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KI MOND IGAZAT 
A TÉNYEKRÕL?
Összeállításban adjuk közre az új-
pesti képviselõ-testület legutóbbi
döntéseivel kapcsolatos valós és
valótlan állításokat. 

– 5. oldal

VISSZAKAPHATJÁK AZ ÚJPESTIEK
A RÉGÓTA ELZÁRT 
DUNA-PARTOT
Megkezdõdhet a Duna-part rende-
zése, miután a képviselõ-testület
elfogadta a kerületi szabályozási
terv új koncepcióját. – 2. oldal

NEM TALÁL SZAVAKAT 
AZ MSZP TÁMADÁSAIRA
Dózsa László színmûvészt felhábo-
rítják az önkormányzat által alapí-
tott újpesti életmûdíjat ért támadá-
sok, különösen a szocialisták részé-
rõl. – 6. oldal

BOSSZÚÁLLÓ EMBER
A VOLT HELYETTESEM
Csalódtam Trippon Norbertben,
emberileg nem tartom alkalmasnak
arra, hogy polgármester legyen –
mondta lapunknak adott exkluzív
interjúban Derce Tamás.  – 7. oldal

Átvették diplomájukat a Károli
Gáspár Református Egyetem Új-
pesten székelõ Állam- és Jogtudo-
mányi Karának hallgatói 9. oldal

Kinyílt
elõttük 
a világ

Kinyílt
elõttük 
a világ



hogyan azt Wintermantel Zsolt polgár-
mester január 6-án, Újpest kiválóságait
köszöntve bejelentette, Semsey Aladár

Újpesti Életmûdíj megalapítását javasolja. Az er-
rõl szóló elõterjesztést január 27-én vitatta meg
és fogadta el az újpesti képviselõ-testület. A
polgármester indoklásában elmondta, Újpest
életében mindig kiemelkedõ szerepet játszottak
vezetõi. A város nem juthatott volna idáig Ugró
Gyula, Semsey Aladár és vezetõ társai munkás-
sága nélkül, ezért is tartja fontosnak megbecsül-
ni azon vezetõket, akik tevékenységük során ki-
emelkedõ szerepet töltöttek be Újpest fejlõdé-
sének elõmozdításában, a város hagyományai-
nak megõrzésében.

Az életmûdíj Újpesten legalább tíz éven keresz-
tül polgármesteri tisztséget betöltõ személynek
adományozható, akinek az önkormányzat élete
végéig a polgármester tárgyhavi illetményének a
65%-ot kitevõ életjáradékot fizet.

Wintermantel Zsolt megismételte, ha a képvi-
selõ-testület támogatja a díj alapítását, arra Derce
Tamást javasolja, akinek elvitathatatlanok az ér-
demei Újpest fejlõdésében. 

Trippon Norbert, az MSZP frakcióvezetõje ki-
jelentette, „pofára szabták a díjat”, a Fidesz így
hálálja meg Derce Tamásnak, hogy
Wintermantel Zsoltot támogatta a választási
kampányban. Trippon szerint bûnben fogant
vadházasságra lépett az egykori és a jelenlegi

polgármester (szavai élénk derültséget váltot-
tak ki az ülésteremben). Továbbfûzve gondola-
tait odáig jutott, hogy ha nem tisztességes
megállapodás köttetett, akkor a választás tisz-
tességessége is megkérdõjelezhetõ politikai és
erkölcsi értelemben egyaránt.

Bartók Béla (Fidesz) válaszában azt emelte ki,
látható, hogy Trippon Norbert és az MSZP még
mindig nem tudja elfogadni a választási vereséget.
„Az kiabál, akinek a háza ég!” – jegyezte meg. Saj-
nálattal állapította meg, hogy az MSZP politiku-
sainak nem sikerült a demagógiát kikerülni, kicsi-
nyes, méltatlan vádakat fogalmaznak meg.
Perneczky László (LMP) többször is a díjalapítás
napirendrõl való levételét kezdeményezte, amit a
képviselõk nem támogattak. Az ellenzéki politi-
kus szerint jobban ki kellene dolgozni a díjat, a
politikai összefonódásnak még a látszatát is el kell
kerülni. 

Wintermantel Zsolt emlékeztetett arra, nem
teheti meg, hogy visszavonja a díjat, már csak
azért sem, mert köztiszteletben álló újpesti sze-
mélyiségek, közösségek kezdeményezték, akik
elõtt ezt bejelentette. Aláhúzta, a díjazott majd
eldönti, mit kíván kezdeni az életjáradékkal, ebbe
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A nyelvkönyvek is ingyenesek lesznek a kerületi iskolásoknak

Újpest megbecsüli
vezetõi életmûvét
Semsey Aladárról elnevezett Újpesti Életmûdíjat alapított az újpesti képvi-
selõ-testület január 27-i ülésén. Új rendelet született a tankönyvtámogatás-
ról, amelynek összege idén sem változik, viszont az ingyenesség a 2011-es
tanévben a nyelvkönyvekre is kiterjed. A polgármester kezdeményezésére – az
új övezeti besorolásnak megfelelõen – lassan megkezdõdhet a Duna-part ren-
dezése. Megerõsítve a szocialisták által 2007-ben kezdeményezett határozatot,
a képviselõk ismét megszavazták Vitáris Edit címzetes fõjegyzõi kinevezését.
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2011-es önkormányzati tankönyvtá-
mogatásról szóló rendeletet annyiban
módosul, hogy az 1-8. osztályos tanu-

lók a 2011/12-es tanévben ingyen kaphatnak
meg valamennyi tankönyvet. Molnár Szabolcs
hangsúlyozta, az elõzõ, a szocialisták által ki-
dolgozott rendelet a legdrágább tételt jelentõ
nyelvkönyvekre nem vonatkozott, a módosí-
tott rendeletben már ezek is ingyen válnak
hozzáférhetõvé a gyerekeknek.

Nem lesz kevesebb a támogatás

A nyelvkönyveket
is ingyen kapják 
a diákok
Nem változik a tankönyvtámoga-
tásra fordítandó összeg nagysága
tavalyhoz képest – derült ki Molnár
Szabolcs alpolgármester elõterjesz-
tésébõl a képviselõ-testület ülésén.

A

Trippon Norbert gondolat-
menetének volt hatása 

az ülésteremben



másnak nem lehet beleszólása. Utalt arra
is, az életmûdíjjal az is az alapítók célja, hogy ne
csak erkölcsi, hanem anyagi tekintetben is kifejez-
zék köszönetüket.

Dabous Fayez (Újpestért Egyesület) azt hangsú-
lyozta, különösen ízléstelen a szocialistáktól halla-
ni a városért rendkívül sokat tevõ Derce Tamás bí-
rálatait, miközben MSZP-s polgármesterek, város-
vezetõk ülnek börtönben.

Nagy István (Fidesz) alpolgármester abból a kö-
szöntõbõl idézett, amelyben Trippon Norbert
szembedicsérte Derce Tamást múlt nyáron, miu-
tán megtudta, hogy nyugdíjba vonul (a nyílt levél
kivonatát a 4. oldalon közöljük). Nagy István sze-
rint egyértelmû, hogy Derce Tamás azért válasz-
totta utódjául Wintermantel Zsoltot, mert
Trippon Norbertet – aki mindent megtett az el-
múlt években, hogy az elköszönõ polgármesterrel
együtt mutatkozzon – nem tartotta alkalmasnak,
hogy utódja legyen.

A képviselõk többsége hosszas vita után dön-
tött a Semsey Aladár Újpesti Életmûdíj megala-
pításáról a polgármester elõterjesztésének meg-
felelõen. – U. N.

Mivel a központi költségvetés már nem bizto-
sítja az 1000 Ft/fõs normatív támogatást, így azt
az önkormányzatnak kell vállalnia, ami 7,5 milli-
ós terhet jelent. Összességében viszont nem köl-
tenek kevesebbet a költségvetésbõl erre a célra,
mint tavaly.

A szocialista képviselõk közül Belán Beatrix azt
kifogásolta, hogy a támogatásból nem részesülnek
a középiskolások, illetve hogy szigorították az
igénylés kritériumait. Wintermantel Zsolt polgár-
mester válaszában megjegyezte, a szigorításra azért
volt szükség, mert az Újpesten tanuló, de nem itt
élõ diákok százas tömegben jelentkeztek be a kerü-
letben élõ rokonokhoz, ismerõsökhöz, hogy igény-
be vehessék az ingyenes tankönyveket. Utánuk vi-
szont – mivel szüleik nem itt élnek, nem jár a lélek-
szám utáni állami támogatás. Az új rendelet szerint
a diáknak és legalább az egyik szülõnek is itt kell él-
nie, ezzel kiszûrik azokat, akik nem újpestiként igé-
nyeltek támogatást, így ezek után valóban csak a
kerületi gyerekek kapják meg azt.
Mint hangsúlyozta, a rendelet
módosítására azért is szükség
volt, mert annak hatá-
lya múlt év végén le-
járt, így a 2011/12-es
tanévre senki sem ka-
pott volna támogatást.

Az eddigi szabályok szerint csak az Újpesten
élõ és újpesti iskolába járó középiskolásoknak
járt 50 százalékos önkormányzati támogatás, ami
igazságtalan volt, mert semmiféle támogatást

nem kaptak az
elõkészítõ osz-

tályok tanulói,
emellett kö-

zépiskolába sokan a
kerületen kívül jár-
tak és ugyancsak
nem kaphattak tá-

mogatást. A módosítással az erre fordított össze-
get átcsoportosították az általános iskolások tan-
könyveire.

Nagy István alpolgármester kifejtette, a nehéz
helyzetben lévõk továbbra is igényelhetnek iskola-
kezdési támogatást a középiskolákban. Az általá-
nos iskolások esetében az ingyenes támogatás
nem szociális kérdés, hanem gesztus, mellyel az
önkormányzat azt fejezi ki, hogy megbecsüli itt
élõ, dolgozó polgárait. 

A képviselõ-testület a vita végén elfogadta az
új tankönyvtámogatási rendeletét.

Rendezõdhet a Duna-part sorsa
Módosították a képviselõk az újpesti Duna-part 6 ki-
lométer hosszú partszakaszához kapcsolódó szabá-
lyozási terv koncepcióját. Wintermantel Zsolt indok-
lásában arról beszélt, hogy mivel az önkormányzat-
nak nincsenek sem ingatlanjai, sem anyagi forrásai e
területek rendezésére – sõt, a szocialisták miatt 600
milliós hiány keletkezett a költségvetésben –, csak a
szabályozás révén van esély megnyitni az újpestiek

elõl elzárt zöldterületeket. Az új szabályozási koncepció elfogadása nem jelenti automatikusan az
övezeti besorolások változtatását. A fõvárostól kell kérni, hogy emelje be azt a Fõvárosi Szabályo-
zási Kerettervbe. Miután ez megtörtént, az önkormányzat a kerületi-szabályozási tervet rendelet-
ben módosítja, ekkor kerülhetnek új, intézményi övezetbe a Váci út menti területek.

A polgármester elmondta, az önkormányzatnak régi adóssága visszaadni az évtizedek óta meg-
közelíthetetlen Duna-partot az újpestieknek. Egy 500 méteres szakaszon tárnák fel a területet, há-
rom lejáratot is biztosítva a folyóhoz. Ennek a kiépítése az ingatlanok tulajdonosaira vár, akik szá-
mára az önkormányzat településrendezési szerzõdésben (tsz) írja majd elõ ezt a feladatot is. Az át-
sorolásnak köszönhetõen szállodák, irodák, sportolási és rekreációs intézmények, vendéglátó-he-
lyek és partközeli minõségi zöldterületek jöhetnek létre. Lakópark építését továbbra sem engedé-
lyezi az önkormányzat, abban azonban eltökélt, hogy felszámolja az ipari területté silányult, rozo-
ga bódékkal, roncsokkal teli, elhanyagolt Duna-partot. Pajor Tibor (Jobbik) Sukorót emlegette a
koncepció kapcsán, és követelte, még az átsorolás elõtt kössék meg a tsz-eket. 

A polgármester arra hívta fel a figyelmét, hogy ezt csak az átminõsítés után tehetik meg, amint
a beruházó fejlesztési tervét elõadja. Aggodalomra nincs ok, mivel e szerzõdéseket a telekkönyvbe
is be fogják vezetni, azaz a végrehajtásuk nélkül nem kezdõdhet semmilyen beruházás.

Trippon Norbert (MSZP) a Jobbikhoz kapcsolódva szintén Sukoróról beszélt, ami sokakból vál-
tott ki meghökkenést, hiszen éppen a volt szocialista kormányhoz köthetõ vezetõket vontak a
sukorói földügylet miatt büntetõeljárás alá. Módosító javaslatát, hogy a Fõvárosi Vízmûvek terü-
letét emeljék ki a változtatásból, a képviselõk nem fogadták el, a koncepciót az eredeti tartalom-
mal viszont támogatták.
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CÍMZETES FÕJEGYZÕI KINEVEZÉS
A képviselõ-testület zárt ülésen döntött arról,
hogy Újpest jegyzõjét, Vitáris Editet címzetes
fõjegyzõi címre terjeszti fel az Országgyûlésnek.
Errõl 2007-ben Szalkai István (MSZP) kezdemé-
nyezésére már döntöttek a képviselõk, de a ha-
tározatot azóta sem hajtották végre.

Molnár Szabolcs:
összességében nem

csökken a tankönyv-
támogatás
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Dr. Semsey Aladár és dr. Derce Tamás
egyaránt jogászként és a közigazgatás-
ban kezdték pályafutásukat. Semsey
Aladár többek között Brassó várme-
gyében közigazgatási gyakornok, fõ-
szolgabíró, késõbb fõjegyzõ volt.
1919-1922-ig Pest vármegye törvény-
hatósági biztosaként irányította Új-
pestet. 1922. október 4-én választot-
ták a város polgármesterének, majd
1932 januárjában megerõsítették
tisztségében. Polgármesteri hivatali
ideje alatt, 1938-ig – 16 évig volt pol-
gármester – létesült az új temetõ a
Megyeri úton, az UTE stadion, az elsõ
világháború áldozatainak emlékmûve,
a Kanizsay Dorottya Leánygimnázium.
Ekkor épültek a Mátyás téri házak, a

Fa és Fémipari Szakiskola, a Városi
Kórház. Semsey Aladár tevékenységé-
nek is köszönhetõen Újpest 1929-ben
megyei jogú városi rangot kapott.

Derce Tamás 1977-ben vette át jo-
gi diplomáját az ELTE-n, szakdolgoza-
tának témája Újpest nagyközség vá-
rossá nyilvánítása volt. Második dip-
lomáját történészként szerezte Deb-
recenben. 1977–1983 között az V. ke-
rületi Tanács jogtanácsosa, majd hét
éven át vállalkozó. 1990-ben lett elsõ
alkalommal Újpest polgármestere.
2010-ig további négy alkalommal vá-
lasztották újra – elsöprõ többséggel
– az újpesti választók. 

