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ÚJPESTI NAPLÓ

SKANDINÁV MÓDRA
Járdák, parkolók épülnek hama-
rosan Káposztásmegyeren, a
Külsõ Szilágyi út és a Bõröndös
utca között.  A templom elé fo-
gadóteret terveznek.    3. oldal

ELÕADÁSOK A FÕTÉREN
Bõséggel válogathattak az ér-
deklõdõk júliusban a fõtéri
programok közül. Elõadás elõ-
adást követett, kicsik és felnõt-
tek jól szórakozhattak.     4. oldal

A GYÛJTÕ
Éles Mátyás nyugdíjas éveiben is
fáradhatatlan: ezúttal azokat a
magyar hírességeket gyûjti ösz-
sze, akik valamiben legelsõk vol-
tak a világban.          6. oldal

MAGYAR VÁROSOKBAN
Az Újpesti Városvédõ Egyesület
tagjai hamarosan ismét útnak
indulnak, hogy újabb határon-
túli, magyarlakta városokat ke-
ressenek fel.                   10. oldal

Már pályázhatnak a 30 millió forintos alapra 
az újpesti kisvállalkozások – 3. oldal
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– Gondolt-e arra, hogy sokan szeretnék mara-
dásra, azaz jelöltségre bírni?

– Amióta a döntésem közismert, módom van a
visszajelzésekkel szembesülni. Az önkormányzati
lap hasábjain is beszéltem már arról, hosszú idõn
át érleltem, milyen döntést hozzak, jelöltessem-e
magamat októberben polgármesterként. Végül
úgy határoztam, nem indulok. Azzal számoltam,
egy-egy rendezvény, találkozó, civil fórum, vagy
éppen utcai séta alkalmából megkérdeznek majd
a döntésrõl, téma lesz, hogy befejezem a politikai
pályafutásomat. Erre a kedves gesztusra, hogy új-
pestiek, kereskedõk, a Fõplébánia hívei ily módon
próbálnak marasztalni, bevallom, nem számítot-
tam, zavarba is hozott.

– Ismeri a hölgyet, aki sokak véleményével
érkezett a testületi ülésre? 

– Tvaruska Zoltánnét látásból jól ismerem. Mun-
kakapcsolatban azonban nem voltunk. Ezért is ha-
tott meg, hogy aláírásgyûjtést kezdeményezett.
Kedves és egyben rendkívüli módon zavarba ejtõ
volt, amikor a testületi ülésen szólásra jelentkezett.

– Önnek sejtése sem volt arról, hogy mi készül?
– Kollégáim szóltak, lesz egy napirend elõtti ci-

vil kezdeményezés, amelyeket aláírásokkal tá-

masztanának alá, és mindez kapcsolódik a visz-
szavonulásomhoz, de csak nagy vonalakban vol-
tam tájékozott. Volt min meglepõdnöm, amikor
kiderült, milyen üzenettel érkezett a hölgy. Zavar-
ba ejtõ volt a kedvessége, a figyelme, és ilyen hely-
zetekben rendesen zavarba is jövök. A pulpituson
ülve sajnos nem is sikerült frappánsan válaszol-
nom, bármennyire szerettem volna. A kezdemé-
nyezést nagyra értékeltem és kiváltképpen ami-
att, hogy az önkormányzat képviselõ-testületnek
ülésén adták át a dossziét, pedig érkezhettek vol-
na az ívek a titkárságomra, vagy postai úton is.
Megköszöntem a bizalmat és arról beszéltem:
maradok az elhatározásomnál. 

– Nem ingott meg egy kicsit sem?
– Nincs változás. Megérlelt döntést hoztam,

olyat, amelyet a családom is támogat, és olyat ami
továbbiakban is hatással lesz az életemre. Ha az
ember húsz évig városvezetõ, szerez ismerõsöket,
talál barátokat és természetszerûleg gyûjt ellensé-
geket is. Vannak, akik azt mondják: sajnálják, ám
megértik döntésemet, mások a miérteket kérde-
zik. Sokféle pletyka kering a városban, hallottam
arról, vannak akik úgy kommentálták: valakikkel
alkut kötöttem, ezért hagyom abba. Nem mond-

hatok mást: a húsz év nagyon sok felemelõ és fáj-
dalmas, küzdelmes, olykor háborús idõszakot is
hozott Újpesten. Sokat kellett hadakoznom a fõ-
városi önkormányzattal is. Nem fáradtam, nem
fásultam bele, és reménykedtem a változásban.
Azt hittem, az önkormányzati reform számomra
is kínál támogatandó pontokat. Sajnálom, hogy a
képviselõ-testületek létszámának csökkentése –
mint a spórolás egyedül lehetséges módja – meg-
történt. Számomra ez a demokrácia csorbítása. 

– Pedig a javaslatnak több támogatója, mint
ellenzõje akadt.

– Igen, még a sokat megélt és tapasztalt köztár-
sasági elnök sem vétózta meg. És ez már valóban
nem az én világom. Újpesten 20 képviselõ alkotja
majd a képviselõ-testületet a polgármesterrel.
Szinte a díszterem ajtaját sem kell majd kinyitni
az ülésekre, ennyi ember a tárgyalóban is elfér a
nézõközönséggel együtt. Nagyon jó érzés, hogy
nemcsak én érzem úgy, hogy erõm teljében vonu-
lok vissza, hanem két párt által is végzett újpesti
közvélemény kutatásból az derült ki, ha a felmé-
rés készítésekor lettek volna az önkormányzati
választások, az újpestiek 70 százaléka támogatta
volna újraválasztásomat. Ez legalább olyan siker,
mint egy választási végeredmény. Húsz éven át
egyfajta stílust, egy értékrendet képviseltem. Még
egy világcégnél is keveseknek jut életpályájuk so-
rán két évtizeden át tartó, ugyanolyan vezetõ be-
osztás. Merni kell visszavonulni.

– Amikor három héttel ezelõtt a döntésrõl
beszélgettünk, még nem szívesen beszélt arról,
mihez kezd a visszavonulás után. Azóta van
már elképzelése, terve?

– Most is úgy látom, a direkt politikától távol
szeretném tartani magamat. Másodhegedûs nem
leszek. Több ajánlatot kaptam, de talán megérti,
nem szívesen kürtölném még világgá. A hogyan
és merre tovább legalább olyan nehéz döntés,
mint a visszavonulásé volt. – B. K.

Több mint ezer újpesti adta írásba: szeretnék, ha Újpest polgármestere,
dr. Derce Tamás megmásítaná elhatározását és jelöltetné magát polgár-
mesternek az õszi helyhatósági választáson. Az aláíráscsomag a képviselõ-
testület legutóbbi ülésén került a polgármesterhez, a gyûjtést kezdemé-
nyezõ hölgy, Tvaruska Zoltánné személyesen adta át. Bár Újpest elsõ em-
bere nem változtatja meg véleményét, a nem mindennapi civil kezdemé-
nyezésrõl mégis beszélgettünk.

K ö z é l e t2

Polgármester jelöltség

A kapacitálás ellenére:
végleges a döntés 

KÖZLEMÉNY
Mindannyiunk örömére elkészült az új Újpesti
Fõtér és annak részeként az újdonságnak számí-
tó vízijáték (szökõkút). Felkérünk minden új-
pestit és az ide látogató nem újpestieket, hogy
a vízijátékot ne közfürdõként, strandként hasz-
nálják mert ennek nincsenek meg a feltételei. A
nem rendeltetésszerû használat balesetveszélyt
rejthet magában. Ennek elkerülésére kiemelt fi-
gyelmet kérünk mindenkitõl, különösen a szü-
lõktõl hisz a gyerekeknél ez a balesetveszély fo-
kozottan jelentkezhet. Városüzemeltetés



últ hét közepén bejárást
tartott Káposztásmegye-
ren, a Külsõ Szilágyi út és

Bõröndös út közé ékelõdött park-

ban dr. Trippon Norbert alpolgár-
mester, Horváth Imre önkormányza-
ti képviselõ, és a civilek közül is so-
kan csatlakoztak a kis csapathoz. A

megjelentek körbejárták a területet
és a tervekrõl beszéltek. Úgy alakít-
ják majd ki a járdákat, ahogy eddig
gyalogoltak a környéken élõk. 

– Az a logikus, ha a kitaposott ösvé-
nyek mentén épülnek a járdák, hiszen
úgyis arra járnak majd az emberek –
mondta a helyszínen dr. Trippon Nor-
bert alpolgármester. – A beruházás
pénzügyi fedezete biztosított.

Erre mondta Lõrincz Mihály, a vá-
rosüzemeltetési társaság osztályveze-
tõje, hogy ezt hívják skandináv mo-
dellnek. Mert a svédeknél, ha felépí-
tenek egy lakótelepet, nem azonnal
épül hozzá járda. Egyszerûen megvár-
ja az önkormányzat, merre járnak az
emberek, aztán ott alakítja ki a járdá-
kat. Ez sem csalhatatlan módszer, de
nem árt figyelembe venni a csapáso-
kat. Persze az építési szabályokat be
kell tartani. Figyelembe kell venni a
sportpályát, a játszóteret, és a parko-
lókat. A templom elõtt fogadóteret
alakítanak ki. A tervek már minden-
esetre készen vannak. 

– Jövõre szeretnénk a templomot
megnyitni, vagyis befejezni, és na-
gyon jó lenne, ha addig megvalósul-
na ez a beruházás – fejtette ki véle-
ményét Zámbó András vezetõ lel-
kész. – Ennek mi nagyon örülnénk,

hiszen a templom környéke rende-
zett lenne. Most még inkább a hátsó
bejáraton jönnek hozzánk, de ha fel-
épülnek a járdák, a parkolók ez re-
mélhetõleg megváltozik.

Trippon alpolgármester kiemelte,
hogy nem szépítészeti beavatkozás-
ról van szó, mivel itt vadonatúj jár-
dák épülnek.

Úgy tûnik, a beruházás lebonyolí-
tása elég gyorsan megy majd. Ha a
szakhatóságok a tervdokumentációt
jóváhagyják, azonnal elkezdõdhet az
építkezés, hiszen a pénz megvan
hozzá, a munka akár azonnal meg-
rendelhetõ. – DAMTA

Jelentõs beruházás Káposztásmegyeren

Járdák, parkolók
épülnek a parkban
Határozott lépésre szánta el magát az újpesti önkor-
mányzat, amikor úgy döntött, rendbe teszi a Külsõ
Szilágyi út és a Bõröndös utca közötti parkot. 
A pénz megvan a járdákhoz és egyéb munkálatokhoz.
A még nem teljesen kész evangélikus templom
lelkészei is örülnek, hogy rendbe teszik a környéket.

M

Még pályázhatnak az újpesti kis-
vállalkozások a támogatásuk
céljára elkülönített 30 millió fo-
rintos alapra. A vissza nem térí-
tendõ pénzbeli támogatást be-
ruházásra, oktatásra és átkép-
zésre valamint munkahelyte-
remtésre igényelhetik. A pályá-
zatok benyújtásának határideje:
augusztus 15. Az elbírálás terve-
zett határideje: szeptember 3.

pályázaton az Újpest közigazgatási te-
rületén székhellyel vagy telephellyel
rendelkezõ egyéni és társas vállalkozá-

sok vehetnek részt, melyek a kiírást megelõzõ-
en legalább már egy éve Újpest terültére van-
nak bejelentve. További feltétel, hogy egy teljes
lezárt üzleti évvel – éves beszámoló vagy azzal
egyenértékû adóbevallás – rendelkezzenek és
nettó árbevételük a pályázat kiírását megelõzõ
utolsó lezárt teljes üzleti évben nem haladta
meg a 200 millió forintot. A kizáró feltételek –
mint például a köztartozás, végrehajtási eljárás
– a pályázati felhívásban kerültek részletezésre,
csak úgy, mint a különféle célok megvalósítá-
sára vonatkozó pályázati feltételek. 

A kiírás szerint beruházási cél esetében a
megállapított támogatás összege maximum a
beruházás teljes nettó bekerülési költségének
30%-a, oktatási cél esetében az oktatás illetve
az átképzés tényleges nettó költségének 40%-a.
Munkahelyteremtés esetén a támogatás mér-

téke többlet-foglalkoztatottanként a minimál-
bér után fizetendõ munkaadói járulék összege.
Az egy vállalkozás részére megállapított támo-
gatás összege legfeljebb 1 000 000 Ft lehet. 

A pályázatról részletes tájékoztatás a
www.ujpest.hu weblapon olvasható, ezen túl a
231-3100 telefonszámon a 216-os és 221-es
melléken illetve a 231-3138-as telefonszámon
kérhetõ.

Még pályázhatnak a 30 millió
forintos alapra az újpesti
kisvállalkozások

Beruházásra, oktatásra, munkahelyteremtésre
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minapi, délelõtti zenés irodalmi összeállí-
tást a gyerekek nagy figyelemmel követ-
ték, annál is inkább, mivel a kicsik bevo-

násával történtek az események. Az egyik esti elõ-
adás „Tánc-Képes Krónika” címmel ment, és a
Nemzeti Kamara Színház a Debreceni Népi Együt-
tessel közösen az államiságunk történetét mutat-
ta be.

A Nemzeti Kamara Színház elsõ bemutatóját
2002-ben tartotta a Kiskõrösi Petõfi Sándor Mûve-
lõdési Házban. A helyszínt tudatosan választották.
A színház megalakulása óta nagy utat járt be, több

mint 200 elõadás tartottak itthon és külhonban. A
fiatalokból álló társulat tagjai tehetségesek, mint
ahogy ezt Újpesten is bebizonyították. 

A nagy múltú Debreceni Népi Együttes 1950 ta-
vaszán alakult dr. Béres András koreográfus és
néprajzkutató vezetésével. Munkájának elsõdle-
ges célja a „tiszta forrásból”, mint anyanyelvbõl
való táplálkozás. Ma már hazánk minden tánctí-
pusa és dialektusa szerepel mûsorukon.

