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NEM BETEGEK, KLUBTAGOK

Dalnokiné Kertész Zsuzsa vall a pályán töltött évtizedekről, hivatásról, családról.
– 16. OLDAL

Tíz éve alakult meg az Újpesti
Stoma Klub Egyesület.
– 20. OLDAL
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Az idei rendezvény részletes programját lapunk
mellékletében olvashatják

HÍDAVATÓ FUTÁS
ÉS KEREKEZÉS
Különleges eseménnyel készül a
Sirály Életmód Klub szeptember
13-ra.
– 22. OLDAL

DÍSZPOLGÁROK, ÚJPESTÉRT
Dr. Somos András, Újpest díszpolgára emlékezik a történelmi elődökre.
–24. OLDAL
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Fotók: Horváth Dávid

Négysávos lett a Váci út
Négysávosra bővítették a Külső Váci utat a Fóti út és a Szilas patak közötti szakaszon. Az augusztus 14-i hivatalos átadáson, a jelzőlámpák
bekapcsolásánál jelen volt Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere
és dr. Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere. A kétszer két sáv elkészülte 1600 méteren a jelzőlámpás kereszteződéssel együtt közel 1,2
milliárd forintba került, ebből 209 millió forintot a Fővárosi Önkor-
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közműmunkálatok 2008. április végéig tartottak, azt követően kezdődhetett meg az út kiszélesítése. Az út átadását úgy ütemezték,
hogy a forgalomba helyezés mindenképpen
megelőzze az M0 autóút északi szektorának forgalomba helyezését. Mostantól a Fóti út és a Bagaria
utca között négy sávon haladhatnak a járművek.
Szeptemberben készül el a tervek szerint az M0 északi szakasza, addigra a Váci út fennmaradó részét is
átadják majd. Mindez része annak az útfelújítási
programnak, aminek keretében eddig 400 km út újult
meg. A főpolgármester szerint ebben az évben viszonylag kevés utat építettek, mivel a metróépítés,
valamint a rakpart lezárása miatti torlódások nem teszik lehetővé, hogy 2008-ban a szokásos évenkénti
száz kilométeres szakasz megépüljön. Tanulva az
előzményekből valamint a tapasztalatokból Demszky
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mányzat finanszírozott, 961 millió forintot pedig a kormány biztosított
a munkálatokhoz. A főváros által biztosított összeg a „Budapest teljes
körű csatornázása” elnevezésű projekt első programjaként a nagy átmérőjű csatornaépítésre volt elegendő. A további összeget – ez tartalmazza az egyéb közműépítéseket is, mint a víz, gáz és elektromos vezetékek kiépítését – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium állta.

Gábor ígérete szerint alaposabban megtervezik a jövőben az útfelújításokat, az azzal kapcsolatos lezárásokat, stb.
ÚTHÁLÓZATBAN GONDOLKODNAK
– A Váci út kétszer két sávosra bővítése a hozzá tartozó közműépítésekkel együtt egy 2003-as, négyoldalú
megállapodáson alapult, amely köttetett Újpest Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzat, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (korábban Nemzeti Autópálya
Rt.) között. Ebben az évben ez a főváros legjelentősebb útfelújítása – fogalmazott Demszky Gábor.
Mint azt a főpolgármester elmondta, 2003-ban kereste meg Újpest önkormányzatának vezetése a Fővárosi Önkormányzatot az M0-ás autópálya a kerületet érintő szakaszának elkészülésére számítva. A kerület veze-

tői leszögezték, hogy az M0 egyrészről javít a közlekedésen, mégis bizonyos kerületrészen nagyobb átmenő
forgalommal jár majd. Ezért az M0 építéséhez szükséges engedélyek megadását Újpest feltételekhez kötötte. Egy ilyen feltétel volt például a magyar állam finanszírozásában a Külső Váci út kiszélesítése, valamint az,
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hogy a főváros megépíti a Szilágyi út egy szakaszát. Az
a cél, hogy ne csak egy M0 új útszakasz kerüljön átadásra, hanem mindez egy fővárosi úthálózat szerves
része legyen. Fontos ez többek között azért, mert a motorizációs robbanás következtében megtöbbszöröződött a Budapesten áthaladó gépkocsik száma. Most naponta átlagosan 1,2 millió gépkocsi halad a fővárosban.
Demszky Gábor hozzátette, hogy mindezekkel
együtt a tömegközlekedést is fejleszteni kívánja a főváros, továbbá a belvárost kellene tehermentesíteni,
amihez elengedhetetlen az elkerülő útvonalak létrehozása. Természetesen az elkerülő utakat is valami
módon be kell hozni a városba, például meg kell teremteni az M0 autóút és a Hungária gyűrű közötti kapcsolatokat. Tehát minden útépítésnél egyben a jövőt is
tervezni kell oly módon, hogy mi lesz az adott út szerepe a kapcsolódó úthálózat részeként. Az állammal és a
kerülettel közös megállapodás is ezen célokról is szólt.

FORGALOMNÖVEKEDÉSÉRT KOMPENZÁCIÓ
– Nagyon nagy öröm számunkra a Váci út felújítása és
átadása, mivel Újpest a következő évtizedben egy nagy
ugrást kíván végrehajtani a fejlődés terén – mondta dr.
Trippon Norbert alpolgármester a beruházás kapcsán. –
Új főteret, új uszodát kívánunk építeni és új élményfürdővel gyarapodunk nemsokára. Ezek azonban csak akkor
valósulhatnak meg, ha megfelelő infrastruktúra, megfelelő úthálózat veszi körül Újpestet. Ezért is nagyon örülünk a Megyeri híd megépítésének, a korábbi esztendő
azon projektjének, ami a Váci út Fóti út és Megyeri út közötti szakaszának a felújítására vonatkozott, méginkább
a mostani szakasz elkészültének – majd hozzátette az al-
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polgármester: – Ugyanakkor engedjék meg, hogy megjegyezzem, Újpest a várható forgalomnövekedés miatt
valamifajta kompenzációt szeretne a fővárostól. Itt elsősorban a Görgey Artúr út felújításában szeretnénk kérni
a főváros és a kormány segítségét.
Dr. Trippon Norbert alpolgármester újságírói kérdésre
elmondta, körülbelül fél évvel ezelőtt az újpesti önkormányzat elkészítette Újpest városára vonatkozó rendszertervét, amely tartalmazott bizonyos közlekedési
prognózisokat is. Ezek szerint körülbelül 30-40 százalékos forgalomnövekedés várható a Megyeri híd átadását
követően a Váci út adott szakaszán, de hozzátartozik az
igazsághoz, hogy ezzel együtt más szektorokban forgalomcsökkenés következik majd be. Az, hogy valójában
milyen mértékű forgalomnövekedés – és máshol –
csökkenés valósul majd meg, az a híd átadását követően
derül ki. Az újpesti önkormányzat elsősorban az újpesti
lakosság érdekeit kívánja szolgálni, ezért továbbra is
azért küzdenek, hogy Újpesten további forgalomtechnikai fejlesztések legyenek, mint például a Görgey Artúr út

Háttér

Újpest jól vizsgázott
A Külső Váci út négysávosra bővítése volt ebben az esztendőben Budapest legjelentősebb és egyben legköltségesebb út-rekonstrukciója. Bár a műszaki átadás későbbre várható, az útszakasz azonban már most elkészült és a Fóti út és Bagaria utca között már mind a négy sávon haladhat a forgalom. A Bagaria utcába felé történő ki és behajtást jelzőlámpás kereszteződés segíti a továbbiakban.
Amint már lapunkban is többször tudósítottunk róla, a Külső Váci út négy sávosra bővítése egyike volt azon feltételeknek amelyeket Újpest Önkormányzata
támasztott ahhoz, hogy feloldja a területre hozott, és az Mo-ás híd építését – és
eredetileg 2006 decemberére tervezett átadását – ezzel megakadályozó változtatási tilalmat. 2003 nyarán az újpesti városháza dísztermében, több hónapos
tárgyalássorozat lezárása eredményeként – négyoldalú megállapodás született
arról, hogy Újpest Önkormányzata igent mondott az Mo-ás híd kormányprogram
szerinti megépítésére és feloldja a változatási tilalmat, amit előtte elrendelt. Az
északi agglomeráció és Budapest érdekét egyaránt szolgáló híd építése előtt tehát szabaddá vált az út, és „cserébe” az önkormányzat több közútfejlesztésre ka-

Fókuszban

felújítása, a Duna sor út távlati felújítására is szeretnének ígéretet kérni, valamint néhány helyen körforgalmi
csomópontokat szeretnének kialakítani.
KÖRNYEZETI HATÁSOK
A Külső Váci út Fóti út és Szilas patak közötti szakaszának
korszerűsítése során a zajvédelemről sem feledkeztek
meg a tervezés során. Passzív zajvédelemre törekedtek,
ami a zaj forrásának, azaz a lakóházak nyílászáróinak
korszerűsítését – szükség szerinti cseréjét vagy felújítását – jelentette a kibővített útszakasz felőli részeken.
A környezetvédelem részeként az út mellett szabadon
maradó felületek kertészeti rendezését végezték el, így
fákat, bokrokat ültettek, továbbá füvesítettek. Az M0 útgyűrű egyik legfontosabb elvárt funkciója a Fővárosi
Önkormányzat szerint, hogy a nemzetközi és az országon
belüli tranzitforgalmat elvezesse és távol tartsa a belső
városrésztől. Emellett a körgyűrű által érintett kerületek
és az agglomeráció kapcsolatát is elősegíti, továbbá előrelépést jelent azon irányba, hogy a meglévő és tervezett gyorsforgalmi utak hálózattá szerveződhessenek.
A Fővárosi Önkormányzat előrejelzései szerint a
Megyeri híd hivatalos átadása után várhatóan körülbelül 20 százalékkal csökken majd az Árpád híd, valamint a Szentendrei és a Váci utak jelenlegi forgalma. A
terveknek megfelelően közvetlen kapcsolat létesül
Óbuda és a budai agglomerációs kerületek, valamint a
pesti oldal között. A Megyeri híd kivitelezési munkálatait augusztus végéig fejezik be várhatóan, ekkorra
tervezték ugyanis a műszaki átadás-átvételt. Ezt követően szeptember végén, október első napjaiban lehetséges a forgalomba helyezés.

pott garanciát. (Nem Újpesten múlott, hogy a híd csak 2008 őszére készül el.)
Ezek egyike a Külső Váci utat érintő, a napokban átadott, négysávos útszakasz. A
beruházás mintegy 1,2 milliárd forintba került, ebből az állam 960 millió forintot finanszírozott, a fennmaradó összeget a főváros biztosította a felújításhoz
kapcsolódó csatornaépítéshez.
Az állam az újpesti-, és a fővárosi önkormányzatok, valamint a Nemzeti Autópálya Rt. között 2003-ban aláírt megállapodás értelmében a fővárosi és az újpesti önkormányzat vállalta azt is, hogy kiépíti a 2×1 sávos Szilágyi utat a Fóti út és a
Görgey utca között, a felüljáróval együtt, majd az időközben Megyeri hídnak elnevezett híd átadása után a Görgey utca burkolatát is. Mivel időközben a Szilágyi
utcai beruházás 80 százalékát a főváros, 20 százalékát – saját döntése alapján –
Újpest Önkormányzata állta, az egyezség azt tartalmazza: amennyiben a Megyeri híd átadása után a forgalom az érintett területeken a meghatározott mértékűnél nagyobb arányban növekszik, az állam a Szilágyi utca kiépítésének fővárosi
részét oly módon téríti vissza, hogy sor kerülhet a Görgey utca felújítására. Bár a
városi és az agglomerációs forgalom növekedését – már a kétéves csúszás miatt
is – vélhetően igazolja majd az egy éven át tartó forgalomszámlálás, a Görgey utca teljes felújítására 2010 előtt sokan nem látnak esélyt.

www.ujpest.hu

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: B. K., H. P., T. K.
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Városnapok: tizenhatodik alkalommal
Az Önkormányzat immár tizenhatodik alkalommal rendezi meg –
ezúttal augusztus 29–31. kötött –
az Újpesti Városnapokat. A három
napon át tartó rendezvénysorozat
alkalmat ad a megemlékezésre és
a kulturális seregszemlére egyaránt, melyekre a meghívót lapunk hasábjain keresztül is átnyújtja Belán Beatrix oktatási és
kulturális alpolgármester.

Tavalyi emlék: egy „sportos” díjazott…

– Az idő gyors múlását jelzi, hogy szinte
a minap történt, hogy részesei voltunk a
centenáriumi városnapnak, és már itt a
következő, a 101. születésnap. Miként
készül az önkormányzat a rendezvényre?
– Talán azért is érezzük úgy, hogy
nemrég ért véget a legutóbbi rendezvényünk, mert a városnapok programsorozataira való felkészülés több hónappal
megelőzi magát a rendezvényt, így a városnapi gondolatkör szinte egész évben
körülölel bennünket. Ráadásul a programsorozat sikeres, nagyon kedvező
visszajelzéseket kapunk. Ez nekünk,
vendéglátóknak is egy örömteli állapot,
munkatársaimmal együtt szívesen formáljuk a programokat. Tesszük azért is,
mert minden alkalommal nevezetes születésnapra készülünk, Újpest, az 1840ben alapított település 1907-es várossá
nyilvánítására, miközben emlékezünk
elődeinkre, azokra a polgárokra, akik
vállalták a felelősséget a fejlődésért és
kezdeményezték – többek között a városi rang elérését – s ezáltal nekünk, későbbi utódoknak örökül hagytak értékeket.
– Lehet-e felülmúlni az elmúlt évi
programokat a 101. születésnapon?
– Századik születésnap valóban egyszer van, mégis minden egyes városnapi
programkínálattal szeretnénk túlszárnyalni az előzőt. Így most is szeretnénk
felülmúlni az előző évit, még akkor is, ha
ez nem kerek születésnap. A szabadtéri
programjaink helyszíne ezúttal is a Tábor utcai Napközis tábor és a mellette
lévő sportpálya területe lesz, és már
pénteken, az első nap délutánján is kezdünk szabadtéri programokkal. Úgy
gondoltuk, a családok pénteken és
szombaton választanak maguknak estébe nyúló kulturális programokat, a vasárnap este már a következő hét munkájára, sőt most már egyre inkább az iskolára való felkészülés ideje is. Ezért úgy
igazítottuk a Tábor utcai nagyszínpadon

zajló programokat, hogy azok pénteken
és szombaton valóban esti kikapcsolódást is jelentsenek. Pénteken musical
est, és a Magna Cum Laude koncert gondoskodik a jó hangulatról, vasárnap késő délutáni kezdettel a MÁV Szimfonikus
Zenekar Strauss-koncertje méltó lezárása lesz a szabadtéri rendezvényeknek.
Újdonság, hogy a színházi előadás is
szabadtéri lesz, Jean Letraz Tombol az
erény című vígjátékában Cseke Péter,
Szacsvay László, Sára Bernadett, Incze
Ildikó, Haffner Anikó és Laklóth Aladár
lép fel. Ebből is látható, hogy péntektől
vasárnap estig fokozatosan „halkulunk”,
leveszünk a hangerőből…
– Az elmúlt évben a kertvárosban élők
jelezték: magas volt a zajszint, idejekorán véget is ért vasárnap a program…
– Igen, érkezett kifogás a zene hangerejével kapcsolatban. Felmerült az is,
más helyszínt keresünk rendezvényünknek. Hogy mégis megmaradt a Tábor utcai terület, ennek több oka van. Korábban két szabadtéri helyszínen zajlottak a
többnyire hasonló programok. Ezeket a
területeket a nagyszámú részvétel miatt
„kinőttük”. A Tábor utca pedig egy rendkívül ideális árnyas park, ahol zárt környezetben, biztonságos helyszínt tudunk kisgyermekes családoknak is biztosítani, a sportpálya pedig minőségi
váltás volt nagyságrendjét tekintve is.
Minden korosztály elfér a tábor területén, egységes programkínálatot ajánlunk, nem kell ingázni a két helyszín között. Így maradt a Tábor utca. De törekszünk most is arra, hogy tiszteletben
tartsuk a panasszal élők felvetéseit is:
másképpen „tájoljuk” idén a nagyszínpadot, a hangosítást, és mint ahogyan említettem, csak pénteken este lesz nagyobb hangerő a zenében. Joggal bízunk
a környéken lakók megértésében és toleranciájában. A lap hasábjain arra is ösztönözném a kulturális fesztiválra látogatókat, hogy ne autóval érkezzenek, hiszen
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parkolni csak a környező szűk utcákban
lehet. Éppen ezért idén is lesz térítésmenetesen közlekedő kisvonat, amely az új
városháza elől és a Szilágyi út – Homoktövis úti kereszteződéstől indul és
ugyanoda érkezik vissza. Jól megközelíthető a terület villamossal és busszal, s aki
közelebbről jön, azoknak a gyalogos,
vagy kerékpáros megközelítést ajánlunk.
– A szereplők nevét látva a könnyűzene, a musical-világ, a pop-rock és a
klasszikus zene mai kiválóságai, sztárjai
lépnek fel. Szívesen vállalták?
– Igen, általánosságban is mondhatom: soha nem volt gond rendezvényeinken a fellépők meghívásával. A városnapok híre messze túlnőtt már a kerület
határán, valamennyi szereplőnk tudta: a
felkérésünk egy rangos és színvonalas
rendezvényen való részvételre vonatkozik, kölcsönösen várjuk a személyes találkozást a művészekkel.
– A városnapok legrangosabb eseménye a Díszpolgár cím és az Újpestért díjak
átadása. Milyen döntést hozott a képviselő-testület?
– A döntés nagyon friss, hiszen tegnap (augusztus 12-én, a szerk.) hozott
határozatot a testület arról, hogy 2008ban öt személynek díszpolgári címet és
szintén öt polgárnak Újpestért díjat adományoz. Tudom, szokatlan „bőkezűség”
ez, hiszen egy esztendővel ezelőtt
egyetlen díszpolgári címet adományoztunk, s voltak évek, amikor a díjat egyáltalán nem adtuk ki. Mégis úgy éreztünk:
olyan sok kiválóság, köztiszteletben álló
polgár él közöttünk, akik méltóak eme
elismerésre, hogy fejet hajtunk a jelölő
személyek és közösségek akarata előtt,
a szokásosnál több díjat adományozunk.
Így az Újpesti Napló olvasóival van alkalmam megosztani először, hogy augusztus 30-án, szombaton este Újpest
Díszpolgárává avatjuk Dr. Estók János
történészt, Göröcs János labdarúgót,
szakedzőt, Kadlecovits Géza helytörté-

2008.
25.
2008.augusztus
március 21.
neti kutatót, Keztyűs József vállalkozót,
a BKIK IV. kerületi Tagcsoportja elnökét,
valamint Dr. Máthé Gábor egyetemi tanárt, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi karának dékánját. Nem kevésbé „illusztris” az Újpestért –díjat átvevők névsora: Bartos
Tibor író, műfordító, Horváth Emil nyugalmazott intézményvezető, Deutsch
László korábbi újpesti rabbi, Dr. Küttel
Péter kórházi főigazgató és most először
egy civil szervezet: az Újpesti Közművelődési Kör részesül az elismerésben.
– Kiemelt momentuma az idei rendezvénynek, hogy Babits Mihálynak, az újpesten is tanító költőnek állít emléket
hasonmás verseskötete kiadásával és a
Pállya Celesztin képzőművészeti pályázat meghirdetésével az önkormányzat.
Miként esett a választás Babits Válogatott versek kötetére?
– Önkormányzatunk nagyra becsüli
azokat az írókat, költőket, művészeket,
akik itt alkottak és pályafutásuk során,
és alkotásaikban megemlékeztek Újpestről is. Babits Mihály egyike ezen
költőknek, íróknak, ezért is adta ki önkormányzatunk egy évvel ezelőtt- újraa Kártyavár című regényét. A verseskötet hasonmás kiadásával a tanár-költő
születésének 125. évfordulója előtt hajtunk fejet, a kötet igazi csemege az irodalmat szeretőknek és a könyvgyűjtőknek egyaránt. Az újpesti képzőművészeket pedig arra ösztönöztük pályázatunkkal, hogy a maguk sajátos eszközeivel
állítsanak emléket Babits Mihálynak. A
városnak fontos Babits Mihály. A történelem során pedig sok olyan esetet ismerünk, amikor a mecénás ösztönzésére
remekművek születtek…
– Imént a civileket említette. A városnapok rendezvénysorozata is civil kezdeményezésként indult…
– Valóban, a városvédők hívták fel az
akkori városvezetés figyelmét arra, hogy
Újpest emlékezzen meg ezen évforduló
apropóján Újpest alapítójáról. A megemlékezés résztvevői tizenhét évvel ezelőtt
lerótták kegyeletüket a Károlyi család
Fóton lévő sírhelyénél, majd egy sportesemény zárta az emléknapot. Újpest Önkormányzata ezt követően azt tette ami
minden önkormányzat nemes feladata:
erkölcsi és anyagi segítséget nyújtva felkarolta és kibővítette, ezáltal útjára indította a városnapokat, amely sorrendben
már a tizenhatodik és amelyet már nagyon sokan sajátjuknak éreznek. A civilek
évről-évre színesítik rendezvényünket,
idén is várjuk a nábrádi vendégeinket, és
a horvát kisebbségi önkormányzat is kiállító lesz. Ajánlom a programokat minden
újpesti szíves figyelmébe és várunk mindenkit szeretettel. Bízom abban, kellemes
nyárvégi időre számíthatunk.
– B.K
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„Áldásdús működésért, tüneményszerü magatartásért...”