Derce Tamás polgármesteri hivata-
li ideje alatt többek között felépült az

új városháza épülete, ügyfélszolgálati
irodát nyitott a hivatal Káposztás-
megyeren. Hat új háziorvosi rendelõ
létesült, a többi folyamatosan meg-
újult. Új helyre költözött a gyermek
szakrendelõ. Újpesten telepedett
meg a Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
ra, katolikus óvoda és általános isko-
la, református általános iskola és kö-
zépiskola kezdte meg mûködését.
Létrejött az Újpesti Polgár Centrum,
az Újpest Színház, az Újpesti Helytör-
téneti Gyûjtemény. 238 önkormány-
zati bérlakás épült és Fecskeház léte-
sült. Kialakult a civil szervezetek és
egyházak rendszeres támogatási
programja, a diákösztöndíj rendszer.
Létjogosultságot nyert az ingyenes
tankönyvtámogatás. Köztéri szobro-
kat állíttatott az önkormányzat, pó-
tolta az elsõ világháborús emlékmû-
vet, emlékmûvel adózott a város a

második világégés áldozatai elõtt.
Szerkezetváltással két korábbi általá-
nos iskolából 12 évfolyamos gimnázi-
um lett. Kialakult az önkormányzat
kitüntetési rendszere. Egyezségre ju-
tott tulajdoni ügyekben a fõvárosi és
az újpesti önkormányzat. Csatorná-
zási program, útrekonstrukciók zajlot-
tak, négysávosra bõvült a Külsõ Váci
út a Fóti út és a Szilas-patak magas-
ságában, közbenjárására felépült a
Szilágyi úti felüljáró és a Szilágyi út is
megújult. Az eltelt idõszak eredmé-
nye volt az UTE-stadion rekonstruk-
ciója, a Megyeri híd, a káposztás-
megyeri Jégcentrum, az Aquaworld
megépülése, és nevéhez fûzõdik a
Szent István rekonstrukciója.

Derce Tamás alapítója volt a Kül-
sõ Kerületek Önkormányzati Szö-
vetségének. 1992-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend tiszti ke-
resztjét kapta.

Dr. Vitáris Edit 
kinevezésének
eredeti 
javaslata
Jegyzõkönyvi kivonat 

Készült a Budapest Fõváros IV. kerület Új-
pest Önkormányzat Képviselõ-testülete
2007. január 18-án, 17 órai kezdettel a Pol-
gármesteri  Hivatal (Bp., IV. ker. István út
14. II. em.) dísztermében tartott ülésérõl.

Szalkai István (MSZP-s képviselõ, újpesti
alpolgármester 2006–2007) Az elmúlt idõszak
viharos eseményeirõl beszél, de reméli, hogy
megkezdõdik az alkotó munka. A Képviselõ-
testületnek van egy adóssága, amely nem
csak a jelenlegi testületet, hanem az elmúlt 16
évben a testületben helyet foglalókat érinti.
Ezért a következõket terjeszti elõ: A közigaz-
gatás eredményes mûködésének alapja, leg-
meghatározóbb tényezõje a vezetõi tevékeny-
ség. Dr. Vitáris Edit 1990 óta a Budapest Fõvá-

ros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának jegyzõje. Az eltelt több mint
egy évtizedes jegyzõi életpályát kiemelkedõen
magas szakmai színvonalú, „kiválóan alkal-
mas” minõsítésû munkavégzés, igényes szak-
mai hozzáállás és precizitás jellemezte. Mun-
kája során az ügyfelekkel, hivatali munkatár-
sakkal szemben tanúsított emberi, vezetõi
magatartása példaértékû.

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. lehetõséget ad rá, hogy e tartósan ki-
emelkedõ szakmai munkát érdemi, szakmai
presztízst kifejezõ, megbecsüléssel együtt járó
címmel lehet elismerni. Javasolja a Képviselõ-
testületnek, hogy dr. Vitáris Edit jegyzõ asz-
szony kimagasló munkájának erkölcsi és anya-
gi megbecsülése jeleként javasolja részére cím-
zetes fõjegyzõi cím adományozását. Elmondja,
hogy elõzetesen kikérte a Fõvárosi Jegyzõk
Egyesületének véleményét, amely egyhangú-
lag pozitívan támogatta dr. Vitáris Edit jegyzõ-
nek címzetes fõjegyzõi kinevezését. Kéri a
Képviselõ-testületet a javaslat támogatására.

Dr. Derce Tamás: Elõterjeszti szavazásra a
határozati javaslatot.

6/2007. (I. 18.) önko. hat.: A Képviselõ-
testület 6/2007. (I. 18.) számú határozatával
úgy dönt, hogy Dr. Vitáris Edit részére, aki
1990. december 12-e óta a Budapest Fõváros
IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal „kiváló minõsítésû” jegyzõje, tar-
tósan kiemelkedõ szakmai munkájának elis-
meréseként címzetes fõjegyzõi cím adomá-
nyozására tesz javaslatot. A Képviselõ-testület
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
határozat végrehajtásáról úgy, hogy a vonat-
kozó rendelkezéseknek megfelelõen tegye
meg a szükséges intézkedéseket. (33 igen)

Trippon Norbert
nyílt levele Derce 
Tamáshoz (részletek)

2010. június 25.

Kedves Polgármester Úr! 
A napokban én magam is megismertem szándékodat,
hogy 20 év polgármesterség után nem kívánsz indulni
az õszi választásokon. Döntésednek nem örülök, de in-
dokaidat értem és megértem. Köszönetet nyilvánítok
neked többek között azért, mert 2007 szeptemberében
bizalmaddal kitüntetve Újpest alpolgármesterének ja-
vasoltál, s ezzel megadtad a lehetõséget, hogy megva-
lósíthassuk álmainkat, terveinket.

Azután 2007 októberében kineveztél általános he-
lyetteseddé, mellyel ismételten a legnagyobb fokú bi-
zalmaddal tüntettél ki. A közöttünk meglévõ bizalmi,
emberi viszony erõt és biztonságot jelentett számomra
a mindennapi munkában.

Az azóta eltelt idõben támogatásoddal, a tapaszta-
latoddal, rutinoddal, jó tanácsaiddal segítettél…

…Megerõsítettél abban, hogy itt Újpesten nem az
számít, és ne az számítson a jövõben sem, hogy az
egyes pártoknak mi a jó, hanem az számítson, hogy
mi jó az újpestieknek. A jó célokért össze kell, és össze
is lehet fogni mindannyiunknak, hogy azokat közös
erõvel érjük el!…

…Kedves Polgármester Úr! Biztos vagyok benne,
hogy nemcsak a magam, hanem sok tízezer újpesti
polgár véleményét is képviselve köszönöm meg neked
az elmúlt 20 év áldozatos munkáját. Véleményedre,
tanácsaidra a jövõben is számítunk! 

Párhuzamos életutak 
Újpest polgármestereként



VALÓTLAN 
ÁLLÍTÁSOK
„Kiderült, hogy a Derce Tamáshoz köt-
hetõ Újpestért Egyesület vezetõje, Dr.
Kató Balázs, az önkormányzattal kö-
tött ügyvédi megbízási szerzõdése
2010. októberben lejárt volna, azon-
ban azt júniusban további négy évre
meghosszabbították és megemelték.
(…) A szerzõdés módosítását követõ-
en az Újpestért Egyesület nevében Dr.
Kató Balázs bejelentette, hogy az egye-
sület Wintermantel Zsoltot támogatja
polgármesterjelöltként.” (Népszava)

„Ráadásul Wintermantel úr címze-
tes fõjegyzõnek terjesztette elõ,
hogy kezdeményezzük, hogy legyen
címzetes fõjegyzõ Újpest jegyzõje,
Vitáris Edit, aki egyébként
Wintermantel úr hatalmi törekvését
a hivatalon belül teljes mértékben
kiszolgálta.” 
Klubrádió, Trippon Norbert, 2011. 01. 28.

„Trippon Norbert, az MSZP buda-
pesti szervezetének elnökségi tagja
szerint háromszor csap le a Fidesz
költségvetési hóhérbárdja. Az ellen-
zéki politikus botrányosnak nevezte,
hogy az újpesti városvezetés a tan-
könyv-támogatási rendszer meg-
csonkítására készül…" (Független
Hírügynökség, 2011. 01. 26.)

TÉNYEK
Dr. Kató Balázs szerzõdésének meghosszabbítása Trippon 
Norbert (MSZP) gazdasági alpolgármestersége idején történt.
Dr. Kató Balázsnak 2006 decembere óta van szerzõdése az újpesti önkormányzattal. 2010. augusztus végéig
alpolgármesterként Trippon Norbert felügyelte a gazdasági területet, a költségvetésbe maga tervez-
tette be és szerepeltette külön soron Kató Balázs szerzõdését. A szerzõdés meghosszabbítása még Trippon
Norbert alpolgármestersége idején történt. Ezt a szerzõdést az új városvezetés megörökölte. Amennyiben
Trippon Norbert számára mégis meglepetéssel szolgál, hogy a gazdasági alpolgármestersége idején a költség-
vetési elõterjesztésben az õ aláírásával szerepelt Dr. Kató szerzõdése, az csak azt bizonyíja, hogy nem látta el
megfelelõen a munkakörét. 

Dr. Vitáris Editet még a szocialista alpolgármester javasolta
címzetes fõjegyzõnek.
2007. januárjában az akkori szocialista alpolgármester, Szalkai István elõterjesztésére a képviselõtes-
tület egyhangúlag (valamennyi megválasztott képviselõ támogatásával) megszavazta, hogy terjesszék fel
Dr. Vitáris Editet címzetes fõjegyzõnek. Ezt Trippon Norbert maga is megszavazta. A határozat végül
nem került végrehajtásra, a felterjesztési szöveg nem készült el.

Ezt észlelve döntött úgy most Újpest újonnan megválasztott polgármestere, hogy megerõsítési szándék-
kal, a demokratikus szabályoknak megfelelõen, terjeszti ezt a képviselõ-testület elé.

Az új városvezetés biztosítja az ingyenes tankönyvet 
minden újpesti általános iskolásnak.
Az elõzõ, szocialista többségû képviselõtestület tavaly olyan rendeletet adott ki, mely csak egy évre
szólt, így a 2011/12-es tanévre senki sem kapott volna önkormányzati tankönyvtámogatást. Éppen
ezért kellett az önkormányzatnak a múlt heti ülésén új rendeletet alkotnia, amit egyébként az MSZP
is megszavazott.

Ez alapján az önkormányzat valamennyi újpesti lakhelyû újpesti általános iskolai diák számára tel-
jes körûen biztosítja az ingyenes tankönyveket. A támogatás költségvetési összege nem változik, sõt
az ingyenesség kiterjed a nyelvkönyvekre is, amit az MSZP alkotta rendelet kizárt. 

A szabályok szerint csak az Újpesten élõ és újpesti iskolába járó középiskolásoknak járt 50%-os önkor-
mányzati támogatás. Így ez igazságtalan volt, mert – mint azt Belán Beatrix korábbi alpolgármester is elis-
merte a vitában – semmiféle támogatást nem kaptak az középiskolai elõkészítõ osztályok tanulói, emellett
középiskolába sokan a kerületen kívül jártak, és nem kaphattak támogatást. Így az erre fordított összegek
átcsoportosításra kerültek az általános iskolások tankönyveire.

Azon középiskolások, akik rászorultak, a vonatkozó jogszabályok értelmében továbbra is jogosultak in-
gyenes tankönyvre, s emellett természetesen igényelhetnek iskolakezdési támogatást. Az új rendelet kiszû-
ri azokat, akik nem újpestiként igényeltek támogatást maguknak. Most valóban csak a kerületi gyerekek
kapnak támogatást.

Önnek is joga van tudni!

TÉNYEK ÉS VALÓTLAN
ÁLLÍTÁSOK
Az elmúlt napokban a valótlan illetve a valóságot súlyosan eltorzító állítások,
nyilatkozatok jelentek meg különbözõ fórumokon. A valótlan állítások megté-
vesztik az embereket és lejáratják Újpestet. Újpest önkormányzatának köteles-
sége megvédeni Újpest jó hírét, és biztosítani az újpestiek hiteles tájékoztatá-
sát. Ezért az alábbiakban szembeállítjuk a tényeket a valótlan állításokkal. 

Derce Tamással, korábbi 
polgármesterrel készített
interjúnkat a 7. oldalon

olvashatják.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  4 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  f e b r u á r  4 . K ö z t é r  5 
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Az újpestiek hálásak azoknak, akik
egész életükben értük dolgoztak
Ismét magasra csaptak az indulatok hullámai, most nem egy szobor felállí-
tásának, hanem egy életmûdíj alapításának híre keltette fel a sajtó érdeklõ-
désért. Néhány nappal ezelõtt az újpesti közgyûlés úgy határozott, hogy dr.
Semsey Aladár egykori polgármesterrõl nevezi el azt a kitüntetést, amit sike-
res hivatali pályafutásuk elismeréseként adományoznak az újpesti közigazga-
tás vezetõinek. A díjjal életjáradék is megilleti a kitüntetett személyt. Akik is-
merik városunkat, tudják, több civil és önkormányzati kitüntetés létezik,
mert az újpestiek hálásak azoknak, akik sokszor egész életükben az itt élõ
polgárokért dolgoztak. A közgyûlés határozata értelmében az elsõ kitünte-
tett dr. Derce Tamás polgármester, aki húsz esztendõn át szervezte és irányí-
totta városunk életét, és méltó a névadó, Semsey Aladárról elnevezett díjra. 

A legendás hírû Semsey Aladár 1919-tõl 1922-ig mint törvényhatósági
biztos tevékenykedett, 1922-tõl 1938-ig választott polgármesterként dolgo-
zott. Hivatali ideje alatt fejlõdött városunk, amit 1929-ben azzal ismertek el,
hogy Újpest megyei jogú városi rangot kapott. Joggal kérdezhetjük, mi vál-
totta ki a kitüntetést kísérõ nagy figyelmet? Természetesen az életjáradék.
A politikusok is azonnal megszólaltak, kilóg a lóláb, az egészet személyre
szabták - harsogták. A nagy hangzavarban csak az érintett, Derce hangját
nem hallották, amikor bejelentette: köszöni az elismerést, azt elfogadja, a
kitüntetéssel járó pénzt viszont közcélokra, egy, az újpesti, hátrányos hely-
zetben élõ fiatalok megsegítésére alakuló alapítványnak utalja át. A kör be-
zárult, a lufi eldurrant.

Véleményem szerint nem a Semsey Aladár Újpesti Életmûdíj a szenzáció,
hanem az a körülmény, hogy az újpesti Városházáról soha nem vittek el
senkit vasvereten a rendõrök. A mai világunkban – lássuk be – nem kis tel-
jesítmény! – KADLECOVITS GÉZA Újpest díszpolgára

Januári találkozások
Már az Édenkertben is elhangzott: nem jó az embernek egyedül lenni.
Társas lényeknek lettünk teremtve. Szükségünk van családra, baráti
kapcsolatokra. Újpest polgárai már a múlt században is példamutató
közösségekben tevékenykedtek. Minden társadalmi réteg megtalálta a
maga társaságát, melyeknek tagjai ugyanakkor egész városunk életét,
fejlõdését is szolgálták. 

Január elején új polgármesterünk, Wintermantel Zsolt hívta össze az
Újpestért sokat tevékenykedõ polgárokat, akik a múltban külön elisme-
résben is részesültek, valamint az itt alkotó mûvészeket. A hónap végén
a Városvédõ Egyesület rendezett könyvbemutatóval egybekötött talál-
kozót azoknak, akik szívükön viselik szeretett városunk múltját, jelenét
és jövõjét.