Szóval a színvonal adott volt a Fõtéren. A várt
siker nem maradt el, mivel az elõadás végén a kö-
zönség hosszú percekig felállva tapsolt. 

De tovább sorolhatjuk az eseményeket. Látható
és hallható volt a magyar vándorszínházi hagyo-
mányokra épülõ bohózat, musical, táncszínházi
elõadás, kabaré és kuplék. Július közepén a Csip-
kerózsika mesemusicalt mutatták be, melynek
külön érdekessége volt, hogy a nagymama hang-
ját Tolnay Kláritól játszották be. A fõbb szerepeket
György Rózsa Sándor, Kovács Róbert, Némedi Var-
ga Tímea, Boros Zoltán, Udvarias Annamária és
Tallós Andrea játszotta.

A Csipkerózsika címû mesemusicalt sok-sok ze-
nével, játékkal és tánccal fûszerezték úgy, hogy a
nézõ gyerekek is felmehettek köszönteni Csipke-
rózsikát a „Cifra Palotába!” Grimm meséjét ifj.
Malek Miklós–Bokor Fekete Krisztina–Gergely Ró-
bert dolgozta át látványos szórakoztató elõadássá.
Tündérek, Király és Királyné, az udvarnép és a ke-
rek erdõ valamennyi lakója felvonult a mesében, s
bár tudták a nézõ gyerekek, hogy veszély fenyege-
ti a Gonosz Tündértõl, s annak rokkájától Csipke-
rózsikát, de azt is tudva tudták, hogy jön majd
100 év múlva egy daliás Királyfi, és minden jóra
fordul!

Aztán megnézhették az érdeklõdõk Moliere:
Dandin, a megcsúfolt férj címû darabját, és
miskolci egyetemisták Padlás-bemutatóját.

A rendezvénysorozat szervezõi az Ady Endre
Mûvelõdési Központ és a Karinthy Frigyes Általá-
nos Mûvelõdési Központ voltak.

A

Nagy sikerû színházi
elõadások a Fõtéren

4 F õ t é r - p r o g r a m

Júliusban gazdag programsorozat várta az újpestieket. Az önkor-
mányzat jóvoltából szombatonként elõadás elõadást ért. Délelõtt a
kicsik szórakozhattak, megelevenedtek a mesék hõsei, így Vitéz Lász-
ló, Mikkamakka, Dömdödöm.  Délelõtt tíz órától egyig kézmûves fog-
lalkozásokat tartottak.  Esténként a felnõttek nézhettek elõadásokat.
Többek között bemutatkozott a Fõtéren a Nemzeti Kamara Színház
Társulata és a Debreceni Népi Együttes. 

A gyerekek sem maradtak programok nélkül
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– Igen rosszul érint minket az, hogy megváltoztat-
ták a busz útvonalát – mondja Szorád András 83
éves polgár, aki a Fóti úton lakik. – Amúgy is ne-
hezen közlekedek, mert hát mozgássérült vagyok.
A szüleim, nagyszüleim, a testvéreim mind a Me-
gyeri úti temetõben nyugszanak. Most képtelen-
ség eljutni a temetõbe. Jó fél éve megváltoztatták
a menetrendet, azóta van ez így, és bizony nincsen
rendben. A 96-os busznak a Cérnagyárnál volt a
végállomása, és míg meg nem változtatták az út-
vonalat, minden rendben volt, most pedig csak a
felüljáróig jön, itt fölkanyarodik, elmegy a vasútál-
lomásig, majd a Dózsa György úton az SZTK-ig, és
a 47-es vonalán Újpestig halad. 

Azt mondja az idõs úr, hogy ez egyáltalán nem
logikus, hiszen a 146-os buszjárat is megvan, és
nem érti, minek oda két buszjárat. 

– Szeretnénk elérni, hogy a buszunk ne fordul-
jon el Káposztásmegyer felé – folytatja Szorád
András. – Szerintünk a Baross utcán kellene halad-
nia. Akkor már a temetõt is el tudnánk érni egy pi-
cike gyaloglással. Tehát jó lenne, ha két megállóval
tovább menne a Fóti úton a buszunk. Megvan a

széles út, a lámparendszer, jobbra elmenne a te-
metõ mellett az autóbusz, utána kimehet
Káposztásmegyerre, a végállomásra. Akkor már ez
a rész is egyenesbe jönne, megoldódnának a gon-
dok.

Sokak igényét közvetíti Farkas András, aki jóval
több, mint 300 aláírást gyûjtött össze. A Városüze-
meltetési Kft-nek is írt egy levelet, hogy segítse-
nek. A lokálpatrióta szerint más gond is akad,
mert a Volán-buszt a Váci úton nem tudják elérni,
csupán kétszeri átszállással. 

– Amikor beadtam a Városházára a kérést, csa-
toltam a BKV-terveket is – mondja indulat nélkül
Farkas úr. – Sajnos, a majd’ három kilométeres út
így körülbelül hét-nyolc kilométerre nyúlik az át-
szállásokkal. Húsz perc lenne az út. Elõször megke-
restem dr. Trippon Norbert alpolgármester urat, aki
pozitívan állt a kérdéshez, csak az a gond, hogy fõ-
városi ügyrõl van szó. Szóval, megírtam a levelet a
Városüzemeltetésnek, õk továbbították a BKV-
nak. Becsületükre legyen mondva, hogy rövid idõn
belül, egy hónap sem telt el, válaszoltak.

Csupán az a probléma, hogy a leírtak nem fedik
a valóságot. Merthogy a 47-es buszra hivatkoztak,
de ez csak három megállót érint a régihez képest.
A Baross utcán megy inkább. Ez nem megoldás. 

Azzal sem ért egyet Farkas András, amit a BKV
írt, hogy a Leiningen utcát vizsgálják, miként for-
duljon balra a busz esetleg. Az egy szûk utca, nem
igen alkalmas a buszközlekedésre. Három autó-
busz egy keskeny útvonalra kicsit túlzás. Arról
nem is beszélve, hogy balesetveszélyes is lehet a
sok busz balra kanyarodva. Fõleg délután nagy a
veszély, hiszen mindig a tûzoltó-laktanyáig áll a
kocsisor. De ha a Fóti útra teszik, itt is akadályoz-
za a forgalmat. 

– Ez már régebbi történet, mi megtettük, amit
lehetett, együtt gondoltuk át a fõvárossal, mit le-
hetne tenni – mondja Tasnádi Róbert, a polgár-
mesteri hivatal közlekedési elõadója. – Sajnos a
szóban forgó buszjáratok kihasználtsága igen ala-
csony, a BKV pedig ezt tartja elsõsorban szem
elõtt. Úgyhogy aligha állítják vissza a régi útvona-
lakat. – Á. T.

Több mint háromszáz aláírást gyûj-
tött össze a Fóti úton lakó Farkas
András. Azt szeretnék elérni a kör-
nyéken lakók, hogy a 296-os vagy a
96-os busz a régi útvonalon közle-
kedjen. Mert úgy a temetõbe is el-
jutnának az emberek, és számos
más elõnnyel is járna a régi járat.
Noha a BKV a fõvároshoz tartozik,
az újpesti önkormányzat is segít,
amiben tud. 

Háromszázharminc aláírást
gyûjtöttek a Fóti úti lakosok

Rossz irányba
jár a busz

Még lehet
pályázni Újpest
legszebb kertje
és erkélye 
elismerõ címre
Augusztus 13-ig lehet még pá-
lyázni Újpest legszebb kertje és
legszebb erkélye kitüntetõ cím-
re. A gyõztesek értékes nyeremé-
nyekkel jutalmazzák. Ezentúl a
legszebb kertek, illetve erkélyek
fotóját az Újpesti Naplóban is
közzé tesszük. 

KEDVES ÚJPESTIEK!
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkor-
mányzata a VirágVáros-program keretében „Vi-
rágos utcák – Virágos Otthonok” címmel pályá-
zatot hirdet, melynek keretében keressük:

– Újpest legszebb kertjét,
– Újpest legszebb erkélyét.
Pályázhat minden újpesti lakos egyénileg,

illetve minden újpesti társasház. Pályázni a
pontos cím és telefonszám megadásával, a
kertrõl, illetve az erkélyrõl mellékelt mini-
mum 3 darab fotó megküldésével lehet. 
Beküldési határidõ: 2010. augusztus 13.

A bíráló bizottság tagjai felkeresik a pályá-
zókat. A nyerteseket értékes nyereményekkel
jutalmazzuk, továbbá a legszebb kertek, illet-
ve erkélyek fotóját az Újpesti Naplóban is
közzétesszük.

Beküldési cím: Budapest Fõváros IV. Kerület
Újpest Önkormányzata, Gazdasági Alpolgár-
mesteri Titkárság, 1042 Bp., István út 14.
Kérjük a borítékra írják rá: „Virágos utcák –
Virágos otthonok”

Jó kertészkedést, sok sikert:
Dr. Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere

„Virágos utcák 
– Virágos otthonok”



em a „magyarországi elsõk” nevet adtam
gyûjteményemnek, hiszen ezt a címet a
népszerû TV-s Rózsa György már használja.

Isten õrizzen egy esetleges vitától, sõt a kapcsolatot
is felvettem mûsorának készítõivel, hátha tudok ne-
kik segíteni valamiben. Érdekelte a gyûjteményem
pár évvel ezelõtt a Nõk Lapját is, Vadas Zsuzsa cik-
ket is írt édesanyámról, aki külön fejezetet kapott a
gyûjteményemben – meséli a hivatásos katona-
tisztként nyugdíjba vonult 69 éves úr.

Fellapozzuk az elsõ dossziét, amelynek kezdõ
lapján fiatal lány néz vissza rám: Tatár Margit, vö-
röskeresztes egyenruhában. Egy másik képmásola-
ton fehér kezeslábasban, pilótasapkában már töb-
ben integetnek: dr. Lehoczky Béla m. kir. honvéd
fõorvos, Hídvégi Géza egészségügyi katona,
Medveczky Gabriella és Tatár Margit vöröskeresz-
tes nõvérek. A kép 1937 június 12-én készült a si-
keres ejtõernyõs ugrás után a Mátyásföldi repülõ-
téren. A két vöröskeresztes nõvér az ugrással
ugyanis történelmet írt: õk az elsõ magyar nõi ej-
tõernyõsök

– Akik ápolónõvérként egyben világrekorderek is
voltak – fûzi hozzá Éles Mátyás. Anyám akkor már
évek óta a Vöröskereszt segítõje volt, ez vonzotta
hugát, Ila nõvért is. Medveczky Gabriellával jó ba-
rátságban volt, közösen készültek az ugrásra. A
Fokker VII., amelybõl ugrottak, megbízható masina
volt, az ugrás pedig szenzációt keltett. A lányok –
anyám akkor 26 éves volt – persze nem a sajtó fi-
gyelmére vágytak. Hanem a nálunk elsõként ülésezõ
Nemzetközi Légi Mentésügyi Konferencia gondolat-
menetét segítették, keresték a lehetõséget, miként le-
hetne a repülést a mentés szolgálatába állítani. Ma
amikor a súlyos karambolok sérültjeit már mentõ-
helikopter szállítja kórházba, a magyar ejtõernyõs
nõvérek bebizonyították: közel tudnak kerülni akár
árvízzel sújtott területhez, katasztrófa helyszínéhez.
Akkor még a második világháborúra nem számítot-
tak. Azt már a családi emlékezet sem tudja, mi lett
volna, ha anyám további szolgál önkéntes nõvér-
ként. Nem sokkal az ejtõernyõs célbaérés után

ugyanis férjhez ment apámhoz, dr. Éles Istvánhoz.
Öcsém és húgom született, majd apámmal, aki ka-
tonaorvosként elsõsorban tisztiorvos volt de számta-
lan szakterület szakvizsgáját is letette – vándor is-
kolafogászati asszisztensséget vállalt. Anyám és hú-
ga vöröskeresztes nõvérekként mégsem merültek fe-
ledésbe. Unokaöcsém, dr. Katona István, a Honvéd
Kórház idegsebész fõorvosa Ila testvér címû könyve
nénémnek – dr. vitéz zalahidai Katona Istvánnénak
– és anyámnak egyaránt emléket állít. Medveczky
Gabi néni közel tíz éve hunyt el, még megérte, hogy
Svájcban, a Vöröskereszt megalapításának 100. év-
fordulóját ünneplõ szervezet kitüntesse.

A családi album után a többi kerül sorra. Éles
Mátyás úgy fogalmaz: ha valakinek családtagja va-
lamiben elsõ volt, óhatatlan, hogy más iránt is fi-
gyelemmel legyen. Nyitott egy másik albumot, mi-
közben maga sem gondolta sorozat lesz belõle. 

– Elõször csak újságcikkek keltették fel a figyel-
memet, azokat kivágtam, majd igyekeztem telefo-
non, levélben felkeresni a nevezetes személyt. Vá-

laszként kedves levelek, dedikált fényképek, autog-
ramok érkeztek „kedves Éles úr”, vagy kedves Má-
tyás megszólítással. Volt, hogy arról olvastam, vala-
ki valahol a rajongókkal, szurkolókkal találkozik,
hát én is odamentem. Volt arra példa, hogy gyûjte-
ményem egyik alakja hangversenyen jött velem
szemben. Amikor személyesen is találkozom az el-
sõkkel, nagy élmény számomra. S ha valaki bekerül
a gyûjteménybe, megõrzök róla késõbb minden
mást is. A sajtó figyelmét a sportolók mindenképpen
felkeltik, így gyûjteményem zömét jelentik, de érde-
kel minden foglalkozás és szakma elsõje. Szomorú,
de életünk része, ha valakirõl egy nekrológ kapcsán
derül ki számomra, hogy valamiben elsõ volt.