Díszpolgárok, Újpestért
Újpest 168 éves története során elismeréssel adózott azoknak, akik segítették a település
fejlődését, a kitűzött célok elérését. A legrangosabb elismerés a múltban és a jelenben
egyaránt – immár három évszázadot is átölelve az időben- a díszpolgárság. Újpest
nagyközség először 1887-ben válaszott díszpolgárt, azaz már az első alkalommal hármat is,
miként az oklevelek szövegéből is kitűnik, hogy „hálájának adóját” lerója. A második
világháború előtt, 1939-ben szakadt meg 54 évnyi időtartamra a cím adományozása. 1993
óta, már Újpest Önkormányzata a díj alapítója és adományozója.

A

díszpolgárság 1887-1939-ig tartó adományozásának időszakában nem egy olyan díjazott is
került a kiválasztottak közé, aki nem helyi lakosként, hanem valamilyen, a nagyközség
életét előbbre vivő és csak a „felsőbb körökből” megadható segítséget jelentett, nyújtott, akár évek hosszú
során át. A díszpolgári címet a régmúltban sem adományozta minden esztendőben a képviselőtestület, s idővel a jelölést a képviselőtestület tagjai, más tisztségviselők és melléjük álló, a jelölés szándékát megtámogató „társaik” tették. 1887-től 1939-ig tizenheten kerültek a díjazottak közé. Összeállításunkban most a régmúltban tallózunk: Újpest nagyközség 1887-ben választott első alkalommal – három – díszpolgárt. Erre
dr.Ugró Gyula, Újpest polgármestere által írt monográfiájában találunk utalásokat. Ugró Újpest nevét rövid uval jegyezte, így, Ujpestként idézzük mi is, amikor a
könyvében írtakra – az akkori helyesírást követve – hagyatkozunk. Dr. Ugró Gyula könyve az 1831-1930-ig
terjedő időszakot öleli fel, így csak egyetlen díszpolgár,
Pállya Celesztin „szorul” ki az oldalakról.
„Az 1887-ik évben három díszpolgárt választ a község képviselő-testülete és pedig az első diszpolgár Tóth
József Pest megyei tanfelügyelő lett, aki 1887. február
hó 10.-én töltötte be Pest megyei tanfelügyelőségének
10 éves működését, mely alkalomból üdvös működése
iránti elismerésének és hálájának adóját Ujpest képviselőtestülete azzal rótta le, hogy őt a község díszpolgárává egyhangúlag megválasztotta.
A másik két díszpolgár Bellágh Imre megyei főügyész és Kemény Gusztáv járási főszolgabiró lett, akik
Ujpest község fejlesztése és felvirágoztatása érdekében hosszú évek során oly érdemeket szereztek, hogy
Ujpest községe a hálátlanság látszatának elkerülése
érdekében és kedves kötelességének ösmerte azt,
hogy legmélyebb háláját és elösmerését jegyzőkönyvbe iktatta és ez alkalommal Bellágh Imre főügyészt és
Kemény Gusztáv főszolgabirót a község díszpolgárává
választotta” – tudjuk meg díj indokolását.
1889-ben Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója
volt a téma, aki elveszítette volna egy törvénycikk értelmében magyar állampolgárságát, ha az Amerikában
tartózkodó politikusnak az anyaország nem nyújt segítséget. Ismét dr. Ugró Gyula könyvévből idézünk:
10 évi visszatérési vagy jelentkezési kötelességének
Kossuth Lajos megingathatatlan elvi álláspontjával
fogva teljes joggal nem tett eleget. Ezen képtelen állapot bekövetkezését azonban az egész ország igyekezett meghiúsítani az által, hogy Kossuth Lajost, ugy-

szolván az összes magyar városok díszpolgárukká választották, s ez alapon Kossuth Lajos magyar állam
polgársága továbbra is megmentetett a hazának.
Ujpest volt az első, amely hódolattal fordul a hazaszeretet apostolához akkor, amidőn a képviselőtestület
1889. évi augusztusi hó 26-án tartott rendkívüli ülésen
tárgyalás alá vette azon inditványt, hogy a haza határán kívül élő, de a honnak legnagyobb polgára Kossuth
Lajos a nagy község diszpolgárává választassék. Ezt
kivánja nemcsak a határtalan hódoló tisztelet és nagyrabecsülés hanem kivánja és óhajtja a 18 000 lélekből
álló 1200 választót meghaladó polgárság, amely óhajának többszörösen, de különösen Lajos napjának ünneplése alkalmával, minden rang és politikai pártkülönbség nélkül kifejezést adott. Újpest nagyközség az
első volt, mely Kossuth Lajost diszpolgárává választotta, ezzel kettős kötelezettségének felelt meg – idézzük
tovább a testület jegyzőkönyvét: „…mert Kossuth Lajos
minden igaz magyar lélek legmélyebb háláját érdemlő
nemzetmentő apostoli működésén kívül a magyar ipar
felvirágoztatása érdekében is olyan szolgálatokat tett
a hazának, mint aminőt rajta kívül senki sem.”
1900 augusztusában adták át a városháza épületét, a
képviselőtestület is átköltözött a korábbi József –, és
Attila utcák találkozásánál lévő régi községházából. A
tekintélyes épület már sejtetni engedte a jövőt, hogy a
település előbb-utóbb elnyeri a városi rangot. Az első
képviselőtestületi ülésen a díszteremben díszpolgárt is
választottak. Olvassuk együtt a dr. Ugró Gyula által lejegyzetteket: „Újpest újonnan épített községházába a
hivatalok a régi községházából 1900 év október hóban
költöztek át és az uj közgyűlési teremben tartott legelső ülésen november hó 5-ik napján Illek Vince esperes
plébános községi képviselő inditványára a képviselőtestület Benitzky Ferenc főispánt 10 évi vármegyei főispáni működésének megörökítésére és érdemeinek
elismeréséül közigazgatási tanfolyam hallgatók segélyezése céljából alapitványt létesitett, valamint a község a főispánt diszpolgárává választotta. Az erről szóló diszpolgári oklevelet a főispán ténykedésének 10
éves évfordulója alkalmából ünnepélyesen át is adták.
1901-ben, egy év elteltével ismét talál a képviselőtestület alkalmas jelöltet- ez alkalommal kettőt is a
díszpolgári címre: „…Ujpesten a királyi járásbiróság
1900. január 1-jén felállítatott, mely a község sok
éven át hangoztatott óhajára felállittatott és ezzel
azon visszás állapot, hogy a község lakosságának peres ügyei részint Budapesten, részint Vácott látattak
el – megszünt. Hogy a kir. járásbiróság általános
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Kemény Gusztáv – Váci járási főszolgabíró;
Tóth József – Pest megyei tanfelügyelő;
Bellágh Imre – Pest megye főügyésze
Kossuth Lajos – Magyarország kormányzója
Beniczky Ferenc – Pest megye főispánja
Wlassics Gyula – Vallás- és közoktatási
miniszter; Plósz Sándor –
Igazságügyminiszter
Wolfner Lajos – gyáros
Fazekas Ágoston – Pest megyei alispán;
Ivánka Pál – Váci járási főszolgabíró
Wolfner Tivadar – gyáros
Kis Sándor – ügyvéd, országgyűlési
képviselő; Varázséji Béla – apátplébános; Kollár Miklós – gyáros
Vass József – Népjóléti- és munkaügyi miniszter
Preszly Elemér – Pest megye főispánja
Pállya Celesztin – képzőművész
Dr. Gyökössy Endre – lelkész, pszichológus; Neogrády László – történész, muzeológus
Blázy Lajos – evangélikus lelkész;
Szusza Ferenc – labdarúgó, szakedző;
Dr. Újszászi László – kórházigazgató főorvos
Dr. Kendelényi Ernő – egyetemi docens,
főorvos; Dr. Miletics Iván – főorvos
Dr. Gerber Alajos – fogorvos, hitoktató;
Dr. Sipos Lajos – irodalomtörténész,
irodalomkutató, egyetemi docens;
Dr. Somos András – ügyvéd
Joel Alon – nagykövet
Bene Ferenc – labdarugó, szakedző
Dr. Kapolyi László – akadémikus

örömre és közmegelégedésre itt létesült, az tisztán és
egyedül dr. Plósz Sándor igazságügyminiszter jóakaratának tulajdonitható, aki ezen intézkedéséért méltán megérdemli a község háláját és köszönetét. Ennek kellő formában való kifejezése a képviselőtestület feladata és kötelessége. Javasolja mikép ezen
tényből származó érdemek megörökitése végett a
képviselőtestület őt a község diszpolgárává válassza.
„…Ujpest község rohamos fejlődésével és a lakosság
szaporodásával lépést tart az állami iskolák arányszerü
folytonos szaporitása is – olvassuk a másik díjazott
személyének méltatását. …Sőt ujabban a közoktatásügyi kormányzat öt diszes iskolaépületnek még ez év
folyamán való felállítását is elhatározta. Az a valóban
atyai gondoskodás, amellyel községünk kulturális érdekei az iskolákat fenntartó magas állam részéről előmozdíttatnak, kétségen kívül kell hogy a mai hálánkat
és elismerő köszönetünket teljes mértékben kiváltsa.
Hogy a község iskolai ügye olyan gondos ellátásban részesül, az legelsősorban kétségen kívül nagyméltóságu
Wlasics Gyula vallás és közoktatási miniszteré az érdem, aki községünk iskolaügyének fejlődését mindig
szivén hordozta, azt felkarolta és tett intézkedéseivel
azt előmozdította. Ez okból kedves kötelességet vél teljesiteni akkor, amikor a község hálája és köszönete kifejezéséül inditványozza, hogy a miniszter Ő Excellenciáját válassza meg a képviselőtestület a község diszpolgárává” – történt mindez 1901. március 22-én.”
– B. K.
Folytatás a következő számunkban
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Fák,
virágok,
fény…
Meglátszik Újpest fizimiskáján,
hogy az önkormányzati pályázatot elnyert kertészeti cég munkatársai értik és szeretik a dolgukat.
Az új növényekkel felfrissített
közterületi virágoskertek kivirultak, a füvet rendszeresen nyírják.
Nem egyöntetű viszont a fák kivágásával
és nyesésével kapcsolatos munkájuk fogadtatása. Valóban siralmas látvány egy
megkopasztott fa, vagy fasor, s igencsak
borzolja a kedélyeket. A magyarázatért
megkerestük Lőrincz Mihályt, a Városüzemeltetési Iroda osztályvezetőjét és
Móczár Béla parképítő kertészmérnököt.
– A lehetőségekhez képest rendszeresen
és folyamatosan ellenőriztetjük a fasoraink és fáink állapotát – válaszolt kérdésünkre Lőrincz Mihály. – Sok esetben a
fán kívülről nem lehet megállapítani,
egészséges-e, vagy beteg. Ultrahangos
eszközökkel egyeként meg lehetne vizsgálni őket, iszonyatosan nagy pénzért, hiszen közel százezer fa van Újpesten, részben köz-, részben magánterületen. Marad
a szakértői vizsgálat, amire Újpesten
Móczár Béla kertészmérnök, igazságügyi

szakértőt kértük fel, aki negyvenöt éve
foglalkozik parképítéssel. Ifjításnak nevezi a szaknyelv, amikor egy fát metszéssel drasztikusan „megkopaszítanak”. Ez a
szakmában teljesen elfogadott megújítási
mód. Visszavágják, ha túl magasra nő és
veszélyt jelent a környezetre, vagy elveszi
a fényt a környező lakásoktól. Ez történt a
József Attila utcában is, ahol ezt a drasztikus módszert alkalmazták, és bizony volt,
aki az oxigén, az árnyék, a megsemmisített madárfészkek miatt berzenkedett.
Szembe kell nézni azzal, hogy a jobbítás
ilyen károkkal is jár. Ahol tojásokat találnak a fészekben, megvárjuk, míg kirepülnek a fiókák. A madár – ez sem köztudott
– minden évben új fészket rak a régi, piszokkal, tetűvel teli, elhasznált helyett.
A felnőtt, 20-25 méter magas fának
van bizonyos térigénye. Ha járda men-

Az allergiások
ellensége
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tén, házak mellé ültetik, nem kap elég
fényt, nem alakul ki a szabályos lombkoronája, elkezd hajolni az úttest fölé – ad
szakszerű magyarázatot Móczár Béla. Ez
történt a József Attila utcában is. Azokat
a japán akácokat 30-40 éve ültették, a
szűk utcában a házakhoz túl közel és túl
sűrűn. Így a lombkoronájuk rendkívül
sűrű, teli elszáradt ágakkal, amelyek ráhullanak a járókelőkre, a parkoló autókra. Az ott lakók többsége pedig arról panaszkodott, hogy a terebélyes fák annyira beárnyékolják a lakásukat, hogy nappal is villanyt kell gyújtaniuk. A megoldás vagy a növény cseréje, vagy ifjítása.
A megifjított fák még húsz évvel tovább
fognak élni. Két év múlva már erőteljes
hajtások lesznek láthatók. Ha pedig a fagyökerek a földfelszín fölé nőnek és balesetveszélyesek – például felpúposítják
a járdát –, gyökérmetszést végzünk.
Káposztásmegyer II. szegletében, a
Kiserdő területén a nyári szabadságolások ellenére dr. Trippon Norbert alpolgármester és két helyi önkormányzati
képviselő is kezükbe vették az „események irányítását”: motorosfűrésszel,
fűnyírógéppel áldoztak közvetlen környezetük szépítése érdekében.

A parlagfű a XX. század elején került Magyarországra. Veszélye abban rejlik,
hogy nemcsak betegséget okoz, de az
őshonos növénykultúrákat is kiszorítja –
tájékoztatta az Újpesti Naplót Dlabig
Pálné, a IV.-XV. kerületi ÁNTSZ egészségfejlesztője.
– Szénanáthát okozhat, és a mindennapi életvitelt is negatívan befolyásolja:
hatására csökkenhet a teljesítőképesség,
alvászavar és kimerültség jelentkezhet.
A területek parlagfű-mentesítése
még a virágbimbó kialakulása előtt
szükséges, hiszen csak így lehet megakadályozni, hogy a pollen a levegőbe
kerüljön. Kérdésünkre Zámbó Zsolt, a
Pannon Park Forest Kft. cégvezetője elmondta: Újpest Önkormányzata a saját
kezelésében, fenntartásában lévő területein célzottan végzi a kaszálásokat,
melynek köszönhetően csökkent annak
parlagfű-állománya.

2008.
augusztus
2007.
március25.
2.

– Komoly problémát jelent a parlagfű,
főként a zöldövezeti részeken – kommentálta az eseményeket Horváth Imre. – A
saját kertemben is magam irtom a makacs
gaznövényt, tágabb otthonomban sem
érzem rendhagyónak, ha teszünk ellene.
– A fák – akár a gépek – folyamatos
karbantartást igényelnek – vélte dr. Gergely Zoltán. – Hogy melyeket kell kivágni
és melyek szorulnak kezelésre azt a szakember dönti el, természetes dolog, hogy a
lehetőségünkhöz mérten segítünk ebben.
– HEGEDŰS ESZTER

A parlagfű irtását azonban sokan még
mindig nem veszik komolyan. Sajnos az
elhanyagolt, vagy üres területeken, az
erdők környékén, illetve a családi házas
övezetekben néha még elkeserítő a
helyzet. Mivel a parlagfű elleni védekezés állampolgári feladat, a parlagfüves
területek tulajdonosai komoly pénzbüntetést kaphatnak. A birság visszatartó
erő lehet: a parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosai 100 000 Ft-tól 5 millió
Ft-ig terjedő büntetésre számíthatnak.
Július 1-től kényszerkaszálást végeznek
a szakemberek a parlagfűvel szennyezett területeken, előzetes felszólítás
nélkül. Újpesten a Harmatkert Kft. idén
nyáron már négyszer kényszerült erre a
lépésre. Segítve az önkormányzat és a
szakemberek munkáját, az újpestiek a
231-3100-262-es telefonszámon jelenthetik be, ha parlagfüves területet
észlelnek.
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A hangsúly a minőségen
és a biztonságon

L

egutóbbi lapszámunkban az iskolakezdés kapcsán beszélgettünk
dr. Trippon Norbert alpolgármesterrel az oktatási nevelési intézményekben – többek között a Pécsi Sebestyén Általános Iskolában, Babits Mihály Gimnáziumban, Bródy Imre Oktatási
Központban, Erzsébet utcai Általános Iskolában, Vörösmarty Óvodában – jelenleg is folyamatban lévő felújítási munkálatokról, továbbá a városunkban – Berda
József utcában, Aschner Lipót téren,
Tungsram utcában, Szent László téren –
zajló park és játszótérépítésekről.
– A tanévkezdéssel beköszönt az ősz,
megszaporodnak a borongós napok, megnő

az utak forgalma, így a balesetveszély is.
Milyen szerepe van az Önkormányzatnak a
balesetmentes közlekedés biztosításában?
– A balesetek ellen az Önkormányzat
leginkább az utak minőségének és a közlekedés biztonságának a javításával léphet fel – nyilatkozta lapunknak a témáról
az alpolgármester –, ennek érdekében
forgalomszámlásokat végeztettünk, és
felmértük az utak állapotát. A vizsgálatok
eredményeit értékelve, valamint Budapest Főváros Közlekedési Rendszerfejlesztési tervének figyelembevételével
kidolgoztuk Újpest Közlekedési Rendszerének fejlesztési tervét, melyet a képviselő-testület is jóváhagyott.

