná,
kikaptunk négy-egyre a csehszlovák-
októl, megismételt mérkõzésen)
semmi keresnivalónk Mexikóban, a
nagy focifiesztát nélkülünk fogják
megrendezni. Mondom, az eszemmel

tudtam ezt, nem is felejtettem el azt
a szörnyû decemberi pillanatot, ami-
kor véget ért a marseille-i csapás, de a
szivem máshogy döntött. Emlék-
szem, csak ültük hang nélkül a képer-
nyõ elõtt, már régen véget ért az adás
(késõ esti meccs volt), villódzott a
semmi a szemünk elõtt, mégsem volt
erõnk felkelni a sámliról. (A
Horváthék sámlijáról, hogy egészen
pontosak legyünk. Merthogy a mi
családunkban még hatvankilencben
se volt tévékészülék. Az lett ígérve,
hogy majd a vébére veszünk egy
használtat a Bizományiban. Aztán
persze nem vettünk, merthogy mi-
nek.) A többiek persze feldolgozták
valahogy a dolgot – a szövetségi ka-
pitány lemondott, Mészöly visszavo-
nult, de az élet nem állt meg – csak
én nem tudtam túltenni magam az
ügyön. Szentül meg voltam gyõzõdve
róla, hogy nyárig történik majd vala-
mi. Például kiderül, hogy a csehszlo-
vákok indokolatlanul szerepeltették
Kunát, Kvasnakot vagy Adamecet, és
ezért kizárják õket. Vagy a csehek ma-
guktól mondják le a vébét másirányú
elfoglaltságaikra hivatkozva. Vagy egy
másik csapat marad távol a viadaltól,
és annak a helyén indítanak minket.
Vagy (még ez tetszett volna a legjob-

ban) Brundage úr, a FIFA elsõ embere
saját hatáskörében tizenhétre emeli a
világbajnokság létszámát, és korábbi
teljesítményünk elismeréseként meg-
hívnak bennünket is.

Magyarán: nem hittem el, nem
akartam elhinni, hogy ilyesmit elkö-
vethet ellenem a világ. Hogy meg-
foszt egy élménytõl, aminél fontosab-
bat – rövid távon – elképzelni se tud-
tam. Mint a Katonazene naiv fõhõse
(Szirtes Ádám játszotta, megrendítõ-
en) az utolsó pillanatig reményked-
tem, hogy mégiscsak történik valami,
Nemecsek életben marad és nekem
lesz kiért szurkolni a vébén. 

Annyira így volt, hogy a végén
megfeledkeztem a világbajnokság
kezdõnapjáról. Hazafelé baktatva a
Kossuth utcán véletlenül hallottam
meg egy nyitott ablakból Pelé csodá-
latos perdítése után a szpíker hang-
ját – hanyatt-homlok rohantam az-
tán a Horváthék sámlija felé.

A brazilok briliáns játékkal verték
négy-egyre (helyettünk) a cseheket, én
pedig végérvényesen tudomásul vet-
tem, hogy az élet nem
alakítható a kedvem
szerint. Azt hittem ak-
kor, hogy felnõttem.
– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 20. 
– Jolsvai András rovata

Megáll az idõ?

Én ugyan elképzelhetetlennek tartom, de állítólag
van az embereknek egy olyan csoportja, amelyik kife-
jezett istencsapásaként éli meg a következõ napokat.
A jegeces hideg rázza õket, ha csoportmérkõzésekrõl,
hosszú szöktetésekrõl, szögletekrõl vagy lesrõl esik
szó mindenütt – és nem értik a népesség nagyobb ré-
szét, amelyik viszont csak ezzel tud foglalkozni, leg-
alábbis pár napig, úton-útfélen, továbbá közte is.

Tudják, ez az a népcsoport, amelyiknek a vb rö-
vidítésrõl a végrehajtó bizottság jut legfeljebb az
eszébe. Nos, mivel a felebaráti szeretet minálunk
alapopció, nem vetjük meg ezeket a visszamara-
dott, nyuffadék szerencsétleneket, hanem tagoltan
elmagyarázzuk nekik, mire is jó a következõ pár
nap a számukra. Amennyiben a lakásban több tele-
vízió is van, egy ideig a legnagyobb lelki nyugalom-
mal nézhetjük a „Csók és zsír” sorozat ezredszer is-
mételt epizódjait, senki nem szól be érte. És ha
akarjuk, sírhatunk is rajta, csokoládémajszolás köz-
ben! Bátran elmehetünk a haverokkal, havercsajok-
kal este dumálni, senki nem fogja számonkérni raj-

tunk, ha késünk – márpedig úgyis mindig késünk.
De most több napot is lehet! Garantáltan nem fog
feltûnni senkinek.

Felszabadul a számítógép végre! Végre csetel-
hetünk, meszindzserezhetünk, párkereshetünk és
pornóoldalakat nézhetünk meg anélkül, hogy állan-
dóan le kéne kapkodni az aktuális oldalt az átmenõ
forgalom miatt! Feltéve, hogy gondosan behûtöt-
tünk egy teljes hipermarketnyi sört elõre, szabad ke-
zünk lesz, például rájárhatunk a csoki- vagy tojásli-
kõrre (pfuj…), nem kapunk megjegyzéseket bizo-
nyos alkoholizmusba csúszó rétegek tanulságos
sorshelyzeteirõl (hozd már ide a sörnyitót, nyuszika).

Végre elbeszélgethetünk a gyerekkel arról, melyik
iskolába is jár tulajdonképpen és mik az elképzelései
a jövõt illetõen (az „eltartott akarok lenni” válasz
még ebben a kényszerhelyzetben sem elfogadható!)
Könnyû, nyári flörtbe kezdhetünk a váltott és válo-

gatott pizzafutár legényekkel/leányokkal,
esetleg még egy „semmire sem kötelez” jelle-
gû randit is összeszervezhetünk vele/velük.

Végre adózhatunk a lélek templomának,
azaz a fizimiskánknak. Úszás, szauna, masz-
szõr, arcpakolás (nem olyan!), manikür,

pedikür, fodrász, hajszínváltoztatás,
szemöldöktetkó és köldökpírszing. Majd pár nap

múlva ráérünk magunkból kikelve visszavágni a
majdani szemrehányásokért, miszerint „mert évek
óta rám se nézel! Tudod, mióta van punk-hajam?!”

Ha végképp kifogytunk az ötletekbõl, de még
mindig csak a negyeddöntõnél tart az eseményso-
rozat, végsõ esetben megpróbálhatjuk megkeresni
idõs rokonainkat, például a szüleinket, ha még em-
lékszünk a címükre. Ha nem, egészen biztosan raj-
ta lesz azon az utalványon, amelyet rendszeresen,
minden hónapban kapunk tõlük, mert nekik a csir-
keláb-kúra mellett még erre is futja.

Mivel az emberek egy részének még mindig
olyan piszok mázlija van, hogy rendelkezik munka-
hellyel, most pár napig ezt sem kell halálosan ko-
molyan venni, úgyis mindenki online közvetítése-
ket néz és nem arra figyel, megvál-
tottuk-e már a nemzetgazdaságot.
Így egyáltalán nem biztos például,
hogy az Újpesti Napló a szokott
idõben fog legközelebb eljutni
Önökhöz…        – TÖRÖK MONIKA

M ú l t i d é z õ

Kicsit másként a VB-rõl

Van élet az
élet helyett!
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