A dossziékat lapozgatva számtalan élmény, em-
lék idézõdik fel, vendéglátóm sorolja: – Gaál 
Gyöngyi, aki játékvezetõként férfiak labdarúgó-
meccsét vezette, a súlyemelõ Takács-lányok,
Aradszky László énekes, az elsõ aranylemezes, ame-
lyet az Isten véled véled édes Piroskám címû slágeré-
vel érdemelte ki. Kevésbé ismert név Gera Annáé, aki
kozmetikus és sminkes Európa-bajnok lett. – A világ-
elsõ géprabló magyarok az ötvenes évekbõl, már-
már elhalványuló történetként, Németh Miklós
olimpiai bajnok, aki az elsõ dobással, elsõre világcsú-
csot elérve lett aranyérmes, Bohor Bea, aki nõként
elsõként vágott neki a Dakarnak, Halassy Olivér, a vi-
lág elsõ vízilabdázója, aki fél lábbal lett olimpiai baj-
nok, Bezzeg Nándor az elsõ magyar a dart világbaj-
nokság résztvevõi között, Ugyan Anita hegymászó, a
Himalája meghódítója, Farkas Bertalan ûrhajós,
és helyet kapott az elsõ magyar férfi ejtõernyõs:
Boksay Antal, aki 1918-ban, húsz évvel a vöröske-
resztes nõvérek elõtt már híres lett. Kedvenc feje-
zet a gyûjteményben Csák Ibolya magasugró, aki a
sorozatos találkozások során megtisztelt barátsá-
gával. A gyûjtemény õrzi Kertész Imre Nobel-díjas
író autogramját, Bontovics Timea hõstettét, aki a
Marathon– Athén–Spárta 326 kilométeres távot
megtette, üdvözõ sorokat írt Császár Gyuláné, a
Malév nyugdíjba vonuló utaskísérõje, aki 18 millió
kilométert tett meg a levegõben. Puskás Öcsi
több oldalnyi fejezet, még az ásványvízreklám is
bekerült az archív anyagok mellé. Az Aranycsapat
külön szíve csücske, külön gyûjtõbe került min-
den ereklye. 

– A dossziék emlékeket, eseményeket jelentenek
a lapozónak. Mit jelent, hobbit, szabadidõ eltöl-
tést, agytornát Éles Mátyásnak?

– Mind a hármat. Szabadidõm van, barátaim és
családtagjaim is segítenek. Jómagam csak a tele-
font és a levélpapírt használom egy-egy kutatás-
ban. A fiamra is támaszkodom, aki az internetet
hívja már segítségül. Tudnak hobbimról az egykori
kollégák, a barátok, rájuk is számítok. Bár a felesé-
gem néha megkérdezi, mi lesz majd egyszer a gyûj-
teménnyel, de erre nem szívesen gondolok. A gyara-
pítása engem elszórakozat, és talán az unokák fel-
nõtt korukban csodálkoznak rá a méltán híres ma-
gyarokra. 

– És a nagypapa gyûjteményére.
– BANGHA KATALIN

N

Elsõk gyûjteménye

Az újságcikk olykor egy másik témát szül. Éles Mátyás például azért kopo-
gott be a szerkesztõségbe, hogy Erkel Tiborról szóló írásomat olvasva arra
kérjen, segítsem, hogy találkozhasson a mûvésszel. Az Erkel-évfordulóra
megjelent Himnusz fakszimile kiadását szeretné dedikáltatni a család egye-
nes ági leszármazottjával. Majd kiderült, gyûjtõ szenvedélye másban is
megmutatkozik: minden érdekli, ami azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy a
magyarok valamit elsõként tettek, értek el. A következõ találkozóra a Mun-
kásotthon utcai lakásában került sor. A dossziék már kikészítve vártak.
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Ejtõernyõs ugrással
kezdõdött… 



– Miért Toto?
– Édesapa nevezett el így, a rugda-

lózómon volt ez a felirat, rajta egy
bulldog képe is, talán márkanév lehe-
tett. Dundi kisbaba voltam, haj nél-
kül – a Totó valahogy rajtam maradt. 

– Hol végezted az általánost?
– Mindent itt Újpesten, közelebb-

rõl Káposztásmegyeren és Újpesten.
Lakkozó ovi, Szõnyi suli, ahol Kocsis
Gyuláné Márta néni mindig mellet-
tem állt, a gimnázium alatt is. Az Er-
kel Gyula Zeneiskolában tanultam
zongorázni, és volt idõ, amikor az
öcsém után lementem az UTE-be
bokszolni. Családom telis-tele van fi-
úkkal, közöttük nõttem fel. A Köny-
ves Kálmán Gimnáziumba jártam
Czégé Imréné osztályába. Pusztai Ág-
nes tanította a magyar irodalmat,
sosem felejtem el, neki rendkívül so-
kat köszönhetek. Innen felvételiztem
az ELTE-re és a Pázmányra, úgy hogy
anya megvette a felsõoktatási felvé-
telikrõl szóló tájékoztatót, együtt
bogarásztuk, hová is jelentkezzek.
Sokat olvastam szépirodalmat, böl-
csész-irodalmár szerettem volna len-
ni. Kedvencem volt Milan Kundera 
A lét elviselhetetlen könnyûsége
címû könyve. Nem vettek fel, pár
ponttal maradtam le, mert nem volt
nyelvvizsgám. Így egy évig jártam
irodavezetõi OKJ-s tanfolyamra. 

– Az irodalomtól azért távol van
a jog…

– Igen, de én rendkívül sokat tudok
beszélni, magyarázni, érvelni, és gyer-
mekkori álmaim között szerepelt,
hogy ügyvéd legyek. A tanfolyam
után jelentkeztem a jogra. Költségté-
rítésesre vettek fel, anyukám kért köl-
csön, hogy be tudjuk fizetni a tandí-
jat. Õ mindig kitalál valamit, ha prob-
léma van, megoldja. Az elsõ két félévet

így hitelbõl végeztem el úgy, hogy
anya takarítóként, apa sofõrként haj-
naltól késõ estig értem dolgozott.
Másodikban átvettek államilag finan-
szírozott képzésre, negyedikben és
ötödikben Köztársasági Ösztöndíjat
nyertem. Ösztöndíjasként jutottam ki
2008 februárjában Írországba, Dublin-
ba, az Alpha College of English-be
nyelvet tanulni. Gyakornok voltam a
Sándor és Társa Ügyvédi Irodánál, a
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Nemzet-
közi Jogi Ügyek Fõosztályán és az Au-
tonómia Alapítványnál. Részt vettem
egy kriminológiai záró tanulmány
szövegének elõkészítésében „A fiatal-
korú elítéltek áldozati minõségének
vizsgálata különös tekintettel a csalá-
don belüli erõszakra” címmel.

– Mi az a terület, amivel foglal-
kozni szeretnél?

– Az alkotmányjog, ezen belül az
alapjogok, valamint a büntetõjog és a
közigazgatási jog áll hozzám közel, egy-
szóval a közjog, ami az állam és a pol-
gárok közötti viszonyt szabályozza. Dr.
Hollán Miklós egyetemi adjunktus bün-
tetõjog tanárom elõadásai hatottak
rám a legjobban. Dr. Balla Zoltán egye-
temi docens pedig segít a rendészeti
kutatási témámban, amelyben szeret-
nék elmélyülni. Szükségesség, arányos-
ság és jogszerûsség a rendõri intézkedé-
sek során címmel. Fontosnak tartom
az önkéntességet, a társadalmi mun-
kát, szóval a civilekkel való kapcsolato-
mat sem akarom feladni, de le kell
szakvizsgáznom, meg kell kezdenem az
ügyvédjelölti éveket, mert most va-
gyok benne a tanulásban, ha nem
tenném, elsodródnék más irányba.

– Bíróság, ügyészség, ügyvédség
– melyik a cél?

– Jelentkeztem ügyvédi irodába, jö-
võ héten kiderül, felvesznek-e. Az ügy-
védi szakvizsgát mindenféleképpen
megcsinálom, és doktori iskolára be-
iratkoztam a Pázmányra. Mindkettõ
három év. Az elmélet csak egy része a
tudásnak, fontos a jártasság az elmé-
lyülés is. Egy idõben álmom volt, hogy
bíró leszek és utána kisebbségi
ombudsman, az elsõ cigány, aki népé-
nek boldogulását elõsegíti, igazi párbe-
szédet épít magyarok és cigányok kö-
zött. Megelõzött Dr. Kállai Ernõ, a je-
lenlegi kisebbségi országgyûlési biztos.
Tanulnom kell és gyakorlati tapasztala-
tokat gyûjteni, az út elején vagyok
még.  – MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Úton
Summa Cum Laude minõ-
sítéssel fejezte be a Károli
Gáspár Református Egye-
tem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán tanulmányait
Dinók Henriett, pontosab-
ban: dr. Dinók Henriett Éva
becenevén „Toto”. Termé-
szetesen minden évben
végez valaki évfolyamelsõ-
ként, általában jogászok,
mérnökök, tanárok, értel-
miségiek gyermekei. Nagy
öröm – ha nem a legna-
gyobb minden édesanyá-
nak, édesapának, hogy
csemetéje idáig jutott.
Henriett viszont az elsõ a
családjában, aki leérettsé-
gizett s mára diplomával
rendelkezik.
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KIK VAGYUNK? 
A csapat vezetõsége (Záhonyi Lajos és Szegedi Bá-
lint) újpestiek, korábban a Szakos Feri bá’ által veze-
tett cserkészcsapat ifjú vezetõi voltunk. A csapat
többsége újpesti, de vannak Kõbányáról, Leányfalu-
ból és Szigetszentmiklósról is cserkészek. Követjük a
legszebb újpesti cserkészhagyományokat, büszkén
a városunkra és büszkén a hazánkra.
HOGYAN CSINÁLJUK?
A Magyar Cserkészszövetség által jóváhagyott
módszereket alkalmazzuk. Célunk, hogy a fiata-
loknak értelmes és hasznos elfoglaltságot nyújt-
sunk a cserkészmódszer alkalmazásával. A cserké-
szet sem vallási, sem hovatartozási alapon nem
rekeszt ki senkit. Az igaz viszont, hogy aki belép
közénk, annak el kell fogadnia a szabályokat, de
kényszeríteni senkit nem kényszerítünk. Jómagam
láttam, hogy pl. Belgiumban és Svájcban hogyan
épül be a társadalomba a cserkészet. Nagyon jó az

összhang. A gyerekek nagyon élvezik a cserkész-
próbákat, a szülõk pedig szívesen bízzák rá gyere-
keiket az ifjú vezetõkre, mert tudják, jó helyen
vannak. Azt gondolom, hogy a megváltozott vilá-
gunkra már más igények jellemzõek mint pl. 50,
20 illetve akár 10 vagy 5 évvel ezelõtt. A mai cser-
készet már nem lehet ugyanaz és nem is kell, hogy
ugyanaz legyen, mint régen. A vallási alapok, a ha-
gyományok ápolása, a magyarságtudat fejlesztése
és a helyi közösséghez való kötõdés kialakítása
azonban egyetemes. Ez benne van a cserkészet-
ben most is.

ESZPERANTÓ?
Az újpesti csapatunk jelenleg az egyetlen az ország-
ban, amely felvállalja és oktatja az eszperantó nyel-
vet. Az eszperantó cserkészet a II. világháború elõtt
igen gazdag hagyományokkal rendelkezett Ma-
gyarországon, maga a cserkészet alapítója Baden-
Powell javasolta ezt a közös nyelvet. Csapatunk
kapcsolatot tart fenn a Cserkész Eszperantó Ligával
és a világ minden tájáról szóló cserkészhírek köz-
vetlenül ezen a nyelven jutnak el hozzánk.
NYÁRI TÁBOR?
Az idei táborunk Sukorón volt. A tábor vezérvona-
lát az éves munkánk lezárását jelentõ cserkész
újoncpróba letétele jelentette. 10 újonc tett cser-
készfogadalmat a sukorói Xántus János szobornál.
Ezen kívül volt „tábor a táborban”: 2 napos túra,
melynek része volt az erdõben való éjszakázás és a
hagyományos tábortûz is. 

1918. Sz. Xántus János Cserkészcsapat. 
Támogató közösség: Újpest-Kertvárosi Szent 

István Plébánia. Fenntartó testületünk: 
Magyar Ifjúsági Eszperantó szövetség

Újpesti cserkészek Sukorón  



– Kevesen gondoltak arra,
hogy a fedetlen testrészek
bõrgyógyászati szem-
pontból késõbb elemezen-
dõk, sõt, gyógyítandók
lesznek. 

– Negyven-ötven évvel
ezelõtt a levegõ ózonré-
tege, annak vastagsága
más volt, mint napjaink-
ban. Nyáron elviselhetõ

26-28 fokban éltünk, rövid, de frissítõ zivatarok
hûtötték a levegõt, szenzációszámba ment, ha 30
fok fölé emelkedett a hõmérõ higanyszála. Az
ózonréteg mára elvékonyodott, szervezetünket
nemcsak a napokon át tartó 35-38 fok teszi pró-
bára, hanem a perzselõ napsütés is – nemcsak
nyaraláskor, hanem a városban élve is. A divat ál-
landó változásban van, elfogadott városi viselet a

vállat, karokat, hátat szabadon hagyó felsõrész, a
csöppnyi shortnadrág, a férfiaknak a rövid, vagy
térdig érõ nadrág, az ujjatlan póló. Egyre több lát-
szik belõlünk, állandóan ér bennünket a fény. Rá-
adásul a bõr nem felejt, évtizedek múltán is emlé-
keztet, jelez. 

– Pár hete egy nõi magazin a címlapján arra bíz-
tatott: szeressük a napfényt. Igaz, a belsõ oldalakon
önmérsékletre intett. Létezik-e arany középút?