Hét éve működik Káposztásmegyeren a Napraforgó Képességfejlesztő Központ, ahol a szakemberek ép és sérült
gyerekeken segítenek. A hét év, mondják, változást hoz.
Így van ez a Napraforgónál is: bővülő szolgáltatások, és
ígéretes álmok szerepelnek a közeljövő tervei között.
– Milyen igény hozta életre annak idején a Napraforgó Képességfejlesztő Központot?
– Óvodapedagógusként és fejlesztő pedagógusként
magam is tapasztaltam, hogy egyre több a „nem szokványos” kisgyerek, ahogy sokan beszélnek a problémáról – meséli Varanka Zoltánné, a Központ vezetője.
– Sokkal körültekintőbben, megfontoltabban kell velük foglalkozni, mint társaikkal. Az óvodák viszont, mivel kevés kapacitással bírnak, nehezen tudják ezt
megoldani. Erős késztetést éreztem, hogy az egyéni
fejlesztést, a személyre szóló terápiát biztosítani tudjam a részképesség-zavarokkal élő gyerekeknek.
– Miben nyújtanak mást, vagy többet, mint az óvodai szakemberek?
– Sokkal hatékonyabb a módszer, biztosabb a terápia, ha egyszerre csak egy gyerekkel dolgozunk. Módszereinkkel és a tünetek megvizsgálásával nemcsak a
megoldást, de a kiváltó okot is megkeressük. A legkülönbözőbb problémákkal keresnek fel bennünket a
szülők: mozgáskoordinációs zavarokkal, diszlexiagyanúval, megkésett beszédfejlődéssel, vagy lelki
problémával. A szűrés és a terápia játékos formában

Közélet

– A közlekedésbiztonság javítására az
Önkormányzatnak milyen eszközei vannak?
– Többek között balesetveszélyes
csomópontok jelzőlámpás szabályozása, körforgalmú csomópontok kiépítése, egyes útszakaszok egyirányúsítása,
területi forgalomcsillapítás, teherforgalom szabályozás.
Ezek a közlekedésbiztonsági fejlesztések jelenleg is zajlanak Újpesten, és
mind – mind hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy biztonságosabbak legyenek útjaink. A Tél utcában két sebességmérő
kijelző telepítése már megtörtént. Hamarosan elkészül a Pozsonyi úti töltőállomásnál található gyalogos átkelőhely jelzőlámpás szabályozása. Jelenleg a kivitelezés tervezési és engedélyeztetési fázisában tart az ErdősorSporttelep utcai körforgalom, a
Farkaserdő-Óceánárok utcai körforgalom, a Homoktövis utca – Külső Szilágyi
úti körforgalom, valamint a Pozsonyi
úti és a Berlini úti sebességmérő telepítése. A Fóti úttól északra lévő terület
TEMPO 30 korlátozott sebességű övezet
kijelölése szintén folyamatban van. Újpest Önkormányzata számolt továbbá a
forgalom előtt hamarosan megnyíló
Megyeri híd átadásából adódó forgalmi
terheléssel, változásokkal, ezért hoszszú távon is lefektetésre kerültek a forgalomszabályozás várható keretei, melyek végrehajtása ütemezetten történik. Az útfelújításokra szintén folyamatosan kerül majd sor, az időjárási viszonyokra tekintettel, a közút jellegét,

Akik a Napba néznek

történik, és megfigyeljük a legapróbb mozzanatokat,
hiszen ezek is a megoldáshoz vezethetnek.
– Milyen változások történtek a hét év alatt?
– Kibővült a csapatunk, most tíz lelkes szakemberrel
működünk: például logopédus, pszichológus, kineziológus, homeopata orvos is dolgozik nálunk. A közeljövőben egy pályaválasztási tanácsadó is csatlakozik
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leterheltségét, annak állapotát figyelembe véve.
– Milyen út-, és járda felújítások fejeződtek be az idén, és még mire számíthatunk?
– A kátyúzások, útjavítások az igényeknek megfelelően folyamatosan
zajlanak. A Szent Imre utca felújítási
munkálatai befejeződtek, és a Váci út is
megnyílt az autósok előtt. Még az idén
új burkolatot kap a Deák Ferenc utcaAttila utca Templom utca közötti szakasza –, valamint a Szabadkai utca is. A
Városkapu metróállomás kevesebb figyelmet kap, mint a városközponti terület, pedig itt is jelentős a forgalomnövekedés: járdaépítéssel segítjük a
gyalogosok napi közlekedését. A Sporttelep utcában ez a folyamat már befejeződött, a Szabolcska Mihály utca
Juliánus barát utca-Béke tér közötti
szakaszán jelenleg is folyik; az ütemtervünkben szerepel még a Temesvári
utca, valamint a Szérűskert utca is.
Igyekszünk erőteljes sebességre kapcsolni a munkálatokkal, míg az időjárás
ilyen kegyes hozzánk.
– H. P.

hozzánk, aki gyerekeknek és karrierjükben megakadt
felnőtteknek is segíteni fog. Tavaly beindult a mediációs programunk, amely az elvált szülők közti konfliktusokat próbálja megoldani, elsősorban a gyerek lelkiállapotát figyelembe véve.
– A Képességfejlesztő Központnak komoly tervei is
vannak. Mit tudhatunk meg ezekről?
– Jelenlegi helyszínünket is bővíteni szeretnénk.
Szeretnénk művészetterápiát is bevezetni a foglalkozások közé. Örülnénk, ha szorosabbá, együttműködőbbé válna a kapcsolat köztünk és az óvodák, iskolák
között, hiszen közös a célunk. Folytatjuk a szülőklubot,
ahol izgalmas előadásaink, beszélgetéseink lesznek
ebben a tanévben is, csak néhány név ízelítőül: Bíró
Zsolt a spirituális gyermeknevelésről tart előadást,
meghívtuk a népszerű újságírót, Schäffer Erzsébetet,
Molnár V. József „néplélek-kutatót” is, az időpontokat
hamarosan megtalálják a www.napraforgoalapitvany.hu internetes oldalunkon. Jómagam hamarosan
elvégzem a gyógypedagógiai főiskolát, utána több
időm lesz a Központ és az Alapítvány menedzselésére.
Bár gyakran kapunk segítséget magánszemélyektől és
cégektől, pályázatokon indulunk, a működéshez szükséges fedezetet nekünk kell megteremtenünk. Kollégáimnak és nekem is szívügyünk a Napraforgó; a gyerekek és a szülők pedig érzik ezt, és ezért is szívesen
járnak hozzánk.
– P. K.
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Iskolakezdés – gyerekszemmel
Kevés családi eseményt övez annyi ambivalens érzés, mint az iskolai tanulmányok elkezdését,
hiszen új életrenddel, új kihívásokkal találkozik gyerek és szülő egyaránt. A pszichológia
szerint ilyenkor megváltozik a gyerekek gondolkodásmódja: csökken a fantázia szerepe, és a
logikai előtérbe kerül. Bár ezek feltételezik a tanulási képességek fejlődését és folyamatos
kialakulását is, az úgynevezett iskolaérett gyereket is megviseli az új „feladatkör”.
– Már óvodás korban is felismerhető, hogy milyen nehézségekkel találkozhat a gyerek iskolás korában mondja dr. Csák Annamária gyermekpszichológus, az
Újpesti Nevelési Tanácsadó vezetője. – A túlzott megfeleléskényszer, a kudarckerülő magatartás, a szorongás az iskoláskorba is begyűrűzik. Az új helyzet felerősítheti ezeket a problémákat, hiszen óvodásként a
felszabadultság, iskolásként pedig a szabályok betartása lesz a főszereplő.
– Mi a leggyakoribb oka annak, ha a kisgyerek szorongva, nehezen illeszkedik be az új közösségbe?
– Az ilyen kisgyereknek gyakran az édesanyja, vagy
édesapja is szorong… Gyakorta a szülők munkahelyi
problémája, mindennapos gondja, vagy házassági válsága nyomja rá bélyegét a gyerek lelkiállapotára. A gyerek ugyanis - szigorúan jó értelemben - önző, és általában minden családi problémánál önmagát hibáztatja.
– Mi a helyes szülői hozzáállás ebben az esetben?
– Megfelelő, elfogadó magatartás, és pozitív értékelés. Fontos, hogy a szülő hogyan reagál a gyerek negatív élményeire – megszidja, vagy inkább biztatja és
elmagyarázza a kudarc okát. Sok gyerek agresszívvá vá-

lik ilyen helyzetben, mások viszont – és ez még roszszabb – belül próbálják a kudarcot feldolgozni. Az arany
középút a helyes: átsegíteni őket a nehezebb pillanatokon, erősítve önbecsülésüket, és a bizalmukat.
– Mit tud tenni a szülő, ha a gyerek túlzottan fél az
első iskolai napoktól?
– Érdemes még nyáron megtekinteni az iskola épületét, esetleg néhány pedagógussal is megismerkedni.
Együtt átlapozni a könyveket, becsomagolni őket, és
egy kicsit felkelteni a gyerek érdeklődését a tantárgyak
iránt. Mesélhet a szülő saját iskoláiról, élményeiről is.
– A különórák sok fejtörést okoznak a szülőknek, akár
már az első iskolai években is.
– Ezeket csak akkor tartom helyesnek, ha nem válnak megterhelővé. Kellenek azok a percek is, amikor a
gyerek úgymond „semmit sem csinál”, legalábbis látszólag. Ezek a csöndben eltöltött, belső feldolgozásokat feltételező időszakok rendkívüli szerepet játszanak a gyerek fejődésében. Elegendő, felszabadult
mozgást kell biztosítanunk gyermekünknek. Ne oszszuk be minden percét, óráját, az első osztály elsősorban a játékos tanulásról szóljon.

– Kezdetben sok kisiskolás megakad a tanulásban.
Mi ilyenkor a teendő? Hogy segítsünk nekik?
– Beszélgetéssel. Beszélgessenek a kudarcokról, a
rossz jegyekről, a nehéz tantárgyakról is. Tanuljanak
együtt a gyerekkel, nemcsak elméleti, hanem, ha lehet, gyakorlati példák bemutatásával is. Nézzék meg
az aktuális színdarabokat, beszélgessenek róla, hallgassák meg együtt azokat a zeneműveket, amikről
énekórán szó esik. Egy pici játékosság sosem árt.
– Térjünk még vissza a szorongáshoz. Milyen esetben
érdemes szakemberhez fordulni?
– Komolyan kell venni, ha a gyerek gyakran beteg,
hasfájásra, vagy fejfájásra panaszkodik. Ne feltételezzünk mindig szimulálást - bár annak is a szorongás, és
persze a figyelemfelkeltés lehet az oka. Jellemző tünet a
hosszú ideig fennálló tenyérizzadás, az étkezési probléma, az alvászavar, vagy a körömrágás, amik miatt érdemes már szakemberhez kell fordulni. Az Újpesti Nevelési
Tanácsadóban ebben segítünk. Csak a székhelyünk változott, jelenleg a Szigeti József Utcai Általános Iskolában
dolgozunk. Kérdés, segítségkérés esetén a 3-699-587es telefonszámon lehet hozzánk bejelentkezni. – P. K.

S

zeptembertől – magánvállalkozásban, térítéses – új intézmény nyílik Újpesten, amely úgy
tűnik, sok – a fenti gondokkal küzdő – szülőnek és családnak segítségére lehet. Adamik
Melinda, a Bóbita Családi Napközi vezetője elmondta: – Diplomám megszerzése óta főállásban pedagógusként dolgozom, sok tapasztalatot szereztem a
gyermekekről való gondoskodás területén. Munkám
során szembesültem a gyermek-elhelyezési gondokkal, amelyek országszerte ismertek és a helyi igények
felmérése is ezt támasztotta alá. A szülők megfogalmazták, hogy szükség volna olyan helyekre, ahol a
gyermekek egészen kis létszámú, a valóságos családi
életet mintázó környezetben nevelkedhetnek, játszhatnak és fejlődhetnek. Ennek hatására döntöttem
úgy, hogy megpróbálok létrehozni egy városi zajtól
mentes, csendes, nyugodt helyen fekvő családi napközit, itt Újpesten a Gárdonyi Géza utcában. A napköziben gyermekek életkorának megfelelő berendezés,
játékkészlet, kerti játszótér, szerető, biztonságot
nyújtó, családias légkör biztosítja fejlődésüket.

Segítség a szülőknek
– Családi napközi nyílik
Sok szülőnek gondot okoz, ha gyermekét nem veszik fel a bölcsődébe, vagy éppen nem talál
olyan óvodát, amely az elképzeléseihez, napi tevékenységeihez igazodik. Gyakori, hogy az
édesanya már visszamenne dolgozni, de nem tud, mert nem tudja elhelyezni kisgyermekét
sem a nagyszülőknél, sem pedagógiai intézményekben.
A vonatkozó törvény szerint 20 hetes kortól 14 éves
korig lehet igénybe venni a családi napközi szolgáltatást, a Bóbita napközi is természetesen ezen korosztályt fogadja, ám az igényfelmérésből adódóan leginkább a 1,5-6 év körüli kicsikre specializálódtak. Kiderült, nem csupán Újpestről, messzebbről, még Dunakesziről is jelentkeztek gyermekek a napközibe.
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Kérdésünkre az intézményvezető elmondta, hogy
azokkal a gyermekekkel is tudnak foglalkozni, akiknek
valamilyen területen képességfejlesztésre van szükségük, a játékokat is a gyerekek fejlődését szem előtt
tartva válogatták össze. Lehetőséget teremtenek az
angol nyelv játékos megismerésére, sok-sok hangszeres, zenés és mozgásos tevékenységre.
– T. K.
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Testületi hírek

Nyári maraton II.
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi ülését augusztus 12-én tartotta.
Az előterjesztések megtárgyalása előtt Dr. Derce Tamás polgármester megemlékezett a közelmúltban elhunyt Merczel Andrásról, az Újpestért Egyesület egykori képviselőjéről, aki sikeres
zenészként országszerte ismert volt, és az egykori Újpesti Közösségi Televíziót vezette. A képviselők egyperces néma felállással emlékeztek Merczel Andrásra. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság egyik tagja, Dr. Koffler Sándor lemondott bizottsági tagságáról, helyette Juhász Róbertet delegálták. A jelölést a képviselők egyhangúlag elfogadták, majd Juhász Róbert letette esküjét. A napirendi pontok tárgyalása előtt Derce Tamás köszönetet mondott a nyugdíjba vonuló Boruzs Gyulánénak, aki 25 évig dolgozott a polgármesteri hivatal képviselőirodájában – s
többek között – a testületi ülések jegyzőkönyvvezetőjeként ismerték a képviselők.

D

r. Trippon Norbert alpolgármester javaslatot
nyújtott be a 2008. évi költségvetésről szóló
rendelet módosítására. Technikai változtatásra
volt szükség, mivel a Főtér programban nem lehet annyi uniós támogatást igényelni a közművek építésére, amennyit korábban terveztek, ezért az erre szánt
keretet 50 M Ft-tal meg kell emelni. A képviselők elfogadták a javaslatot. Ezután közbeszerzési eljárás nyerteseiről döntött a testület. A képviselő-testület korábban
közösségi nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a Polgármesteri Hivatal részére „Nyomtatvány, papír, író- és irodaszer beszerzése” tárgyában. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy nyertesként az I-COM Iroda-kommunikáció
Kft-t hozza ki, a következő legkedvezőbb ajánlatot pedig
az ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Zrt. adta. Döntés született 4 darab gyephézagos parkoló építésére kiírt közbeszerzési
eljárás lezárásáról is. A bírálati szempont szerint a Sétakert Kertépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t hirdették ki nyertesnek, másodikként a Zöld Nívó Kft-t jelölték
meg. A határozati javaslatokat a testület elfogadta.
A negyedik napirendi pontban az önkormányzat
2008. évi közbeszerzési tervének módosítását tárgyalták. Újpest Önkormányzata a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat jelentős segítségével a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázaton bruttó 4 866 120 Ft támogatást nyert, melyből a
Duna-part újpesti szakaszát, és a Farkaserdőt kívánja
megtisztítani, illetve hulladéktárolókat felújítani és kihelyezni. Mivel a feladatokra az önkormányzat koráb-

ban már kötött szerződést, közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A közbeszerzési terv módosítását, illetve az eljárás megindítását a testület elfogadta.
Dr. Trippon Norbert alpolgármester javaslatot nyújtott be a képviselő-testület elé három új, EU-szabvány
szerinti játszótér építésével kapcsolatban, melyek a
Gyermekek Átmeneti Otthonának udvarán, a Gyermekjóléti Központ előtti zárt kertben, és a Kis Szent Teréz Ifjúsági Háznál épülnének. A képviselők 24 igennel elfogadták a javaslatot.
23 igen szavazattal elfogadták Belán Beatrix alpolgármester rendeleti javaslatát is, mely az Erkel Gyula
Újpesti Zeneiskola és a Pécsi Sebestyén Általános és
Zenetagozatos Iskola térítési díjainak emeléséről szólt.
Erre a csökkenő normatív állami hozzájárulás és a működési költségek miatt van szükség.
A testület 26 igennel elfogadta Nagy István alpolgármester javaslatát a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Belán Beatrix alpolgármester Újpest Sportkoncepciójáról nyújtott be előterjesztést, amely szabályozza a
legfontosabb tennivalókat, meghatározza a feladatok
kereteit, és tájékoztatást ad a sportágazat résztvevőinek. Pajor Tibor (Jobbik Mo.) képviselő felhívta a testület figyelmét, hogy a mellékletben nem szerepel a
Blaha Lujza utcai focipálya az önkormányzati létesítmények között. Dr. Trippon Norbert elmondta, hogy a terület jelenleg rendezés alatt áll. Dr. Derce Tamás polgár-
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Testületi
mester hozzáfűzte: a fővárossal kötött 1993-as megállapodás szerint Káposztásmegyer ingatlaneladásaiból
származó bevételeit az infrastruktúra fejlesztésére kell
fordítani. Az előterjesztést a testület elfogadta.
Elfogadta a testület – 25 igen szavazattal – azt az előterjesztést, mely szerint augusztus 31-től a Vörösmarty
Óvoda az Ambrus Óvoda tagintézményeként fog működni. Módosították az Ambrus Óvoda alapító okiratát is.
24 igen szavazattal engedélyezte a testület, hogy a
NET Tanárok Egyesülete szeptember 1-től a Langlet
Valdemár utca 3-5. szám alatti címet bejegyeztesse.
Belán Beatrix alpolgármester előterjesztésében 25
igen szavazattal döntött a testület az önkormányzati
nevelési és oktatási intézményeinek engedélyezett létszámáról. Jóváhagyták az Óceán Óvodában plusz egy
csoport megindítását, valamint döntöttek arról is, hogy
a kerületi gyermekvédelmi felelősök a jövőben a Karinthy Frigyes ÁMK-ban dolgoznak tovább.
Ezután Nagy István alpolgármester javaslatait tárgyalta a testület. Az alpolgármester javaslatot nyújtott
be az „Őszi fény” Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatára, szakmai programjára és házirendjére, valamint a Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítására. A javaslatokat egyhangúlag
elfogadták a képviselők.
Dr. Derce Tamás polgármester előterjesztésében az
Állami Számvevőszék vizsgálati jelentését tárgyalta a
testület. A Számvevőszék kezdeményezte, hogy a
képviselő-testület fegyelmi eljárást indítson a Jegyző
ellen a felmerült hiányosságok miatt. A Polgármester
javaslata szerint ezek nem súlyosak, illetve sok közülük már kijavításra került, ezért nem javasolja a fegyelmi eljárás megindítását. A frakciószünetben a
képviselők megtekintették az önkormányzat válaszát,
majd 19 igen szavazattal elfogadták az előterjesztést.
Az egyebek napirendi pontban Wintermantel Zsolt
(Fidesz-MPSZ) képviselő arra kérte a testületet, hogy
támogassák abban, hogy mint a fővárosi közgyűlés tagja, határozati javaslatot nyújtson be a Fővárosi Önkormányzatnak a Károlyi Kórház és szakrendelői helyzetének megoldására vonatkozóan. Dr. Hollósi Antal (FideszMPSZ) képviselő elmondta, hogy a Károlyi Kórház adóssága körülbelül 700 M Ft-ra tehető. Dr. Kató Balázs, az
Újpestért Egyesület képviselője támogatásáról biztosította az előterjesztést. Pajor Tibor szintén egyetértett a
javaslattal, de szerinte a három fővárosi képviselőnek
közösen kell ezt a határozatot benyújtania. Dr. Trippon
Norbert alpolgármester úgy vélte, ebben a kérdésben
eddig is egyetértett a testület. A számos frakciószüneti
tárgyalás után a képviselők a következőt fogalmazták
meg: egyetértenek a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának májusi határozatával, mely az újpesti járóbeteg szakellátást érintette. Megerősítik az újpesti testület júliusi határozatát a szakrendelők összeköltözéséről, felújításáról. Felszólítják a három fővárosi képviselőt, hogy csak akkor szavazhatják meg a Fővárosi
Közgyűlés 2009. évi költségvetését, ha az tartalmazza a
szakrendelők koncepciójának végrehajtásához szükséges teljes pénzügyi fedezetet. Kiállnak tovább a Károlyi
Sándor Kórház mellett, és felkérik a XV. kerületi képviselő-testületet, hogy az ügy mellé álljanak.
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját, s döntött az Újpest díszpolgára
cím és az Újpestért díj odaítéléséről.
– P. K.
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Farkas Béla prímás

Farkas Béla zenekara

Farkas Béla „Patyi” (1953.)