Örömmel tettem eleget mindkét meghívásnak. Jó volt találkozni, be-
szélgetni a közös ügyeinkben elkötelezett társakkal. Vannak családok,
akiknek nagyszülei még a tizenkilencedik században kezdték életüket
Újpesten (köztük anyai nagyapám is) és gyermekeik, unokáik ma is itt
tevékenykednek. Örömmel töltött el az is, hogy többen visszatekintõ
írásokban, könyvekben örökítették meg emlékeiket a város szellemi és
tárgyi értékeirõl. Úgy érzem, szükségesek ezek a találkozások, hogy se-
gítsük egymást gondolatainkkal, új ötleteinkkel. Polgármesterünk újévi
köszöntõjében említette, hogy minden közösségnek szüksége van ön-
tudatra és büszkeségre. Õriznünk, erõsítenünk kell fáradhatatlanul az
újpesti közösséget. Elõdeink értékes példát mutattak erre. A vallás- és
véleménykülönbségek ellenére készek voltak a közös feladatokban való
elkötelezett együttmûködésre.  

Róma – mondja Chesterton – azért lett nagy, mert szerették. Hiszem,
hogy majd évek múltán unokáink is elmondhatják ezt városunkról.  A
szolgáló szeretet mindig értékteremtõ lesz!

– DR. GERBER ALAJOS Újpest díszpolgára

Felháborít 
az életmûdíj
elleni
támadás
Felháborítónak tartom, egyszerûen
nem találok szavakat! – reagált az
életmûdíjat ért támadásokra az
Újpesti Naplónak Dózsa László szín-
mûvész. Az '56-os szabadsághõs
véleményét szó szerint idézzük.

kisstílûségnek Újpesten sincs határa.
Nem értem, miért kell meglepõdni azon,
hogy életmûdíjra javasolja a mostani pol-

gármester Derce Tamást? A mûvészetek világában
régóta megtaláljuk a különbözõ életmûdíjakat.
Mindegyiknek az a szerepe, hogy egy életpálya le-
zárásaként vagy még elõbb, egy meghatározott
szakaszban nyomatékosítsa az alkotó helyét, szere-
pét, rangját.  A közéletben is megvan ennek a sze-

repe. Úgy gondolom, nem állami kitüntetéssel kell
a helyére rakni Derce Tamás érdemeit, hanem az
újpesti közösségnek kell adományoznia az elisme-
rést. Nekünk, újpestieknek kell megköszönnünk,
amit tett a városért és biztosítani arról: nagyra ér-
tékeljük a munkáját. 

Derce Tamás egy élet munkáját fordította Új-
pestre. Magas színvonalon foglalkozott egy város-
résszel, a mi hazánkkal.  Felháborítónak tartom az
MSZP-t, hogy egyáltalán véleményt formál a kér-
désben. Hogy anyagiakra sarkítják a kérdést. 

A választások óta a levegõben van, miként lehet-
ne elköszönni Derce Tamástól. Miként mondhat
köszönetet az általunk választott képviselõ-testü-
let, a mi akaratunkból, a felhatalmazásunk alapján
a város leköszönt vezetõjének, akit egyszer a testü-
let maga közül, négyszer pedig az újpestiek válasz-
tották meg. Egy kezünk elég, hogy összeszámoljuk,
ki volt még húsz éven át polgármester az országban!

Ez nem csak az én véleményem, az értelmiségiek
véleménye is. Mi igenis azt akarjuk, hogy Derce Ta-
másnak egyszer nyilvánosan azt mondhassuk: vagy
mondják ki a képviselõink, hogy köszönjük, polgár-
mester úr!  Nem feledünk! 

Az életmûdíjra tett javaslatot nem tehette
más, mint az utódja, aki egyébiránt politikai pél-
daképének is tekinti Derce Tamást. Baj ez? Nem.
Hogy az életmûdíjjal anyagiak is járnak? Természe-
tesnek tartom. A kitüntetett majd eldönti magára,
a családjára költi, vagy jótékony célra fordítja. Ez a
magánügye. Esetlegesen nem kell 20 év múlva a
szociális irodán segélyért vagy gyógyszertámogatá-
sért sorba állnia annak, aki húsz évig hétfõtõl hét-
fõig szolgálatban volt. Vállalom, hogy elfogultnak
tartanak. Derce Tamás idején volt az Újpest
Színház a magyar dráma fellegvára. És ezt akarja
Wintrermantel Zsolt is. A köz  szolgálatában –
hangsúlyozta Dózsa László színmûvész, Újpestért-
díjas és a Hûség a Hazához Érdemrend Nagyke-
resztjének tulajdonosa, káposztásmegyeri lakos.

A



– Mikor értesült róla, hogy új díjat alapít az önkor-
mányzat, amelyre elsõként Önt fogják felterjeszteni?

– A díjról január 6-án, Wintermantel Zsolt polgár-
mester Újpest kiválóságainak tiszteletére tartott új-
évi köszöntésén értesültem, ahol ezt bejelentette. 

– Mit érzett, mire gondolt, amikor értesült róla?
– Nem számítottam semmi ilyesmire, és beval-

lom, jól esett. Az is, hogy a jelenlévõk, Újpest ki-
emelkedõ személyiségei nagy tapssal fogadták a
bejelentést. Bár nem gondoltam rá, de nem is ért
hidegzuhanyként Trippon Norbert dühödt támadá-
sa. Úgy érzem, az újpestiek megbecsülése övezte a
munkásságomat, nem szolgáltam rá erre az alantas
és durva támadássorozatra. 

De öntsünk tiszta vizet a pohárba! Egyértelmû,
hogy mi áll a támadások hátterében. Személyes
bosszú. Trippon Norbert így próbál bosszút állni
azért, mert tavaly nyáron, a tûzijáték-baleset után
megvontam a hatásköreit. Szerintem ez is azt mu-
tatja, hogy nem való politikusnak. Régi motoros
vagyok a pályán, sok mindent láttam már, tudom,
hogy mi minden belefér a politikába. Beleférnek vi-
ták, konfliktusok, összecsattanások. Egy valami
nem fér bele, a bosszú. Elõbb-utóbb örökre leírja
magát, akirõl azt látják, hogy bosszúálló. Még a sa-
játjai között sem fogadják el.

– Többen fölvetették, hogy Ön tavaly nyáron várat-
lanul kezdte támogatni Wintermantel Zsoltot a pol-
gármesteri szék elnyerésében. Mi volt ennek az oka?

– Ez legfeljebb annak lehetett váratlan, aki sem-
mit sem tud az elmúlt húsz évrõl. Aki itt élt, tudja,

hogy független polgármesterként mindig azt val-
lottam, nem érdekelnek a pártok, mindenkinek
együtt kell dolgozni Újpestért. Ennek megfelelõen
mindig a pártpolitika fölötti összefogást hir-
dettem, sõt, erõltettem is, ha kellett, és
ezt a húsz év alatt többnyire sikerült is
megvalósítanom. Mindig azokkal
volt vitám, akik veszélyeztették az
összefogást. Az elmúlt 20 év túl-
nyomó részét meghatározó összefo-
gásban a Fidesz ugyanúgy részt vett,
mint több ciklusban az MSZP is. Hogy
mást ne mondjak, Nagy István, aki fideszes
politikus, minden ciklusban alpolgármester volt, és
minden alkalommal én terjesztettem elõ. Húsz
éven át dolgoztunk együtt. Eközben éles vitáink is
voltak. Szerintem így normális. Wintermantel Zsolt-
tal is húsz éve ismerjük egymást. Volt egy komoly
nézeteltérésünk 2006-ban, amin nehezen tettük túl
magunkat. Mi is emberek vagyunk. De a józan ész
és a városért érzett felelõsség azt diktálta, hogy visz-
sza kell térnünk az együttmûködés útjára, és ami-
kor megtettük az elsõ lépést, utána ez már nem is
volt nehéz. 

– Korábban úgy tûnt, Trippon Norberttel is jól
megértik egymást. Nem így volt?

– Mint mondtam, engem a pártok nem érdekel-
nek. Pontosan fogalmazva, nekem sem mindegy,
hogy milyen egy párt, mit képvisel, de számomra
mindig evidens volt, hogy helyben a pártoknak és
a pártpolitikának a helyi közösség céljait kell szol-

gálni, és ez a legfõbb szempont. Éppen ezért én
minden fiatal politikust, akirõl úgy éreztem, hogy
tud és akar tenni Újpestért, támogattam és támo-
gatni fogok a magam módján a jövõben is – pártál-
lástól függetlenül. Trippon Norbertnek is ezért ad-
tam bizalmat 2007-ben, amikor alpolgármesternek
elõterjesztettem. Egész egyszerûen arról van szó,
hogy emberileg csalódtam benne. Ma is úgy vélem,
hogy Trippon Norbert egy tehetséges politikus, de
emberileg nem alkalmas polgármesternek. Nem
elég ugyanis, ha valaki tehetséges, felelõsséget is
kell vállalni a tetteiért, és mindenek fölé kell helyez-
ni az újpestiek érdekét. Nem lehet cserbenhagyni
õket. Ebben Trippon Norbert gyengének bizonyult.

Azok után, hogy húsz évig vezettem a várost, kö-
telességemnek éreztem, hogy visszavonulásomkor
megnevezzem, kit ajánlok utódomnak. A három
lehetséges politikus közül azt neveztem meg, akit
erre minden tekintetben alkalmasnak találtam –
Wintermantel Zsoltot. Ezt így tartottam korrektnek
az újpestiekkel szemben, akik bíztak bennem.

– Nem keserítik el a támadások?
– Nem, mert biztos vagyok benne, hogy az újpes-

tiek nagy többsége is úgy érzi, városunk 170 éves
történelméhez, de a jövõjéhez is méltatlan az a
hangulatkeltés, amit a szocialisták pártpolitikai ér-
dekekbõl az elmúlt napokban mûveltek. Láthatóan
nem értik egy igazi közösség mûködését, nem értik
egy ilyen díj üzenetét. Ez a díj minden elemében
nyilvános. A létrehozása, az odaítélése egyaránt a
nyilvánosság elõtt zajlik. Ezzel szemben úgy tûnik,
hogy a mai szocialista politikusok csak a nokiás do-
bozok üzenetében hisznek, és minden mögött ezt
keresik! De ettõl ezt még nem szabad mércének te-

kintenünk, mert ez a szemlélet mindent meg-
mételyez, tönkretesz. Így nem lehet élni.

Én hiszek a tisztesség erejében, és ab-
ban, hogy mindig minden helyzetben
ki kell állni azért, amiben hiszünk. 

– Vannak, akik a díjjal egyetérte-
nek, csak a vele járó életjáradékot ki-

fogásolják. Ön jogosnak tartja?
– Én még semmilyen díjat nem kap-

tam, és így azzal járó anyagi elismerést sem.
Amit kaptam, az méltatlan támadássorozat. Többek
közt azért is méltatlan, mert meg se várták, hogy mit
szólok az egészhez én. Talán lehetett volna mindenki-
ben annyi józan ész és intelligencia, hogy megvárják a
testületi döntést, azt, hogy én miként fogok a dolog-
hoz viszonyulni. Egy ilyen díj jelentõsége éppen az,
hogy nem egy személynek szól, hanem az egész kö-
zösségnek, a közösség büszkeségét, öntudatát erõsíti.
Erre való. Épp ezért, úgy vélem, aki egy ilyen díjat
kap, annak a vele járó pénzt ennek megfelelõen illõ
fölhasználni. Ez egy íratlan szabály, ha úgy tetszik. 

Sok nehéz helyzetû családot ismerek, sok gyere-
ket látok nap, mint nap Újpesten, akiknek a mai
világban, válságos idõkben nincs esélyük a föl-
emelkedésre. Ezért, ha a testület méltónak talál a
kitüntetésre, a vele járó pénzbõl alapítvány fogok
létrehozni hátrányos helyzetû újpesti gyerekek
számára. – U. N.

„Minden helyzetben ki
kell állni azért, amiben
hiszünk” – interjú Derce Tamással

Csalódtam Trippon Norbertben, a bosszú vezérli, bár tehetséges politikus, em-
berként alkalmatlannak tartom, hogy az utódom legyen – mondta az Újpes-
ti Naplónak adott interjújában Derce Tamás. A leköszönt újpesti polgármes-
ter azt is elmondta, ha a képviselõ-testület úgy dönt, hogy méltónak tart-
ja a Semsey Aladár Újpesti Életmûdíjra, az ahhoz tartozó életjáradékból egy
alapítványt hoz létre, amely a hátrányos helyzetû gyerekeket támogatja.

„A szocialista
politikusok még
mindig a nokiás
dobozt keresik 
mindenhol”
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Újpest díjai
Újpesten 1887-tõl kezdõdõen vannak
hagyományai az országért, települé-
sünkért tevékenykedõ személyiségek
megbecsülésének. Magyarországon
az elsõ községként választotta dísz-
polgárává településünk képviselõ-tes-
tülete Kossuth Lajost. Igaz, akkor egy

ország állt ki a hontalanná nyilvání-
tott politikus mellett, ez azonban
semmit nem von le az egységes aka-
rat megnyilvánulásának jelentõségé-
bõl. Újpest város késõbb sem feledke-
zett meg azokról, akik munkásságuk-
kal jelentõsen hozzájárultak a társa-
dalmi, gazdasági, kulturális fejlõdésé-
hez. Díszpolgáraink között – a teljes-
ség igénye nélkül említve a neveket –
járási, megyei tisztviselõk (Ivánka Pál)
mellett, miniszter (Wlassics Gyula),
közoktatási szakember (Tóth József),
festõmûvész (Pállya Celesztin), egy-
házi méltóság (Varázséji Béla) vagy
éppen a hadiárvákért tevékenykedõ
gyáros (Kollár Miklós) is szerepelt. 

1939 után hosszú idõre megsza-
kadt az a hagyomány, mely a kitün-

tetéssel mintegy példának állította a
közösség elé a helyben élõ, vagy Új-
pestért tevékenykedõ jeles személyi-
ségeket. Az igény nem múlt el
nyomtalanul, a rendszerváltás elsõ
évében, Újpest alapításának 150. év-
fordulója alkalmából az Újpesti Ér-
telmiségi Klub (ma: Újpesti Közmû-
velõdési Kör) alapította meg az „Ad
honorem Újpest 1840–1990” kitün-
tetést. A rendszerváltozást követõen
ez a díj volt az elsõ polgári elismerés,
mellyel több évtizedes közösségért
végzett munkáját köszönték meg
foglalkozásra, végzettségre való te-
kintet nélkül azoknak, akik Újpest
lakosságát töretlenül szolgálták. A
19 kitüntetett között orvosok, taná-
rok, református lelkész, mesterem-

berek szerepeltek. Rájuk ma is tiszte-
lettel emlékezünk. A képviselõ tes-
tület 1993-ban élesztette újjá a dísz-
polgári kitüntetés adományozását,
melyet (egyéb, felnõtteknek és diá-
koknak adományozott szakmai elis-
merések mellett) Újpestért díj alapí-
tásával egészített ki. Máig évrõl évre
közérdeklõdésre tart számot a díja-
zottak neve, személyisége, pályafu-
tása. Példájuk elengedhetetlenül
hozzátartozik eredményeinkhez, vá-
rosunk társadalmi, kulturális fejlõ-
déséhez. Szakmai tevékenységük fi-
zikai valóságában, eszmeiségük er-
kölcsi értelemben mutat irányt és
(hely)történeti távlatokban a meg-
osztottság helyett összefogásra ösz-
tönöz. – SZÖLLÕSY MARIANNE

Wintermantel Zsolt, nyitóbeszédében megköszönte
Keztyûs József, leköszönõ kerületi BKIK tagcsoport-
vezetõ munkáját, egyben köszönetet mondott a ka-
marai közösség Újpestért végzett eddigi tevékenysé-
géért. Kifejezte azon reményét is, hogy az eddig gyü-
mölcsözõ együttmûködés a jövõben is megmarad.