– Aki már a rendelõben keres fel, jó eséllyel szá-
míthat arra, hogy nyomatékkal hívom fel a figyel-
mét a napsugár káros voltára. Mindannyian tud-
juk, Földünk – így az életfolyamatok – legfõbb
energiaforrása a Nap, amelybõl az életet adó me-
leget és sugarai hatására a fontos vitaminokat me-
rítjük. A D-vitamin elõsegíti a kalcium és a foszfor
felszívódását a bélcsatornából. Gyakran hangoz-
tatjuk, hogy a napfény következtében a szaruréteg
vastagodik, és úgy gondoljuk, eme fizikai védõ-
rendszer hatására a napfény – a késõbbiek során
– kevésbé jut be a bõrbe. Sokan erre hivatkoznak,
amikor tavasszal szoláriumokban szerzik be az
elõszezoni tengerparti nyaraláshoz szükséges bar-
na bõrt, vagyis az alapokat. A tudomány és az or-
voslás azonban régóta tudja, nincs az a vastag
bõr, amelybe ne tudnának behatolni a napsuga-
rak. Az arany középutat, vagyis az önvédelmet
mindenkinek a bõrtípusa alapján kell megtalál-
nia, de van olyan szabály, ami alól senki sem le-
het kivétel.

– Vagyis nem elég azt mondani: használjunk
naptejet, napolajat és délben kerüljük a nap-
sütést.

– A napozásnál mindig tisztában kell lenni az-
zal, milyen bõrtípusba tartozunk, vagyis a fényre
hogyan reagál a bõrünk. Minket, magyarokat ál-
talában a közepesen világos bõr, barna hajszín jel-
lemez, könnyen barnulunk, de bõrünk le is éghet.
De vannak nagyon világos, érzékeny bõrû, vörös
hajú, szeplõs embertársaink, akik a napfényre vö-
rös bõrrel reagálnak. És vannak barna bõrû, tartó-
san barnuló, le nem égõk is. Sokfélék vagyunk.
Mindenkinek lényeges, hogy bõrét 30-50-es fak-

torszámú fényvédõ krémmel, tejjel védje nyara-
láskor és a városban egyaránt, sõt, akinek szüksé-
ges, munka közben is. Vízparton elengedhetetlen
a védelem, mert a víz fényvisszaverõ képessége
nagy. Általános szabály, hogy 11-15 óra között ne
legyünk napsütésben. Mert az életet adó Nap ma
már veszélyforrás is egyben. Az ibolyántúli, úgy-
nevezett UV-sugarak hatással vannak a bõrre. Az
UV A sugarak, amelyek például a D-vitamin kép-
zõdésre hatnak, a barnulás elõsegítõi is, de a bõr
öregedéséért és a bõrelváltozásért is felelõsek,
napfelkeltétõl este 7-8 óráig jelen vannak. Az UV
B sugarak felelõsek a leégésért. Amennyiben 11-
15 óra között napozunk, az UV A és az UV B su-
garak összegzõdnek, és a bõrünket függõlegesen
érõ napsugarak mélyen behatolnak a bõrbe, a
kötõszövetben és annak rostjaiban okoznak ká-
rokat. 

– Milyen következményei lehetnek a túlzásba
vitt napozásnak? 

– Ma már genetikai szinten kimutatható, hogy
a napfény hatására kromoszóma-károsodás for-
dulhat elõ, és a szabálytalan sejtosztódások követ-
keztében bõrdaganat képzõdik. Az alapsejtes bõr-
ráknak nevezett basalioma ilyen, és kezelést igé-
nyel. Az anyajegyes bõr külön védelemért kiált, a
hám pigment termelõ sejtjeibõl kiinduló
melanoma már a bõrrák kétes kimenetelû fajtája.
Odafigyelést igényelnek az úgynevezett elszaru-
sodási tünetek, amelyet egy férfi betegem találó-
an a rák elõszobájának nevezett. Ez arra is példa,
hogy a divatnak is van egészségügyi kockázata.
Gondoljunk csak bele milyen sok férfi jár nyáron
is tar fejjel, mert divat a kopaszság. Kalapot, sap-
kát nem viselnek, és a haj fényvédõ hatását ritkán
pótolják fényvédõ krémekkel. A bõrgyógyászok-
nak már most komoly kihívást jelentenek ezek a
betegségek. 

– Aki most indul útnak, talán segítettünk a ta-
nácsokkal. De mit tegyen az, aki hazaérkezett a
nyaralásból?

– Kényeztesse a bõrét, kívül-belül. Kívülrõl hid-
ratáló krémmel, telítetlen zsírsavakat, például
linosav-, linolénsav-tartalmú testápolóval javítsa
a tönkrement, megvastagodott, berepedezett
bõrt. A belsõ védelemért nyúljunk a gyümölcsök-
höz, fogyasszunk minél több antioxidánsokat tar-
talmazó, nálunk is bõven megtermõ „színes” bo-
gyósokat: szõlõt, ribizlit, áfonyát, szedret. Önma-
gukban, vagy gyümölcsléként fogyasztva.

– Örökérvényû tanácsok?
– A nyaralási szezon után, de évente egyszer fel-

tétlenül tanácsos bõrgyógyászati szûrõvizsgálaton
részt venni. Örvendetes, hogy aki odafigyel egész-
ségére, már ezt is beiktatja a rendszeresen elvég-
zett vizsgálatok közé. Örökérvényû tanács, de saj-
nos nem elégszer hangzik el a figyelmeztetés: fe-
lejtsük el a szoláriumot. Jó, hogy 18 éves kor alatt
már nálunk sem megengedett a használata. Sze-
retném remélni, hogy ez a törvény a szépségszalo-
nokban is ki van függesztve és alkalmazzák is. 

– BANGHA KATALIN

A nyár közepén megjelenõ írásunk-
ban a napozás hatásait szeretnénk
olvasóinknak felidézni. Azoknak,
akik már múlt idõben beszélnek
szabadságukról és azok számára is,
akik még most veszik elõ a bõrön-
döt az utazáshoz. Dr. Ihász Judit új-
pesti bõrgyógyász, klinikai onkoló-
gus számtalan térítésmentes szûrõ-
vizsgálat szervezõje és elvégzõje
nem elõször van ebben segítségünk-
re. Legutóbb többek között arról is
szóltunk: milyen hatással volt ránk,
nõkre egészségügyi szempontból
Brigitte Bardot, a hatvanas évek
filmcsillaga, amikor Saint Tropezben
strandolva alig-bikinijében a  fürdõ-
ruhadivatot diktálta  számunkra. 
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több mint hétszáz oldal adathalmazának
átnézéséhez sok türelem és kitartás szük-
séges, de aki veszi a fáradságot, s elmerül a

táblázatokban, az eredményekben, az összeállítá-
sokban, számtalan érdekességre bukkan. 

– Éltem a napjaimat, tanultam, egyszer csak ki-
pattant a szikra: meg kell írnom az újpesti foci tör-
ténetét – emlékezik a kezdetekre Kocsis Tibor. 

– Abbahagytam a
Gazdasági Fõiskolát,
és nekiláttam az
adatgyûjtésnek. Jól
tudtam, nem olcsó
mulatság egy könyv
m e g j e l e n t e t é s e ,
ezért elmentem biz-
tosítási ügynöknek.
Az innen befolyt
pénzen vettem a szá-
mítógépemet és a
nyomtatómat. Más-
fél év kemény, bár él-
vezetes munka kö-

vetkezett. Az elején eszembe nem jutott, hogy
egy hétszáz oldalas könyvet állítsak össze. Gon-
doltam, elindulok a hetvenes évektõl, csak hát
idõközben rájöttem, hogy minden mindenbõl kö-
vetkezik. A hetvenes évek nem érthetõk a hatva-
nas évek nélkül, és így tovább visszafelé. Nem va-
gyok író, ezt a könyvet is inkább gyûjteménynek
nevezném. Azért választottam az Újpestet, mert

szeretem a csapatot, ha tehetem, mindig ott va-
gyok a mérkõzéseken.  

Miután a technikai feltételek adottak voltak,
többnyire csak a könyvvel foglalkozott a Vácott élõ
fiatalember. Kétnaponta bejárt az Országos Szé-
chenyi Könyvtárba, de az idill megszakadt, hiszen
pénzt kellett szereznie. Tibor egy gyárban helyezke-
dett el, ahol három mûszakban dolgozott, és per-
sze kevés szabadidejében folytatta a kötet elõkészí-
tését, kutatott, adatokat gyûjtött, sárguló újságo-
kat lapozgatott. Az UTE fotókkal, dokumentumok-
kal segítette a munkát. Anyagi támogatás sehon-
nan nem érkezett. A szorgos munka végül ered-
ményt szült: 2002-re elkészült a mû. 

– A könyvben az elsõ húsz évet átfogó fejezet-
ben nincsenek összeállítások, mert nem volt fellel-
hetõ forrás, le sem írták a neveket, annyira nem
volt tekintélye a labdarúgásnak akkoriban – mond-
ja Kocsis Tibor. – Aztán 1926-tól beindultak az ese-
mények, ekkor cégek szálltak be a labdarúgásba. Az
Újpestet például az Izzó karolta fel. Rohamosan
emelkedett a színvonal.

Azt mondja Kocsis Tibor, eztán hûtlen lesz a ma-
gyar csapatokhoz, csakis külföldi klubokról ír köny-
vet. Most éppen külföldi tanulmányútra gyûjti a
pénzt, jövõ nyáron szeretne kiutazni Skóciába.
Mert a Celtic és a Glasgow Rangers csatáit papíron
is meg kell örökíteni. – DÁM

A

Az UTE fotókkal, dokumentumokkal segítette a munkát
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A befõzés a második legnagyobb ün-
nepnek számított – Szent István
után – a Kossuth utca negyvenki-
lencben.

Annyit kell tudnunk, hogy a ház
elvileg osztatlan kertjét a lakók az
évek során szépen felparcellázták
egymás között. Mindenki megkapta
a maga elõtti négyzetmétereket, mi
pedig (merthogy mi laktunk az L
alakú ház kanyarjában, így a mi laká-
sunknak nem volt igazi kiterjedése a
kert felé – csak egy ajtónyi, termé-
szetesen) az udvar közepét birtokol-
hattuk – leszámítva a kerti csapot és
környékét. Mindenki a maga lehetõ-
ségei és tehetsége szerint virágoztat-
ta föl a kertjét, a Filó bácsi pompás
filagóriát eszkábált hulladékfából és
hullámpalából, és szõlõt futtatott rá,
a Horváthék kukacvirágot és dáliá-
kat ültettek, a Kovács önkéntes ház-
mester általa is ismeretlen fûszernö-
vényekkel kisérletezett, mi pedig a

pázsitot erõltettük. Nagyapám jól
tudta, hogy akármit ültetne is a kert
közepére, azt én úgyis tönkrefociz-
nám. Így aztán füvet ültetett. (Más
kérdés, hogy ez se igazán segített,
mert bárhogyan igyekeztem én,
tönkrefociztam azért a Horváthék
virágágyásait, a Reinhardt néni éve-
lõit meg a Kovács önkéntes házmes-
ter fûszernövényeit is, s ebbõl lett is
folyton mindenféle bonyodalom.)
Volt még aztán a kertben néhány or-
gonabokor és két barackfa. Az elõb-
biek a senki földjén (a kapuhoz veze-
tõ közös út mellett) voltak fellelhe-
tõek, és így eleve közös tulajdonnak
számítottak (ráúszás volt rendszere-
sítve), a barackfák azonban minden
tekintetben a mi földünkön állottak,
ám a hagyomány úgy rendelte, hogy
a termést a ház lakói testvériesen
osszák el egymás között.

Úgyhogy július második felében a
férfiak egy este kivonultak a kertbe,
Filó bácsi gondos mérlegelés után le-
tépett egy érettnek látszó gyümöl-
csöt, azt négy egyenlõ részre szakaj-
totta, körbekínálta, majd gondos
mérlegelés után megszületett a ver-
dikt: szedhetõ. (Ha nemleges volt a
válasz, a procedúra másnap megis-
métlõdött.) A szüret a legközelebbi
vasárnapra hírdettetett.

Lázas elõkészületek kezdõdtek. Le-
kerültek a padlásról a dunsztos üve-
gek meg a lekvárfõzõ lábasok, és ször-
nyû súrolásnak lettek alávetve. A kör-
nyékbeli közértekben befõzési celo-
fán-, szalicil- és fõképpen cukor-
vásálási láz ütött ki. (Mindezek termé-
szetesen hiánycikknek számítottak
ezekben a nehéz idõkben: a ház asszo-
nyai riadóláncon értesítették egy-
mást, ha valahol felfedeztek ezt-azt.)

Szombaton érkezett azt üstfoltozó,
kit Ujpest-szerte drótostótnak hívtak,
noha Szendrõ úr volt a becsületes ne-
ve. Szendrõ úr csodás sárgaréz-folto-
kat vagy (olcsóbb változatban) ónta-
paszokat olvasztott-kalapált a lyukas
edények aljára, így aztán minden ké-
szen várta a nagy hadmûveletet.

Vasárnap hajnalban keltünk, és mi-
re az asszonyok beüzemelték a
sparheldteket, már le is szedtük az
összes barackot. Ebben a feladatsor-
ban kulcsszerepet kaptam, hisz a húsz
kilómmal könnyen szökelltem a leg-
magasabb ágakig. (Nagyapám persze
komoly szerszámot – úgynevezett ág-
húzót – fabrikált magának, azzal szelí-
dítette magához az ágakat.) Amikor az
összes gyümölcs lekerült a fáról, jöhe-
tett a válogatás: enbé egy, enbé kettõ.
Ha az is megvolt, a Horváth bácsi, ki-
nek szakértelmében mindenki megbí-

zott – népi ellenõr is volt azelõtt, egy
rövid ideig – igazságosan elosztotta a
zsákmányt a lakók között. Széles vájd-
lingokban pihent az érett gyümölcs ki-
nek-kinek a bejárati ajtaja elõtt.