Milyen volt a gyermekkorod?
– 1953-ban, a mai világgal össze sem hasonlítható
korban születem. Muzsikus családba, ahol mindenki, a
közeli és távoli rokonok is zenészek. Saját kultúránk
volt, a muzsikusok élete és értékrendje szerint. Sárközi Adi bácsi jóvoltából előbb ismertem a kottát, mint
iskolába jártam volna. Hegedülni édesapám és anyai
nagybátyám tanított. Apám, abban az időben a Dózsa
étteremben muzsikált. Hat évesen minden nap, mint
tanulóprímás mentem vele az este félhatos kezdésre.
Édesanyám meg jött értem nyolcra. Délelőtt suli, délután meg egymásnak mutogattunk a hegedűn különböző dolgokat, mindenki azt, amit előtte lévő nap lesett el az idősebbektől. Kétszer eljátszottuk hallás
után és a nóta már a miénk volt. Mindenki tehetsége
szerint beépítette magának. Egymástól tanultunk, kiültünk gyerekek a lépcsőházba vagy az udvarra, attól
függően esett-e az eső vagy sem. Addig, amíg le nem
szólt az egyikünk anyja: Gyerecskék vacsora! Mindenki szó nélkül futott haza, nem volt ellenvetés!
Kategóriavizsga, működési engedély után hová kerültél?
– Rengeteg helyen megfordultam, mint kisegítő és
élveztem, mert minél több bandával tudtam együtt
dolgozni, annál nagyobb lett a tapasztalatom. Mindenhol felszedtem vagy lecsórtam valamit, nótákat,
egy újabb újrendet, vonózást ilyenek. Újpesten saját
bandámmal én nyitottam meg az Arany Kakas vendéglőt, ha jól emlékszem hetvenegyben. Egy muzsikushoz
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hozzánőttek a saját vendégei. Az én cigányom az én
prímásom, a szakma minden szintjén megvolt. Bejártak maszekok, munkások a munka végén és övék volt a
világ! Bejött a postás, letette a hatalmas táskáját és
beállt a zenekar elé fütyülni. Akácos út… Megtehette,
volt mindenkinek pénze a saját igénye szerinti kikapcsolódásra. Újpesten megvolt minden helynek a maga
cigánya. Az Ottotóban az apósom, például olyan vendégkörrel rendelkezett és úgy szerették, hogy annyit
keresett amennyit akart. És milyen jó konyhák voltak!
A melós megtehette, hogy heti egy alkalommal meghívja a családját vacsorára, ahol a prímással elhúzatta
az asszony nótáját. Körülbelül egy évig maradtam a
Kakasban, aztán az elkövetkező tíz-húsz évben Budapest összes szállodáját végigmuzsikáltam. Más a szálloda és más a vendéglő, azaz más a stílus, más a kategória. Nekem a szálloda feküdt jobban.
A Te nevedhez melyik üzlet kapcsolódott?
– A füredi Annabella, közel tizenöt évig ott voltam prímás. Visszajáró németek, hollandok családosan két-három hétre jöttek pihenni. A jattból éltünk. A kedves vendég kért egy számot, a következő nap már nem kellett
kérnie, én kezdtem el neki. A cigány muzsikus ott kezdődik, hogy amikor a következő szezonban visszajött és
először belépett az étterembe, szintén játszottam neki a
saját számát! Megdöbbentek és többen elpityeredtek,
nem kötelességből kaptuk a borravalót, hanem szeretetből. A memóriánk olyan volt, mint egy lexikon, ami archoz csatolja a megfelelő számot, slágert. Újpesten is
ilyen, sőt erősebb viszonyok voltak a zenészek és a

törzsvendégek között. Kölcsönös tiszteletben működtünk. Rengetegen jártunk be Pestre dolgozni, ahonnan
éjjel jöttünk haza Újpestre. A villamos addig nem indult,
míg például a Rigó Gyuszi oda nem ért. Nem mi kértük a
vezetőt, hogy várjon még. Ő döntött így! Ilyen kapcsolatunk volt az élet minden szintjén a magyarsággal.
Ma hol dolgozol?
– A 100 Tagú Cigányzenekar II. hegedűszólamában
foglalok helyet. Rendkívül büszke vagyok rá, mert nagyon jó csapatban, a cigányzene utolsó menedékeként
tevékenykedik ez az együttes. Több mélypont után,
rendeződött a működésünk, a fejlődésünk és a sikereink is folyamatosak. A világon mindenhol, mint egy
magyar kuriózumot tartanak minket számon. Nagyon
helyesen a sokszínű magyar kultúra részeként értelmezik a zenénket. Itthon meg állandóan temetik ezt a
műfajt, ami az életünk. Egy művésztől, ha elveszik a
lehetőséget, amiért egész életében tanult, akkor nem
létezik többé. Ma már egy kezemen meg tudom számolni, hány vendéglőbe van élőzene Pesten. Könnyű
arról leszoktatni a közönséget, ami nincs. Közel negyven évig voltam prímás, minden tudásomat, tehetségemet ennek szolgálatába állítottam. Többségünk
munkanélküli és javasolják nekünk a biztonsági őr
tanfolyamot. És a nagytöbbség el is megy, mert dolgozni akar, de ez a zene megszűnik, kihal. Több évszázadon keresztül alkalmazkodtunk mindenféle zenei
áramlathoz, példásan együtt élve a többséggel! Szóval
jöhetünk még divatba, de már nem lesz aki elhúzza.
– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

A 100 Tagú Cigányzenekar
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mikor már minden hétvégén jöttek az árusok, az újpesti önkormányzat vezetői úgy határoztak,
hogy egységesítik az elárusítóhelyeket, kialakultak a pavilonok. Az
ötvenkét pavilon mindegyikét 2000-ben
az önkormányzat építette fel, az árusok
pedig megvásárolták azokat, ám a pavilonok alatti, azokhoz tartozó földterület
a kerület tulajdonában maradt.
Mint az köztudomású, a pavilonok
bérlői lassanként az évek során elmaradoztak, sokan kiöregedtek, lebetegedtek, nem érte meg nekik, ezért döntéshelyzetbe kerültek: vagy elviszik a pavilont – ami egy szélső pavilon esetén
még könnyebb, de amikor a két oldalán
másik pavilonok vannak, azok oldalát is
rendbe kellett hozni, hogy a zárt helyiséget biztosítsák továbbra is – vagy kivásárolja őket az önkormányzat.
Mint azt Balogh Angéla megbízott piacfelügyelő kérdésünkre elmondta, a kivásárlás összege pavilononként 150 ezer
forint volt, s mint azt a szerződések vonatkozó pontja is rögzíti, évente 14,5
százalékkal amortizálódnak a pavilonok.
Az önkormányzat mégis megtette azt a
gesztust, értékelendő a piacozók munkáját, hogy ez év májusáig fizetett.
A pavilonok kivásárlása és az Újpest
Főtér program szoros összefüggésben
van. Ám a Főtér program sem egyik
napról a másikra indul el, így számítani lehetett a mostani helyzetre. 2005.

II.
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Idén még maradnak a pavilonok
Amikor az Újpesti Piacon felépült a Virágcsarnok, a körülötte levő területet kiadták vásározóknak, akik alkalmi standokról – úgynevezett puskákról – árultak. Ezek fölé mindenki más-más nejlont, textilt rakott,
mintegy tetőt barkácsolván. Akkoriban csak a karácsonyi nagyvásár időszakára korlátozódott ez az árusítás, majd később kialakult a húsvéthoz kötődő tavaszi, később pedig a hétvégi vásározás is. Mostanra már
megkezdődött a pavilonok bontása, a terület az Újpest Főtér Program kapcsán megújulni látszik.

rült volna ki, mi lesz a Főtér programmal. Az már látszik, hogy a program
lesz, az indulás időpontja nem teljesen
bizonyos, ezért idén májustól havonta
újítják meg a pavilonokra vonatkozó
szerződéseket.

A Főtér programmal kapcsolatosan a
kerület vezetése a kereskedőknek külön
fórumot tartott, így egyetlen pavilontulajdonos számára sem ismeretlen a
helyzet, mindenki tudja, számolnia kell
a pavilonok bontásával. Mivel a pavilonok amortizációja mostanra száz százalékos, azok értéket nem képviselnek, az
önkormányzat sem váltja meg azokat
pénzért 2008. május 31. óta.
– Mostanra tizenöt pavilont már el is
bontottunk, azóta a terület sokkal szebb,
áttekinthetőbb lett, sőt ezt a vásárlói
visszajelzések is megerősítik – tudtuk
meg a piac vezetőjétől. – Most már csak
harmincöt pavilon áll, ebből négy üres,
azok a bontásig bérlőre várnak. S hogy
mikor lesz bontás? Idén bizonyosan nem,
jövő év tavaszától már bármikor „ideérhet” a Főtér program, s akkor bontani kell
a pavilonokat. A piac azonban addig is,
azután is üzemel, várják a friss, kitűnő
áruk iránt érdeklődőket.
– T. K.

tem el, mert a hastánchoz szükséges a
ritmusok alapos ismerete is.
2008. tavaszától lakóhelyünkön hastáncot oktatok, élő dobkísérettel.
– Én 2005. novemberétől darbukázom
– nyilatkozta Németh Gábor. – Kezdetben Keönch László és Ölvedi Gábor csoportos óráin tanultam meg az alapokat,
azóta pedig rendszeresen magánórákra
járok hozzájuk.

Az elmúlt években több híres, külföldi darbukás worshopján is sok hasznosat sajátíthattam el. 2007-ben volt első
saját hastáncműsorunk (házasságkötésünk megünneplésére) a BELEDI EST,
melyen tanáraink is felléptek. 2008ban Mónival hastáncoktatásba kezdtünk, ahol nagy hangsúlyt fektetünk a
keleti zene alapritmusainak megismertetésére, valamint rendszeres az óráinkon az élő dobos oktatás is.
A darubka rekorddal az a célunk, hogy
egy időben, egy helyen, egyszerre játszszon a legtöbb darbukás egy mindenki
által jól ismert ritmust, a Beledi-t. A rekordkísérlet kicsit előrevetíti az esti műsor hangulatát, valamint felhívja az érdeklődők figyelmét az élő zene, a tánc és
az ének szépségére. A rekordkísérleten
bárki részt vehet, aki ezt az egyszerű, de
a keleti zenében nagyon is meghatározó
ritmust le tudja játszani darbukán.
Időpont és helyszín: 2008. szeptember
13., 11 óra, Ady Művelődési Központ.
A rekordkísérlet hitelesítését a kerületi Polgármesteri Hivatal részéről
Belán Beatrix alpolgármester és Dr.
Budaházy Gábor aljegyző kíséri figyelemmel.
– H. P.

képünk illusztráció

áprilisában az újpesti önkormányzat
gazdasági bizottságának határozata
szerint 2008. május 31-ig lesznek érvényben a pavilonokra vonatkozó
szerződések. Az akkori elképzelések
szerint nagyjából erre az időpontra de-

Rekordritmus és ritmusrekord
2008. szeptember 13-án az Ady Művelődési Központban tartanak táncszínház jellegű, élő zenés műsort, a BELEDI darbuka EST-et. A repertoárban elsősorban kerületi szereplők mutatják be tánctudásukat, de
emellett fellépnek neves vendégek és elismert hazai művészek is. A
műsor teljes neve adta év elején az ötletet egy rekordkísérlet, a Darbuka
Rekord megszervezésére.

L

ényege az elképzelésnek a következő: egy helyen, azonos hangszerrel (darbuka), a legtöbb zenész ugyanazt a ritmust igyekszik
minél hosszabban játszani. A darbuka
egy keleti, kézi ütőhangszer, melyből
már egy megszólaltatása esetén is fantasztikus hatást érhetünk el a nézőkhallgatók körében…
Ez a hangszer hazánkban még kevésbé
elterjedt, de ez is egy jó alkalom lehet
további lelkes rajongók és valószínűleg
későbbi zenészek felkutatására is. Itt
nem a hangerő lesz a lényeg, hanem
(mint az egyesület neve is mutatja) az
unisono, mely egy zenei kifejezés és egy
előadási utasítás egyben. Jelentése: egy
hangon, egy szólamúan játszani.

Az esti műsorral és a rekorddal is szeretnénk felhívni a figyelmet a kultúra
fontosságára, a tánc és az ének szépségére, valamint az élő zene varázsára!
Mindkét rendezvény „megálmodója”
Németh Mónika és Németh Gábor.
– 2004. őszén kezdtem a hastáncot
Újpesten – mesélt a kezdetekről Mónika
–, majd az évek folyamán több hazai
hastáncoktató csoportos- és magánóráján vettem részt, valamint neves külföldi
hastáncosok workshopjain is sokat tanultam. A tanulást a mai napig is folytatom, mivel fontos számomra a további
fejlődés! A MAHASTI-Magyar Hastánc
Intézet hastáncoktatói szakán végzős
hallgató vagyok. Az ujjcintányérozás és a
darbukázás alapjait Gábor tanáraitól les-
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Változások Újpest
közlekedésében
Megszületett a BKV vélhetően végleges Paraméterkönyve, mely
Budapest összes kerületét érinti, így Újpestet is. Egyes járatokat
augusztus 21-től, másokat csak szeptembertől érinti a változás. Az
alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

Ú J S Á G

egnő az M3-as metró üzemideje. Kőbánya-Kispestről
23:15-kor, Újpest Központból 23:16-kor majd az utolsó
szerelvény, és gyakoribbá válnak az
esti indulások.
Nem módosul a 12-es és a 14-es villamos útvonala, viszont a 12-es szombat délelőtt negyedóránként, délután
és vasárnap 20 percenként indul; a 14es villamos hétvégén csak két kocsival
közlekedik majd.
Tasnády Róbert közlekedési előadó
kérdésünkre elmondta, hogy a Paraméterkönyv korábbi változataiban az egyik
legnagyobb vitát a piros 20-as és a fekete 30-as buszok útvonalának esetleges
módosítása jelentette. A végleges változat megtervezésében az újpesti önkormányzat állásfoglalásának és az itt élők
véleményének is komoly szerepe volt.
Egyik járatnak sem módosul az útvonala,
csupán a menetrend fog némileg megváltozni. A fekete 30-as autóbusz a Szondi utcától egészen a Mogyoródi-patakig,
meghosszabbított útvonalon közlekedik
majd – korábbi útvonalán a 30A betétjárat
fog közlekedni. A piros 20-as új számot
kap, ezen túl a 20E jelzésre kell figyelni az
utasoknak. A fekete 20-as új száma 220as lesz. A 25A jelzésű buszt pár hét múlva
fekete 25-ként keressék; útvonala csu-

2008. augusztus 25.
pán Rákospalotán változik, viszont az igényeknek megfelelően már nemcsak
csúcsidőszakokban, hanem egész nap, és
hétvégén is szállítani fogja az utasokat.
Megszűnik a 47-es járat, szerepét a
fekete 96-os jelzésű busz veszi át. Ez
utóbbinak változik az útvonala: a Fóti
útról a Görgey Artúr utcára fordul, majd
a Türr István utcán, és a Nádor utcán
közlekedik majd, és onnan tér vissza a
Fóti útra. 296-os jelzéssel új járat indul:
a Szentmihályi utat köti majd össze
Káposztásmegyer Szilas-patak végállomással. Megmaradnak az Auchan-járatok is, 104-es jelzéssel viszik az utasokat. Az Újpestet érintő két éjszakai járat,
azaz a 914-es és a 950-es a megszokott
útvonalon közlekedik a jövőben.
A közlekedési előadó szerint legalább fél év kell ahhoz, hogy mind a BKV
szakemberei, mind az utasok kitapasztalják a megváltozott budapesti közlekedést, ennek sikerét és esetleges hiányosságait csak ezután lehet megítélni.
Arra a kérdésre, hogy a Megyeri híd
átadása után milyen forgalmi változásokra, illetve Káposztásmegyert és Békásmegyert összekötő új járatokra számíthatnak a lakók, Tasnády Róbert elmondta, hogy bár már folynak az egyeztetések és tervezések, egyelőre még nem
született döntés ez ügyben a BKV-nál.

Ingyenes bevizsgálás a piacon

Beindult a gombaszezon
A nyári szabadságok alatt, az iskolai szünidőben egyre többen
járják az ország vadregényes tájait, kirándulnak a budapesti
vagy a környező erdőkbe. És, bizony, kevesen tudnak ellenállni a sok-sok kalapos szépség hívogatásának: gombákkal
teli nejlonzacskókkal térnek haza. Ám az alkalmi gombászoknak tilos bízniuk a gombákkal kapcsolatos ismereteikben,
mert súlyos – akár halálos – következményei lehetnek!
Kiss József Csaba piacfelügyelő-gombaszakértőnek is egyre több a dolga. A sok eső ezernyi gombafajtát csalogat elő, s
ezek között teljes biztonsággal csak a szakértő ismeri ki magát. Hazánkban több ezer gombafajta él, közölük több száz
ehető. Június közepétől október első feléig tart a főszezon –
világosít fel. – A kucsmagombával indul a tavaszi idény, majd
a szegfű, a csiperkék, a tinórúk (vargánya), a róka, a galamb és
többiek követik őket. Nyáron és ősszel a természet „kínálata”
szinte végtelen. Ősz vége-tél eleje gombája a késői laska és a
téli tőkegomba. A tinórú több mint harminc fajtája közül a változékony tinórú nyersen mérgező, de sütve ehető, mert a hő
hatására a méreg lebomlik. A rókagomba a legjobb pörköltnek,
a csiperkéből pedig remek leves lesz.
Sok mérgező gomba kerül szakértő szeme elé, ilyen az alkalmi gombászok „zsákmányának” egyharmada, bár vannak,
akik csak az általuk ismerteket szedik (de ők is bevizsgáltatják). A műanyag zacskóba szedett gombát hazaérve azonnal
szellős és hűvös helyre kell tenni, mert a levegőtlenség és a
pára tönkreteszi a növényt, megfolyósodik és még a szakértő által is felismerhetetlenné lesz egy-két nap alatt.
A „látogatottság” naponta változó, a napi 2-3 személytől a
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hétfő-keddi csúcsig, amikor 15-20 botcsinálta gombász is
megjelenik. Zömmel Újpestről, Káposztásmegyerről, Gödről
és Dunakesziről hozzák a sajátkezűleg szedett gombát, de a
VII. kerületből visszatérő kuncsaft épp ottlétemkor jelent meg
három deka (!) mezei szegfűgombával.
A gomba „veszélyes üzem”. Senki ne vásároljon piacok
mellett, aluljárókban vagy házalóktól mezei vagy erdei gombát – hívja fel a figyelmet Kiss József Csaba –, mert szinte
biztos, hogy azokat nem látta gombaszakértő! A mérgezés
általában fél órán belül jelentkezik, hányással, hasmenéssel
és egyéb béltünetekkel, pupillaszűkülettel, de 6-48 óra is
eltelhet a tünetek jelentkezéséig (gyilkos galóca). A galócák
szép és jóízű gombák, még a halálosan mérgező is (Ezt egy
májátültetett gombamérgezettől tudja). A halálos kimenetelű mérgezések több mint kilencven százalékát a gyilkos galóca okozza. Ezért a botcsinálta gombászok – figyelmeztet –,
bármennyire biztosnak érzik is magukat, az egészségük védelmében mindenképp keressék fel a szakértőt, aki térítésmentes bevizsgálásával – talán nem túlzás – életet menthet.
– HEGEDŰS ESZTER

Ú J P E S T I

N A P L Ó

–

II.

É V F O L Y A M ,

1 5 .

Oroszlánszívvel
szolgálják a jót

E

lőző lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy az oroszlános
védjegyű Lions Clubok magyarországi szövetsége által szervezett
nemzetközi csertábor résztvevői néhány
órára Újpest polgármesterének vendégei voltak és ismerkedésüket a városházával kezdték. Az újpesti szervezet – az
Újpest Árpád Lions Club – a helyi program szervezője és lebonyolítója volt, a
népes csapatot ebéddel látták vendégül
Szórádi András clubtag éttermében, és
idén először egy újpesti család a gyakorlatban mutatta be a magyaros vendéglátás fortélyait. Külföldi fiatalokat
fogadtak ugyanis családok: saját csemetéjük mellé. A nyilvánosság előtt ekkor mutatkozott be először a nemrégiben megválasztott elnök asszony: Bánvölgyi Kálmánné.
– Nemrégiben dr. Dénes Csabát váltotta az elnöki poszton, és olyan elődök
után esett a választás Önre, mint Ütő
Ákos, az alapító dr. Fellegi Béla, avagy
Novotny Zoltán… A férfi mezőny tizenöt
év elteltével hölggyel „erősít”?
– Szeretném remélni, a nők oldalára
írható erényekből valóban profitálhat a
szervezet és idővel érezhető lesz, hogy
nem jelent hátrányt, ha adott esetben
hölgy az elnök. De még mielőtt a nemek
harcaként vízionálnánk az elnökváltást,
szeretném elmondani: a Lions rendkívül
demokratikus szervezet, ezért is kötelező a clubokban az évenkénti tisztújítás.
Ugyanakkor lényeges: ilyen kis létszámú szervezet esetében, mint a miénk,
rendkívül erős csapatmunka dominál.
Mindenki egyenrangú, az elnöknek járó
megkülönböztetés nem annyira posztot,
hanem inkább többletmunkát jelent és a
club bármely fórumon való képviseletét.
Az elmúlt három évben jól kiegészítettük
egymást Dénes doktorral, segítettem az
elnök urat amiben tudtam. Most ő segít
engem. A Lions szervezet nyitott is, már
létrejöttekor, az 1910-es évek végén is
voltak hölgytagjai, ellentétben azon, ma
is meglévő klubokkal, ahová hölgyek
számára tilos a bemenet.
– Lehet, hogy már akkor is leginkább
a hölgyekre lehetett számítani, ha az elesetteket, rászorulókat gyámolítani, netán ápolni kellett…
– Minden bizonnyal így volt, és az alapítás óta eltelt közel nyolc évtized a tengeren túli országokban erős hálózatot hozott létre. A legtöbb európai ország a má-

sodik világháború után lett a Lions eszme
követője, míg a kelet-európai országokban, így Magyarországon is, ez az időszak
a rendszerváltozás idejére tevődött. Mára
száznál is több Lions club bizonyítja az Közép-kelet Európában a jószolgálati munka
értékét és megbecsülését, az önkéntes,
civil kezdeményezések sikerét.
– Az újpesti Lions club nevének hallatán sokan a nehéz körülmények között
élő családok gyermekeinek szervezett és
ajándékozással összekötött karácsonyi
játék délutánjáról hallottak…
– A karácsonyi jótékonysági délutánunk már a megalakulásunkat követően
a programunk része volt, és azóta is
rendszeresen 450 gyermeket látunk
vendégül. Sajnos nagyon sok gyermeknek ez jelenti manapság is a karácsonyi
ünnepkört, az ajándékok bőségét. Úgyhogy ebben az évben is megrendezzük.
Miután kis vendégeinket az iskolák választják ki, valóban többen hallottak rólunk. Számunkra lényeges, hogy a Lions,
mint club ismert legyen, mi, a tagok,
azonban szeretjük, ha egy-egy segély
eljuttatása során anonimok maradunk.
– Miben tudtak, tudnak segíteni?
– Anyagi támogatásunkkal kapott már
inkubátort a Bethesda gyermekkórház,
bútort, ruhát ajánlottunk fel például a
nagycsaládosokat segítő szervezetnek,
élelmiszer- és vitamin csomagot a Baross
utcai Idősek Otthonának. Nem ritka, hogy
pénzcsekkel próbálunk segíteni egy-egy,
a közvélemény figyelmét megrázó esetnél. Vidámabb dolog, ha diákok csere vakációjába kapcsolódhatunk be. A Lions
nemzetközi mércét is támaszt: az ENSZ és
a WHO felkérésére a mozgalom egyik fő
célja a látás megóvása és a látásukban
korlátozott emberek segítése. Ezt segítettük, amikor Újpest két legforgalmasabb gyalogos átkelőjénél szereltettünk