Csak úgy van értelme beszélni, ha õszintén és
tisztán beszélünk – mondta Wintermantel Zsolt.
– Nincs könnyû helyzetben a város. Durván 600
milliós lyuk tátongott a költségvetésen az átadás-
átvételkor. Felültervezték többek között az ipar-
ûzési adóbevételeket, miközben egyes kiadásokat
alulterveztek. Még mindig vannak eltûnt, vagy be
nem érkezett számlák. Sajnos az önkormányzat is
belesimul abba a gazdasági helyzetbe, amelyben
az ország is van. Mindenképpen ésszerûsítésre van
szükség – jelentette ki a helyzetet ismertetve a
polgármester.

A helyi vállalkozásfejlesztés célját szolgálja az is,
hogy a tervek szerint a komolyabb feladatokat,
zöldterületek, intézmények karbantartását, a jövõ-
ben az önkormányzat saját cégén keresztül, elsõ-
sorban helyi vállalkozások bevonásával végezteti
majd el. Az új rendszer célja, hogy helyzetbe hoz-
za az újpesti cégeket. Helyben akarjuk megoldani a
feladatokat. Van épp elég munkahelyi problémá-
val küszködõ polgártársunk, akiknek sokat számít-
hat, ha az önkormányzat helyben teremt ilyen for-
mán munkalehetõséget – mondta az új városveze-
tõ, aki segítséget kért a „belvárosi helyzet” kezelé-
séhez is. Sokféle érdek és ellenérdek feszülhet majd
egymásnak ugyanis az új parkolási szabályozás ki-
alakításakor. Biztosítsunk-e ingyenes és egész na-
pos parkolási lehetõséget a vállalkozónak, és ezzel
foglaljuk el a helyet a vásárlók elõl, vagy tegyük ké-
nyelmesebbé a vásárlók életét ezzel, és járuljunk
hozzá a helyi vállalkozók sikeréhez – ismertette az
egyik dilemmát a Vállalkozói Klub vendége.

Mindenesetre meg kell oldani, hogy kiszorítsuk a
területrõl azokat, akik P+R parkolóként használják
a környéket. Ennek érdekében felmérik a parkoló-
állományt és ennek alapján tesznek majd javaslatot
az új parkolási rend kialakítására – tette hozzá.

A polgármester arról is tájékoztatta az egybe-
gyûlteket, hogy megújítják a Közterület Felügyele-
tet is, annak érdekében, hogy a város biztonsága
legyen a középpontban, és ne a rossz konfliktuske-
zelés. Rendnek kell lenni, mert vannak olyan terü-
letek, ahol rettenetes állapotok uralkodtak el –
mondta Wintermantel. A közbiztonság javítását
szolgálja az is, hogy a polgármester tájékoztatása
szerint tervezés alatt van egy rendõrszálló kialakí-
tása is. A régi Hotel Reál átépítésének tanulmány-

terve már készül. Itt 15-20 lakrészt alakíthatnának
ki, ami azért fontos, mert jelen állapot szerint
mintegy 20-30 rendõr hiányzik folyamatosan az új-
pesti kapitányság állományából. A rendõrszálló le-
hetõvé tenné, hogy még több rendõr teljesíthes-
sen szolgálatot a kerületben.

A lakásépítési programhoz nagyban számítunk
a Széchenyi Tervre – ismertette az erre vonatkozó
elképzeléseket. Természetesen minden pályázati
lehetõséget megragadunk és, ha nyerünk, folytat-
juk a lakásépítési programot – mondta, hozzáté-
ve, hogy az elõzõ Széchenyi Tervbõl is épültek itt
lakások, többek között Fecske-ház is. 

Wintermantel Zsolt a kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy a 3-as metró építését az elõzõ város-
vezetés, a Fõváros Közlekedésrendszer Fejlesztési
Tervében a hosszú távú fejlesztések közé sorolta. Ezt
akkoriban, a Városi Elõvárosi Közlekedésért Egyesü-
lettel (VEKE) együttmûködve, sikerült visszasorol-
tatni a középtávú fejlesztések közé. Még azt sem lát-
ni azonban, hogy a 4-es metró hogyan fog megvaló-
sulni – mondta a polgármester, aki azonban biztos
benne, hogy ebben a ciklusban nem lesz Káposztás-
megyerig meghosszabbított metró. A helyzet meg-
oldása érdekében dolgozunk azon, hogy a
káposztásmegyeri vonalon, a városrész mellett léte-
süljön egy vasúti megálló, ezzel olyan lehetõséget te-
remtve, amellyel elõvárosi vasúti közlekedéssel 8-10
perc alatt el lehet jutni a Nyugatiba – tette hozzá. 

Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek el-
adásáról szólva Wintermantel Zsolt elmondta,
hogy e tekintetben korábban olyan döntés szüle-
tett, amely szerint üzlethelyiséget az önkormány-
zat nem ad el. A polgármester úgy vélte, nem élet-
szerû és nem indokolt ezt fenntartani. Elkezdtük
felmérni és kijelölni azokat a területeket, amelyek
esetében a jövõben is megmarad ez a tiltás. Amint
ezek a területek kijelölésre kerültek, az ide nem
tartozó üzleteket egyedi mérlegelés alapján elad-
hatóvá tesszük majd, ám ez az egyedi elbírálás
nyilván nem azt fogja jelenteni, hogy mindent el-
adunk – hangsúlyozta a polgármester. – U. N.
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Az önkormányzat segíti
a helyi vállalkozókat

K ö z t é r  

Sok tekintetben rosszabb a hely-
zet, mint amire számítottak, de
sok tekintetben sokkal jobb is –
hangzott el a BKIK újpesti tagcso-
portjának Vállalkozói Klubján 
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Szép ünnepség keretében avatták
doktorrá január 22-én délelõtt az Új-
pesten, a Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rán végzett hallgatókat a fasori Refor-
mátus templomban. A diplomaosztó
nyilvános szenátusi ülés bõvelkedett
megható, felemelõ pillanatokban.
Idén 93-an végeztek a jogi karon, s kö-
zülük igen sokan „Cum laude” minõ-
sítést szereztek. Kinyílt a világ elõttük.

zombaton délelõtt kilenc órára zsúfolásig
megtelt a fasori Református templom; szü-
lõk, barátok ismerõsök töltötték meg a pad-

sorokat, majd kezdetét vette az ünnepség. Kovács
Júlia hallgató köszöntötte a megjelenteket. Az Ava-
tó Tanács érkezését követõen két hallgató a köztár-
saság és az egyetem zászlaját vitte az avatás helyszí-
nére. A bevonuló végzõsök arcán némi feszültség
látszott, de szájuk széle azért már mosolyra görbült.

Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes megnyitot-
ta az ünnepi ülést, majd a jelenlévõk elénekelték
a Himnuszt. Dr. Kodácsy Tamás egyetemi lelkész
azzal kezdte mondandóját: Isten a mi segítsé-
günk, s aki hisz benne, soha nem inog meg. A fo-
hászt követõen Dr. Kovács Barnabás, dékáni fel-

adatokkal megbízott stratégiai igazgató köszön-
tõjében szólt az oktatás múltjáról, jelenérõl. 

– Egyetemünkön egyszerre van jelen a hagyo-
mány és a fiatalos dinamizmus – mondta az igazga-
tó. – Önök olyan karon végeztek, mely része egy na-
gyobb, átfogó rendszernek, a Kárpát-medence egé-
szére kiterjedõ református oktatásnak. Ez az oktatá-
si rendszer a Jóisten segítségének köszönhetõen év-
századokon át a magyar nemzet szilárd pillérének
számított, számít mind a mai napig, és jelentõs
mértékben hozzájárul a nemzet megmaradásához.
Hitvalló õseink munkájára méltán lehetünk büsz-
kék. A doktorrá avatással ünnepélyesen lezárul éle-
tük egy szakasza, ugyanakkor új dimenziók nyílnak
meg Önök elõtt. Teher alatt nõ a pálma – szól a la-
tin mondás. Önök már túl vannak a teher egy ré-
szén, a tanulmányi próbatételen. Ezt a pálmát saját
és családjuk verítékével öntözték meg; az eredmény
a növekedés lett. Növekedtek tudásban, önbiza-
lomban, valamint elhivatottságban is. Kérem, a jo-
gászi pályára úgy tekintsenek, mint hivatásra, és hi-
vatásukat töltsék meg tartalommal! Szavaiknak és
tetteiknek legyen súlya! Ebben a szakmában az a
legszebb, hogy a jog eszközeivel helyre tehetik a ki-
zökkent igazságot. Megszerzett tudásukat gyarapít-
sák, fejlesszék a jövõben is! Ha ez így lesz, öregbítik
a jogászi hivatást és a Károli Egyetem hírnevét.

A köszöntõ után Horváth Miklós hallgató tisz-
telettel felkérte az Avató Tanácsot, hogy a végzõ-
söket avassák állam- és jogtudományi doktorrá.
Mielõtt azonban ez megtörtént volna, Kovács
Barnabás beszámolt az eredményekrõl. Ezek sze-
rint nappali tagozaton 58-an, levelezõn 35-en vé-
geztek az idén. „Cum laude” 22-en, míg „Rite” mi-
nõsítéssel 70-en rendelkeznek.

Az ünnepség csúcspontja maga a fogadalomtétel
volt. Nyolc hallgató a jogarhoz lépett és körben áll-
va, jobb kezük két ujját ráhelyezték annak szélére.
Összesen tizenkét csoport tette ugyanezt. A diplo-
mák átvétele után Balla Péter lépett a mikrofonhoz.

– Jó volt többször is hallani az esküt, mert na-
gyon szép a szövege, súlya, tartalma van – búcsú-
zott a friss doktoroktól a rektorhelyettes. – Kívá-
nom, hogy gyakran jusson eszükbe ez életük során,
és e szerint járjanak el! Ne feledjék azt sem, hogy
egyházi egyetemen szereztek diplomát! A paragra-
fusok mellett a Szentírás is utat mutat például ab-
ban, miként kell a kicsik, a szegények mellé állni.

A rektorhelyettes fohásszal zárta beszédét, majd
a jelen lévõk elénekelték a Szózatot. Végezetül ki-
vonultak a hallgatók, a tanárok, és elhagyták a
templomot a szülõk, ismerõsök is. Kinn csak mo-
solygó arcokat lehetett látni. – ÁDÁM TAMÁS

– Gyermekkoromtól erre a pályára készültem, álmodoztam, hogy egyszer jogász leszek – nyilatkoz-
ta lapunknak az ünnepség után Berecz Anett, friss diplomás doktor. – Családunkban nincs jogász,
ezért rólam nem mondható el, hogy ott volt elõttem a példa. Egyszerûen vonzódtam ehhez a
pályához, jól ment a tanulás, egyenes út vezetett idáig. Eger mellett, Novajon éltem, így amikor
felkerültem Pestre, kollégiumban laktam. Itt is, és az egyetemen is, csodálatos közösség alakult ki.
Gyorsan elszaladtak az évek, nagyon szeretem a Károli Gáspár Egyetemet. Már van munkahelyem,
egy budapesti ügyvédi irodában dolgozom.

A XVII. századtól egészen a XX. század máso-
dik feléig számos jogakadémia állt fenn a tör-
ténelmi Magyarországon. Ezek sorába tarto-
zott a Kecskeméti Református Jogakadémia,
mely a Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kara elõdjének is te-
kinthetõ. A Budapesti Református Teológiai
Akadémiát 1990. július 1-én egyetemmé nyil-
vánították. A Magyarországi Református
Egyház Zsinata 1993-ban döntött egy több
karral rendelkezõ egyetem megalapításáról,
majd 1998-ban megkezdte mûködését az Ál-
lam- és Jogtudományi Kar, amely több mint
tíz évvel ezelõtt Újpestre helyezte székhelyét
– az önkormányzat által átadott épületbe. 

Doktorrá avatták a Károli Gáspár Egyetem végzõseit

Kinyílt elõttük a világ

S



Programnaptár
2011. február 4-tõl 10-ig

ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Újpest Galéria: Lányi G. Csaba akvarell kiállítása

Február 4., péntek
17.30-18.30: Konditorna
15.00-16.30: Jazzbalett
17-19.00: BEM Néptáncegyüttes foglalkozásai
17-19.00: az Adorate vegyeskar próbái

Február 5., szombat 
Újpesti Polgár Centrum: Harsányi Gábor Tehetségkutató
és kommunikációs készségfejlesztõ kurzus beiratkozása
9-13.00.
Újpest Színház: 19.00: Edward Albee: Mindent a kertbe
9-12.00: Adorate vegyeskar próbái 
10.30-12.00: Jazzbalett

Február 6., vasárnap 
17.00: Hétvégi Randevú. Zenés táncos este élõzenével. 

Február 7., hétfõ
17.00 és 18.00: Konditorna
17-22.00: BEM Néptáncegyüttes foglalkozása

Február 9., szerda  
17-22.00: Bem Néptáncegyüttes foglalkozása
17-18.00: Konditorna

Február 9., 10.  
15-17.00: Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás
(Tavasz utca)

Február 10., csütörtök
16.30-18.00: Jazzbalett
17.45-21.00: Adorate vegyeskar próbái 

KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS 
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 
Február 4., péntek
14.30-15.30: Versenytánc klub (Fõépület)
15-18.00: Felnõttképzési Tájékoztató Szolgálat konzultá-
ció (Tavasz utca)
15.30-16.15: Társastánc ovisoknak (Fõépület)
16.30-18.00: társastánc tanfolyam – gyermekeknek (Kö-
zösségi Ház)
17-18.00: Hip-Hop és Dance- I.korcsoport , 19-20 óráig: II.
korcsoport ( Fõépület)
18-19.00: társastánc tanfolyam – felnõtt (haladó) (Közös-
ségi Ház)
19-20.00: társastánc tanfolyam – felnõtt (kezdõ) (Közös-
ségi Ház)
18.30-19.45: Hatha jóga (Közösségi Ház)
18-19.30: Kismama jóga (Közösségi Ház)
18-19.00: Kondicionáló és gerinctorna (Fõépület)
20-21.30: Yoshimi- Ju-Jitsu (Fõépület)
17-18.30: Kezdõ angol tanfolyam (Fõépület)
18.30-20.00: Felsõfokú angol nyelvvizsga-felkészítõ (Fõépület)
20-02.00: Éjszakai ping-pong (Közösségi Ház)
10-18.00: Jéghideg áramlás. Rajz és fotókiállítás 

Február 5., szombat
9-10.30: Felsõfokú nyelvvizsga-felkészítõ – angol (Fõépület)
10-18.00: Tiffany síküveg, hobby-tanfolyam (Fõépület) 
10-12.00: Családi matiné és játszóház a Fõépületben. Ke-
replõ Színház: a Nap, a Hold és a Csillagok megszabadítá-
sa. (Közösségi Ház)
10-18.00: Jéghideg áramlás. Rajz és fotókiállítás

Február 6. vasárnap
10-18.00: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás

Február 7., hétfõ 
9.30-10.15: Manó torna (Közösségi Ház)
14.30-16.30: Versenytánc klub (Közösségi Ház)