Nem kell mondanom, mire idáig
jutott a történet, én már degeszre
ettem magam. Ettem szedés közben,
válogatás közben, cipelés közben
meg csak úgy. „Meg van mosva?” –
kérdezte aggódva nagyanyám, mi-
közben mindketten pontosan tud-
tuk a választ.

Aztán jött a fõzés. Úgy képzeljék el,
minden ajtó, minden ablak nyitva, és
minden konyhából árad ki az udvarra
a fõvõ lekvár mennyei illata. (A pon-
tos receptet minden asszony hétpe-
csétes titokként õrizte, természete-
sen.) Én meg kint pihentem egy nyug-
ágyban, sportújságot olvasva és néha
számba hajítva egy-egy barackmagot,
melyeket a Filó bácsi gondos kalapá-
csolással szabadított ki a börtönébõl. 

A kész lekvár délután üvegekbe
került, azok meg a nagyágyba, két
dunyha közé, gondosan lezárva celo-
fánnal, spárgával. Hogy miként lett
estére lekváros a szám
a fülem tövéig mégis,
ezt ma sem árulha-
tom el.

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 23. 
– Jolsvai András rovata

Miénk 
a lekvár!

Nem kis munkára vállalkozott Kocsis
Tibor, amikor elhatározta, hogy meg-
írja Újpest futballtörténetét. A könyv
siker lett, az elsõ kiadás nyolc éve je-
lent meg és gyorsan elfogyott. A má-
sodik, bõvített kiadás nemrégiben
hagyta el a nyomdát, a megjelenés
apropóját az éforduló adta. A kötet
címe: Újpest futballtörténete 1885 –
125 – 2010. A vaskos könyvbõl szinte
minden megtudható a klubról.



– Nagy összetartozásra vall, hogy
5-6 napot egymás társaságában kí-
vánnak tölteni.

– Egyesületünk nemcsak a közös
érdeklõdés mentén szervezõdött, a
tagságot szeretetlánc is összefûzi, szí-
vesen vagyunk együtt, örülünk egy-
más társaságának. Az elmúlt évtize-
dekben barátságok is születtek, tu-
dunk egymás örömérõl, gondjáról.
Ezért is emlékezetesek azok az egy
napos, vidéki nagyvárosokba, múze-
umokba, vagy ipari üzemekbe tett
látogatásaink, amikor szakszerû ve-
zetéssel nemcsak a városvédelemmel
foglalkozunk, hanem kitekintést is
nyerünk. Nyitottak vagyunk más te-
lepülések történetére is. Egy-egy vi-
déki út után többen megfogalmaz-
ták: jó lenne, ha nem csak egy napos,
hanem hosszabb utakra is vállalkoz-
nánk. 

– Ilyen egyszerû lett volna az
egész?

– Nem éppen. Hiszen nem utazási
irodát szerettünk volna megbízni a
szervezéssel. Amíg tanítottam, nya-
ranta gyermekeket táboroztattam.
Mivel jócskán túldolgoztam a nyug-
díjkorhatáron, tolódott az utazás is.
Amikor elköszöntem az iskolától, a
tagtársak, barátok szavamon fogtak,

és szelíd erõszakkal tereltek a meg-
valósítás felé. Akkor határoztuk el: az
országhatáron túljutva magyar em-
lékeket keresünk, az egykori magyar
településeket, városokat vesszük sor-
ra. Az elsõ út három évvel ezelõtt,
Kárpátaljára vezetett és olyan jól si-
került, hogy már hazafelé döntöt-
tünk a folytatásról is. Két éve Erdély-
be mentünk, tavaly Szlovéniába.
Többen segítenek a szervezésben,
Wagner Attila például nélkülözhe-
tetlen partnerem. 

– Nem nehéz megjósolni: lesz
folytatás.

– Augusztus harmadikán a Vajda-
ságba indulunk, most is ötven tag-
társsal és családtaggal, teltházas
busszal. Összeszokott csapat a miénk,
és minden évben vannak, akik férõ-
hely híján sajnos lemaradnak az útról. 

– Hogyan lehet tetõ alá hozni
egy több napos utat, utazási iroda
nélkül?

– Kizárólag saját erõbõl. Voltak
olyan útjaink, amelyet már elõtte vé-
gigjártam, volt, hogy a Honismereti
Akadémián ismerkedtem össze olyan
városvédõkkel, akik késõbb örömmel
láttak bennünket városukban, telepü-
lésükön. Nem egyszerû dolog persze,
hiszen célom, hogy szerény összegbõl
jöjjünk ki, mindenki érezze jól magát,
legyen mindenhol idegenvezetõnk,
partnerünk, múzeumi belépõnk, étke-
zés és takaros szállás várjon bennün-
ket tisztálkodási lehetõséggel. Nem
törekszünk haszonra, mi, szervezõk is
befizetjük a részvételi díjat. Amikor
Kárpátaljára készültünk, az Utazás ki-
állításon tagtársunk, dr. Sallai János,
Bene polgármesterének, Szuhán
Andrásnak mutatott be, aki nem-
csak kész programjavaslatot küldött
nekem, arra is volt figyelme, hogy
csapatunkat úgy szállásolja el ma-
gánházaknál, hogy mindenkinek
ugyazt az ételt fõzzék. Véletlenül se
legyen gond, hogy egyik házban pél-
dául tökfõzelék, a másikban krump-
listészta várjon valakit a busz utasai
közül. Gondoskodott idegenveze-
tésrõl is.

– Milyen emlékekkel tértek haza?
– Hosszan sorolhatnám. Minden

útról 10-30 oldalas élménybeszámoló
is készül. A teljesség igénye nélkül so-
rolnám: Kárpátalján a magyar közélet,
kultúra és oktatás központja, Bereg-
szász volt az elsõ állomásunk, jártunk
Csetfalván, Móricz Zsigmond édesany-
jának szülõhelyén a Tiszahát kihagy-
hatatlan látnivalója volt a 15. század-
ban épült református templom, ame-
lyet a tiszai árvizek után 2000-ben a
magyar állam segítségével újították

fel. Jártunk Tiszaújlakon, a Rákóczi
szabadságharc elsõ gyõztes csatájának
emlékére emelt Turul-emlékmûnél. A
táblán mi is láthattuk Rákóczi üzene-
tét: Istennel a Hazáért és a Szabadsá-
gért, azaz Cum Deo pro Patria et Li-
bertate. Jártunk Nagyszõlõsön, a Köl-
csey által ránk hagyott, már csak bús
düledékeket rejtõ Huszton, Kárpátalja
harmadik legnagyobb városában, Izán
a kosárfonó hagyományokat õrzõ te-
lepülésen, a Szinevéri Nemzeti Park-
ban, a honfoglaláshoz kötõdõen 
a magyar mitológia részévé 
váló Vereckei-hágónál, Szolyván,
Beregváron, Munklácson, Ungváron.
Erdélyben járva a magyar városok és a
természet egyaránt élményt jelentet-
tek. Az ismerkedést Nagyváraddal
kezdtük, majd Kalotaszentkirály,
Magyarvalkó, Magyargyerõmonostor,
Kolozsvár, Marosvásárhely, Korond,
Tamási Áron szülõfaluja, Farkaslaka
jelentett élményt. Láttuk
Szejkefürdõn Orbán Balázs síremlé-
két, majd Székelyudvarhely, a Békás-
szoros, a Gyilkos-tó, Csíksomlyó, és az
1848/49-es szabadságharc utolsó csa-
tájáról ismert Nyergestetõ jelentett
egy-egy állomást. Szlovéniába nagy
várakozzással indultunk, hallottuk
ugyanis, hogy a Jóisten, amikor a vilá-
got teremtette, maradt mindenbõl
egy kicsi: föld, egy kis tenger, egy kis
hegy, és hát mit is csináljon vele, le-
tette egy helyre, Szlovéniába. A gyö-
nyörû természet gyönyörû városo-
kat ölel körül, Maribor, Ljubjana,
Grad, Bled mellett a Savica vízesés, a
Postojnai cseppkõbarlang, Piran, a
kikötõváros, Lendva megannyi él-
ményt jelentett. A Vajdaságba is iz-
gatottan készülünk.

– Van terv a folytatásra is?
– Remélem, bírom, bírjuk erõvel.

Minél többet látunk, annál hosszabb
a lista, hol nem jártunk még. Az elkö-
vetkezendõ években Burgerlandba,
Horvátországba, Szlovákiába szeret-
nénk eljutni. Kérdés, milyen sorrend-
ben. – B. K

Határon túl – 

Magyar városokban
Az Újpesti Városvédõ Egyesület tagjai nemcsak õsztõl ta-
vaszig töltik együtt tartalmas programokkal szabadide-
jüket, nyáron sem felejtik egymást. Augusztusban negye-
dik alkalommal indulnak útnak, hogy határon túli, ma-
gyarlakta városokat keressenek fel. Ebben az évben a Vaj-
daságba mennek. Dr. Kovács Ivánné Margit, az egyesület
elnöke a különleges utakról mesélt lapunknak.
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– A napokban napvilágot látott a hír,
hogy folytatja a játékot – 41 évesen is.
Miért? – kérdeztük Kangyal Balázs
hátvédet, aki egyben klubigazgató is. 

– Bizonyos szempontból talán jó
lett volna, ha befejezem, hiszen a vá-
logatottól is azt követõen vonultam
vissza, hogy feljutottunk az A-cso-
portba. Ami a klubkarrieremet illeti,

méltó befejezés lett volna, ha a Mol
Liga-gyõzelem után vonulok vissza,
de úgy éreztem, hogy most a klubnak
van szüksége rám. Alacsonyabb a
költségvetésünk, eléggé fiatalok a vé-
dõink, remélem, a csapat hasznára le-
szek és tudnak tõlem tanulni. 

– A szigorúbb költségvetés meny-
nyire befolyásolja a csapatépítést? 

– Bizonyos szempontból igen, de
nem ez volt a kizárólagos döntõ
szempont. Volt olyan játékos, akitõl
mi magunk váltunk meg. Akadt
olyan is, aki azért nem tudott dönte-
ni, mert a szlovén bajnokságban való
indulásunkkal kapcsolatban eléggé

késõn született döntés. Mi abban a
hitben voltunk, hogy amit lehet az
Alba Volánnak, azt lehet nekünk is.
Végül úgy határoztunk, hogy megad-
juk az esélyt a szövetség új vezetésé-
nek, abban a reményben, hogy a jég-
korong minden hazai szereplõje a
sportág fejlõdését tartja szem elõtt.
Viszont amíg tartott a huzavona,
semmilyen biztosan nem tudtunk
mondani a játékosoknak, volt, aki ezt
megunta. Ám az egyáltalán nincs el-
lenünkre, hogy idén is fiatal csapattal
futunk neki az idénynek, tavaly is ez
volt az alapfelállás nálunk – ilyen fel-
tételekkel nyertünk Mol Ligát. 

– Elég nagy átrendezõdés várható a
magyar-román közös sorozatban, hi-
szen akad klub, amelyik majdnem
szétesik, a mezõny másik része gõz-
erõvel építkezik.

– Várjuk ki a végét. Mi mindig anny-
it vállalunk, amennyit teljesíteni tu-
dunk. Ha idény közben az adótörvény
megváltoztatásával a sportfinanszíro-
zás lehetõsége kibõvül, mi is átgondol-
juk a terveinket, és talán merészebb ál-
mokat szövögetünk. De olyan nem
csinálunk, hogy a költségvetés 70-80
százalékának birtokában azt mondjuk:
majd lesz valahogy idény végén.  

– Céloz valakire? 
– Nem, általánosságban beszélek.

Ami minket illet: idén 70-80 millió fo-

rintból gazdálkodunk, fiatal kerettel
készülünk az idényre. Lehet, hogy nem
tudjuk megvédeni a Mol Liga-gyõzel-
münket, de biztosan lesz olyan terü-
let, amiben elõre tudunk lépni. Ha já-
tékban tudunk fejlõdni, amelynek az
eredménye csak a következõ évadban
jelentkezik, azt mondjuk: megérte. Ez
persze nem jelenti azt, hogy ne akar-
nánk idén is megnyerni a Mol Ligát. 

– Eddig Majoross Gergely, Peterdi
Imre, Holéczy Roger, Fodor Szabolcs és
Pleszkán József távozott a csapattól,
és csupán Popovics Patrik érkezett.
Milyen erõsítés várható még? 

– Négy-öt hazai játékossal tárgya-
lok és egy-két légiós érkezése sem
zárható ki. Minden játékos maga je-
lentkezett nálam, ami azt jelzi, hogy
jó munkát végzünk, jó a klub megíté-
lése jégkorongos körökben. A konku-
renciáknál úgy érzik, nálunk profi
szellem uralkodik, az Icecenterrõl Jég-
palotává átkeresztelt otthonunk pe-
dig világszínvonalú. A fiatalok azt
mondják, a személyem is meggyõzõ a
számukra, ezekre a véleményekre
büszkék vagyunk. 

– Visszatérve a saját sorsára: jövõre
újra belevág a hokiba? 

– A klub érdekeit fogom szem
elõtt tartani, amikor döntök, de 99
százalék, hogy ez lesz az utolsó idé-
nyem.

Csak olyat ígér
Kangyal, amit be
tud tartani 
Sokáig a szlovén bajnoksággal kacérkodott, végül még-
is a Mol Ligában indul az örökké törekvõ és új utakat
keresõ, egyébként címvédõ Vasas Bp. Stars. Noha a ta-
valyihoz képest szerényebb a költségvetése, bizonyos
dolgokban feltétlenül elõrébb akar lépni a káposztás-
megyeri-angyalföldi klub.