S Z Á M
fel hangjelzéses jelzőlámpát. Reméltük
azt is, hogy ezzel az idősek, de a gyermekek számára is segítünk, hiszen a polgármesteri hivataltól, a piactól az okmányirodáig vezető csomópont biztonságos
átkelést biztosít. Mindezen tevékenységünktől azt reméljük, hogy ebből mások
is gyakorlati társadalmi tapasztalatokat
merítenek és példaértékű lehet az
együttélés és együttműködés, a felelősségvállalás példáinak „tudatosításában”
is. Sajnos keserű tapasztalatunk is van: a
jelzőlámpák hangjelzését – úgy tudjuk –
egyik polgártárs kikapcsoltatta, mert zavarta a „kattogás”.
– Honnan van erre fedezet?
– A Lionsnak nincs pénze. Ugyan tagdíjat valamennyien fizetünk, de ez az
összeg nem is fedezné a szolgálatunkat,
sőt vélhetően a közeljövőben kényszerülünk arra, hogy az újpesti Király utcai irodánkat feladjuk, és másutt, egy olcsóbb
kivitelben keressünk a szervezetnek budapesti irodát. Meg kell keresni azokat,
akik nekünk is segítenek, legyenek azok
cégek, vállalkozások, magánszemélyek.
Támogatónk Újpest Önkormányzata,
amely a helyi civil szervezetek számára

Közélet
meghirdetett pályázatain rangsorol bennünket. Minden évben szervezünk – idén
október 28-án kedd este – jótékonysági
koncertet a Mátyás templomban, ennek
bevétele áll majd rendelkezésünkre. Szeretettel várjuk erre az újpestieket! Kilincselünk is, egyik pénzintézet is támogatónk, minden évben az Operaház karácsonyi Diótörő előadására ajánl fel nekünk 10-15 belépőjegyet és ajándékot. S
minden clubtag családi, baráti köre is a jó
szolgálat támasza.
– Szeretnék a klubtagok számát bővíteni?
– Szívesen fogadjuk azokat, akik a magyar és nemzetközi tagdíj éves, méltányos
összegét vállalják és úgy érzik, szabadidejük egy részében készen állnak jó szolgálat
végzésére. Klubtagsági keretek nélkül is
lehet segíteni. Mindazok, akik érdeklődnek irántunk, minden hónap harmadik
hétfőjén, este fél nyolc tájban megtalálnak bennünket a Teátrum Pub-étterem
melletti Polgár Centrumban . A 35 év alatti
fiatalokat ifjúsági szervezetünk, a Leo fogadja be. Hiszen, mint ahogyan beszélgetésünkből is kiderült a jó szolgálatot nem
lehet elég korán kezdeni…
– B. K.

DR. DÉNES CSABA káposztásmegyeri háziorvos több mint tíz évvel ezelőtt lett elkötelezett képviselője a Lions szervezetnek.
Azóta az újpesti klub tagja, több éven át elnöke volt, sőt más tisztségre is jelölték.
Most is csak az elnöki stafétát adta át, továbbra is tevékenykedik. A leköszönő elnök
lapunknak nyilatkozva elmondta:
– Három éven keresztül voltam elnöke
az Újpest-Árpád Lions Clubnak, korábban
klubtitkára, majd a Magyarországi Lions
Szövetség Zónaelnöke, ami további klubok
tevékenységét, felügyeletét, irányítását
és segítését jelentette. Munkámat a szervezetet összefogó Kormányzó is kitüntetéssel ismerte el, és a Nemzetközi
Lions Szervezet elnök-igazgatói kitüntetésében is részesültem. Mint leköszönő újpesti elnök, szeretném kiemelni civil szervezetünk tevékenységei
közül a Mátyás templomi jótékonysági orgonahangversenyek megrendezését, a karácsonyi ünnepségeket, melyet minden évben 450 hátrányos helyzetű újpesti általános iskolai diáknak és krízisotthonbeli gyermeknek ajánlottunk fel, valamint a jótékonysági bálunk bevételét.
Kiemelkedőnek érzem, hogy Újpest központjában és Káposztásmegyeren
egyaránt pályázaton elnyert pénzösszegünk felhasználásával, annak segítségével hangjelző berendezéssel látták el a gyalogos átkelőhelyeket. Sajnos a
Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Osztálya utóbb lakossági bejelentésre
felfüggesztette a hangjelzést, ami véleményem szerint a látásukban korlátozott embertársaink esélyegyenlőségét sérti. Mindazonáltal igyekszünk ennek
mihamarabb utánajárni és elfogadható megoldást találni. Biztos vagyok abban, hogy Bánvölgyi Kálmánné klubelnök asszony, akit minden klubtag támogatásáról biztosított, ezen hagyományainkat megőrzi és továbbfejleszti. A jelmondatunk Szolgálni (WE SERVE), és az elesetteknek segíteni.
Klubunk karitatív elkötelezettségű tagokból álló, önnfenntartó, politika
mentes szervezet. Leköszönő elnökként szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy ezúton is köszönetet mondjak Újpest Önkormányzatának az ez ideig
nyújtott támogatásért, a pályázatok közreadásáért, amellyel nagyon sok segítséget kaptunk munkánkhoz. És köszönöm a média támogatását is, amellyel
figyelemmel kísérik civil szervezetünk tevékenységét.

www.ujpest.hu
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Apróhirdetés
INGATLANT ELAD
䊉 Újpesten I. emeleti 2,5 szobás, világos panellakás 13,5 MFt-ért sürgősen eladó. Tel.: 06-20-3492378
䊉 Újpest villanegyedében 250 m2-es családi ház
580 m2 telken eladó. Ár: 60 MFt. Tel.: 06-30921-3154
䊉 Káposztásmegyeren, a Nádasdy Kálmán utcában, négyemeletes ház 2. emeletén 3 szobás, hallos, étkezőkonyhás, erkélyes lakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 14,4 MFt. Tel.: 06-20-398-5164;
06-30-415-2458
䊉 Káposztásmegyeri lakótelepi, 67 m2-es, azonnal beköltözhető, 9. emeleti, két és félszobás
öröklakás külön bejáratú szobákkal, szép kilátással, tulajdonostól sürgősen eladó. Ár: 10,9 MFt.
Tel.: 06-20-940-5641
䊉 Eladom IV. ker. Pozsonyi u-i, metróhoz közeli, V.
em-i, 49 négyzetméteres, 1,5 szobás, parkettás,
világos konyhás, jó állapotú öröklakásomat. Tel.:
233-3124, 06-30-511-6803
䊉 IV. Újpesten sürgősen eladó egy jó állapotú,
központhoz közeli, 28 m2-es, tégla építésű öröklakás. Vízóra, gázkonvektor, konyhabútor, pince,
padlás, stb. Irányár: 9 MFt. Tel.: 06-30-267-9797
䊉 Eladó Káposztásmegyer I-en, társasházban, a
2. emeleten egy 83 m2-es, 3+1/2 szobás berendezett teraszos lakás. Külön vízóra, garázs, mellékhelyiség, fürdő. Ár: 16,5 MFt. Tel.: 06-30611-2248
䊉 Fót Öreghegyen 305 nöles panorámás telek eladó. Víz, villany, gáz a telek előtt. Beépíthetőség
jelenleg 3%. Tel.: 06-20-343-3569. Érdeklődni:
18-21 óra között, hétvégén egész nap.
䊉 54 m2, I. emeleti, erkélyes, 1+2 fél szobás panel igényes vevőnek eladó. Metróhoz közeli, forgalom nélküli nyugodt környék, zöldövezet, gyerekekkel ideális. Irányár: 11.980.000,-Ft. Tel.:
06-30-954-6933
䊉 Bp. XIII. Szent László utcában, Kacsóh Pongrác
úti felüljárónál, félemeleti, 29 m2-es, 1 szoba komfortos, galériázott, gázkonvektoros fűtésű öröklakás pincei tárolóval eladó. Fix ár: 8,4 MFt. Tel.:
369-5214 ingatlankulcs@t-online.hu
䊉 Bp. IV. Víztoronynál, IX. emeleti, 36 m -es, 1,5
szobás, igényesen felújított öröklakás eladó. Tel.:
06-20-944-0647
2

䊉 Bp. IV., Rózsa utcában, a Tél u. közelében I.
emeleti, 35 m2-es, 1+félszobás, redőnyös, keleti
fekvésű, csendes, parkra néző, felújítandó panellakás eladó. Irányár: 8,8 MFt. Tel.: 369-5214 ingatlankulcs@t-online.hu
䊉 Bp. IV. Újpest UTE pálya közelében 710 m2-es
összközműves telken: I. 2 szintes, 150 m2-es, 4+
1/2 szobás, családi ház 25 m2-es terasszal eladó.
Eladási ár: 46 MFt II. A családi ház melletti telekrészen 60 m2-es, 2 beállásos, 4 m belmagasságú raktár, 40 m2-es nyitott színnel eladó. Eladási ár: 17
MFt Tel.: 369-5214, ingatlankulcs@t-online.hu
䊉 Bp. IV. Erdősor utcában, Budai hegyekre néző,
csúszózsalus ház VIII. emeletén, 49 m2-es, 1 + félszobás, felújított, nyugati tájolású lakás eladó.
Irányár:
12,4
MFt.
Tel.:
369-5214
ingatlankulcs@t-online.hu
䊉 Bp. XV. Mézeskalács tér közelében, 2006-ban
épült, kétszintes, duplakomfortos, 125 m2-es, 3 +
félszobás, igényesen kialakított, církófűtésű családi ház, 2 gk. beállási lehetőséggel bérbeadó.
Bérleti díj: 220 eFt/hó + rezsi Tel.: 369-5214
ingatlankulcs@t-online.hu
䊉 ELADÓ Újpest kertvárosában, 5 lakásos társasházban, új építésű, nettó 78 m2-es, klímás, riasztós tetőtéri lakás gépkocsibeállóval és tárolóval.
Irányár.: 26,5 MFt. Tel.: 06-30-249-2206
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䊉 Eladó Újpest villanegyedében, a Mikszáth u.
SZTK mögötti területén, 150 nöl telken 120 m2-es,
teljesen felújított, 3 szobás, beépítésre előkészített tetőterű ház garázzsal. Irányár: 49,6 MFt. Tel.:
06-30-949-1835
䊉 Fóton, REKLÁM ÁRON, azonnal beköltözhető,
228 m2-es gázcirkó fűtésű, duplakomfortos, kétgenerációs, tehermentes, stabil tégla ház, garázzsal,
kocsibeállási lehetőséggel eladó. ÚJPESTI LAKÁSOKAT BESZÁMÍTUNK! IRÁNYÁR: 26,5 MFT Tel: 06-20417-1375
䊉 Megyeren, 1999-ben épült, 355 m2-es telken
lévő, kertes, kétszintes, 150 m2-es modern ház
garázzsal, plusz beállóval, jó állapotban eladó.
Irányár: 49,9 MFt.Tel.: 06-30-949-1835

INGATLANT KIAD
䊉 Újpest Megyeren 120 m2-es családi ház tetőtér
beépítéssel, személygépkocsi bejáróval kiadó.
Irányár: 140.000,- Ft/hó Tel.: 06-20-475-6866
䊉 Leinformálható, középkorú, egyedül álló nőnek kevés segítségért otthont adnék. (Nem albérlet.) Telefon: 370-1660 {Délután}
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䊉 Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása,
javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV.
ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

䊉 Idősebb tündéri árva fiúkutyus kis kertrészt
keres óljával együtt. Nyugodt, békés természetű.
Költségeket mi viselnénk. Gyerekeket, cicákat
nem bánt. Középtermetű. Kérem, segítsenek. Tel.:
06-30-358-4547

䊉 Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,
szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig. 1046.
Bp., Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-9601138, szerviz: 230-76-69
䊉 Autó karosszéria munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 0630-932-8305
䊉 Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkélybeépítés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos
munkák. Ingyenes árajánlat társasházaknak is. Tel.:
410-54-28, 06-30-941-5280 www.sulyok-t.hu
䊉 TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Normende, Dual, Schneider,
Vestel) Tel.: 06-20-471-8871

䊉 Újpesten bérbe adó kétszobás, magasföldszinti 56 m2-es panellakás. Jelenleg bútorozatlan.
Bérleti díj: 60.000,-Ft/hó+rezsi Tel.: 06-30-9844006

䊉 Lakáskozmetika. Tapétázást, szobafestést, mázolást, PVC szőnyegpadló ragasztást, parkettacsiszolással, bútormozgatással, takarással vállalja:
Csapó György festőmester. Alapítva: 1971-ben.
Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

GARÁZS

ÁLLÁST KERES

䊉 Nyáron hűvös, télen fűtött 20 m2 alapterületű
saját tulajdonú garázs az Erdősor utcában 2,89
MFt-ért sürgősen eladó. Tel.: 06-30-9718-704

䊉 Megbízható fiatalember középfokú végzettséggel, többéves tapasztalattal raktárosi, illetve
kiszállítói állást keres Újpesten, és környékén.
Tel.: 06-20-250-6901

䊉 Újpesten, Káposztásmegyeri u. 14. garázs eladó. Tel.: 233-1244; 06-30-541-8485
䊉 Kiadó hosszútávra utcai garázs. Károlyi István
u. 27-29. Garázs előtt + 1 autó parkolása lehetséges. 25.000,-Ft/hó Tel.: 06-20-361-8520

INGATLANT VESZ
䊉 Újpesten tulajdonostól másfél szobás panellakást veszek. Földszint, alsóbb emelet előny. Árajánlatot a 370-8108-as telefonra hétvégén
egész nap, a többi napokon délelőttre kérek. Tel.:
370-8108
䊉 Magáncélra, megvételre keresek 1,5-2 szobás,
gázfűtéses, vagy tömbfűtéses lakást Újpesten.
Tel.: 06-70-241-9120

INGATLANT CSERÉL
䊉 Újpesti 40 m2-es 1 szobás önkormányzati lakásomat Újpesti nagyobb, 2 szobás önkormányzati
lakásra cserélném. Tel.: 06-20-212-9636; 3692743

OKTATÁS
䊉 Matematika, fizikatanítás általános-, és középiskolások részére, nagy hatékonysággal,
szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-9590-134
䊉 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Honlap cím: zrob.hu Tel.: 06-30-572-7416
䊉 Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
érettségi felkészítést (közép és emeltszinten)
vállal középiskolai tanár. Tel.: 06-30-747-5869
䊉 Angol, német, olasz minden szinten, két nyelv
párosításával is. Érettségire, általános üzleti,
gazdasági, nyelvvizsgára, állásinterjúra előkészítés, egyéni tematika, segédanyag. Tel.: 06-30448-8030
䊉 Gyermekmegőrzést, és általános iskolások
korrepetálását (angol, matek) vállalja gyakorlott
pedagógus, a Micimackó babysitter szolgálat
munkatársa. Tel.: 06-20-973-7239
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䊉 Nagyon agillis, lelkiismeretes, 38 éves hölgy
állást keres. Gyors, precíz munkavégzés. Tel.: 0620-575-1038

ÁLLÁST KÍNÁL
䊉 Gépi csomagoláshoz, rakodáshoz keresünk max.
45 éves, ügyeskezű férfi és női munkatársakat 2
műszakba. Kezdő fizetés nettó 70.000,-Ft Cím:
Puskás-Bag Kft 1047 Bp., Károlyi u. 10. Tel.: 3700248

ÜDÜLÉS
䊉 Balatonföldvári, vízközeli „250m” szép, berendezett nyaralómat és apartmanomat kocsibeállási lehetőséggel, 2-től 12 fő részére tavalyi
áron kiadom. Ár: 2300Ft/fő+IFA. Gyerekeknek
kedvezmény! Szeptemberben 5 napot fizet, 7 napot kap! Tel.: 06-30-293-3077

KERTGONDOZÁS
䊉 Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését,
gondozását, füvek és fák telepítését, metszését,
nyírását, gyomírtást és fakivágást. Vojtkó Mihály
Tel.: 06-20-917-6811

RÉGISÉG
䊉 Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papírrégiséget vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel.: 3320243, 06-20-922-0001

EGÉSZSÉG
䊉 Újpesten, a Görgey úti SZTK-ban végleg leszoktatjuk a dohányzásról biorezonanciás csúcsterápiával, 26 perc alatt. 1 alkalom elég. Ár: 7.000,-Ft.
Időpont egyeztetés: 06-70-271-9867

CSALÁDI ESEMÉNY
䊉 Bogi, Gyuri! Házasságkötésetek alkalmából
gratulálok! Kívánok Nektek hosszú boldog életet
egymás mellett, melyet apró topogó talpacskák
tegyenek még boldogabbá! Liza

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
䊉 Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett férjem, Merczel András temetésén
megjelentek, utolsó útján elkísérték őt és részvétüket kifejezték. Merczel Andrásné és családja

Lakossági
hirdetésfelvétel:
IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés

1000 Ft

(áfával)

UTAZÁS
䊉 Bécs, Schönbrunn, Gráz Eggenbergi kastély
Máriazell, Sopron-Fertőd Virágkarnevál Debrecenbe, Trieszt Jesoló-Velence, Prága Karlovy Vary,
Körutazás Horvátországban Tel.: Pataki Edit 2392281

VEGYES
䊉 Sakkozni szerető gyerekeket és felnőtteket
várunk sakkegyesületünkbe. Honlapcím:
www.uksesakk.uw.hu Tel.: 06-30-572-7416

JÁRMŰ
䊉 Eladó Rover 75 2.0 diesel 115 LE, királykék
metall, első tulajdonostól, 120 000 km-t futott,
márkaszervizben szervizelt, friss, 2010-ig érvényes vizsgával. Garázsban tartott, sok extrával,
megkímélt állapotban. Érdeklődés és megtekintés a Dráva u. (XIII.ker.) Schiller Opel használtató
telephelyén. Tel.:340-1553.

VÁLLALKOZÓI
ÉS KERETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE
AZ ÚJPESTI NAPLÓBA
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező
Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257,
e-mail: ujpestujsag@invitel.hu

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak,
műhelyek, irodák közvetítése
a IV. és XV. kerületben.
Tel: 06-30-949-1835;
06-70-317-0777
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Hirdetés

Tudnivalók az Elektroszomatográfiás vizsgálatról
Ú J P E S TI N Y U G D Í J A S O K N A K M O S T FÉ L Á R O N !
Változatlanul nagy sikere van a Jókai Biocentrum Orvosi rendelőjében
bevezetett elektroszomatográfiás (ESG,EIS)vizsgálatnak. A vizsgálatra, amellyel a testünkben kialakult krónikus elváltozások diagnosztizálhatók, és amellyel számos betegség már a kialakulása előtt hetekkel, hónapokkal felismerhető. Időpontot kapni a vizsgálatra azonban
csak 2-3 héttel hamarabbi bejelentkezéssel lehet.
Megesik azonban, hogy ezalatt az időszak alatt az illetőnek megváltozik a programja, és nem tud az adott időpontban megjelenni. Ezekre
a helyekre szeptemberben 50%-os kedvezményt adunk az újpesti
nyugdíjasoknak. Tudjuk, hogy sok ember számára a 15.000 forintos díj
kifizetése problémát jelent, ezért szeptemberben 7.500 forintért kínáljuk a megüresedett időpontokat, hogy többen igénybe tudják venni. Ha valaki élni kíván a kedvezményes lehetőséggel, telefonon (3692461 vagy 06-30-435-6553) be kell jelentkezni, és a kollégáink fel
fogják ajánlani az esetlegesen megüresedett időpontokat. A lakcímkártyát és a nyugdíjas igazolványt a helyszínen szükséges bemutatni
Az ESG vizsgálat időtartama 1 óra, amelyből a bőrfelület letisztítása,
a fém ékszerek eltávolítása, az elektródák felhelyezése kb. 10 perc.
Maga a gépi mérés 6 perc, a maradék időtartam a mérési eredmények
kiértékeléséhez, és az orvosi javaslatok, további teendők megbeszélé-

séhez szükséges. Amennyiben valaki 15 percnél többet késik, nem is
javasoljuk a vizsgálat elvégzését, mert a konzultációs időtartam nagyon lecsökken. Ugyanez a helyzet, ha valaki sok ékszert visel, vagy
olyan mennyiségű sminket tett fel, amelynek az eltávolítása hosszadalmas. Ilyen esetben az ESG vizsgálatra való bejelentkezés, vagyis a
sorban állás újra kezdődik. Persze az is lehetséges, hogy az illető vállalja a rövidebb vizsgálati időt, de ebben az esetben a számtalan felmerülő kérdés megbeszélésére már nincsen elegendő idő.
Az elmúlt hónapokban többször előfordult a vizsgálatok során, hogy
normális vércukorszint mellett olyan eltéréseket találtunk, amely a
későbbiekben cukorbetegséghez vezettek volna. Az idejekorán elkezdett diétával a cukorbetegség kialakulása és szövődményei megelőzhetők.
dr. Starcz Judit (x)
Bejelentkezés: 061-369-2461 vagy 06-30-435-6553)
vagy www.jokaibiocentrum.hu

FELVÉTEL
AZ ERKEL GYULA
ÚJPESTI
ZENEISKOLÁBA
Hangszeres, előképző, magánének,
jazz és népzenei szakokra hirdet felvételt az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola. Jelentkezés, és bővebb információ: a zeneiskolában, cím: IV.,
Szent István tér 21. I. emelet.
A felvételik időpontjai:
szeptember 2., 3., 4., 13-17.30-ig.