16-16.45: Ovi néptánc (Fõépület)
15-16.00: Senior torna (Közösségi Ház)
17-18.00: Ritmikus gimnasztika (Fõépület)
16.15-19.00: Akrobatikus torna (Fõépület)
16.30-kor és 17.10: Ovi torna (Fõépület)
16.45-17.45: Hip-Hop és dance tanfolyam 1-4. osztályo-
soknak (Közösségi Ház)
18.30-19.45: Hatha jóga (Közösségi Ház)
20-21.00: Eskrima (Fõépület)
19-20.00: Harci fitness (Fõépület)
18-19.30: Középfokú angol nyelvvizsga-felkészítõ (Fõépü-
let)
10-18.00: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás

Február 8., kedd
8.30-9.30: Baba-mama torna (Közösségi Ház) 
10-12: Felnõttképzési Tanácsadó Szolgálat (Közösségi
Ház)
19-20.00: Kezdõ zumba tanfolyam (Közösségi Ház)
18-19.00: Capoeira (Közösségi Ház)
16.30-17.15: Ovi angol (Fõépület)
16-17.30, 20-21.30: Yoshimi Ju-Jitsu (Fõépület)
18.30-20.00: Kezdõ angol (Fõépület)
19-20.00: Hip-Hop és Dance (II. korcsoport, Fõépület)
10-18.00: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotópályázat

Február 9., szerda
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance tanfolyam (Közösségi Ház)
17-17.45: Tulipán gyermektáncház (Közösségi Ház)
18.15-19.45: Csí kung- Tai Csi tanfolyam (Közösségi Ház)
16.30 és 17.10: Ovi torna I.-és a II. csoport (Fõépület)
16-17.00: Zene suli (Fõépület)
16-16.45: Varázsdoboz. Kézmûves foglalkozás. (Fõépület)
17-19.00: Ritmikus gimnasztika (Fõépület)
16.15-18.00: Akrobatikus torna (Fõépület)
17-18.30: Agyagozás (Fõépület)
18-19.00: Hip Hop és Dance I. korcsoport (Fõépület)
17-18.00: Gyógytorna iskolás kortól (Fõépület)
18-21.00: Tiffany síküveg, hobbi-tanfolyam (Fõépület)
18-19.00: Kondicionáló- és gerinctorna (Fõépület)
18.00: Atlantisz jóga (Fõépület)
20-21.00: Eskrima (Fõépület)
19-20: Harci fitness (Fõépület)
18.30- 20.00: Business English (Fõépület)
10.00-18.00: Jéghideg áramlás. Rajz- és fotókiállítás

Február 10., csütörtök
16-18.00: Zenés, táncos klubdélután (Közösségi Ház)
8.30-9.30: Baba-mama torna (Közösségi Ház)
16-18.00: Felnõttképzési Tanácsadó Szolgálat (Közösségi
Ház)
16.45-17.45: Hip-Hop és Dance (14-20 éveseknek, Közös-
ségi Ház)
16-17.30: Yoshimi Ju-Jitsu (Fõépület)
19-20.00: Kezdõ zumba tanfolyam (Közösségi Ház)
19-20.00: Törzsi hastáncoktatás (Közösségi Ház)
18-19.00: Capoeira (Közösségi Ház)
16.30-17.15: Ovi angol (Fõépület)
16-17.00: Kisiskolás néptánc (Fõépület)
17.30-19.00: Társastánc tanfolyam – iskolás kortól (Fõ-
épület)
18-19.30: Középfokú nyelvvizsga-felkészítõ, angol (Fõ-
épület)
19-20.30: Hatha jóga (Fõépület)

ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ
Február 4., péntek
9-18.00: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén
bája. Török Tivadar kiállítása. Jelentkezési határidõ a Far-
sangi játszóházra!

Február 5., szombat
9-18.00: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén
bája. Török Tivadar kiállítása 

Február 6., vasárnap
9-18.00: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén
bája. Török Tivadar kiállítása. 

Február 7., hétfõ
9-18.00: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén
bája. Török Tivadar kiállítása.  

Február 8., kedd
9-18.00: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén
bája. Török Tivadar kiállítása
9.30-11.00: Babajátszó
14-20.00: kétóránként: Jóga. Vezeti: Vanillya

Február 9., szerda 
9-18.00: Újpesti Gyermek Galéria: A látásmód szuverén
bája. Török Tivadar kiállítása
16.00: Bikfic torna piciknek
16.45: Bikfic torna nagyocskáknak
17.30: Bikfic torna ovisoknak
17-18.00: Hastánc kezdõknek
18-19.00: Hastánc középhaladóknak
19-20.00: Hastánc haladóknak

Február 10., csütörtök
13-17.00: Véradás
18-19.30: Életmódprogram. Csak egy kis magas vérnyomás
9-18.00: Újpesti Gyermek Galéria:  A látásmód szuverén
bája. Török Tivadar kiállítása 

KIÁLLÍTÁS
Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: Fejezetek Újpest
történetébõl. A kiállítás megtekinthetõ: vasárnap és
hétfõ kivételével keddtõl péntekig 10-17 óra között.
Szombaton 10-14 óráig
ÁMK: Jéghideg áramlás. Február 28-ig: kiállítás a Ho-
moktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont és a Ka-
rinthy Frigyes ÁMK Közmûvelõdési csoportja által a di-
ákok számára meghirdetett rajz- és fotópályázat leg-
jobb munkáiból. 
Újpesti Gyermek Galéria: Február 13-ig: A látásmód
szuverén bája. Török Tivadar, az Újpesti Mûvészek Tár-
sasága tagja kiállítása. 
Károlyi István Galéria: „Hazám, hazám, te minde-
nem!” – hazánk szép tájai. A Greguss Kör képzõmûvé-
szeti kiállítása február 11-ig tekinthetõ meg.
Wax Kultúrgyár: Ramszesz – Az ásatás-kiállítás. Feb-
ruár 28-ig.

SZÍNHÁZ, VERS
Újpest Színház: Február 5., 19 óra: Edward Albee:
Mindent a kertbe. Vígjáték Giles Cooper angol szerzõ
darabjából, 2 felvonásban. Fordította Elbert János. Ren-
dezõ: Éless Béla Jegyárak: 2200 Ft és 2500 Ft. Újpest
Színház bérlet 2. elõadás: Február 19., 19 óra: Vajda
Anikó: Mici néni két élete

MAGYAR DAL
Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör minden
hónap elsõ keddjén 15 órakor az Ady Endre Mûvelõdé-
si Központban tartja összejöveteleit. Körvezetõ: László
Mária. 
Jubileumi magyar nóta gálamûsor: „Ez a föld a ha-
zám…” címmel március 25-én, 15 órakor az Ady End-
re Mûvelõdési Központban.  Fõvédnök: Molnár Sza-
bolcs alpolgármester. Társszervezõ: Újpesti Roma Ki-
sebbségi Önkormányzat. Fellépõ mûvészek: Gránát
Zsuzsa, Kerekes Katalin, Bordás Cecília, Nyári István,
Tolnai András, Szegedi Csaba, Koltai László, Solti János.
Marosvásárhelyi vendégmûvészek: Miklós Szilvia, Szi-
lágyi Sándor. Újpesti Zenebarát kör tagjai: Káplár Mag-
di, Barsi Károly, Hesz Magdi, Szûcs Julika. Romhányi Da-
lárda. Mûvészeti vezetõ: Hajdú Éva. Zenei kíséret: Új-
pest cigányzenekar. Koordinátor: Rigó Flórián. Szer-
kesztõ: Molnár István Gábor. Rendezõ-mûsorvezetõ:
László Mária. Jegyek: 1000 Ft-os áron kaphatók.

VETÉLKEDÕ
Szalagavató táncok versenye az UGYIH-ban. A ver-
senyt elsõ alkalommal hirdetik meg a kerületi és kör-
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nyékbeli középiskolák végzõs osztályai számára. A ver-
seny várható idõpontja: 2011. március. Elõzetes jelentke-
zés: jatek@ugyih.hu

BÁLOK, ESTEK
Hétvégi randevú: az Ady Endre Mûvelõdési Központban
minden vasárnap 17-22.00. Zenés, táncos esték –
élõzenével. Belépõ 1000 Ft. Klubtagságival: 800 Ft.
Ismerkedési est február 5-én 17.00, a HAKME Klubban.
Asztalfoglalás: 06-30-585-19-72.
Farsangi bál február 12-én, 19.00, a HAKME Klubban.
Asztalfoglalás: 06-30-585-1972.

GYERMEKEKNEK
Ovis-sulis színház. A 2011-es év elsõ félévi elõadásaira is
várják az érdeklõdõket! A négy elõadásra szóló bérlet ára:
2600 Ft. Jegy ára: 900 Ft/elõadás. Jegyek és bérletek igé-
nyelhetõk Fazekas Péternél a 399-7067-es telefonszámon,
illetve az info@ugyih.hu e-mail címen.

JÁTSZÓHÁZ
Farsangi játszóház február 15-én 14 órakor, és február 16-
án 14 órakor az UGYIH-ban, általános iskolás csoportoknak.
Elõzetes jelentkezés: 369-1283, 399-7065. Belépõ: 350 Ft. 
Lovagkori játszóház február 17-én 14-16 óra, az
UGYIH-ban. Jelentkezési határidõ: február 10. A foglal-
kozás idõtartama: 90 perc. Belépõdíj: 300 Ft. Ügyességi-
mûveltségi játszóház 3-5. osztályos közösségeknek. 

MOZGÁS
Jóga kezdõknek, haladóknak az Ady-ban. Beiratkozás,
elsõ foglalkozás: február 8-án, 17 óra. Idõtartam: 20 hét,
heti 1x2 óra. Részvételi díj: 16 600 Ft. Vezeti: Szabó Kata-
lin
Kondicionáló és zsírégetõ torna az Ady-ban. Heti 3x1
óra. Hétfõn, szerdán: 17-18.00 és 18-19.00. Pénteken:
17.30-18.30 és 18.30-19.30. Részvételi díj: havi bérlet: 4800
Ft, napijegy: 700 Ft. Kurzusvezetõ: Nagy Ilona. Folyama-
tos bekapcsolódási lehetõség.
Jóga: Foglalkozások az UGYIH-ban minden kedden 14-
20.00, kétóránként. Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Bérlet 5
alkalomra 4500 Ft. A foglalkozásokat vezeti: Vanillya.
Kriston nõi intim torna a Karinthy ÁMK Fõépületében.
A tanfolyam 4 alkalomból áll. Díja: 22 000 Ft helyett 18
000 Ft. Egyösszegû befizetés esetén: 16 200 Ft. Vezeti: Mé-
száros Szilvia.

TANFOLYAMOK
Szövegszerkesztõ tanfolyam az ÁMK Fõépületében,
szerdánként és csütörtökönként. Kezdés: február 23-án
és március 10-én. Díja: 15 000 Ft/fõ (24 óra)
Harsányi Gábor Stúdió: Tehetségkutató és kommuni-
kációs készségfejlesztõ kurzus. Felvételi 5-19 éves ko-
rig, február 5-én, 9-13.00 az Újpesti Polgár Centrum-
ban. Tel.: 06-30-973-7725, 06-20-351-4627.
Jazzbalett az Ady-ban, 6 éves kortól. Beiratkozás:
február 10-én, 18.15-19.00. Idõtartama: 20 hét, he-
ti 2x2 óra. Részvételi díj: 32 000 Ft. (két részletben
fizethetõ). Tanfolyamvezetõ: Péter Márta táncmû-
vész.
Jobb agyféltekés rajz tanfolyam 14 éven felüliek részé-
re a Karinthy ÁMK Fõépületében. Foglalkozások: feb-
ruár 26-27, március 5-6, 10-18 óráig vagy március
12-14., 10-18 óra. Díja: 30 000 Ft/fõ, amely tartalmaz-
za a rajzeszközöket, segédanyagokat is. Diákok, nyug-
díjasok, kismamák részére: 20 000 Ft/fõ. Vezeti: Debre
Tünde.
Agykontrolltanfolyam – gyermekeknek az KFÁMK fõ-
épületében. Február 5-én: 7-10 évesek részére. Február
26-án és 27-én: 10-16 évesek részére. Jelentkezés: 380-
6163.
Kezdõ zumba tanfolyam a Karinthy Frigyes ÁMK Közös-
ségi Házában, Foglalkozások: kedden 19-20.00, és csütör-
tökön 18.30-19.30. Díja: 1000 Ft/alkalom. Vezeti: Wachner
Krisztina. Jelentkezés: 380-6760.
Capoeira: iskolás kortól a Karinthy ÁMK Közösségi Há-
zában. Foglalkozások: kedden és csütörtökön 18-19.00.
Díja: 6000 Ft/hó. 14 éven aluliaknak kedvezmény, vagy
1000 Ft/alkalom.

NYELVTANFOLYAM
Angol nyelvi képzés – több szinten – az Ady-ban. Be-
iratkozás: nem kezdõk részére: február 9-én, 17.30. Kez-
dõk részére: február 8-án, 17.30 órakor. Idõtartama: 8
hét, heti 2x3 óra, mb. szerinti napokon. Összesen 48 tan-
óra. Részvételi díj: 31 000 Ft.
Kezdõ angol nyelvtanfolyam a Karinthy ÁMK-ban. Kez-
dés: február 8-án. Foglalkozások: kedden 18.30-20.00 és
pénteken 17-18.30. Díja: 40 000 Ft/fõ.
Középfokú nyelvvizsga felkészítõ 100 órás, kezdés feb-
ruár 7-én. Foglalkozások: hétfõn és csütörtökön: 18-
19.30. Díja: 90 000 Ft/fõ. Vezeti: Njoku Godwin anyanyel-
vi tanár.

ZENÉS ESTEK
Klubdélután február 10-én, 16-18.00 a Karinthy Frigyes
ÁMK Közösségi Házában Zenés klubdélután lesz. Várják a
zenét szeretõ vendégeket és azokat, akik egy remek társa-
ságban szeretnének eltölteni egy kellemes délutánt. Köz-
remûködik: Boldizsár Endre. A belépés díjtalan. 
Valentinváró koktélest február 12-én, 20-01.00 az ÁMK Fõépü-
letében. Belépõ: elõvételben 2000 Ft/fõ, a helyszínen 3000 Ft/fõ.

EGÉSZSÉG
Életmód elõadások – a belépés ingyenes – csütörtökön-
ként 18 órai kezdettel az UGYIH-ban. A Felfedezések Ala-
pítvány és a Hetednapi Adventista Egyház Újpesti Gyüleke-
zete programja. Témák: Február 10.: Csak egy kis magas
vérnyomás. Február 17.: A tudatos döntést elõsegítõ és
gátló tényezõk. Február 23.: Mit tanulhatunk a hosszú éle-
tû népektõl? Elõadó: Csengei Károly élelmiszeripari mér-
nök. Az elõadások elõtt: ingyenes testzsírszázalék-mérés,
vérnyomásmérés, személyes tanácsadás. 

BALKÁN EST
Balkán est február 12-én, 18 órakor az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban. Az újpesti bolgár, görög és szerb kisebbsé-
gi önkormányzatok rendezvénye. A mûsort táncház követi.

MIT HOL TALÁL?
� Ady Endre Mûvelõdési Központ: 1043 Bp., Tavasz u. 4.