Évtizede már, hogy folyamatosan
bõvül a világ digitális könyvpiaca.
Az Egyesült Államokban például
hihetetlen számok kerültek napvi-
lágra: tavaly az egyik könyváruház
több könyvet adott el elektronikus
formában, mint hagyományos,
nyomtatott változatban. Nálunk
még nem nagyon terjedt el az ilyen
olvasási forma, bár kétségtelen,
hogy az utóbbi idõben mintha vál-
tozás állt volna be a szemléletben.
Az újpesti székhelyû Kossuth Ki-
adó júniusban kezdte el az elektro-
nikus könyvek forgalmazását.
Kedvcsinálónak ingyen is adnak
ilyen formátumú szépirodalmi al-
kotásokat.

Hazánkban három-négy éve jelen-
tek meg azok a készülékek, amelyek-
kel elektronikus könyveket olvasha-
tunk. Az „E-papírnak” is nevezett

szerkentyû közepes kijelzõvel rendel-
kezik, ez jóval kisebb, mint egy moni-
tor, de sokkal nagyobb, mint egy mo-
bil telefon kijelzõje. Úgy alkották meg
a fekete fehér kijelzõt, hogy szimulál-
ják a nyomtatott papírt, nem bocsá-
tanak ki sugárzást, így nem rontják a
szemet. Mellesleg hamarosan piacra
dobják a színes változatot is. 

– Magyarországon ez a fajta olva-
sási szokás igencsak gyerekcipõben
jár – mondja Földes László, a Kossuth
Kiadó Informatikai Szerkesztõségé-
nek vezetõje. – Ennek nem mond el-
lent, hogy jelenleg masszív, több ez-
res rajongó tábora van az E-könyvek-
nek. Egyre több kiadó kapcsolódik be
a rendszerbe, és dinamikus fejlõdés
várható. Ez a technológia jelentõs
költségmegtakarítást tesz lehetõvé,
hiszen nincs nyomda, raktározási és
szállítási költség. Nem kell üzleteket

fenntartani. Szerintem a jövõben
egyre nagyobb teret nyernek az E-
könyvek, és megkockáztatom, az új-
ságok is kihasználják majd a lehetõsé-
geket.

De vajon az olvasók is jól járnak?
Az elõnyöket sorolva Földes László el-
sõként említi, hogy könnyen hozzá
lehet férni a könyvekhez az inter-
neten keresztül. Az ára hosszú távon
is kedvezõbb lesz, mint a nyomtatott
könyvé. 

A Kossuth Kiadó június elsejétõl
mûködteti multimediaplaza.com
portálját, ahol letölthetõk az E-köny-
vek mellett zenék és hangoskönyvek
is. Jelenleg a könyvek többsége szép-
irodalom, ám a jövõ a szakember sze-
rint a szakkönyveké, szótáraké, úti-
könyveké. A tankönyvek külön szót
érdemelnek. Évrõl évre több százezer
tankönyvet nyomnak ki, hogy aztán
év végén bezúzzák azokat. Óriási
megtakarítás lenne makrogazdasági
szinten is, ha áttérnének az elektroni-
kus könyvekre. 

Az E-könyvek fájljai megvásárolha-
tók különféle portálokon, melyeket
aztán le lehet tölteni akár az E-olva-
sóra is. Szomorú hírünk is van azok-
nak, akik sorozatban szeretnék lemá-
solni az ilyen könyveket, netalán fe-
ketén akarják forgalmazni, ugyanis a
könyveket másolásvédõvel látják el. 

A Kossuth Kiadó mintegy kedvcsi-
nálóként jó néhány szépirodalmi E-
könyvet ingyen ad az érdeklõdõknek.
Ki lehet próbálni, hátha megtetszik
ez az olvasási mód. – DAMTA

A Kossuth Kiadó is útjára
indította az E-könyveket



ÚJPEST GALÉRIA
Virágos Hilda akvarell kiállítása au-
gusztus 4-tõl 22-ig. Simon Zoltán
grafikusmûvész „Mimézis” címû ki-
állítása augusztus 5-tõl 22-ig.
Prihoda Judit festõ és grafikus mû-
vész „Válogatás” címû kiállítása au-
gusztus 7-tõl 22-ig.

Õszi, téli eseményeihez már most
foglalja le a helyszínt az Ady Endre
Mûvelõdési Központban!  

Ha Ön rendezvényt szervez – legyen
az intim hangulatú, baráti összejöve-
tel, vagy nagyobb szabású program –,
amelyhez megfelelõ környezetre, ki-
sebb, vagy nagyobb helyiségre van
szüksége; ne menjen máshova! 

Mi vagyunk az Ön partnere!
Közgyûlések, tanácskozások, konfe-
renciák, baráti találkozók, iskolai
rendezvények (szalagavatók, érett-
ségi találkozók, évnyitók, évzárók),
családi ünnepségek (esküvõk, szüle-
tésnapok, házassági évfordulók),
tanfolyami oktatások, termékbemu-
tatók; bármilyen ünnepélyes, vagy
hétköznapi esemény céljára.
Az Ön igényének legjobban megfe-
lelõ, testre szabott ajánlatot kínál-
juk, mert
– elegáns környezetet nyújtunk;
– áraink elfogadhatóak;
– lehetõséget kínálunk. 
Csak terembérlésre, vagy kívánsá-
gára teljeskörû rendezvényszerve-
zést biztosítunk színvonalas ven-
déglátással (hideg- és meleg ételek
felszolgálással, állófogadás, svédasz-
tal), fény-és hangtechnika (prezen-
tációs lehetõségek).

Helyszínek: Tavasz u. 4. 
SZÍNHÁZTEREM (befogadó képes-
ség: 360 fõ); OKTATÓ TERMEK (12-
30 fõ befogadó képességgel)

Árpád út 66.: reprezentatív termek
TÜKÖR TEREM (120 fõ)
KAMARASZÍNHÁZ TEREM (130 fõ)
Készségesen állunk rendelkezésére! 
Hosszú távú teremigénylés esetén
jelentõs árkedvezményt biztosí-
tunk! Vegye figyelembe ajánlatun-
kat! Már most telefonáljon: 231-
6000!

Õsszel is várjuk szeretettel ven-
dégeinket programjainkra, tan-
folyamainkra!
Kínálatunkból:
Mûsoros rendezvények!
ÚJPEST SZÍNHÁZ
Õsszel újra megvásárolható a 4 elõ-
adást magába foglaló ÚJPEST SZÍN-
HÁZ BÉRLET. A bérletsorozaton kí-
vül megtekinthetik majd nagyszín-
padi és kamaraelõadásainkat a szín-
házmûvészet több mûfajában.

KONCERTEK
Folytatjuk „OPERAPORTRÉK” soro-
zatunkat Köteles Géza közremûkö-
désével. Vendégeink továbbra is a
Magyar Állami Operaház kiváló
szólistái. Számos koncerttel is meg-
örvendeztetjük a nagyközönséget
az operett, musical és könnyûzene
mûfajában.

IRODALMI MÛSOROK
Az irodalom gyöngyszemeibõl sze-
mezgetünk „VERSPÓDIUM” soro-
zatunkon. A mûveket neves elõ-
adómûvészek adják majd elõ.

A diákokról sem feledkezünk
meg. 
A „RENDHAGYÓ IRODALOM ÓRA”
címû programsorozatot általános és
középiskolásoknak ajánljuk.

SZÜLÕKLUB ÉS KÉPESSÉG
FEJLESZTÕ JÁTSZÓHÁZ SNI
GYERMEKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK
Az Ady Endre mûvelõdési Köz-
pont szeptembertõl szeretné be-
indítani szülõ csoportját sajátos
nevelési igényû gyermekek szüle-
inek részére. Elsõsorban azoknak
szeretnénk segíteni, akiknek
gyermeke tanulási zavarral illet-
ve magatartás problémákkal
küzd. A tíz alkalomból álló szülõ
klubot kéthetente egyszer sze-
retnénk megtartani. Amíg a szü-
lõk szakemberek segítségével kö-
zösen dolgozzák fel az õket ér-
deklõ témákat, addig a gyere-
keknek szakemberek tartanak
játékos képesség fejlesztõ foglal-
kozásokat. 

A szülõklub tervezett témakörei: 
1. Ismerkedés, rövid és hosszú távú

célok felállítása. Miért jöttem a
csoportba? Mit várok a szakem-
berektõl? Mit várok el a csoport-
tagoktól? Mit várok el önma-
gamtól? 

2. Állapot vagy betegség a tanulási
és magatartási zavarok kialakulá-
sa, felismerése, és kezelése. 

3. Mi történik a gyerekkel a bizott-
ság elõtt, ki állapíthatja meg a ta-
nulási és magatartási zavart, mi a
NEVTAN és a TKVSZRB feladata? 

4. A közoktatási törvény módosítá-
sának áttekintése.  

5. Milyen fejlesztési és terápiás le-
hetõségek léteznek? 

6. Mi lesz a családdal, hogy alakul a
szülõk kapcsolata, hogy figyel-
jünk az egészséges testvérre? 

7. Konfliktuskezelési stratégiák, ho-
gyan kommunikáljunk a segítõ szak-
emberekkel és a gyermekünkkel? 

8. Hasznos és tartalmas szabadidõ
eltöltésének lehetõségei. 

9. Továbbtanulási és pályaválasztási
lehetõségek – a nyelv tanulás le-
hetõségei.

10. Záró foglalkozás – Csoport ér-
tékelése sikerült-e megvalósíta-
ni a kitûzött célokat. 

ÕSSZEL IS VÁRJUK SZERETETTEL
VENDÉGEINKET PROGRAM-
JAINKRA, TANFOLYAMAINKRA!
KÉPZÉSEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
– számítástechnikai tanfolyamok:

KATTINTS RÁ NAGYI!
– angol nyelvi képzés több szinten
– felnõttképzési tájékoztató szolgálat
– pályaorientációs és korrekciós ta-

nácsadás álláskeresõk és hátrá-
nyos helyzetû felnõttek számára.

MOZGÁS TANFOLYAMOK
JAZZBALETT (6 éves kortól)
Idõtartama: 20 hét, heti 2x2 óra.
Összesen 80 tanóra. Tanfolyamve-
zetõ: Péter Márta táncmûvész

JÓGA KEZDÕKNEK, HALADÓKNAK
Idõtartama: 20 hét, heti 1x2 óra. Ösz-
szesen 40 tanóra, mb. szerinti napokon.

KONDICIONÁLÓ 
ÉS ZSÍRÉGETÕ TORNA
Heti 3x1 óra (havi 12 óra) Hétfõn,
szerdán: 17.00-18.00 és 18.00-19.00
óráig, pénteken: 17.30-18.30 és
18.30-19.30 óráig. Havi bérlet: 4200
Ft, napijegy: 700 Ft

HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
TEHETSÉGKUTATÓ ÉS KOMMUNI-
KÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÕ KUR-
ZUS az Újpesti Polgárcentrumban
(IV., Árpád út 66.) Jelentkezés:
30/973-7725; 20/351-4627

KERÁMIA STÚDIÓ
Idõtartama: 4 hónap, heti 1x4 óra,
hétfõn.

FELNÕTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SZOLGÁLAT
Ingyenesen igénybe vehetõ szolgál-
tatás
– Közösségi számítógépünkön

segítséggel önállóan kereshet
képzéseket, böngészhet a felnõtt-
képzési információk között.

– Felnõttképzési konzulensek
segítenek kiválasztani az Önnek
megfelelõ szakképesítést, iskolát,
tanfolyamot, végzettséget. 

– Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha
képzési támogatást kíván igénybe
venni.

– Speciális problémákkal (elhe-
lyezkedési, pályaválasztási, tanulási
nehézség stb.) küszködõket
segíteni tudjuk a megfelelõ tanác-
sadó helyek kiválasztásában.

A tájékoztató szolgálat személyes
konzultációval csütörtökön 14–19
óráig áll az érdeklõdõk rendelkezé-
sére. Tel.: 06-1-3696-481. E-mail cí-
münk: tajekoztato@adymk.hu

www.adymk.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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Tisztelt újpestiek! Tájékoz-
tatjuk az érdeklõdõket,
hogy irodánk nyáron a meg-

szokott nyitvatartási renddel folya-
matosan mûködik. A Fidesz ingyenes
jogsegély-szolgálata, illetve a képvise-
lõi 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
tájékoztatja a tisztelt újpestieket,
hogy fogadóórája augusztus hó-

napban elmarad. A következõ foga-
dóóra szeptember 6-én hétfõn
16.30 órakor lesz.

Kedves újpesti választók!
A KDNP tisztelettel értesíti az
Újpesti választópolgárokat,

hogy Szalma Botond képviselõi fo-
gadóóráját július és augusztus hó-
napban szünetelteti. A következõ fo-
gadóóra idõpontja 2010. szeptem-
ber 6-a, a szokásos idõpontban (este
18 és19 óra között) Az esetleges kér-
déseikkel a kdnpujpest@gmail.com
címen bármikor fordulhatnak hoz-
zánk.

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
második csütörtök 17–18 óra kö-

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

Nyári szünet miatt az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezet INGYENES JOG-

SEGÉLY SZOLGÁLATÁNAK követ-
kezõ idõpontja 2010. szeptember 6.
Bejelentkezni 2010. szeptember 1-
tõl 14.00-17.00 óra között a 369-
4205-ös telefonszámon lehet!

Újpestért
Egyesület

BETÖRÉS BETÖRÉS HÁTÁN
Július 16-án délelõtt egy férfi csengetett be
egy Pozsonyi úti lakásba azzal, hogy a házban
vízcsõtörés történt, õ pedig ellenõrizni jött.
Kérte, hogy a lakás tulajdonosa tegye szabaddá
a konyhai vízcsap alatti szekrényt. Míg ezt meg-
tette, az „ellenõr” ott állt mellette – ám társa is
lehetett, ugyanis lába kelt 100 000 forintnak.
„Természetesen” nem maradt nyom. Arról nem
szól a hír, vajon csöpög-e a csap.