Újpesten, a Megyeri út-Váci út
közötti zöldövezeti területen,
a „Nagyváradi-liget” lakóparkban
augusztustól bérbe adunk
1000 Ft/m2/hó áron egy
105 m2-es 2+2 szobás lakást,

eladásra kínálunk 2009. év eleji
átadással egy ikerház jellegű
147 m2-es nagyságú családi
házat 18 m2-es garázzsal,
378 m2-es telekkel 61,15 MFt
vételáron,

valamint az alábbi
üzlethelyiségeket:
Árpád út 56.: 300 m2
Mártírok u. 58.: 923 m2
Aradi u. 43.: 238 m2

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. Telefon: 369-8155
www.ujpest.hu
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Közös erővel
minden
elérhető

A

z idei tanévtől Pál Lászlónét nevezték ki az Erzsébet Utcai Általános Iskola igazgatójának.
Csilla néni, aki biológia-földrajz szakos tanár az Árpád Fejedelem Általános Iskolában dolgozott. Jól ismeri az
Erzsébet utcai Általános iskolát is, hiszen
2007-ben összevonták a két intézményt.
Pál Lászlóné pályakezdő pedagógusként tanított Újpesten, az Árpád iskolába, még 1986-ban, 21 év után került az
Erzsébet utcai iskolába igazgatóhelyettesként a tavalyi tanévben.
– Elődöm, Csikós Károlyné nyugdíjba
ment, így némi ösztökélés után benyújtottam a pályázatomat, elmondhatom
tehát, hogy a kollégáim segítségével
jutottam el ebbe a pozícióba. Nem kis

D

alnokiné Kertész Zsuzsa tizenöt
éven át igazgatta a káposztásmegyeri Homoktövis Általános Iskolát. Idén a nyugdíjba vonulás
mellett döntött. Egy újpesti kávéházban
találkoztunk. A kellemes beszélgetés során emlékekről, és tervekről is szó esett.
– Meleg hangulatú, elfogadó családba
születtem. Édesanyámtól érzékenységet
és empátiát, édesapámtól racionalitást
kaptam útravalóul. Ahogy teltek az évek,
egyre fontosabbá vált számomra, hogy
hasonló légkört teremtsek családomnak.
Döntésemnek ez volt az egyik oka – kezdi
a beszélgetést Dalnokiné Kertész Zsuzsa.
16

2008. augusztus 25.

Sok kérdés felmerült az
intézménybejáráson is
ről Pál Lászlóné, az intézmény vezetője.
– Felvettük a kapcsolatot Katona Sándorral, aki segíti az iskolák sporttevékenységét. Bízom benne, hogy ez is fellendíti
majd az iskolai életet úgy a hétköznapokban, mint a hétvégén. Úgy gondolom,
hogy nagyon fontos a gyermekek szabadidejére más lehetőséget kínálni a kikapcsolódásra, mint a téren céltalanul
kallódni. Próbáljuk a természetet, a sportot megszerettetni a tanulóinkkal. Az iskola szellemi, kulturális életének modernizálása, fellendítése mellett fontosnak
tartja az igazgatónő az iskola épületének
felújítását, korszerűsítését, szépítését,
mivel jövőre az iskolánk fennállásának 30
éves évfordulóját ünnepeljük. Az ÚV Zrt.
által felújítottak két vizesblokkot az isko-

lában, valamint a kétemeletes épület tetőszerkezetét is, így szeptemberre a diákok egy részben megújult, komfortosabb
iskolába térnek vissza. Az iskola vezetése
szeretné az év folyamán a szülők segítségét is kérni a tantermek,folyosók kifestésében- Fontosnak tartom, hogy a szülő is
bejöjjön abba az intézménybe, ahol a
gyermeke tanul. Így kötetlenebb formában találkozhat a szülő, a diák és a tanár,
ez egészen új gondolatokat ébreszthet
mindenkiben, más szemmel láthatják a
tanulók és a szülők a tanárokat és az iskolát is. Főként akkor, ha tevékenyen hozzájárulnak az iskola megújításához. Közös
erővel nagyon sok mindent el lehet érni,
ezért is számítok több területen a szülők
segítségére.
– T. K.

A család lesz az első…

– Az elmúlt tizenöt év rengeteg kedves
élményt adhatott Önnek. Melyekre emlékszik vissza legszívesebben?
– A karácsonyi hangversenyekre, a
kirándulásokra, a német csereosztályokra, az ünnepélyekre… De talán a
legszebb és valóban életre szóló élmény az volt, amikor 2007 végén ismét
osztályfőnök lehettem, ráadásul a gyerekek döntése szerint. Év végén nemcsak igazgatóként, hanem osztályfőnökként is elbúcsúztam az iskolától
úgy, hogy újra éreztem a „gyerekszagot”, amit a legjobban szeretek.
– Sokan nehezen viselik a nyugdíjas
éveket, főleg, ha mindig rengeteg tennivalójuk volt. Mit tervez a következő időszakra?
– Kezdetben csak pihenni szeretnék.
Távolról kell látnom az elmúlt tizenöt
évet, azért, hogy eldönthessem, mivel
foglalkozzam utána. Ha kell, segítek majd
utódomnak, Földesiné Gyöngyösi Klárának, és ha igény merül fel, bármelyik újpesti intézménynek. Itt vannak a szüleim,
a férjem, van két klassz gyermekem és
egy gyönyörű, négyéves unokám… Ha
még ez sem lesz elég? Nyugdíjas barátaimmal kiállításokra, koncertekre fogok
járni, és végigjárom Budapest nevezetességeit. Tizenöt évig ide kötött a munkám,
itt van az otthonom is – most pedig kinyílt számomra a világ.
– P. K.

feladat vár ránk – fogalmaz az új igazgató asszony. – Mindenesetre bizakodva nézünk a jövő felé, szeretnénk újítani, fellendíteni az iskolai életet.
Több ötlete is van az új vezetőnek arra,
miként indíthatja el a tanári karral, a gyerekekkel és természetesen a szülőkkel karöltve az iskolát egy lendületesebb, modern
úton: mindenképpen szeretnénk különböző népek kultúráját megismertetni az iskolánk tanulóival, nevelőivel. Az újpesti önkormányzat, mint fenntartó engedélyezte
az iskolának ettől a tanévtől az emelt szintű angol nyelv és testnevelés megtartása
mellett emelt szintű matematika és számítástechnika osztály indítását is.
– Szeretnénk kihangsúlyozni az angol
és a testnevelés oktatását – szól a tervek-

– Tanáraitól, iskoláitól milyen motivációt kapott?
– Hetedikes koromban odajött hozzám
Takács Etel, a magyartanárom, a közismert tankönyv szerzője, és azt kérdezte:
„Hogy leszel így magyartanár, ha hármasod van nyelvtanból?” Elgondolkodtam a
kérdésén, és talán ott rögtön el is dőlt a
pályám. Az ELTE Gyakorló Gimnáziumában nagy szellemű pedagógusok tanítottak minket atyai szigorral, de megadva
nekünk a szabadságot. Egy évig nappali,
majd levelező tagozaton tanultam az egri
főiskolán; magyar-orosz szakon végeztem. Közben már tanítottam Érden, mint
képesítés nélküli pedagógus. Izgalmas
időszak volt.
– Hogyan került Újpestre?
– Férjemmel és fiammal itt kezdtük az
új életünket, egy másfél szobás lakásban.
Az egykori Munkásotthon utcai – a mai
Testnevelés Tagozatosb – iskolában kezdtem dolgozni, ami öt-hat újpesti iskolaigazgatót „termelt ki”. A nyolcvanas években épült meg a Bőrfestő iskola, ahol a
megbízott igazgató felkért helyettesének.
A rendszerváltás szabadságot és egyben
szabadosságot, fegyelmezetlenséget is

hozott az iskola életébe, nem tudtunk rendet teremteni. Kis időre egy zuglói iskolába kerültem igazgatóhelyettesnek.
– Hogyan emlékszik vissza a Homoktövis Iskolában eltöltött első évekre?
– Amikor odakerültem, már működött a rajz- és az énektagozat, aminek
nagyon örültem, és nem is kívántam
változtatni rajta. Tanári filozófiám szerint a legfontosabb ugyanis az, hogy
szeretetteljes és biztonságos légkör vegye körül a diákokat, és lehetőséget
adjunk az önkifejezésre.
– Hogy tudott ilyen kiváló kapcsolatot
létesíteni a gyerekekkel és a szülőkkel?
– Rengeteget beszélgettem velük,
volt, hogy akár másfél-két órát is. Fontosnak tartom a bizalmat és az őszinteséget, a gyerekeket is igyekeztünk erre nevelni. Kevés igazgatói intőt osztottam ki a
tizenöt év alatt, másképp toroltam meg
az apró-cseprő „bűnöket”: hazaküldtem
a diákot, hogy mondja el otthon őszintén,
mit csinált. Számított a hangulat is: mivel
az épület minden szeglete arról árulkodik, hogy itt valóban a gyerekek a főszereplők, mindig örömmel járt hozzánk kicsi és nagy egyaránt.
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változatlanul hagyásával kezdi az új tanévet a gimnáziumi tagozat, megmaradnak a korábbi Bródy művészeti képzést
nyújtó osztályai, a sport, a drámatagozat,
és a 2009/2010-es tanévre is meghirdetjük azokat a felvételi eljárás során. Mindezt lényeges elemnek tartom az összevonásban, amely mindkét iskola vezetését
váratlanul érte az elmúlt tanév végéhez .
– Úgy gondolom, egyetlen oktatási-nevelési intézmény sem fogadja kitörő örömmel egy másik iskolával történő összevonásának hírét. Mi is így voltunk ezzel, amikor április utolsó napján megismertük az
önkormányzat bennünket érintő terveit. Az
első napok a kétségbeesett találgatásokkal
teltek, majd lassacskán tisztult és ezzel egy

Hirmann László, igazgató helyettes

Giczy Béla, igazgató

időben megnyugtatóbbá is vált a kép. Évek
óta tudjuk, Újpest Önkormányzata egyrészt
elkötelezte magát a nem törvényi alapfeladatként vállalt középfokú oktatás fenntartására, ugyanakkor esetünkben alapos
felújításra szoruló, száz évesnél is idősebb
iskolaépületben folyt – testnevelés termet
is nélkülözve- a tanítás. Nyilvánvaló, hogy
a csökkenő anyagi lehetőségek idején meg
kell találni a lehetséges kitörési pontokat.
Ráadásul a speciális oktatási kínálatunk azt
is eredményezte, hogy a tanulói létszám
kétharmada nem is újpesti diákokból
állt,esetükben ilyen arányú önkormányzati támogatás valóban megkérdőjelezhető.
Így visszatekintve az eltelt hetekre: fájdalmas búcsút vettünk egy ünnepség keretében a szívünkhöz nőtt iskolaépülettől, Újpest egyetlen műemléki védelem alatt álló
épületétől – amelyet mások továbbra is

és hozzuk meg a korrekciókat. Teljes az
egyetértés az önkormányzattal abban,
hogy két esztendő mindenképpen szükséges ahhoz, hogy mérleget vonjunk a Bródy
Imre Oktatási Központ működéséről, a
közoktatásban betöltött szerepéről.
Ugyanis változás előtt áll az általános iskolai tagozat is
– Milyen változásokat terveznek?
– Egy gondolat erejéig vissza kell térnem a korábbi Langlet utcai Általános és
Felnőttképző Iskola működésére, amely
nagyon hosszú ideig fejlesztő pedagógiai
programjával volt más, mint a városrész
többi általános iskolája. Pedagógiai programunkban jelentős helyet kapott a hátrányos helyzetű gyerekek, a kis létszámú
osztályban képezhető és a roma kisebbséghez tartozó családok gyermekeinek
felkarolása. Az elmúlt évek az oktatásban

Kettőből lett
nyolc plusz négy…
Szeptember elsején először szólal meg csengő a Langlet Waldemár
utcában lévő Bródy Imre Oktatási Központban.

M

Oktatás

oktatási célokra használnak majd – és ezzel
egy időben arról is határoztunk: fegyelmezetten végrehajtjuk a fenntartó akaratát és
valamennyi diák és tanár átköltözik a
Langlet utcába. Pedagógiai programunk
változatlan hagyása garanciát jelent a
folytatásra, ugyanakkor nyitottak vagyunk
az új lehetőségekre is, amelyet ezt a szerkezet kínál, s amelyet, mi magunk találunk
a jövő érdekében. Szerencsére, ahogy megyünk előre az időben, kevesebb a kérőjel
is. Bár úgy vélem, az első hetekben, hónapokban inkább egymás mellett él majd az
általános iskola és a gimnázium, idő kell,
nem is kevés az egybeolvadásra … Szeretném, ha megjelenhetne, – kéri Hirmann
László: nagyon fog hiányozni nekünk az
igazgató asszony, Prenner Károlyné, Margó aki úgy dolgozott ezen időszakban és
segítette az átalakulást, nyugtatta a diákokat és a tanárkollégákat, mintha nem
nyugállományra, hanem az újrakezdésre
készült volna…
– Újpest Önkormányzata biztosít kifutási időt a beilleszkedésre a közös tanügyirányítás zökkenőmentes működésére és a
nevelőtestület formálására – veszi át a
szót Giczy Béla. Egy év elteltével a szervezeti és működési szabályzatot tekintjük át

Tanévnyitó előtt a Bródy Imre Oktatási Központban

ég mielőtt sorozatos elírásokat
vélne az olvasó eme sorokban
felfedezni, sietünk leszögezni:
a hír igaz. Megkezdődik a tanítás Újpest legújabb oktatási-nevelési intézményében. A Langlet Waldemár Általános és Felnőttképző Iskola valamint a
Bródy Imre Gimnázium összevonásáról a
korábbi tanév végén döntött az önkormányzat képviselő-testülete. Lapunkban
Giczy Béla igazgatót és Hirmann László
általános igazgató helyettest, a középiskolai tagozat vezetőjét – akik a korábbi
két intézményben régóta azonos poszton
tevékenykedtek – kérdeztük az előkészületekről és a tervekről, az oktatási központ
előtt álló lehetőségekről.
– Még néhány nap és minden a helyére kerül, tisztaság várja majd valamennyi
itt tanuló diákunkat és természetesen a
pedagógus kollégákat is. A nyár zöme az
átalakításokkal és a korábbi Bródy gimnáziumnak az Attila utcai épületéből történő ki- és beköltöztetésével telt. Gyorsan és munkásan telt a szünidő ,kevés idő
állt rendelkezésünkre. Ehhez képest, két
héttel a tanévkezdés előtt, jól állunk – teszi hozzá Giczy Béla.
– És ami legalább ilyen lényeges, szeretettel várjuk a diákokat, hiszen az új
tanév kezdetét is jelző csengő most először szólal meg a Bródy Imre Oktatási
Központban, így nem túlzás, hogy különleges, de a lehetőségekhez képest jól
előkészített tanévnek nézünk elébe… –
fűzi tovább a gondolatot Hirmann László.
– Az új oktatási-nevelési intézmény
létrejötték bejelentő sajtóközlemény merőben új iskolatípusként mutatta be az
oktatási központot…
– Az országban több ezer ilyen tagolású intézmény található, tény, hogy Újpesten nemcsak új, de egyben többfunkciós
oktatási-nevelési intézmény jött létreveszi át a szót Giczy Béla- amely a 8 osztályos általános iskolai képzésre 4 éves
önálló gimnáziumi képzést „épít”. Ez az
úgynevezett 8+4-es oktatási szerkezet
valóban újdonság Újpesten. Mindkét korábbi intézmény felnőttoktatási tradíciókkal is rendelkezett, mindezek az általános iskolai 5., 6., 7., 8. évfolyamokon és a
középiskolai 4 évfolyamon megmaradnak
továbbra is. Pedagógiai programjának
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is más elvárást hoztak: egyre másra tapasztaltuk, hogy az integráció, amely az
ép és a sérült gyermekek egy osztályban
való képzésén alapul, egyre nagyobb teret
kap, sőt divattá válik. Ám a magatartási
problémákkal csak a fejlesztőpedagógia
révén vehetjük fel a versenyt. Több iskola
azonban saját maga által választott útra
lépett, ezért a Langlet pedagógiai programját is időben meg kellett változtatnunk. Csökkent a gyermeklétszám is, körzetünkben ketten kezdték volna az első
osztályt. Másra van szükség. E folyamatnak az ösztönzését látom abban, hogy az
önkormányzat ellátási kötelezettségét
meg akarja itt tartani, sőt jelentősen növelné is, hiszen a szomszédságunkban
épülő Károlyi István Városközpontban
összességében 1 500 lakás talál gazdára.
Ehhez egy új korszakába lépő általános iskola és a gimnázium, a Bródy Imre Oktatási Központ kiváló lehetőséget adhat.
– A bevezetésben szó esett arról: többfunkciós az intézmény… Milyen tervek segíthetik a két korábbi iskola mielőbbi integrálódását?
– A képviselő-testület elfogadta a
Bródy Imre Oktatási Központ alapító okiratát, amely olyan ellátandó feladatot is
megjelöl, amelyre korábban nem volt
példa. Az intézmény ellát a jövőben, azaz
a tanévkezdéstől bizonyos közművelődési
feladatot: a könyvtárunk közkönyvtárként működik, lehetőséget ad az újpestieknek a kölcsönzésre. A felnőttképző tagozatról már szóltunk: de saját magunk is
indíthatunk és befogadhatunk egyéb felnőttképzési programokat. Vizsgaközpontként „erősíthetünk” a bevételi oldalon is, tervünk, hogy nyelvvizsgaközpontot is befogadjunk, ezzel segítsük Újpest,
Észak-Pest és az agglomeráció lakóit…
Továbbfejlesztenénk a gimnázium drámatagozatát azzal, hogy keressük a kapcsolatot a Károli Gáspár Református
Egyetem Bölcsészettudományi Karával.
Örömmel vennénk, ha az intézmény a
drámapedagógiai szakos egyetemi hallgatók gyakorló iskolájává válna. Fájdalmas és kényszerű lépések megtétele úgy
érzem, óriási lehetőség van a kezünkben.
– Ebben teljesen egyetértünk – folytatja Hirmann László igazgatóhelyettes.
A költözés során az önkormányzat sok
pénzt invesztált az átalakításba. A legkorszerűbb számítástechnikai háttér, a
fotó labor, a stúdió a rajzterem fogadja a
diákokat és a tanár kollégákat. Mindez az
általános iskolai oktatás színvonalára is
hatással lesz. Ösztönző légkörben kezdődhet valóban a tanítás.
Hogy ez valóban így legyen,ennek biztosítéka a két intézményvezető egybehangzó véleménye, mely szerint mindkét
nevelőtestület kész „a másik” megismerésére és segítésére.
– B. K.
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Pártok, Civil
TISZTELT ÚJPESTIEK!
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy irodánk
nyáron a megszokott
nyitvatartási renddel folyamatosan
működik. A Fidesz-MPSZ Újpesti
Szervezetének ingyenes jogsegély
szolgálata, illetve a képviselői fogadóórák július és augusztus hónapban
szünetelnek. Irodánk nyitva tartása:
H-P.: 11-18-ig.
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56. tel.:
369-09-05 www.ujpestifidesz.hu
Pajor Tibor önkormányzati
képviselőnk fogadóórája:
minden hónap első hétfőjén, 18 órától. Címünk: 1046 Budapest,
Szent László tér 7. Telefon: 06-30-27021-40. Internetes elérhetőségünk:
www.ujpest.jobbik.hu
E-mail cím: ujpest@jobbik.hu
– Jobbik Magyarországért Mozgalom
Újpesti Szervezete
SZALMA BOTOND
önkormányzati képviselő fogadóórája: Minden hónap első hétfőjén 18-19 óráig.
Helyszín: KDNP helyiség, Templom u. 4.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
Hock Zoltán és Pettkó András, a Magyar Demokrata
Fórum országgyűlési képviselői, fogadóóráikat minden hónap
első szerdáján tartják, 17 órától.
Helyszín: az MDF Újpesti Szervezete
irodája. (IV. Árpád út 88., bejárat a
József Attila utca felől) Bejelentkezés
a 06-20/346-5442-es telefonszámon.
CSIZMÁR GÁBOR
országgyűlési képviselő
2008. II. félévi fogadóórái:
• Szeptember 03. 17.30
Káposztásmegyeri Közösségi Ház •
Szeptember 24. 17.30 Polgármesteri
Hivatal • Október 01. 17.30. Káposztásmegyeri Közösségi Ház • Október
29. 17.30 Polgármesteri Hivatal • November 05. 17.30 Káposztásmegyeri
Közösségi Ház • November 26. 17.30
Polgármesteri Hivatal • December 03.
17.30 Káposztásmegyeri Közösségi
Ház • December 17. 17.30 Polgármesteri Hivatal
Nyári szünet miatt az MSZP ÚjpestiKáposztásmegyeri Szervezet INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT és
PÉNYZÜGYI TANÁCSADÁS következő
időpontja: 2008. szeptember 8. Bejelentkezni 2008. szeptember 1-jétől
12.00-18.00 óra között a 369-4205ös telefonszámon lehet!
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KULTURÁLIS PROGRAMOK
MESEKUCKÓ HÍREK
Meseolvasással, Varjuckónak, a különleges varjúnak a kalandjait bemutató bábozással és Varjuckó-bábok készítésével
várja az Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egyesület a kicsinyeket az Újpesti Városnapokon szombaton 14-17 óra között.
Ez alkalommal egyébként nemcsak a
mesékkel találkozhatnak a gyermekek
és szüleik, hanem magával az írónővel,
Várkonyi Kittyvel is, aki -többedmagával- bábokkal is feleleveníti a történeteket. A Garbo Kiadó gondozásában folyamatosan jelennek meg a népszerű
mesék, amelyek elsősorban az 5-12
éves gyerekek érdeklődésére tarthatnak
számot. Az eddigi három kötetet (Varjuckó, Varjuckó karácsonya és Varjuckó
költözik) nemsokára egy újabb követi
majd. A könyvek bájos illusztrációit Kalmár Zsuzsa grafikusművész készítette,
akinek légies akvarelljeit látva nem is
gondolnánk, hogy mozgássérült emberről van szó.
Miközben a társaság egyik része a meséket hallgatja, a többiek megformálhatják magát Varjuckót. Ebben Rónai Katalin
díjnyertes bábkészítő lesz a segítségükre.
A résztvevők között félóránként kisorsolnak egy-egy meséskönyvet is.
Aki pedig nem lesz ott a szerencsések
között, az megvásárolhatja és dedikáltathatja könyvét az írónővel.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Radvánszky Edit nyújt,
a 0620-323-0363-as telefonszámon.
Az Újpest SZEI. ifjúság-egészségügyiorvos munkakörbe üzemorvosi, háziorvosi, belgyógyász, vagy csecsemő és gyermekbetegségek szakvizsgával rendelkező orvost megbízási jogviszonyban, illetve vállalkozóként alkalmazható orvost
keres. Önéletrajzokat és diploma másolatot az alábbi postacímre kérjük küldeni:
Újpest SZEI. 1325 Budapest, Pf.116.
Újpest SZEI – START Információs Szolgálat
1042 Deák Ferenc utca 93/a. Tel.: 3701777, 231-0558. Hétfő: 13-19 • Kedd:
8-12 • Szerda: 12-17 • Csütörtök: 8-14 •
Péntek: 8-11
Hogy kényelmesebb legyen az élete!
Felhívjuk információkérőink figyelmét, hogy a START Információs Szolgálat
szeptembertől megváltozott nyitva tartással várja Önöket!