Tel.: 231-6000
� Újpesti Polgár Centrum 1043 Bp., Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Újpest Galéria: 1042 Bp., Árpád út 66. Tel.: 379-3114
� Karinthy Frigyes ÁMK Fõépület: 1048 Bp., Hajló u. 2-

8. Tel.: 380-6188, 380-6163
� Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház: 1048 Bp., Ló-

verseny tér 6. Tel: 380-6760
� UGYIH: Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház, 1042 Bp., Ist-

ván út 17-19. Tel.: 231-7070
� Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény: 1043 Bp., Berda J.

u. 48. Tel.: 370-0652
� HAKME Klub: 1043 Bp., Berda József u. 48.
� Király Könyvtár: 1042 Bp., Király utca 5.
� Adventista Közösségi Ház: IV. Kordován tér 10. 
� WAX Kultúrgyár: 1047 Bp., József A. u. 4-6. 
� Károlyi Galéria: Bp., IV. ker., Erzsébet u. 69.
� Adventista Közösségi Ház: IV. Kordován tér 10. 
� Károlyi István Galéria: Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnázium, IV. , Erzsébet u. 69.

KÖSZÖNET
A Károlyi Sándor Kórház- Rende-
lõintézet Közalkalmazotti Tanácsá-
nak mandátuma 2011. február 21-
én lejár. Ezért magam, a tagág, de
nem utolsó sorban az intézmény
közalkalmazottai nevében ezúton
szeretnénk köszönetet mondani 
a kerület polgármesterének,
Wintermantel Zsoltnak, Nagy Ist-
ván alpolgármester úrnak, vala-
mint a IV. kerület képviselõ-testü-
letének, a kórházunknak nyújtott
jelentõs támogatásáért.

Kérjük, a jövõben is támogassák
munkánkat, hiszen mindannyian
– bár különbözõ módon és terü-
leten, de a kerület lakossága érde-
kében tevékenykedünk.

Köszönettel és tisztelettel:
Krausz Gyuláné, KT elnök

PONTOSÍTÁS
Lapunk 2011. január 27-i számában
megjelent „Nincsenek veszélyben
zöldterületek Káposztásmegyeren” cí-
mû írásunkhoz tartozó grafikán téve-
sen jelent meg az ingatlanfejlesztésre
kijelölt terület. Alábbiakban adjuk
közre a helyes ábrázolást. Olvasóink-
tól és az érintettektõl elnézést kérünk.
Újpesti Napló szerkesztõsége

Adj Vért!
Állandó és Leendõ Véradóink!

A  Magyar Vöröskereszt mindenki számára nyilvános véradást szervez
2011. február 10-én 13-17 óráig az Újpesti Gyermek és Ifjúsági
Házban, (IV. ker., Bp., István út 17-19.), valamint 2011. február 15-én
15-18 óráig a káposztásmegyeri K.F. ÁMK-ban (IV. ker., Bp., Hajló u. 2-8.)

Ha Ön egészséges, elmúlt 18 éves és még nem töltötte be 60.
életévét, jöjjön el a véradásra! Nagyon fontos: hogy hozza magával
személyi igazolványát, lakcím kártyáját, és TAJ kártyáját. Segítségét
elõre is köszönjük beteg embertársaink nevében! Vöröskereszt

Batyus bál
Az Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat 

2011. február 12-én, 18 órakor batyus bált rendez, melyre 
minden kedves újpesti polgárt szeretettel meghív.

A mûsorban közremûködik a Solymári sramli zenekar, 
Zwickli Mihály vezetésével. A farsangi bál helyszíne: 
Újpesti Polgár Centrum (Budapest IV. Árpád út 66.) 

Pappné Windt Zsuzsanna elnök



F o t ó p á l y á z a t
Amatõr és profi fotósok figyelem!
Újpest Önkormányzata és az Újpesti
Sajtó Kft. fotópályázatot hirdet, „Új-
pesti Élet-képek” címmel hogy minél
több nézõpontból mutathassuk be
szeretett kerületünket. A legjobb fotó-
sok értékes díjazásban részesülnek!

A PÁLYÁZAT CÉLJAI, TÉMÁI
I. A résztvevõk újpesti híreket, hírértékû eseménye-

ket örökítsenek meg a fotográfia eszközeivel, melyek a
nagyközönség számára is érdekesek lehetnek, de eddig
nem – vagy nem megfelelõ mértékben – kaphattak
publicitást. A fotók szólhatnak a kerületi közéletrõl,
sportról, kultúráról, a környezetvédelemrõl, lehetnek
társadalomábrázolások, vagy készülhetnek bármilyen
más témában.

II. A résztvevõk az újpesti eseményekrõl, rendezvé-
nyekrõl, mûsorokról illetve a rendezvényekre kilátoga-
tó polgárokról készített pillanatokat örökítsék meg a
fotográfia eszközeivel, melyek a nagyközönség számára
is érdekesek lehetnek. 

III. A résztvevõk az újpesti közterekrõl, épületekrõl,
tájakról készítsenek felvételeket.

A pályamunkák a fotográfiai mûfajok széles ská-
láján mozoghatnak: A pályázat nyílt, azon életkortól,
lakóhelytõl, foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet,
kivéve az újpesti Polgármesteri Hivatal alkalmazottait
és családtagjaikat, az Újpesti Sajtó Kft. alkalmazottait
és családtagjaikat, a zsûri tagjait és családtagjaikat. 

Amennyiben a pályázó nem töltötte be 18. életévét,
helyette törvényes képviselõje jogosult a pályázatot
beadni, továbbá a törvényes képviselõ köteles a re-
gisztráció során, faxon vagy e-mail-ben az Újpesti Saj-
tó Kft. részére megküldött nyilatkozaton, a kiskorú
adatain túlmenõen a saját személyes adatait is megad-
ni, és azt a kiskorú helyett aláírni. A 18 éven aluli pályá-
zók tudomásul veszik, hogy nem lesz külön kategória
számukra, pályázatukat a 18 éven felüliekkel azonos
módon bírálja el a zsûri. 

Hivatásos és amatõr fotósok egyaránt pályázhatnak.
Elérhetõségeink: E-mail: fotopalyazat@ujpestimedia.hu,
Fax: 06 1 785-0466

Ünnepélyes díjátadás és a pályamûvekbõl rende-
zett kiállítás megnyitója: 2011. május 1., vasár-
nap 18 óra, (Tervezett színhely: Új-
pest Galéria, avagy az UGYIH kiál-
lítóterme) A kiállítást megnyitja,
és a díjakat átadja:
Wintermantel Zsolt pol-
gármester

TECHNIKAI ÉS EGYÉB 
FELTÉTELEK
A pályázati anyagok beadása
digitális formában, regisztrációt
követõen lehetséges.

Beküldés kezdete: 2011. március
23., 0.00 óra

Beküldési határidõ vége: 2011. már-
cius 30., 0:00

Az elõzsûrizés idõ-
pontja: 2011. április 6.

Értesítés a második fordulóba bekerült képek ké-
szítõinek: 2011. április 12.
Zsûrizés idõpontja: 2010. április 18. 
A pályamûveket zsûri értékeli, melynek tagjai: Vaj-

da János, a zsûri elnöke; Kerekes György; Horváth Dávid
Díjak: (témánként) I. díj: 80 000 Ft értékû utalvány,

II. díj: 60 000 Ft értékû utalvány, III. díj: 40 000 Ft érté-
kû utalvány

Szerzõi és személyiségi jogi feltételek: Pályázni ki-
zárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és ki-
zárólagos szerzõje a pályázó, továbbá nem sértik har-
madik személyek személyhez fûzõdõ jogait. Amennyi-
ben a beadott fotók mégis más személyek szerzõi vagy
egyéb személyhez fûzõdõ jogait megsértik, akkor az ab-
ból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó tel-
jes jogi felelõsséggel tartozik és köteles Újpest Önkor-
mányzata és az Újpesti Sajtó Kft. mindennemû jogi
igény érvényesítése alól mentesíteni.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal
pályázhat. Minden pályázó maximum 10 képpel pályáz-
hat. Automatikusan, indoklás nélkül kizárjuk a pályá-
zatból azon pályázókat, akik a közerkölcs megsértésére
alkalmas, megbotránkoztató, vagy faji, etnikai, vallási,
világnézeti szempontból gyûlöletkeltésre alkalmas ké-
peket küldenek be.

Pályázó a fotók pályázatra való elküldésével in-
gyenesen engedélyezi, hogy:

1. Újpest Önkormányzata és az Újpesti Sajtó Kft. a fo-
tókat az idei és egy esetleges jövõ évi pályázattal és az
annak kapcsán rendezett kiállítással összefüggõ promó-
ciós és híradási célú publikációkban, kiadványokban és
reklámokban közzétegye (ideértve a www.ujpest.hu, 
és a www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer
weboldalt, egyéb online felületeket, illetve a közönség
számára banner formájában való hozzáférhetõséget, az
Újpesti Közszolgálati TV-n sugárzott reklámspotokat, il-
letve egyéb sajtóhirdetéseket);

2. a fotók a pályázat lezárta után az Újpesti Sajtó Kft.
pályázati archívumában is benne maradnak kisméretû
nézõkép formájában, a zsûrizési adatokkal együtt;

3. az Újpesti Sajtó Kft. a legjobbnak ítélt fotókból egy ki-
adványt készítsen, melyet reklámajándékként fog felhasz-
nálni, a kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül;

4. a fotók az Újpesti Sajtó Kft. és Újpest Önkormány-
zatával közös fotókiállításán és Családi napján rende-
zett kiállítás keretében a nyilvánosság számára megte-
kinthetõk legyenek;

5. a legjobbnak ítélt pályamûveket az Újpesti Napló
újságban megjelentesse;

6. az Újpesti Sajtó Kft. archívumában idõbeli korlát
nélkül tárolhassa a fotókat digitális formában, illetve
elektronikus eszközön;

7. amennyiben díjat nyer, a nevét közzétegyük az
újpesti önkormányzat honlapján, illetve az Új-

pesti Naplóban;
8. amennyiben díjat nyer, a díjátadáson

fotót készítsünk róla,
és azt az Újpest Ön-
kormányzata hon-

lapján, illetve az Újpesti Napló-
ban közzétegyük.

Arra, hogy a fentiektõl elté-
rõ célokra használja a fotókat,
az Újpesti Sajtó Kft. vagy az

újpesti önkormányzat,
csak külön szerzõdés
alapján jogosult. Az Új-

pesti Sajtó Kft. a fo-
tók esetleges kiállítá-
sa során biztosítja,

hogy a pályázó(k) neve fel legyen tüntetve. A pályázati
feltételek elfogadásával és a regisztrációs lap kitöltésével.
Pályázó hozzájárul, hogy adatai az Újpesti Sajtó Kft. adat-
bázisába kerüljenek, és azokat az Újpesti Sajtó Kft. saját
marketingtevékenysége céljából a továbbiakban – a hoz-
zájárulás érintett általi visszavonásáig – felhasználja, ke-
zelje, feldolgozza, és ennek keretében a pályázót elektro-
nikus levélben vagy postai úton megkeresse és tájékoz-
tassa. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A pályázó tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezelésérõl és kérheti azok helyesbítését, valamint nyil-
vántartásból való törlését. A pályázó tiltakozhat szemé-
lyes adatának kezelése ellen, továbbá jogainak megsér-
tése esetén bírósághoz fordulhat a személyes adatok
védelmérõl és közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény 16/A.-17. §-ában foglalt rendel-
kezések szerint. Az adatok kezelését és feldolgozását az
Újpesti Sajtó Kft. (1043 Budapest, Tavasz utca 4.) végzi. 

A pályázati anyagok formai és technikai követel-
ményei: A pályamûveket kizárólag digitális formában,
e-mailen keresztül tudjuk elfogadni. A pályázati regiszt-
rációval egy idõben kell a képeket elküldeni. Regisztrál-
ni és képet beküldeni csak egyszer lehet.

A kép file technikai feltételei: Pályázni csak digitá-
lis fényképezõgéppel vagy mobiltelefonnal készült ké-
pekkel lehet. Fájl-típus: JPEG, legjobb minõségben.

A pályázó adatait nevezéskor, a fotopalyazat@
ujpestimedia.hu e-mail címre elküldött regisztráció so-
rán adja meg. Az elküldött adatoknak tartalmaznia kell
a pályázó nevét, e-mail címét és minimum egy elérési
lehetõséget (postai cím, telefonszám).

Pályázati anyag leadása interneten: A pályázati
anyagok fogadása egy központi e-mail címen történik,
ahová a pályázók a regisztráció során küldhetik el fotói-
kat. Minden pályázó csak egy alkalommal regisztrálhat.
Képbeküldések csak a regisztráció során, egy alkalommal
történhetnek. A választott kategórián belül több kép be-
küldése csak egyszerre lehetséges. A beküldött képeket
és a megadott adatokat az Újpesti Sajtó Kft. adatbázis-
ban rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki.

Sikeres regisztráció után a pályázókat e-mailben érte-
sítjük jelentkezésük érvényességérõl. A pályázó a re-
gisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez
és a pályázatban szereplõ feltételek szerinti kezeléséhez,
továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvános-
ságra hozatalához. Az utolsó napokban az e-mail foga-
dás lelassulhat, ezért kérjük, lehetõség szerint minél ha-
marabb kezdjék meg a pályázati anyagok beküldését!

A zsûrizés többfordulós. A szakmai zsûri (már a pá-
lyázati idõ alatt) online (zárt rendszerben, nem nyilvá-
nosan) szûkíti a pályamûvek számát. A zsûri elé csak a
formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának
megfelelõ, etikailag kifogásolhatatlan fotók kerülhetnek.
Az elõzsûrizés folyamán kiválasztott képek készítõit a
regisztrációkor általuk megadott e-mail címen vagy te-
lefonon értesítjük róla, hogy a képük bekerült a máso-
dik fordulóba. Aki a megadott határidõig nem küldi be
a képet, az automatikusan kizárja magát a pályázatból.
Minden beérkezett e-mailre visszaigazolást küldünk. 

PÁLYÁZATI NAPTÁR
Regisztráció kezdete: 2011. március 23., 0:00 óra.
Beadás (beküldés) kezdete: 2011. március 23., 0:00 óra.
Beadás (beküldés) vége: 2011. március 30., 0:00 óra.
Az elõzsûrizés idõpontja: 2011. április 6.
Értesítés a második fordulóba bekerült képek ké-
szítõinek: 2011. április 12.
Eredményhirdetés: 2011. április 28., Újpesti Napló 
Ünnepélyes díjátadás és kiállítás megnyitója: 2011.
május 1., (Újpesti Galéria vagy UGYIH)
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Berki Krisztián, az UTE tornásza
aranyérmes lett a rotterdami torna-
világbajnokság lólengés döntõjében.
A magyar versenyzõ korábban leg-
erõsebb szerén négyszer nyert
Európa-bajnokságot, és kétszer volt
vb-ezüstérmes. Ráadásul az év végén
a magyar sportújságírók az Év férfi
sportolójának választották. A fan-
tasztikus sportemberrel a múltról, a
jelenrõl és a jövõrõl is ejtettünk szót.

– Esélyesnek számítottál, hiszen a legmagasabb
pontszámmal kerültél a fináléba. 

– A tornában minden megtörténhet. A pon-
tozók esetleg másképpen látják a gyakorlatot,
egy-két tizedet elvesznek vagy hozzátesznek,

aztán máris a feje tetejére áll a világ. Azt hiszem,
Rotterdamban életem legjobb formájában
voltam. Már a melegítésnél tudtam, ha nem hibá-
zok, minden rendben lesz. Hála Istennek, rendben
is volt.

– Olyan nagy elõdök után állhattál a dobogó
legfelsõbb fokára, mint Magyar Zoltán, Borkai
Zsolt, Sivadó János, Guczoghy György és Pelle
István. Mit jelent ez neked?