Július 17-én egy Tél utcai lakásból érkezett be-
jelentés. A tulaj éjjel nyugodtan lefeküdt alud-
ni, ám reggel azt vette észre, hogy a konyhában,
az ablak elõtti asztalról eltûnt a notebook-ja. És

nem csupán az. Iratok, bankkártyák, belépõkár-
tyák és készpénz is volt a táskában. A kár közel
200 000 forint. Mint kiderült, az ablak éjjelre rés-
nyire nyitva maradt – ám eleve is olyan minõsé-
gû, hogy bármikor be lehet lökni.

Hasonlóan járt az a Deák utcai lakos is, aki júli-
us 15-én este nyitva hagyta a konyhaablakot,
beakasztva. A hajnali viharra ébredt fel, s ekkor
vette észre, hogy az ablak teljesen nyitva van.
Gondolta, a vihar lökhette be, bezárta és vissza-
feküdt aludni. Valami rossz érzése támadt, s nem
sokkal késõbb újra felkelt, bele akart bújni a ci-
põjébe – ami nem volt meg. Eltûnt továbbá a
mobiltelefonja, a karórája, összesen 75 000 forint
értékben. 

A konyhaablak párkányán jól kivehetõen lát-
szott az illetéktelen behatoló lábnyoma…

Július 20-án szokás szerint dolgozni indult reg-
gel egy Lõwy Izsák utcai nõ, ám amikor haza-
tért, az ablakot felfeszítve találta, a lakást pedig
felforgatott állapotban. Eltûnt közel 200 000 fo-
rint értékben egy laptop, egy fényképezõgép,
egy I-pod, továbbá számtalan arany és ezüst ék-
szer. A betörõk ezúttal a nehezebb utat válasz-
tották az ablak felfeszítésével: az erkélyajtó
ugyanis tárva-nyitva állt…

Július 20-án éjjel arról érkezett bejelentés, hogy
az Istvántelek vasútállomás megállójának
pénztárját feltörték ismeretlenek. A bejárati ajtón
lévõ rácsot, valamint a  bejárati ajtó zárszerkeze-
tét törte fel ismeretlen személy, majd ott a lemez-
szekrényt is, melyben vasúti jegyek, vasúti bérle-
tek, valamint kb. 10 000 Ft értékben váltópénz
volt. Az okozott rongálási kár kb. 30 000 Ft.

Rendőrségi hírek

Tisztelt Szülõk! Kedves Gyermekek! Új-
pest önkormányzata a nyári szünidõ
ideje alatt (2010. augusztus 18-ig) heti
három alkalommal (hétfõ, kedd, szerda) 
„SZÜNI-DÖ-DÖ” elnevezéssel
sport- és kulturális programokat kí-
nál a vakációt itthon töltõ gyerme-
keknek. A programokon való részvé-
tel ingyenes! A programok idõpont-
jai és helyszínei:
Hétfõi napok: Halassy Olivér Sport-
központ (Bp. IV. Pozsonyi u. 4/c) 9-
15 óráig. A programban szerepel
többek között: labdarúgás, asztalite-
nisz, darts, teke, társasjátékok stb.
Keddi napok: Újpest Önkormány-
zata Ifjúsági Sporttelepe (Bp. IV. ker.,
Tábor u. 24.) 8-14 óráig. A program-
ban szerepel többek között: labda-
rúgás, röplabda, tollaslabda, több-
próba, tájékozódási futás, amerikai
foci stb. Szerdai napok: Halassy Oli-
vér Sportközpont  (Bp. IV. Pozsonyi
u. 4/c) 9-15 óráig. A programban
szerepel többek között: floorball,

kosárlabda, asztalitenisz, darts, asz-
tali labdarúgás, rejtvényfejtés stb.

A programokon való megjelenés
és részvétel nem foglalja magában a
gyermek felügyeletét! Akár naponta
a helyszíneken is lehet jelentkezni!
További felvilágosítás a Sportiroda
231 3176-os telefonszámán kapható.
Mindenkit szeretettel várunk!

A KARINTHY 
FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

ZENÉS, TÁNCOS KLUBDÉLUTÁN
Szeptember 2., 16–18 óráig szere-
tettel várunk minden zenét szeretõ
vendéget, ill. azokat, akik remek tár-
saságban szeretnének eltölteni egy
kellemes délutánt. Közremûködik:
Boldizsár Endre, belépés díjtalan!
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

SENIOR TORNA
Szeretettel várjuk minden kedves ér-
deklõdõ jelentkezését senior tor-
nánkra. Az eredmény: alakformálás,

friss közérzet, jókedv, vitalitás. Fog-
lalkozások: hétfõn 15–16 óráig. Kez-
dés: szeptemberben 6-án, 15  óra-
kor. Díja: 500 Ft/alkalom, bérlet:
2000 Ft/fõ/hó. Vezeti: Várszegi Béla
tel.: 06-30-399-5949. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

TÖRZSI HASTÁNC OKTATÁS
Nõi erõ, büszkeség és a tradíció. Ez a
törzsi tánc. Foglalkozások: csütörtö-
kön 19–20 óráig. Kezdés: szeptem-
berben 2-án, 19 órakor. Díja: 1100
Ft/óra, bérlet: 4000 Ft/4 alkalom.
Vezeti: Georgi Ildikó. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

HATHA JÓGA
Foglalkozások: hétfõn 18.30–19.45
óráig. Kezdés: szeptember 6-án,
18.30 órakor, az elsõ alkalom ingye-
nes. Díja: 1200 Ft/alkalom; bérlet vá-
sárlásakor: 1000 Ft/alkalom. Vezeti:
Szirtesi Olívia jógaoktató, kinezioló-
gus, tel.: 06-30-653-0840. (Több info:

www.o-liviaharmonia.hu) Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

CAPOEIRA GYEREKEKNEK 
ÉS FELNÕTTEKNEK 
Zenés-akrobatikus játék, harcmûvé-
szet, mely minden korosztály által él-
vezhetõ. Foglalkozások: kedden és
csütörtökön 18–19 óráig. Kezdés:
szeptember 7-én, 18 órakor. Díja:
6000 Ft/hó (14 éven aluliaknak ked-
vezmény). 1200 Ft/alkalom (gyere-
keknek 1000 Ft/alkalom). Vezeti:
Mestre V. T. tel.: 06-20-201-9525.
(Több info: www.acdp.hu) Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

www.karinthyamk.sulinet.hu

ÚJPESTI GYERMEK 
GALÉRIA

„RAJZOLNI SZERETÜNK 
– KICSIK ÉS NAGYOK”
Augusztus 26-ig.
Az Újpesti Rajziskola kiállítása

www.ugyih.hu
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Ingatlan eladó

� Újpesten Nagyváradi lakóparkban tégla
építésû társasházban 59 m2-es + tároló ameri-
kai konyhás dupla erkélyes lakás eladó. Ára: 
20 700 000 MFt, ugyan itt 18 m2-es + elõtte lé-
võ telekrésszel garázs eladó. Ára: 2 100 000 MFt.
Tel.: 06-30-228-6261 

� Befektetésnek kiváló! Nógrád megyében, fes-
tõi környezetben, kétszintes, panorámás, kom-
fortos hegyi nyaraló, erdõ mellett eladó. Irányár:
4,8 MFt. Tel.: 06-20-417-1375

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

� Eladom vagy elcserélem Budapesttõl 5 km-re
lévõ kétszintes kertes házamat Mogyoród,
Kukukhegyen. Kevés rezsi, cserénél értékkülön-
bözettel Újpest elõnyben. Ár: 11,5 MFt. Tel.: 06-
20-390-4057

� Újpesten, kulturált hétlakásos társasházban
28 m2-es téglaépítésû komfortos öröklakás kert
és pincehasználattal tulajdonostól eladó, akár
azonnali költözéssel. Nagyon alacsony rezsikölt-
ség. Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-30-698-0513

� Tulajdonostól eladó a Nyár utcában 1. eme-
leti 59 m2 1 + 2 félszobás panellakás. Beépített
konyhabútor gépekkel, mindenhol laminált pad-
ló. Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06-70-946-3312

� Vécsey utcában Újpesten csendes világos 28
m2-es garzon öröklakás igényes környezetben Új-
pest legszebb utcájában eladó. Beépített kony-
habútorral, új cirkófûtés pincerész. Irányár: 6,99
MFt. Tel.: 06-70-318-6175

� Újpesttõl 22 km-re Szõdön, csendes, nyugodt
környezetben, 1050 m2-es telken 120 m2-es
összkonfortos ház eladó. Tel.: 06-20-476-1414

� Eladó Újpest Központban, nivódíjas liftes
házban, 3 szobás, 75 m2-es, világos lakás. Belsõ
zöld udvar, terasz a II. emeleten a lakás szintjén.
Ára: 22,9 MFt. Tel.: 06-20-3492-378

� Rózsa utcában magánszemélytõl eladó egy
35 m2-es parkra nézõ, 1,5 szobás lakás. Jó közle-
kedés, alacsony rezsi, klíma, új radiátorok, víz-
órák, parketta. Irányár: 7,8 MFt. Tel.: 06-20-208-
5711

� Eladó lakás Újpesten 75 m2-es 2 kisebb + 1
nagy szoba + étkezõ + erkély, II emeleti, 4
vízórás, igényesen felújitott, lakás eladó szep-
tembertõl. Metró 8 percre! Ára: 12,5 MFt. Tel.:
06-30-408-6202

� Tulajdonostól Újpesten eladó 65 m2-es önálló
száraz családi ház 648 m2-es rendezett
összközmûves telken Szérûskert utcában. Össz-
komfortos, csendes napos tágas udvar, garázs
melléképület, pince. Irányár: 26,9 MFt. Tel.: 06-
70-318-6359

Ingatlant kiad

� Sörözõ újpesti pályánál, két szobás lakással
kiadó. Tel.: 06-70-530-4970

� Újpesten a Stop üzletközpont mellett bérbe-
adó hallgatóknak 53 m2-es 2 szobás, felújított er-
kélyes VI. emeleti, bútorozott, mosógéppel, hû-
tõvel felszerelt panellakás 40 000Ft/hó. Megte-
kinthetõ csütörtöki napokon késõ délután vagy
telefonos egyezetés után. Tel.: 06-30-331-2013

� Kiadó üzlethelyiségek: 22 m2, 36 m2, iroda-
helyiségek: 50 m2, 70 m2. Bérleti díj: 2000
Ft/m2/hó+áfa; 300 m2-es helyiség 500 000Ft/
hó+áfa; raktárak 10-60 m2-ig bérleti díj:
700Ft/m2; 1200 m2 zárt udvar parkolónak: 
60 000Ft/hó+áfa. Tel.: 06-70-408-2847

� IV. ker., Hajló utcában három különnyíló szo-
bás, étkezõs, erkélyes,teljesen berendezett, gépe-
sített, felújított, panellakás kiadó. Bérleti díj: 

45 000Ft/hó (két hónap kaukció szükséges) Tel.:
06-30-729-7546

� Káposztásmegyer I-en a Dunakeszi utcában
20 m2-es üzlethelység hosszú távra kiadó.
Irányár: 15 000 Ft/hó. Tel.: 06-20-931-0199

� Káposztásmegyer I-en a Dunakeszi utcá-
ban 9 m2-es raktárhelység hosszú távra kiadó.
Irányár: 15eFt/hó Tel.: 06-20-931-0199

� Eladó vagy kiadó Újpesten jó közlekedéssel,
csendes környezetben egy kétszobás, összkom-
fortos családi ház. (Telek, udvar, beépített elõtér,
gazdasági épület.) Tel.: 06-30-392-4030

Szolgáltatás

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

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

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

Oktatás

� Az újpesti Csillagberek Waldorf óvoda fel-
vételt hirdet a 2010/2011-es tanévre 3,5-6 éves
gyermekek számára. Tel.: Huffmann Szilvia 06-
30-739-2395, vagy csillagberek@gmail.com

Állást kínál

� Káposztásmegyeri csemegeboltba talpra-
esett, fiatal, nemdohányzó eladót felveszünk.
Tel.: 06-20-320-8287

Utazás

� Augusztus 7. Bécs-Schönbrunn: 6400 + be-
lépõ; Augusztus 14. Gráz-Eggenberg: 8500 Ft
+ belépõ; augusztus 18. Körutazás Erdélyben:
64 900 Ft; augusztus 20. Debreceni virágkar-
nevál: 6400 Ft + belépõ; augusztus 28. Ópusz-
taszer: 5900 Ft + belépõ; szeptember 14. Hor-
vát kõrutazás: 69 900 Ft; Pataki Edit, tel.:
413-1874

Egészség

� LESZOKTATJUK A DOHÁNYZÁSRÓL BIO-
REZONANCIÁS KEZELÉSSEL 7000 Ft, ÚJPES-
TEN A GÖRGEY U-i  NAGY SZTK-ban. BEJE-
LENTKEZÉS: 06-70-271-9867

Bútor

� ART DECO tömör, sötétre pácolt diófa ebéd-
lõ (tálalók, zsúrkocsi, vitrin, ovális, kihúzható
asztal, székek) 400 ezer Ft-ért Újpesten eladó.
Tel.: 06-30-9220749

� Franciaágy (IKEA) natúr fenyõ, minõségi mat-
racokkal, kifogástalan állapotban eladó. Ár: 
40 000 Ft. Tel.: 369-8320, 06-30-409-3687

� Diófa háló (epedás heverõk, ruhásszekrény,
éjjeli és tükrös szekrény) 100 ezer forintért Új-
pesten hagyatékból eladó. Tel.: 06-30-922-0749

� Hagyatékból szecessziós tiszta fa elõszoba gar-
nitúra (XIX sz. vége) 50 ezer Ft, neobarokk kana-
pé 35 ezer Ft, XX század eleji hagyományos
konyhabútor és asztal 20 ezer Ft-ért eladó Újpes-
ten. Tel.: 06-30-922-0749

Mûszaki cikk

� Eladó egy ezüst színû, kifogástalan állapotú
Panasonic DV-SD 435 EE tipusú videó magnó.
Ár: 8000 Ft. Tel.: 06-30-605-7038

Szabó Károly és fia!