Újpest SZEI. Idősek Gondozóházába, közalkalmazotti jogviszonyba megszakítás
nélküli munkarendbe, 4 fő főállású szakápolót keres, az 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 3 számú melléklete szerint (felnőtt szakápoló és szociális ápoló, gondozó) végzettséggel. A szakmai önéletrajzot postai úton és elektronikusan lehet benyújtani (oszifeny@szei.hu) posta
cím:Újpest SZEI. 1325 Budapest, Pf. 116.
címre kérjük megküldeni. A borítékra
kérjük írják rá „szakápoló”.
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Radvánszky Edit nyújt,
a 06-20-323-0363-as telefonszámon.
Újpest SZEI. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás munkahelyre, közalkalmazotti jogviszonyba megszakítás nélküli
munkarendbe, 1 fő főállású szociális
gondozót keres, az 1/2000.(I.7.) SZCSM
rendelet 3 számú melléklete szerint
(ápoló, szociális ápoló, gondozó) végzettséggel. A szakmai önéletrajzot postai
úton és elektronikusan lehet benyújtani
(oszifeny@szei.hu) posta cím: Újpest
SZEI. 1325 Budapest, Pf. 116. címre kérjük megküldeni. A borítékra kérjük írják
rá „szociális gondozó”.

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK a KFÁMK
Főépületében (1048 Bp. Hajló utca 2-8.)
Telefon: 380-6163
• Ovi torna 4-7 éveseknek
• Ovi angol
• Ákom-Bákom Kézműves tanfolyam.
• Bóbita – ismerkedés a zene világával
• Ritmikus sportgimnasztika
• Akrobatikus rock and roll
• Társastánc tanfolyam gyermekeknek 8 éves kortól (Új tanfolyam!)
• Angol kisiskolásoknak
• Agyagozás (Új tanfolyam!)
• Öko-szakkör és 3 D fotózás (Új tanfolyam!)
• Yoshimi Ju-Jitsu
• Starling Dance
• Gyógytorna gyermekeknek és felnőtteknek
• Agykontroll tanfolyam gyerekeknek

A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
2008. szeptemberétől régi és új tanfolyamainkkal, programokkal és családi rendezvényekkel várunk minden látogatót. Egész
évben kapcsolódhatnak a mozgásos és kreatív tanfolyamainkhoz. Részletes információt a tanfolyamvezetők és a KFÁMK művelődésszervező munkatársai nyújtanak.

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK a KFÁMK
Közösségi Házban (1048 Bp. Lóverseny
tér 6.) Telefon: 380-6760
• Ringató, első időpont: szeptember 12.
9-12 óráig folyamatosan.
• Manó torna
• Mozgásterápia – gyermekeknek
• Szinovál Színistúdió

• Kezdő kubai salsa tanfolyam – Gyermekeknek
TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK a KFÁMK
Főépületében (1048 Bp. Hajló utca 28.) Telefon: 380-6163
• Tiffany üvegfestő-tanfolyam (Új tanfolyam!)
• Agyagozás (Új tanfolyam!)
• Súlyzós tartásjavító és alakformáló torna
• Hatha jóga
• Atlantiszi jóga
• Harci fitness
• Adonika Táncegyüttes
• Jó? Jó! Autósiskola
• Alapfokú 40 órás számítástechnikai
képzések
• Angol tanfolyam: Kezdő – 40 órás; Középfokú nyelvvizsga-felkészítő – 40 órás (Új
tanfolyam!); Business English – 40 órás
Egyes tanfolyamaink csak megfelelő
létszám elérése esetén indulnak!
TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK a KFÁMK
Közösségi Házban (1048 Bp. Lóverseny
tér 6.) Telefon: 380-6760
• Angol tanfolyamok délelőtt: Kezdő –
48 órás, haladó – 48 órás.
• Kismama Jóga (Új tanfolyam!) Igény
esetén a későbbiekben Babás jóga tanfolyamot is indítunk, melyen 6 hetes
kortól – 9 hónapos korig tudnak részt
venni gyermekükkel az édesanyák.
• Baba-mama torna
• Intim torna – Kriston módszerrel
• Digitális fotótanfolyam
• Csí kung – Tai Csi tanfolyam és gyakorlás
• Kubai Salsa tanfolyam – kezdő és haladó – Felnőtteknek (14 év felett)
JAZZBALETT-, SZTEPP- ÉS
SZÍNPADITÁNC KÉPZŐ AZ
ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN!
Folytatja munkáját a Színpadi táncképző. Várjuk a régi növendékeket és az
újonnan érdeklődőket. Előkészítőnkre
jelentkezhetnek 4-6 éves gyermekek.
Táncórák kedden és csütörtökön. Szeretettel vár mindenkit Balázsné Mednyánszky Henriette (Heni néni) SZOTdíjas balettmester, Renge Györgyi balettmester és Németh Luca oktató.
Beíratkozás: augusztus 25-29. között,
15.30-18.30-ig. Ár: 40.000 Ft, 5 részletben történő befizetéssel
FOTÓ VIDEÓ BÖRZE Szeptember 7. 9-13
óra. Felvilágosítás és helyfoglalás: Vajda
János, telefon: 231-7050, e-mail:
fotovj@fotovj.hu Részletek, helyfoglalás
az Interneten is! www.ugyih.hu/foto
Belépő vásárlóknak: 250 Ft/fő
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1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu

SZEPTEMBERBEN INDULÓ TANFOLYAMOK
ALAPFOKÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
1. MODUL: SZÖVEGSZERKESZTÉS
Időtartama: 10 hét, heti 1x4 óra (összesen 40 tanóra). Foglalkozások: szerdán,
17-20 óráig. Beiratkozás: szeptember
11-én, 17 órakor. Részvételi díj:
20.000,- Ft. (Legmagasabb iskolai végzettségét tanúsító bizonyítványa fénymásolatát szíveskedjen magával hozni.)
JÓGA KEZDŐKNEK, HALADÓKNAK
Időtartama: 20 hét, heti 1×2 óra (40
tanóra). Részvételi díj: 15.000,- Ft. Beiratkozás: szeptember 4-én, 17.30 órakor. Kurzusvezető: Szabó Katalin
KONDICIONÁLÓ ÉS ZSÍRÉGETŐ TORNA
Hétfőn, szerdán és pénteken 17.30-18.30,
és. 18.30-19.30 óráig. Részvételi díj: Havi
bérlet: 3600,- Ft (12 alkalom), Napijegy:
500,- Ft. Kurzusvezető: Nagy Ilona. Folyamatos bekapcsolódási lehetőség!
A HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
felvételt hirdet
TEHETSÉGKUTATÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS
készségfejlesztő kurzusára
6–18 évig. Cél: a kommunikációs
készségfejlesztés, koncentrációra és
magabiztosságra nevelés.
Első felvételi: 2008.szeptember 6.
Jelentkezés: 30/973-7725
v. 20/351-4627
SZÍNMŰVÉSZET IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK
6-18 évig, akik szeretnének
színészmesterséget, éneket, táncot,
szinkronizálást tanulni és részt vennének színpadi és tv-s produkciókban
Első felvételi: 2008.szeptember 6.
9 óra, Újpesti Polgár Centrum
Vezető: Harsányi Gábor színművész
Tel.: 30/973-7725 v. 20/351-4627

ANGOL NYELVTANFOLYAM KEZDŐ SZINTTŐL
MAGASABB SZINTEKIG
8 hetes kurzusok szeptember 30-tól.
Időtartama: heti 2x3 óra (48 tanóra).
Foglalkozások: megbeszélés szerinti napokon, az esti órákban. Tudásszint-felmérés, beiratkozás, tandíj befizetése:
NEM KEZDŐK RÉSZÉRE: szeptember 23án, 17.30 órakor. KEZDŐK RÉSZÉRE:
szeptember 25-én, 17.30 órakor
Részvételi díj: 30.000,- Ft.
(Legmagasabb iskolai végzettségét tanúsító bizonyítványa fénymásolatát
szíveskedjen magával hozni.)
JAZZBALETT, 6 ÉVES KORTÓL
Időtartama: 20 hét, heti 2x2 óra (80
tanóra). Részvételi díj: 25.000,- Ft
(részletfizetési lehetőség). Beiratkozás: szeptember 8-án és 9-én, 17.3019.00 óráig. Tanfolyamvezető tanár:
Péter Márta táncművész.
KERÁMIA STÚDIÓ
Időtartama: 5 hónap. Foglalkozások:
heti 1×4 órában: hétfőn, ill. kedden
vagy szerdán 17-20 óráig. Beiratkozás: október 2-án, 18 órától. Folyamatos beiratkozási lehetőség! Részvételi
díj: Gyerekeknek: (9-14 éves korig)
22.500,- Ft (Részletfizetési lehetőség!) Felnőtteknek: 37.500,- Ft
(Részletfizetési lehetőség!). Stúdióvezető: Rédly Magdolna keramikus,
iparművész
Kerámia stúdiónk hetedik éve működik. Az érdeklődők itt elsajátíthatják a hagyományos fazekasság alapjait, de megismerkedhetnek a „modern” művészeti technikák alkalmazásával is. A foglalkozások gyakorlati
jellegűek, a szükséges elméleti tudás
a munkafeladatokhoz szorosan kapcsolódik.

Újpest Galéria
• PÁLLYA CELESZTIN képzőművészeti
pályázat kiállítása augusztus 29-től
szeptember 14-ig
• HORVÁTH DÁVID „Arcok a mélyből”
című fotó kiállítása augusztus 29től szeptember 14-ig
Megnyitó: augusztus 29-én,
18 órakor

A tanfolyamokról részletes tájékoztatás:
T.: 231-6000; E-mail: nyarii@adymk.hu
2008. szeptember 19. 18 óra

„Csendül a nóta…”
Gálaműsor két részben
Fellépnek: Tóth Éva, Leblanc Győző, Kalmár
Magda – Kossuth-díjas, érdemes művész,
Gránát Zsuzsa, Szentendrei Klára,

MEGHÍVÓ A „Vér és Arany” Ady baráti
társaság meghívja Önt
MÁRIA BENEDETTI,
a világ operaszínpadainak ünnepelt
olasz operaénekesnője emlékestjére.
Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ. (1043, Budapest, Tavasz u. 4.)
Időpont: 2008. szeptember 12. 18 órától
Műsor:
1. Dr. Losonci Miklós művészettörténész professzor, író, a társaság társelnöke: ismerteti Richard Strauss
„Salome” c. operájának történetét, továbbá Mária Benedetti életútját.
2. Mária Benedetti: Operarészletek
felvételről (Herodias és Iochanaan).
3. Számadó Gabriella és Berczelly
István a Magyar Állami Operaház magánénekesei: duett Verdi Aida c. operájából (Aida és Amonasro). Zongorán kísér: Petheő Zsolt, a Magyar Állami Operaház korrepetitora.
4. Kemecsi Ferenc filmrendező, előadóművész: Babits és Ady verset ad elő.
5. Bacsa Ferenc ének és gitárművész: „Olasz dalcsokor”
6. Salome tánca (koreográfus: Földi
Béla).
7. Számadó Gabriella: Mascagni: Parasztbecsület c. operájából Santuzza
románcát énekli.
8. Györgyi Béla előadóművész: Ady
Endre: A Duna vallomása c. aktuális verse.
9. Dr. Ady Endréné elnök a társaság
működéséről tart beszámolót, majd
emléklapokat ad át azoknak, akik a baráti társaságot segítették.
Művészeti vezető: Mihálkovics Tivadar a Magyar Állami Operaház nyugalmazott főtitkára
Műsorvezető: Pulay Balázs, a társaság alelnöke
A jelenlévőket köszönti: Kóthay László a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi szakállamtitkára
Az ünnepség időtartama előreláthatóan két órát vesz igénybe. Kérjük a
vendégeket, hogy operaesthez illő öltözetben szíveskedjenek megjelenni.
A belépés ingyenes!
Bokor János, Dömsödi Farkas Bálint,
Fényes György, Berki László és
cigányzenekara
Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ
(1043 Budapest, Tavasz u. 4.)
Jegyár: 2000.- Ft

www.ujpest.hu

Pártok, Civil
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK NYÁRI
(AUGUSZTUS) FOGADÓÓRÁI:
1. körzet: Szabó Gábor, helyszín: MSZP
iroda (Nádor u. 1.), minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig • 3. körzet: dr.
Kovács László, helyszín: MSZP iroda,
minden hónap első szerdáján 18-19
óráig. • 4. körzet: Belán Beatrix, helyszín: MSZP iroda, minden hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig. • 5. körzet: Kövecses Janka, helyszín: MSZP
iroda, minden hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig. • 6. körzet: Farkas
István, helyszín: MSZP iroda, minden
hónap utolsó szerdáján 17-18 óráig. •
8. körzet: Kósa Viktória, helyszín:
MSZP iroda minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig. • 9. körzet: Légrádiné
Nagy Klára, helyszín: MSZP iroda, július 31. ,17 órától 18 óráig. • 11. körzet:
Juhász László, helyszín: MSZP iroda,
minden hónap első hétfőjén 17.0018.00-ig. • 13. körzet: Szalkai István,
helyszín: MSZP iroda, minden hónap
első hétfőjén 17-18 óráig. • 16. körzet: Mészáros Ferenc, helyszín: ÁMK
(Hajló u. 2-8.) minden hónap első
hétfőjén 17-órától. • 17. körzet: Vasvári László, helyszín: Babits Mihály
Gimnázium (Tóth Aladár u. 16-18.)
minden hónap első szerdáján 17 órától. • 18. körzet: Horváth Imre, helyszín: Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium (Bőrfestő u. 5-9.) minden hónap
első szerdáján 17 órától. • 19. körzet:
dr. Gergely Zoltán, helyszín: Homoktövis Általános Iskola (Homoktövis u.),
minden hónap utolsó csütörtökén 17
órától. LISTÁS KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁI: Marsal Géza, helyszín: MSZP iroda, minden hónap első péntekén 1718 óráig.
BORUZS ANDRÁS
egyéni képviselő, 15.
választókerület (Megyer-Székesdűlő)
– SZDSZ frakcióvezető Tel.: 232-1501,
e-mail: boruzsa@ujpest.hu. Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola, minden hónap első hétfőjén 16.30-17.30
IV. kerület Újpest Önkormányzat (1042
Bp., István út 14.) KOVÁCS SÁNDOR,
listás SZDSZ képviselő. Fogadóóra:
Megyeri Úti Általános Iskola, minden
hónap első hétfőjén 16.30-17.30
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE ÚJPESTI SZERVEZET (1042 Bp., Árpád út
56.) Tel.: 788-0802 (munkaidőben)
E-mail: info@szdszujpest.hu,
www.szdszujpest.hu. Kedden és csütörtökön 16-19 óráig személyesen is
várunk minden érdeklődőt.
INGYENES JOGTANÁCSADÁS Az SZDSZ
Újpesti Szervezete és Dr. Kovács Pál
ügyvéd ingyenes jogtanácsadást szervez a kerület polgárainak. Minden páros hét pénteken 15-16h. Helyszín: Árpád út 56. I. emelet (SZDSZ Iroda) Előzetes bejelentkezés nem szükséges,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Nem betegek, klubtagok
Egy évtizede alakult az UJPA Stoma Klub Egyesület civil szervezet,
amely több mint félszáz, műtéten átesett embertársunknak nyújt
ma is példaértékű segítséget. A szervezet jótékony hatását mi sem
igazolja jobban: hogy jelentős segítséget nyújtanak tevékenységükkel és természetes, hogy folytatják. Minderről dr. Hollósi Antal
főorvost, az UJPA Stoma klub Egyesületet annak idején szorgalmazó, ma is tanácsadó főorvosát kérdeztük.
Miként és miért született a klub
megalakításának ötlete?
– A nevében Újpest és Palota rövidítését viselő Stoma Klub Egyesület
1998-ban alakult. Magát az egyesületet szinte hiánypótlásként hoztuk létre, mert a világ szakirodalma jó három
évtizede ajánlja, hogy egy kórház
vonzáskörzetében, kórházhoz kötődve, működjenek ilyen civil szervezetek, ahol a bélkivezetéssel élő
(sztómás) emberek teljes körű rehabilitációját, családjukba, a társadalomba való beilleszkedésüket, visszatérésüket öntevékeny módon szervezze, támogassa. Például ezért is mindig
csak „sztómás emberről”, sztómaviselőről beszélünk egymás között
és az egyéb kommunikációban és nem
pedig betegről – mondja dr. Hollósi
Antal. A klub megalakításában ezért is
vettem részt a kezdetektől és azóta is
tanácsadó orvosa vagyok a szervezetnek. A Károlyi Sándor Kórház vonzáskörzete kiterjed Újpest és Rákospalota valamint Dunakeszi, Fót területére
is, így tagjaink ebből a régióból származnak. Az alapítás idején Angyalföldön, Zuglóban, Vácott már működött
hasonló szervezet, ezért gondoltam,
hogy nálunk is helye lehet, sőt van
ilyen kezdeményezésnek. A klub első
pillanattól kezdve bejegyzett, önálló
jogi személyiséggel rendelkezik, ma
már közhasznú minősítéssel, így támogatóink dolgát is megkönnyítjük.
Megszokott dolog-e, hogy egy orvos, aki történetesen operálja is a
klubba eljárót, a kórházi kezelésen
túlmenően is segíti pácienseit?
– Az alapítás idején bizony ez nem volt
megszokott, bár az országban működő
más klubok – amelyek neve általában
ILCO klub volt – az ileo és a colon szavakból rövidítve és származtatva nevüket, utalva a vastag- és vékonybélbélbetegségekre – orvosszakmai tanácsadói kiváló, gyakorló sebészek voltak.
Az országban működő hasonló szerve20

zeteket a Magyar ILCO Szövetség fogja
össze és irányítja, természetesen van
európai és világszervezete is a mozgalomnak, melyek évente tartanak kongresszusokat. Néhányszor hazánk is volt
házigazdája ilyen eseménynek. Napjainkban már természetes, hogy a beteget a kórházban kezelő orvosok valamilyen „civil” fórumon is támogatják a
korábbi betegek teljes körű rehabilitációját. Erre jó példát találunk a cukorbetegeket avagy a lisztérzékenyeket
felkarolók esetében is.
Milyen tapasztalatok összegződtek
az eltelt tíz évben, az életminőség
javítás érdekében milyen új „szolgáltatása” van a klubnak, vannak-e a
segítségnyújtásnak új példái?
– Sebész orvosi tapasztalataim alapján látom, hogy a pácienseket tragédiaként éri a betegséggel való szembesülés, majd a műtéttel és egyéb kezelésekkel járó fájdalmak és megpróbáltatások. Ezeket éppen túlélve találkozik a saját családjában és a környezetében a beilleszkedés, a munkába visszatérés gyötrelmeivel. A klub
igyekszik segíteni és folyamatos támogatást adni. Éppen a tanácsadó orvos és a sztómaterápiás nővér biztosít
lehetőséget arra, hogy már a műtét
előtt személyesen találkozzon a beteg
egy „igazi” sztómással, aki bizonyítja,
hogy így is lehet teljes életet élni. A
műtét után is rendszeresen kapcsolatot tartunk a sztómás társsal és várjuk
is a klubba. Korábban a legtöbb gondot a megfelelő segédeszköz beszerzése és használatának megtanítása
okozta, de napjainkban inkább például a kötszer és étrend kiegészítők
szűkülő ellátása jelenti a megoldanók
nagy részét. Létszámunk 40-50 körüli
és nem sztómás tagjaink, és támogatóink is mellettünk állnak. Általában
kéthavonta találkozunk az Újpesti Polgár Centrumban, ahol életmóddal, diétával, öltözködéssel kapcsolatos tanácsadással is szolgálunk, lehetőség
szerint avatott szakemberek útján.