– Boldog vagyok, hogy felértem a csúcsra.
Büszke vagyok, hogy bekerültem ebbe a társaság-
ba. Ígérhetem, méltó tag leszek, nem csalódnak
bennem.

– Megváltozott az életed a világbajnoki arany
után? 

– Ugyanaz a Berki Krisztián vagyok, mint
azelõtt. Viszont pontosan tudom, még többet
kell dolgoznom, hogy elérjem álmomat. Addig
még nagyon sok edzés, verseny, és egy nem akár-
milyen olimpiai kvalifikációs bajnokság is elõttem
van.

– Várjunk csak egy kicsit! A lólengés világbajno-
ka nem kap szabadkártyát az olimpiára?

– A szabályok szerint nem. Így ki kell vívnom a
részvételt, ahhoz pedig nem csak lovon, hanem
két másik szeren, gyûrûn és nyújtón is jól kell tel-
jesítenem. De ne ijedjen meg senki, megcsinálom,
hogy legyen esélyem az olimpiai indulásra.

– Hogyan készülsz a versenyekre?
– Rengeteget dolgozom. Jelenleg is, mivel

alapozunk, erõsítünk. Olyan helyeken van izom-
lázam, ahol nem is sejtettem, hogy létezik izmom.
Napi két edzés szerepel a programban, szinte
minden nap meghalok egy kicsit. De, nem baj,
csak így lehetek – szünetet tart – ezt inkább nem
fejezem be.

– Az egyesületnek, az UTE-nak, ma már az
egyik emblematikus alakja vagy. Ugye, nem akarsz
eligazolni innen?

– Maradni akarok. Biztosan sokan tudják, hogy
nem is olyan régen el akart „lopni” engem a Fradi,
de szerencsére nem sikerült a dolog. Mellém állt
az egyesület, az önkormányzat sem feledkezett el
rólam. Külön köszönet a polgármester úrnak,
hogy meghívót kaptam arra a rendezvényre, ahol
köszöntötte Újpest kiválóságait. Örülök, hogy
engem is annak tartanak. – GERGELY GÁBOR

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  V.  É V F O L Y A M ,  4 .  S Z Á M ,  2 0 1 1 .  f e b r u á r  4 . S p o r t 13 
A legnagyobbak közé került 
a világbajnok tornász

Berki Krisztián:
Maradok
Újpesten!

Elmaradt
a várva
várt siker
Nem sikerült, amire min-
den újpesti röplabda-
szurkoló vágyott. A Ma-
gyar Kupából kiesett a li-
la-fehér gárda, mert a
nagy izgalommal várt
örökrangadón a Vasas
vendégként, meglepetés-
re, lényegesen könnyeb-
ben gyûrte le az UTE csa-
patát, mint tette azt a
drámai elsõ mérkõzésen
hazai környezetben.

Izgatottan készült a két csapat a
sorsdöntõ visszavágóra, hiszen a tét
nem kisebb volt, mint a legjobb
négy közé kerülés az MK-ban. A ha-
zaiak közül talán a tréner volt a leg-
feszültebb, Farkas Mihály sápadtan
nyilatkozott.

– Nagyon izgatott vagyok, de re-
mélem a lányok ezt nem veszik ész-
re – kezdte. – Sok múlik a találko-
zón, hiszen óriási eredmény lenne,
ha beverekednénk magunkat az
elõdöntõbe.

– Az elsõ mérkõzésen alig vesztett
a csapat. Nem is értem a túl nagy iz-
galmát.

– Minden meccs más. Igaz, a leg-
utóbbi találkozón nyerhettünk vol-
na, hiszen a kezünkben volt a gyõ-
zelem. Sajnos több egyéni hiba kö-
vetkeztében kikaptunk, de úgy ér-
zem, most kiköszörüljük a csorbát.
Minden adott a jó játékhoz, kellõ
önbizalommal készültek a lányok
az edzéseken. A bajnoki eredmé-

nyeink sem rosszak, bizakodva né-
zünk a rangadó elé. 

Minden szépen indult. Az elsõ
játszmában fej-fej mellett haladtak a
csapatok, szerencsére a szett végén
az UTE vezetett és nyert két pont
elõnnyel. Úgy festett, semmi sem ál-
líthatja meg a hazaiakat, hiszen a má-
sodik játékban is nyerésre álltak, de
csak álltak. A finisben egyenlített az
angyalföldi gárda, majd meg is nyer-
te a játszmát. Ekkor még nem sejtet-
te senki, hogy elfogyott a puskapora
az újpestieknek. A harmadik és a ne-
gyedik játékrészben szinte semmi
sem sikerült Ancsinéknak, csak ka-
paszkodtak az egyre jobban feljavu-
ló, állandóan vezetõ ellenfél után. A
Vasas lassan-lassan felõrölte a lilákat,
bizony csekély esély sem volt már ar-
ra, hogy valóra váljon egy szép álom,
az UTE Volley csapata bekerüljön a
Magyar Kupa elõdöntõjébe.

UTE–Vasas 1:3 (24, -23, -19, -15)
– G. G. 
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Ingatlan eladó

� Sporttelep utcai 54 m2-es II. emeleti, szépen
felújított, erkélyes, parkra nézõ öröklakás 12,9 MFt
irányáron tulajdonostól eladó vagy cserélhetõ ki-
sebb földszinti lakásra, értékegyeztetéssel. Tel.: 06-
20-971-9437

� Zöldövezeti Erdõsor utcai 65 m2-es II. emeleti 2
szobás, étkezõs, nagyerkélyes, saját kazános, igé-
nyesen felújított öröklakásom eladom. Iá.: 13,9
MFt. Tel.: 06-70-647-7378

� Eladó Nagyvárad liget II. társasházban 80 m2, 4
szobás lakás, garázs, tároló. Érdeklõdni az esti órák-
ban. Tel.: 06-1-787-7541

� Eladó Megyeren, családi ház két szobás 100,
négyszögölös telken 80 m2-es ház. Érdeklõdni az es-
ti órákban. I.á.: 25 MFt, Tel.: 06-1-787-7541

� Eladó Újpesten jó közlekedéssel, csendes kör-
nyezetben, kétszobás összkomfortos családi ház.
(telek udvar, beépített elõtér, gazdasági épület)
Tel.: 06-30-392-4030

� Balatonkenesén, 4 szobás felújított központi
fûtéses ház, közel a vízhez, nagy kerttel, gyümölcs-
fákkal, melléképületekkel eladó, csere is érdekel. Ár:
25 MFt. Tel.: 06-20-550-0475

� Eladó Újpest-központnál 4 emeletes panelház-
ban egy II. emeleti lakás. A lakás 67 m2-es 2+2 szo-
ba beosztású, felújított állapotú, távfûtéses ny-i tá-
jolású. I. á.: 11,5 MFt, Tel.: 06-30-584-3714

� Eladó építési telek Fóton, közmûvesítés elõtt
1150 m2, irányár 12 500 Ft/m2. Érdeklõdni: 06-70-
318-0630

� Tulajdonostól eladó Bárdos Artúr u. V. emeleti
panorámás, frissen festett, parkettázott, vízórás,
napfényes, 54 m2-es, 2 szobás, jó elosztású lakás.
I.á.: 9,3 MFt, Tel.: 06-70-237-9030

� Újpesti SZTK-nál 2 szobás bõvíthetõ családi ház
150 négyszögöles telken, családi okból eladó. I. á.:
38 MFt. Tel.: 06-1-389-6201 (8-19 óra között)

� Megyer lakóparkban eladó napfényes kitûnõ
állapotú parkettás légkondicionált lakás 77 m2-es, 8
m2-es erkély. Ajándék tárolóval gépkocsi beállóval.
I.á.: 25,5 MFt. Tel.: 06-20-982-7140

� Káposztásmegyeren, Kordován téren 36 m2-es,
II. emeleti, 1 szobás erkélyes, parkettás, járólapos, új
nyílászárókkal felszerelt tehermentes öröklakás, tu-
lajdonostól eladó. I.á.: 8,2 MFt, Tel.: 06-30-349-0579

� Tulajdonostól eladó 55 m2-es, 1+2 fél szobás pa-
nel, felújított, redõnyös, laminált padlós lakás. Ár:
11 MFt. Tel.: 06-70-677-2066

� Újpest-Városkapunál 2001-ben átadott, szom-
szédos, bruttó 93 illetve 59 m2-es második emeleti
lakások 27 illetve 19,9 MFt-ért, garázsok és tároló
2,6 illetve 1,2 MFt-ért eladók. Érd.: 06-30-304-4430

� Újpesten 3 szobás gázfûtéses ház nagy kertel,
melléképülettel eladó. Irányár: 25,9 MFt Tel.:
379-5475, 06-30-294-9420

Bérleti jog

� Sörõzõ bérleti joga (bevezetett, fõútvonalon,
90 m2) átadó. Érdeklõdni: 06-30-942-8833, 9-17
óráig

Ingatlant kiad

� Újpesten az Erzsébet utcában 1,5 szobás 35 m2-
es bútorozott, vízórás panellakás hosszútávra már-
cius elsejétõl 45 ezer Ft/hó+rezsiért kiadó, kaukció:
2 hónap, Érdeklõdni: 06-30-564-8024

Garázs

� Teremgarázs kiadó Újpest Városközponttól 100
m-re a Munkásotthon utca 8-10 szám alatt. I.á.: 15
ezer/hó, Tel.: 06-1-203-0203, 06-70-319-1979

� Garázs Újpest központjában kiadó. Ugyanitt
300 db könyv 200 Ft/db egységáron és új svájci
edénykészlet (20 év garancia) fél áron eladó. Tel.:
06-30-503-6986

Szolgáltatás

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

� Matematikából, magyarból korrepetálást, kö-
zép- és emelt szintû érettségire való felkészítést vál-
lal szaktanár házaspár. Tel.: 06-30-856-0975

� Szobafestés, mázolás, tapétázás. Minõségi
munka. Bútormozgatással, fóliamozgatással. Kor-
rekt árak akár azonnali kezdéssel. Bodnár László
Tel.: 06-20-442-9570; 06-1-369-6674

� 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

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártá-
sa, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk készíté-
se. IV. ker., Fóti út 45. Tel.: 370-4932

Oktatás

� Angol tanítást, vállal tapasztal angol nyelvta-
nár minden szinten. Egyéni, kiscsoportos oktatás,
sikeres nyelvvizsgára felkészítés metró közelben.
Tel.: 06-20-235-3664

� Angol nyelvbõl érettségire, nyelvvizsgára, cél-
irányos egyéni felkészítést vállalok Újpest-köz-
pont közelében. Tel.: 06-30-964-2195

� Angol tanítás, nyelvvizsgákra, angol nyelvû ál-
lásinterjúra való felkészítés, beszéd centrikus
órák, sok éves tanítási tapasztalattal rendelkezõ,
diplomás angol tanártól. Házhoz is megyek! Tel.:
06-30-596-6096

� Német nyelvoktatás kezdõk, újrakezdõk részé-
re a Külsõ Szilágyi úton. Korrepetálás általános és
középiskolásoknak. Kedvezõ díjszabás, gyakorisági
kedvezmény. Tel.: 06-20-505-4333

� Tanulj meg dobolni darbukán (kézi dobon),
fejleszd a hallásod, merülj el a keleti ritmusok ka-
valkádjában. Ajánlom gyermekeknek, felnõttek-
nek is. http://darbukaoktatas.fw.hu, Tel.: 06-20-
383-1798

� Gyermeknémet tavasszal induló kiscsoportos
németoktatás óvodások és kisiskolások részére.
Vidám mozgásos órák. emlékeztetõ anyagok ott-
honra. Érdeklõdni, jelentkezni lehet e-mail: gyer-
meknemet@gmail.com, Tel.: 06-20-505-4333

� Hastánc oktatás kislányoknak, baba-mama
hastánc, kismama hastánc. Egyénre szabott, han-
gulatos órák Káposztásmegyeren. Jelentkezni, ér-
deklõdni lehet: n.monitta@gmail.com, Tel.: 06-20-
505-4333

Állást kínál

Sürgõsen keresek Káposztásmegyer II-n lévõ
szépségszalonomba vendégkörrel rendelkezõ
fodrászt, kozmetikust, mûkörmöst. Tel.: 06-
20-920-4050

Állást keres

� Leinformálható középkorú hölgy, takarítást
vállal. Tel.: 06-30-280-2627

� Kisgyermek gondozását vagy betegápolást vál-
lal nyugdíjas szülésznõ. Tel.: 06-30-244-1494

Egészség

� Egyéni jógaórák! Gerincjóga a hátfájás csök-
kentésére, stressz megszüntetésére. Igény szerint
házhoz megyek vagy hozzám is jöhet. Tel.: 06-70-
569-7186 www.jogaevaval.shp.hu 

Vegyes

� Beurer típusú, elektromos, relax lábpezs-
gõfürdõ és levegõ párásító eladó. Érdeklõdni az
esti órákban. I.á.: 40 000 Ft, Tel.: 06-1-370-8043

Könyv

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.: 06-20-
956-4084

Utazás

Március 6.: Busójárás Mohácson 6800 Ft; már-
cius 15.: Csokivásár Kittseeben 6400 Ft; március
5.: Bécs-Schönbrunn 7200 Ft; márc. 12-15.:
Prága-Karlovy Vary 47 900; április 22.: Húsvét
Erdélyben  58 900; március 15.:  Izraeli kõrút
198 900 Ft + ill, február 20-27.: Izrael-Jordán
kõrút 299 900 Ft + ill. Akciós nyaralások, görög,
horvát, olasz, montenegró, spanyol, üdülések.
Weboldalunk: www.bbtours.hu, B. B. TOURS
1043 Bp., Munkásotthon u. 18. Tel.: 78o-1269. 

Születésnap                   

� Sok szeretettel köszönti családja
90. születésnapja alkalmából

Baronai Gézánét (született Kalina
Margitot).

� Még hogy nincs 5 ember…?! 
Na, ide figyelj Szücsi Zsuzsi! 

Boldog szülinapot!
Anya, Apa, Balázs, Fanni, Öcséd és
Családja, Rádyd, Csipi, Vera, Csoni,

Kanci, Rigó, Toronyka, 2Lajos,
Kisske, Gólya, Juhászka, Gyöngyi,

Lívia, Juci, Mari és Tanár úr. 
Ez éppen ötször több!

Halálozás

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

V i g h  K á r o l y
a Tungsram Rt. korábbi Vállalati Fõtechnoló-
gusa 2011. január 20-án, életének 71. évében
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása és
urnaelhelyezése 2011. február 11-én, 12 óra
45 perckor lesz a Megyeri úti temetõben.

Gyászolják: családja, 
barátai és munkatársai

A vállalkozói és méretes hirdeté-
sek felvétele hétfõn 9-16, szerdán
9-15, csütörtökön 9-14 óráig. 
Hirdetésüket a hirdetes@ujpesti-
media.hu címen is feladhatják. Tel.:
06-30-233-6357.

A lakossági hirdetéseket hét-
fõn 9-16, szerdán 9-15, csütörtö-
kön 9-14 óráig vesszük fel. Díja
bruttó 1000 Ft/25 szó. Csak sze-
mélyesen az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központban (Tavasz u. 4., I.
emelet) várjuk hirdetõinket. Tel.:
06-1-785-0366.

Részletes információt 
a www.ujpest.hu weboldalon 

olvashat!