VÍZVEZETÉK SZERELŐK!
A legkisebb munkától 

a lakásfelújításig! Csőtörés 

és dugulás elhárítás 0-24h-ig!

Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Tel.: 06-30-233-6357

e-mail: ujpestinaplo@gmail.com 

A vállalkozói és méretes hirde-
tések felvétele hétfõn 10-15, szer-
dán 9-15, csütörtökön 9-14 órá-
ig. Hirdetésüket a ujpestinaplo@
gmail.com címen is feladhatják. 

A lakossági hirdetéseket hét-
fõn 9-16, szerdán 9-15,
csütörtökön 9-14 óráig vesszük
fel. Díja bruttó 1000 Ft/25 szó. 
A lakossági hirdetéseket az unhird-
etes@gmail.com címen is fogadjuk. 

Személyesen az Ady Endre Mû-
velõdési Központban (Tavasz u. 4.,
I. emelet). várjuk kedves hirdetõin-
ket. 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.)

AZ ÖREGHALÁSZ
ÉTTEREM NYÁRI

AJÁNLATA:
– minden hétköznap 

büféebéd 990 Ft-ért

légkondicionált éttermünkben!

11:30-tól 14 óráig!

– Újpesten ingyenes házhozszállítás

– 20 óra után készételeink árából 

40% kedvezményt adunk!

– olcsó árakkal újranyitottuk

sörözőnket!

www.oreg-halasz.hu
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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

Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
(Ny. sz.: 01-0064-04)

FELHÍVÁS! A Park Óvoda idén 20 éves. Szeretnénk a régi óvodásaink és szüleik kép-
zõmûvészeti és fotóalkotásaiból kiállítást rendezni. Kérjük, hogy aki az ünnepségso-
rozatunkat támogatni tudja, alkotásait augusztus 14-ig juttassa el az óvodába. Min-
den munkára nagyon vigyázunk és a kiállítás végén természetesen visszaadjuk.

Köszönettel: Majzik Ferencné óvodavezetõ

Ú J P E S T I  N A P L Ó



– Önt testnevelõ tanárként, kosár-
labda-, vagy labdarúgó-edzõként is-
merik, olyannak, akinek lételeme a
mozgás. Hogyan lehetett rábírni ar-
ra, hogy egy könyv érdekében 10
éven keresztül a levéltárakat, könyv-
tárakat bújja?

– A mozgást, a sportot több alka-
lommal sikeresen ötvöztem már a
helytörténeti kutató munkával,
rendszeresen publikálok helytörté-
neti témájú tanulmányokat, jelent
meg könyvem, és az Újpest Lexikon
sport-szakszerkesztõje voltam. Ami-
kor levéltárban kutatok, soha nem
figyelem az idõ múlását. Néhány
éve, amióta nyugdíjas vagyok, ennek
a hobbinak szinte korlátlanul hódol-
hatok. Korábban, amikor még taní-
tottam, az iskolai szünetekben ér-
tem rá igazán.

– Hogyan született a közoktatást
és a szakoktatást elemzõ könyv ötle-
te?

– Elõször nem könyvben gondol-
kodtam, hanem egy korábbi kötele-
zettség, a szakdolgozat írása motivált.
Csak akkor merült fel a kötetbe ren-
dezés ötlete, amikor már egyre több
dokumentum fordult meg a kezem
között. Olyan volt, mint egy izgal-
mas kaland, egyre több és több ér-
dekességet fedeztem fel. Ekkor gon-
doltam, hogy talán más számára is
érdekes lehet egy olyan kortörténet,
amelyrõl szinte mindenkinek van –
ha másként nem, a felmenõin keresz-
tül – némi fogalma, de korántsem
mindenre kiterjedõ ismeretanyaga.

– Milyen szakdolgozathoz keresett,
kutatott?

– Jómagam 1970-ben végeztem a
pécsi Tanárképzõ Fõiskolán biológia-
testnevelés szakon, a késõbbiekben
a Munkásotthon utcai Általános Is-

kolában a testnevelés tagozaton,
majd a Kozma Lajos Faipari Szakkö-
zépiskolában tanítottam, ahonnan
nyugdíjba vonultam. A Faipariban
például egy idõben filozófiát is taní-
tottam. Úgy adódott, hogy nem
sokkal a rendszerváltozás után, ta-
nárként egy adminisztrációs malõr
okán hátrányosan érintõ besorolás-
ba kerültem, hiába volt diplomám és
több edzõi oklevelem. Akkor dön-
töttem el, dacból, hogy egyetemen
még egy diplomát szerzek. Jó ötlet-
nek tûnt a Pécsi Tudományegyetem
pedagógiai szaka. Azt hittem, „laza”
évek köszöntenek rám. Tévedtem,
soha ennyit tanulnom, olvasnom
nem kellett, mint ez alatt a 3 év
alatt, amíg pedagógiát tanultam. De
nem bánom, mert ma ennek az
eredményét élvezem. A diploma-
munkám elkészítéséhez levéltári ku-
tatómunkát végeztem, és milyen a
véletlen: az elsõ alkalommal Trefort

Ágoston miniszter azon levele akadt
a kezembe, amely az újpesti faipari
képzés megteremtésérõl intézke-
dett. Szinte szíven ütött a múlt. El-
dõlt az is, hogy Herczeg Etelka, a Le-
véltár korábbi igazgatója segítségé-
vel a faipar újpesti múltját próbá-
lom feldolgozni.

– Önnek asztalos felmenõi is van-
nak, ha jól tudom?

– Valóban, a Fericsánok az aszta-
los szakmát nemcsak itt mûvelték,
hanem Újpesten is sajátították el. Ez
eggyel több indok volt a kutató-
munkára.

– És elkészült a szakdolgozat is.
– Igen, s annak felhasználásával

késõbb két, szerény kiállítású könyv
került ki a kezembõl. „Az õsi fának
ága-bora. A középszintû iparoktatá-
si szervezet kialakulása és fejlõdése
Magyarországon”, illetve a „Tanító-
mesterek, mestertanítók” címûek.
Könyveim azt a vonulatot elemzik
Mária Terézia idejétõl Trefort Ágos-
tonig, amely során a fõvárosi és helyi,
újpesti indíttatás – vagyis az idõk fo-
lyamán Újpetre helyezett Budai Ta-
nítóképezde tanmûhelye (1895) és
Trefort Ágoston által 1883-ban 
létrehozott Budapesti Állami
Középipartanoda eggyé vált. A Koz-
ma Lajos Faipari Szakközépiskola
fennállásának 125. évfordulóját ta-
valy ünnepelte a szakma és az okta-
tási ágazat is.

– Akár az alkotó is megpihenhet.
– Elõször én is úgy gondoltam, de

tapasztaltam, hogy sokkal több a fel
nem használt jegyzetem, dokumen-
tumom és a kijegyzetelt irodalom,
mint amit korábban kötetekbe ren-
deztem. Sajnáltam volna, ha ez a
rengeteg információ kárba veszne.
Egy olyan koncepció mentén ren-
deztem és folytattam a kutatást,
amely nemcsak a közoktatás doku-
mentumait elemzi, hanem történel-
mi múltba helyezve egyúttal krono-
lógiai vetületet is ad. Nagy élményt
jelentett felfedezni, mi minden segí-
tette Újpestet az elmúlt század for-
dulóján, hogy az ország 4. iparvárosa
legyen. A könyv kitekintõ abban a
tekintetben is, hogy a Károlyi István
gróf által 1840-ben kiadott alapító
levél, amely iparszabadságot adott a
betelepülõknek egyfajta alapkõvé
vált az idõk folyamán és nemcsak a
kialakuló iparban, hanem az okta-
tásban is. Egyébként gróf Károlyi
László írta a könyvem elõszavát.

– Így egy újabb kutatómunka vett
kezdetét.

– Persze a dokumentumok rende-
zése a kutatás folytatását is megkí-
vánta, majd 10 év elteltével felvetõ-
dött a könyvbe rendezés igénye is.
Ebben nagyon sokan támogattak: az
Pécsi Tudományegyetemen egykori
tanárom, Kéri Katalin az elsõ, akinek
segítsége nélkül a könyvem nem jö-
hetett volna létre. A következõ nagy
segítõm Várnagy Elemér volt, aki a
nappali és a levelezõ tagozaton is ta-
nított. Szöllõsy Marianne pedig a
helyi adatok tömegében és a fotók
felhasználásának a lehetõségével
tett sokat a megjelenés érdekében.
A Várnagy-Szöllõsy páros lett a
könyv lektora. A Fõvárosi Levéltár
nyugalmazott vezetõjének, Herczeg
Etelkának a könyv megjelenését kö-
szönhetem. A kötetet neki ajánlom
– megjelenését sajnos már nem ér-
hette meg. Számtalan újpesti bará-
tom olvasott bele a könyv egy-egy
fejezetébe, mondta el véleményét,
hívta fel figyelmemet egy-egy apró,
de annál bosszantóbb pontatlan-
ságra. Megtisztelõ számomra, hogy
Derce Tamás polgármester úr a kéz-
iratot az elsõ betûtõl az utolsóig elol-
vasta, majd zárszót írt a könyvhöz, és
az önkormányzat egymillió forintos
támogatása lehetõvé tette a könyv
kinyomtatását is. Ezen felül 88 újpes-
ti anyagilag is támogatta a könyv
megjelenését, nevüket nyomtatásban
is felsoroljuk. Hálás vagyok a felesé-
gemnek, aki nemcsak tudomásul vet-
te ezt a szenvedélyt, hanem segített is
a feldolgozásban. A könyv a Helytör-
téneti Gyûjteményben vásárolható
majd meg.

– Ilyen nagy munka után gondo-
lom egy-két helytörténeti tanulmány
megírása jelenti majd a pihenést.

– Foglalkoztat már két nagyobb
lélegzetû dolog. Életek és iskolák a
munkacíme egy következõ munká-
nak, amely 1600-tól 1900-ig ölelné
fel azoknak a neveléstudoroknak, fi-
lozófusoknak az életrajzát, akik a
gyerekek értelmi fejlõdésben, a testi
nevelésben és a fizikai munkára taní-
tásban a nevelés-oktatásban élen
jártak. Még mindig foglalkoztat az
újpesti iskolatörténet, és egykori
munkahelyem, a Faipari szakközép-
iskola története is. Hiszen az iskola
történetének kutatásában még min-
dig csak az alapításig jutottam el…

– BANGHA KATALIN

Emberfaragó idõkrõl
olvasmányosan
Mire írásunkat az Újpesti Naplóban közreadjuk, Fericsán
Kálmán, Újpest Gyermekeiért díjjal kitüntetett, nyugál-
lományban lévõ tanár legújabb könyvét is leszállítja a
nyomda. Az Emberfaragó idõk címû kötet olyan doku-
mentumok gyûjteménye, amelyek rávilágítanak Újpest
közoktatására és szakoktatására is. A könyv – amely az
újpesti önkormányzat támogatásával jelent meg – több
száz évre visszatekintve 1952-ig tár elénk ismereteket. 

I n t e r j úÚ J P E S T I  N A P L Ó  –  I V .  É V F O L Y A M ,  2 9 .  S Z Á M ,  2010. augusztus 2. 15 



K ö z é l e t16

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. augusztus 12-ig. Le-
vélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest,Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu 

e-mail címen is fogadjuk, kérjük, postacímüket internetes levelükben is jelezni szíveskedjenek. Ez évi 28. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a
Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Tóth Györgyné, Mandovits Lászlóné, Sinkó Ferencné, Csizmadia Ferencné, Vass Valér, Wagner Alfréd, Kerschner Kálmánné,
Zemen Tiborné. A nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

Kárpát-medencei
Amatõr Labdarúgó

Torna
Családi-, sport-, és egészségnap

PROGRAMOK

2010. augusztus 7. (szombat)
Idõ Program Helyszín
9–10 óra Megnyitó, sorsolás Színpad

10–15 óra Véradás Vöröskereszt sátor

10–12:30 óra Csoportmérkõzések Labdarúgó pályák

10–12:30 óra Gyerek táncbemutató Színpad

Életmód tanácsadás Színpad

Szépség tanácsadás Színpad

12:30–14 óra Zene, közben: Színpad

Rock & Roll zene Színpad

Fitwalk edzés bemutató Fõpálya futósáv

14–19:20 óra Csoportmérkõzések Labdarúgó pályák

14–17 óra Gyerek táncbemutató Színpad

Hastánc bemutató Színpad

17–19 óra Szépségverseny Színpad

19–21:45 óra Retro disco Színpad

21:45–22 óra Tûzijáték

2010. augusztus 8. (vasárnap)
Idõ Program Helyszín
9:30–12:10 óraLabdarúgó elõdöntõk Fõpálya

10–12,30 óra Gyerek táncbemutató Színpad

Életmód tanácsadás Színpad

12:30–14 óra Musical színház Színpad

Fitwalk edzés bemutató Fõpálya futósáv

14–15:30 óra Bronzmérkõzés Fõpálya

14–15,30 óra Gyerek táncbemutató Színpad

Capoeira bemutató Színpad

15:30–17 óra Labdarúgó döntõ Fõpálya

17,30– Díjátadás, Színpad

Tombolahúzás Színpad

Egyéb információ: www.kalt.hu

A TÁBOR UTCAI SPORTTELEP TERVEZETT PROGRAMJA (AUGUSZTUS 7–8.)
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