HIRDETÉSFELVÉTEL

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

Az Újpesti
Közéleti Televízió
mûsorai

Új mûsorok:
Péntek:19.00–19.20 Híradó
19.20–20.00 Pénteki Magazin
20.00–21.00 Pódium (koncertek,
portrék, talk-show-k) 
Kedd: 19.20–20.00 Keddi Magazin

Ismétlések: Hétköznap 7.00, 12.00,
19.00 Hétvégén: 8.00, 12.00, 19.00

Az adások közötti idõszakban
Képújság üzemel csatornánkon,
amely a UPC kábeltelevíziós szol-
gáltató analóg csomagjában néz-
hetõ.  

Elkezdõdtek idén is a piaci fesztiválok, 
amelyekkel már hagyományt teremtünk. 
A sort a disznótoros kóstoló nyitja meg

február 12-én, ahol hurka falatokat kínálunk.
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KERESETT BÛNÖZÕT FOGTAK
IV. ker. Rendõrkapitányság beosz-
tottjai szolgálatuk teljesítése so-
rán személyazonosságának igazo-
lására szólítottak fel egy férfit, aki
elmondta, hogy személyazonossá-
gának igazolására alkalmas ok-
mánnyal a helyszínen nem rendel-
kezik. Adatai bediktálása során is
többször ellentmondásba kevere-
dett. Fenti személyt a kapitányság
beosztottjai elõállították, melynek
során a személy valós adataira
fény derült, valamint arra, hogy az
intézkedés alá vont személy ellen
többszörös elfogatóparancs van
kiadva, így elfogása megtörtént.

TRÜKKÖS TOLVAJ NÕK
Trükkös lopásról érkezett bejelen-
tés a BRFK IV. ker. Rendõrkapi-
tányságra. A helyszínre kiérkezõ
rendõröknek a sértett a követke-
zõket mondta el: Néhány napja
vásárlása során egy nõ lépett oda
hozzá, régi ismerettséget színlelve
kicsalta sértett lakcímét. A lakcím
ismeretében az elkövetõ néhány
nap elteltével megjelent sértett la-
kásán, ahova a sértett beinvitálta,
és beszélgetésbe elegyedtek. Kis
idõ elteltével egy másik nõi sze-
mély is megjelent a címen, aki az
elkövetõ barátjának mondta ma-
gát. Egyöntetûen elõadták, hogy
használt ruha kereskedésével, és
felvásárlásával foglalkoznak. A la-
kásban folyamatosan mozogtak,
és kihasználva a sértett figyelmét,
annak értékeit eltulajdonították,
majd hirtelen ürügyet találva, sie-
tõsen távoztak a lakásból. 

IV. kerületi Rendõrkapitányság

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Németh Edit Éva; Hladony Sán-

dor Gyula önkormányzati képviselõk febru-
ár 7-én 17-18-óráig tartanak fogadóórát.
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán Gyula
képviselõk február 7-én 18-19 óráig tarta-
nak fogadóórát. Helyszín:  Fidesz Iroda (1042
Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05. Nagy Ist-
ván önkormányzati képviselõ február 1-
jén,16-17 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
Polgármesteri Hivatal II/68. Jókay Attila;
Koronka Lajos önkormányzati képviselõk
február 14-én 17-18 óráig; Bartók Béla ön-
kormányzati képviselõ február 8-án 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp.,
Árpád út 56.) Rádi Attila önkormányzati
képviselõ február 14-én, 16-17 óráig tart fo-
gadóórát. Helyszín: Polgármesteri Hivatal
II/67. Dr. Szabó Béla önkormányzati képvi-
selõ február 28-án 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.)  

www.ujpestifidesz.hu

Szalma Botond (KDNP) minden
hónap elsõ hétfõjén 18 órától tart
fogadóórát a Templom u. 4. szám alatt. 

Pajor Tibor önkormányzati kép-
viselõ fogadóórája: minden hó-

nap elsõ hétfõjén, 18-19 óra között, a
Szent László tér 7. alatt.

MEGHÍVÓ
A Jobbik Újpesti Szervezete szeretettel
meghívja Önt és kedves családját, ifj.
Tompó László irodalomtörténész ren-
dezvénysorozatának következõ elõadá-
sára, amelynek címe, „Az elsõ bécsi dön-
tés és Horthy bevonulása a Felvidékre”.
Helyszín: Andretti Üzletház, 1047 Buda-
pest, Váci út 13. Idõpont: február 11.
18 óra.

Perneczky László önkormány-
zati képviselõ, Fenntartható

Fejlõdés tanácsnok (LMP) fogadóórája:

elõzetes egyeztetés alapján. Telefon: +36-
20-390-0566. E-mail: ujpest@lehetmas.hu

MSZP KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati

képviselõ elõzetes telefonon történt
egyeztetés alapján  – a 06 20 518 7830-
as telefonszámon – bármikor. Belán Be-
atrix önkormányzati képviselõ 2011.
február 4-én pénteken 17 órától, Sza-
bó Gábor önkormányzati képviselõ
2011. február 7-én hétfõn 17-18 óráig
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezeténél (1046 Budapest, Nádor u.
1.) tartanak fogadóórát. Horváth Imre
önkormányzati képviselõ minden hó-
nap elsõ szerdáján 17 órától tart foga-
dóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 évfo-
lyamos Gimnáziumban (1046 Bp., Bõr-
festõ u. 5-9.).

www.mszpujpest.hu

TÉLI SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Újpest Önkormányzata sport- és egészségnapra hív minden érdek-

lõdõt! A program fõvédnöke Wintermantel Zsolt polgármester.

Helyszín: Halassy Olivér Sportközpont (Bp., IV. Pozsonyi u. 4/c.)
Idõpont: 2011. február 19. (szombat) 8.30 és 15 óra között.

A  s p o r t n a p  p r o g r a m j a i

A TORNACSARNOKBAN:
8.30 órától futsal torna U13-as korosztályú meghívott csapatok
részére. Játékforma: 1+4 fõ (+ 5 fõ tartalék). 
11.30 órától asztalitenisz bemutató mérkõzés Gergely Gábor kétszeres
világbajnok részvételével.
12-13 óra között bemutató mérkõzés az Újpest Futsal Club csapata
részvételével.
13 órakor eredményhirdetés a gyermek futsal torna résztvevõi
számára. A díjakat átadja: Wintermantel Zsolt polgármester.
13.30 órától floorball torna 1992 és 1995 között születettek részére.
Résztvevõk: 3 fõs (3 fõ tartalék) vegyes csapatok. Lebonyolítás: körmérkõ-
zés + esetleges helyosztók. A torna befejezése után eredményhirdetés.

AZ EMELETI TÜKRÖS TEREMBEN:
9 óra és 15 óra között szellemi vetélkedõk és játékok; sakkszimultán
Egedi István nemzetközi mester ellen, társasjáték,  puzzle 
„Egészségsziget” (vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-, PSA
mérés, Prevenciós- életmód-tanácsadás.

A FÖLDSZINTI KISTEREMBEN ÉS A TEKEPÁLYÁN 
PONTGYÛJTÕ VERSENY
9 és 15 között Többpróba: fekvenyomás, célbadobás, húzódzkodás,
hanyattfekvésbõl felülés, teke (3 bemelegítõ gurítás után 10 teli
gurítás). Jelentkezés a helyszínen, folyamatosan 14 óráig.

Egy személy többször is teljesítheti a feladatokat. A próbákon min-
denki a saját felelõsségére vesz részt. Minden versenyszámban – az

elért eredménytõl függõen – 1-10 pontot kap a résztvevõ.  A pontok
nyereményekre válthatók a pontboltban. Nyeremények: Újpest póló,

sapka, játékok, sportszerek, csoki, üdítõ és sok minden más.

Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata!

Felhívás
Zenés darabhoz várjuk lelkes fel-
nõttek jelentkezését (fiatalokat,
idõsebbeket egyaránt) színjátszó
csoportunkba. Elsõ összejövetel:

2011. február 12., 17 óra.
Helyszín: HAKME Klub (1043 Bp.,

Berda J. u. 48.) Telefonon
történõ bejelentkezés szükséges:

06-30-585-19-72.

Rendőrségi hírek

PÁLYÁZNI KELL 
A TÁMOGATÁSHOZ
Az ingyenes vállalkozó hirdetések
közlésére pályázat útján lehet jogo-
sultságot szerezni. A pályázatot a
polgármester írja ki, a részletes pá-
lyázati feltételek elérhetõk az
ujpest.hu weboldalon illetve besze-
rezhetõk az önkormányzat ügyfél-
szolgálati irodájában.

Új rendõrkapitánya 
lesz Újpestnek
Lapzártánk idején mentette fel a szolgálat alól
az újpesti rendõrkapitányt a budapesti rend-
õrfõkapitány. A döntést nem indokolták.

Baranyi József rendõrezredest február 3-án, reggel fél 8-ra hívatta magá-
hoz a budapesti rendõrfõkapitány, majd közölte, hogy azonnali hatállyal
felmenti beosztásából. A HavariaPress úgy tudja, a rendõrezredes nem kap
új megbízatást, felmentési idejének végével nyugdíjba vonul.

Az újpesti kapitányságvezetõ felmentését nem indokolták. Sajtóértesü-
lések szerint Tóth Tamás budapesti rendõrfõkapitány már régebben le
akarta váltani Baranyi Józsefet. Az ügy elõzményeirõl és fejleményeirõl jö-
võ heti számunkban részletesen is beszámolunk.



Online
elérhetõségeink:  

w w w . u j p e s t . h u

www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

KERESSÜK AZ ÁLOMPÁROKAT!
A Házasság Világnapja, február 13-a alkalmából az
Újpesti Napló várja házassági fotóikat és történetei-
ket. A legszebb képeket, visszaemlékezéseket bekül-
dõ álompárok jutalomban részesülnek! Küldeménye-
iket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címre,
illetve az Újpesti Napló szerkesztõségének címére
várjuk, 1043 Budapest, Tavasz utca 4., I emelet.

Újpest polgármesterének meggyõ-
zõdése, hogy amennyiben a Parla-
ment épületébe eljutó diákok szak-
avatott vezetés során személyesen

ismerhetik meg az ország jelképévé
is vált épületet és láthatják, hol dol-
gozik az országgyûlés, az sokkal töb-
bet ér, mintha a televízióból tájéko-

zódnak. Január 27-én az Erzsébet Ut-
cai Általános Iskola kisdiákjai, 3. és 4.
osztályban tanulók és tanáraik ven-
dégeskedtek a Tisztelt Házban. Ha-
laszthatatlan elfoglaltsága miatt –
legnagyobb sajnálatára – a vendége-
ket ez alkalommal nem tudta
Wintermantel Zsolt köszönteni, az
önkormányzat nevében Hladony
Sándor önkormányzati képviselõ (Fi-
desz) várta a diákokat, akiket aztán
idegenvezetõ kalauzolt végig. A ta-

nulók átestek a beléptetési ellenõr-
zésen, majd rövid sétával a fõlép-
csõn át haladva kezdték meg az is-
merkedést az épülettel. Megcsodál-
ták a magyar koronázási ékszereket,
ámulva hallgatták viszontagságos
történetüket. A kupolaterembõl az
ülésteremig megannyi élményen ke-
resztül vezetett útjuk. A parlamenti
folyosón felhangzott a jól ismert anek-
dota arról, hol volt kénytelen hagyni
anno Mikszáth Kálmán és a többi
honatya a félig elszívott szivarját… 

A parlamenti látogatás ezúttal is
nagy élményt jelentett, majd a diá-
kok Wintermantel Zsolt által aláírt
emléklapot vehettek át búcsúzóul.
Februárban újabb nebulók indulnak
Újpestrõl látogatóba a Kossuth-térre.

Folytatódik a polgármester országgyûlési meghívása 

Újpesti diákok 
a Parlamentben
Még ebben a tanévben, minden hónapban egy-egy al-
kalommal ötven-ötven újpesti diák elõtt nyílik meg a
Parlament kapuja. A látogatás-sorozatra Wintermantel
Zsolt polgármester, Újpest országgyûlési képviselõje te-
remtett lehetõséget múlt évi kezdeményezésével. 

O L V A S Ó I N K  Í R T Á K

Gerlitzen és napfényvitamin
Nincs még egy olyan sport, mint a sí, aminek kapcsán a gyerekek naponta öt-
hat órát kint lehetnek a friss, tiszta levegõn! 2011. január 7. és 12. között a
Szûcs Sándor Általános Iskola az ausztriai Gerlitzenben sítáborozott. A tábor-
ban az iskola tanulóin kívül a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázi-
um néhány tanulója is részt vett. Népes, 97 fõs csapattal indultunk útnak.

Gyermekorvosként és a síelés szerelmeseként nagyon örültem ennek a
szervezésnek, mert így a gyerekek csodálatos tájakon járhattak, a felhõk fe-
lett élvezhették a nap gyógyító erejét, immunrendszerüknek, vérképzõszer-
veiknek biztosan többet jelentett, mint a patikákban kapható, csodát tevõ
vitaminpirulák. A gyermekeket szüleik is elkísérhették, ennek köszönhetõen
együtt élvezhették a tél örömeit, és a családok között is barátságok szövõd-
tek. Az sem volt probléma, ha valakinek nem volt „sícucca”, mert az iskola
saját készletébõl biztosított felszerelést, vagy segített a bérlésben. Bár nem
pályaszállásunk volt, nagy könnyebbséget jelentett, hogy a felvonóhoz közel
volt a lakóhelyünk. A napi háromszori étkezés, és az állandóan kortyolgatha-
tó meleg tea még a síelésben kifáradt gyermekeknek is elegendõ volt, így
nem csokoládéval, szörpökkel és chips-szel enyhítették éhségüket. Az ebéd-

idõt alpesi hangulatú, családias hüttében töltöttük el, „zenés” ízelítõt kapva
a helyi gasztronómia világából. Esténként játékos vetélkedõkkel ûztük el a fá-
radtságot. Utolsó nap nagy izgalommal várták kicsik és nagyok a síversenyt,
ahol a gyerekek összemérhették, ki ügyesebb a pályán. 

Mindenki feltöltõdve és élményekkel gazdagodva tért haza. Várjuk,
hogy a 2012-ben ismét találkozzunk Gerlitzenben! 

– DR. TAUSZ ISTVÁN házi gyermekorvos, a tábor orvosa

MÁR ÖSSZECSOMAGOLTUNK JÖVÕRE IS 
Ismét felejthetetlen élményekkel és nagyobb sítudással gazdagodhattunk a ger-
litzeni táborozás alatt. A hat nap során csak az idõ volt zord (hideg, köd, hava-
zás), a csapat jókedvén azonban ez cseppet sem változtatott, köszönhetõen a
kísérõ tanárok türelmes és lépésrõl-lépésre felépített síoktatásának. Esténként a
„Túró rudik” és többi csapat vetélkedõjének köszönhetõen volt nevetéstõl han-
gos a szállás. Kísérõ szülõként pedig, az elõzõ évekhez hasonlóan, azt állapíthat-
tuk meg, hogy ide érdemes eljönni vagy elengedni a csemetéket, mert a tábor
ideje alatt  kiválóan felkészült tanárok felügyelete mellett gyarapíthatták sítudá-
sukat és ismerhették meg egymást még jobban. Ismét elmentünk, síeltünk, ne-
vettünk, még maradtunk volna. Mi már most összecsomagoltunk jövõre is!
A sítábor fotói a www.ujpest.hu-n láthatók. – ILKEI ZOLTÁN szülõ

M o z a i k16
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