Foglalkozunk más betegséggel, például a cukorbetegséggel, a magas
vérnyomással, az érszűkület kezelési
lehetőségeivel, mindezek megelőzésével. Külön hangsúlyt kapnak a családias hangulatú karácsonyi és húsvéti összejöveteleink, és azok a kulturális bemutatkozási lehetőségek, amikor
például az Újpesten élő művészek a
vendégek. Gyakoriak a kirándulások,
tárlat – és színházlátogatások, amelyeken a klubtagok családtagjai, sőt
szomszédai, barátai is sok esetben velünk tartanak. Úgy gondolom, ezek a
találkozások megerősítenek mindenkit abban, hogy sztómás ember is élhet teljes életet.
Milyen anyagi, vagy erkölcsi segítségre számíthat a klub, mire fordítják a támogatásokat?
– Megalakulásunk óta térítésmentesen
használhatjuk összejöveteleinkhez a
Polgár Centrum tükrös termét. Rendszeresen pályázunk az újpesti és a rákospalotai önkormányzatok civil alapjából elnyerhető támogatásért, általában sikerrel. Több segítőnk ünnepi
összejöveteleink idején nyújt jelentős
pénzbeli támogatást, vagy éppen aján-

dékkal kedveskedik. Kedvezménnyel
segítik a klubtagok jobb ellátását a nagyobb segédeszközt forgalmazó cégek,
gyógyszertárak. Az anyagiakban megnyilvánuló támogatást kirándulásainkhoz, rendezvényeink szereplőinek tiszteletdíja kifizetéséhez használjuk fel, s
természetesen vannak a klub működésének adminisztrációs költségei is.
Alapításunk jubileumát szeretnénk emlékezetessé tenni, az év végén az angyalföldi ILCO Klubbal közös rendezvényt tartani.
- B. K .

EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Az Újpesti Városnapok rendezvénysorozatában helyet kaptak az
egészségmegőrzéssel kapcsolatos
tanácsadások is. Szombaton délelőtt dr. Ihász Judit bőrgyógyász
végez szűrővizsgálatot, két napon
át pedig több civil szervezet,a
Lisztérzékenyek Klubja, az Ezer Szín
Kulturális és Önfejlesztő Egyesület
és a Medipan Alapítvány is várja az
érdeklődőket.Színhely és időpont:
augusztus 30-31-én a Tábor utcai
Napközis Tábor területén.
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NYOLCAN, ÖT NAP ALATT
Túladagolás, vagy rossz minőségű, mérgezett drogok miatt több kábítószer-fogyasztót szállítottak kórházba a napokban – öten közülük életüket vesztették. A
tragikus és megdöbbentő számadatok mellett nem mehetünk el szótlanul. Bár a
betegek rengeteg prevenciós, illetve terápiás lehetőség közül választhatnak, talán még nem ismertek eléggé ezek a segítő szervezetek. Pedig léteznek.
gyikük, a Humán Sztráda Kft. pár éve Újpesten is gyökeret eresztett: az alkohol, a drog, a gyógyszer, vagy a pszichés problémákkal küszködő betegeknek nyújt otthonukban hatékony segítséget.
– 2003-ban született meg az ötlet a Kft. létrehozására, méghozzá azzal a céllal,
hogy – a Félúton Alapítvánnyal együttműködve – segítséget nyújtsuk azoknak a
18 év feletti klienseknek, akiknek betegsége, állapota a legnagyobb társadalmi
előítéletet váltja ki – mondja Sáradi Lajos, a Humán Sztráda Nonprofit Kft. kerületi szolgálatvezető-koordinátora. – Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek
2006 óta már Újpesten is igénybe vehetik szakembereink segítségét szociális és
egészségügyi, oktatási, vagy épp foglalkoztatási téren.
– Mi a munkájuk jelentősége?
– Szinte az alapoktól kezdjük. Azok a kliensek, akik hozzánk fordulnak, gyakran
teljesen elszeparálódva élnek. Kirekesztettnek érzik magukat, dologtalannak,
legrosszabb esetben fölöslegesnek. Egyik legfontosabb feladatunk: éreztetni velük a gyógyulás lehetőségét, azt, hogy képesek megálljt mutatni a drognak, vagy
a túlzott alkoholfogyasztásnak, így képesek visszatérni a társadalomba.
– Pontosan milyen területeket fed le a rehabilitáció?
– A pszichológiai és szociális tanácsadás mellett elősegítjük a munkához való
hozzájutást, tanácsot adunk a szabadidő helyes eltöltésére és a megfelelő életvitelre. Segítünk a betegek szociális és mentális gondozásában, a szociális ügyintézésben, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. Fejlesztjük a
páciens meglévő képességeit, feltárjuk az alapproblémákat, és megkeressük azt
a motivációt, vagy épp feltöltődési lehetőségeket, ami a gyógyulási folyamatot
is felgyorsíthatja. Szakembereink ebben is segítenek: beszélgetéssel, kézműves
foglalkozásokkal, csoportos kirándulással.
– A segítségnyújtás a betegek otthonában történik. Ez bizalmat és őszinteséget feltételez a részükről.
– Valóban, enélkül nem megy. Az eleje mindig a legnehezebb: a gyógyulás
mellett dönteni. Az, hogy gondozóink otthon nyújtanak segítséget a kliensnek,
nemcsak gesztus, hiszen a legtöbb esetben erejük sincs a betegeknek terápiára járni. Ha a hozzátartozókat is integrálni tudjuk a folyamatba, sokkal hatékonyabbá válik a gyógyulás.
Az újpesti csapat négy, szociális végzettségű szakemberrel működik: ketten
a pszichiátria, ketten az addiktológia, azaz a szenvedélybetegség területén.
Munkájuk az orvosi kezelést egészítik ki – lehetőséget adnak ahhoz, hogy a
kliensek egészséges, és a többiek által elfogadott emberként jussanak vissza a
társadalomba.
Sáradi Lajos szerint az alkoholizmus, vagy a drogfogyasztás tipikus lakótelepi
probléma: a valódi közösség hiánya, a magányosság, vagy a csökkent motiváció
miatt az érzékenyebb, labilis emberek ezekhez a – szerintük egyedüli –
„megoldáshoz” is nyúlhatnak. Ennek okai a legkülönbözőbbek lehetnek: tartozni
szeretnének bármilyen csoporthoz, elfelejteni a mindennapi problémákat, vagy
csupán pillanatnyi lelki és fizikai örömöt szerezni.
A betegek gyakran önként, máskor kezelőorvosuk javaslatára keresik fel a
Humán Sztráda gondozóit – ez a tény hatékony együttműködést feltételez a Kft,
és az orvosi szféra között. És ez az együttműködés valós. Nemcsak az orvosok,
hanem az önkormányzat, a szociális osztályok, a gyámhatóság munkatársai, vagy
az egyházak is gyakran javasolják a rászorulóknak a szolgáltatás igénybevételét.
A pszichiátriai betegségekből felépülni, és az állapotot stabilizálni hosszú
időt is igénybe vehet. A gyógyulás ellenére a társadalom előítélete azonban
még ekkor is érezhető: a visszaesések egyik leggyakoribb oka az, hogy a gyógyult betegek felé is roppant kevés a bizalom. A toleranciát, az elfogadást, a
bizalmat és a segítségnyújtást még valóban gyakorolnunk kell.
A szolgáltatásokról bővebb információ a www.humansztrada.hu oldalon
olvasható.
– P. K.

NEM FIZETETT A BENZINKÚTNÁL
Július utolsó napján, a délelőtti órákban érkezett bejelentés az újpesti rendőrkapitányságra az egyik kerületi benzinkútról, hogy egy autós fizetés nélkül távozott
tankolás után. Igaz, nem mondhatni, hogy minden nyom nélkül távozott az illető,
mivel miután bejelentette fizetésképtelenségét, személyi igazolványát otthagyta
biztosítékként a benzinkúton.

E

A töltőállomás kútvezető-helyettese a helyszínre érkező rendőrnek elmondta:
még a bejelentést megelőző napon, délután 13:30 körül egy Daewoo típusú gépkocsival beállt a töltőállomásra, majd közel tízezer forintért tankolt 95-ös oktánszámú üzemanyagot. A tankolás után a férfi közölte, hogy nincsen nála pénz, otthagyná a személyi igazolványát és hazaszaladna, mivel - mint mondta - nem lakik
messze, otthon pedig van pénze, amiből rendezheti a tartozást. Így is lett, otthagyta a férfi a kúton a régi típusú személyi igazolványát, majd elment. Miután
másnap sem jelentkezett, a hátrahagyott okmányban szereplő adatok alapján a
tudakozóban telefonszámot kért a benzinkutas, majd az igazolványban szereplő illető közölte, hogy tőle ezt az okmányt már három éve ellopták.
Ekkor értesítették a rendőrséget.
A megtankolt gépkocsi látszik a benzinkút biztonsági kamerájának felvételén.
Az is bizonyossá vált, hogy a személyi igazolványban lévő kép azt ábrázolja, aki
megtankolta az említett gépkocsit. Már csak azt kellett kideríteni, hogy meghamisították a közokiratot, vagy az eredeti tulajdonos tankolt vele, csupán telefonon
keresztül tagadta le a történteket. A rendőr, aki a helyszínen volt, szemrevételezés
után is könnyen megállapította, hogy az igazolvánnyal valami nem stimmel. A lefóliázott lapon lévő, illetve a fénykép jobb sarkába belógó bélyegző tintája lényegesen különböztek. A rendőrkapitányságra érve az is kiderült, hogy az eredeti
fénykép teljesen más, mint ami jelenleg az igazolványban van.
Innentől kezdve az eljárást a kapitányság munkatársai folytatják az elkövetővel
szemben.
RUHALOPÁS
Rendőrjárőrt küldött az ügyeletes tiszt július utolsó napján hajnalban a Perényi
Zsigmond utcába. A bejelentő ekkor észlelte ugyanis, hogy a közös udvarról ellopták a kiakasztott száradó ruháit a szárítóról.
Egy ismert sportszergyártó márka jelével ellátott törölközőt, pólókat, zoknikat,
biciklis pólót tulajdonítottak el tőle.
A lopással keletkezett anyagi kár körülbelül 35ezer forint. Miután a külső bejárati ajtón semmiféle külsérelmi nyom nem volt, feltételezhető, hogy az udvarra
a nyitott ajtón keresztül jutottak be a tolvajok.
FELTÖRTÉK A TEREPJÁRÓT
A Lőrinc utcában parkolt egy napfényes kora délután SsangYong típusú autójával tulajdonosa. Negyed óra elteltével tért vissza gépkocsijához, amikor látta,
hogy annak hátsó ablakát betörték. Ezek után a környező utcákat végigjárták, az
üvegtörmelék jelentős részét feltakarították az autóból, mire a rendőrök a helyszínre érkeztek. A tulajdonos állítása szerint a betört ablak értéke körülbelül 100
ezer forint, a lopásból eredő kár még ennél is több, körülbelül a duplája. Az autó hátsó ülésén volt az autós táskája, amit onnan elloptak. Ebben gyógynövényi
termékek voltak körülbelül 50-100ezer forint értékében, egy nagy értékű mobiltelefon , egy kocsikulcs, valamint céges iratok.
Az ügyben a további eljárást az újpesti rendőrök folytatják.

www.ujpest.hu
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Hidavató futás
és kerékpározás
Egész napos sportprogram várja az érdeklődőket szeptember 13án, szombaton az átadás előtt álló Megyeri-hídon. Kerékpárosok,
futók, sportszeretők mind találnak maguknak aktív kikapcsolódási
lehetőséget a sportnapon.

A

z idén tízéves Sirály Életmód Klub
tagjai igazán emlékezetes rendezvényt találtak ki a kerek évforduló megünneplésére. Segítségül hívták a Budapesti Atlétikai
Szövetséget, velük karöltve rendezik a
futóversenyeket.
Szedlák Gáborral, az újpesti székhelyű Sirály Életmód Klub vezetőjével beszélgettünk az ötletről, a lefutható távokról, az egészséges életmódról.
– Az ötletnek természetesen van
előzménye. Hozzá tartozik, hogy én igen
hosszú ideig itt laktam Újpesten – kezdi

a híd-futás történetét az egyesület vezetője. – Akkor óvodás úszásoktatással
foglalkoztunk, majd megalakítottuk az
Újpesti Delfinek nevű egyesületet. Ekkortájt alakult ki egy nagyon jó együttműködő kapcsolatunk a polgármesteri
hivatali Sportiroda vezetőjével, a ma már
nyugdíjban lévő Ihász Sándorral. Anno ő
a kerékpáros szövetség vezetője volt, mi
pedig akkoriban kezdtünk az úszás mellett a futással és a kerékpározással foglalkozni. Gyerekeket indítottunk triatlon
versenyeken, majd itt Újpesten is rendeztünk duatlon és triatlon megméret-

tetést. Ennek kapcsán jött az ötlet, amikor az M3-as levezető útja elkészült,
még mielőtt ráengedik a forgalmat, kellene valamit csinálni. Ott akkor kerékpáros versenyt rendeztünk, nagyon jó
visszajelzéseket kaptunk. Jó minőségű
aszfalton, lezárt területen óriási élményt jelentett a résztvevőknek. Majd
hallottam a Megyeri-híd építésének
kezdetekor, hogy milyen szerencsétlenül alakult a névválasztásra kiírt szavazás, s kezdtem el gondolkodni, hogyan
lehetne összehozni egyesületünk fennállásának tízedik évfordulóját, egy emlékezetes versenyt és a hídavatást.
– Hogyan került ki mégis a programból a kerékpárverseny?
– Sokáig gondolkodtam futó- és kerékpárversenyben egyaránt, ám végül
úgy döntöttünk, hogy inkább futóversenyt rendezünk több variációban.
Egyébként a kerékpár sem marad ki
teljesen a programból, hiszen 14 órától
kerékpáros tömegdemonstráció – ismertebb nevén Critical Mass – kezdődik majd a hídon. A futóversenyek között lesz váltó, egyéni és közös kocogás is.
A versenytávok a híd hosszához igazodnak, tehát az 1862 méteres távolság
– ilyen hosszú ugyanis a Megyeri-híd –
kettő, illetve négyszeresét lehet lefutni.
Sátor László, a Budapesti Atlétikai
Szövetség vezetője partner volt az el-

képzelésben, segítséget nyújtanak a
Sirály Életmód Klub tagjainak a verseny megszervezésében, lebonyolításában.
A híd megközelíthetősége jelen pillanatban nem túl jó, de a szervezők ígérete szerint a verseny napján a BKV Zrt.
sűrűbben indítja a 104-es járatszámú
buszokat, az autósok számára pedig a
közelben parkolót jelölnek ki a sportversenyek idejére.
Nevezni előzetesen a Budapesti Atlétikai Szövetségnél lehet augusztus 25.
és szeptember 10 között, utána pedig
már csak a helyszínen, a Megyeri híd
pesti oldalánál, az újpesti lehajtónál a
verseny napján 9-10:30-ig lehet.
– T. K.

A hídavató sportnap részletes programja,
valamint a versenytávok:
10:30 Aerobik bemelegítés futóversenyszámokra
11:00 3724 m (2×1862 m)
Váltófutás 4 fős iskolai csapatok
(általános, középiskola fiú, leány
kategóriák )
11:40 7448 m (4×1862 m) Futás
(női, férfi, 18 év alatti fiú, leány
kategóriák)
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3724 m (2×1862 m) Futás és
gyaloglás együtt a híd építőivel (női,
férfi, kerekesszékes kategóriák)
12:30 Eredményhirdetés
14:00-16.00 Critical Mass
kerékpáros felvonulás
Útvonal: A futás az 1862 méter
hosszú Megyeri híd északi oldalán.
Rajt/cél az Újpesti hídfőnél.
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Keresztrejtvény

Hirdessen az Újpesti Naplóban!

VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSEK:
(1 évre lekötve 20% kedvezmény!)
Szavak száma
Ár (bruttó)
10 szóig
3000 Ft
20 szóig
5000 Ft
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS: 25 szóig 1000 Ft (bruttó)
Lakossági apróhirdetés felvétel: Újpesti Ingatlanközvetítő és Építő Iroda: 1042 Budapest Árpád út 16. HétfőSzerda: 10-17 óráig, pénteken: 10-12 óráig. Tel.: 3804920; Tel./fax: 369-5214, e-mail: ingatlankulcs@
t-online.hu (Családi, születésnapi, esküvői üdvözletek-,
illetve gyászjelentések közzététele ingyenes.)
Vállakozói hirdetésfelvétel: Ady Endre Művelődési
Központ 1043 Budapest Tavasz u. 4. I.em. Hétfőn: 9-15
óráig, szerdán: 9-15 óráig, pénteken: 9-12 óráig.
ELÉRHETŐSÉGEINK: Cím: Ady Endre Művelődési Központ
Bp., 1043 Tavasz u. 4. I. em., Tel: 785-0366 Fax: 7850466., E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.
MEGJELENÉSEK ÉS LAPZÁRTÁK DÁTUMAI:

Az Újpesti Napló 2008. évi hirdetési árai:
Méretek
1/1
1/2 fekvő
1/2 álló
1/4 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/8 álló
1/16
1/32

mm-ben
207x280mm
207x136mm
101x280mm
207x68mm
101x136mm
101x68mm
49x136mm
49x68mm
49x32mm

színes
színes
színes
színes
színes
színes
színes
színes
színes

Ár (bruttó)
250.000 Ft
130.000 Ft
130.000 Ft
70.000 Ft
70.000 Ft
40.000 Ft
40.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft

FELÁRAK:
Hátsó borító: + 100%, elhelyezett hirdetés: + 50%
GYAKORISÁGI KEDVEZMÉNYEK (%):
Megjelenés 1/32 1/16
4-6
9 10
7-12
11 12
13-24
15 15

1/10
11
13
16

1/8
11
14
17

1/6
12
15
18

1/4
13
15
18

1/3
13
16
19

1/2
14
16
19

3/4
14
17
20

1/1
14
17
20

Lapzárta: 08.29 09.12 09.26 10.10 10.24 11.07 11.21
12.12
Megjelenés: 09.05 09.19 10.03 10.17 10.31 11.14 11.28
12.19

www.ujpest.hu

ÚJPESTI NAPLÓ

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe szeptember 2-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ.
A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldő Olvasóink között könyvajándékot sorsolunk ki. Az előző számban
megjelent rejtvényünk nyertesei – Fonódi Tünde, Szládik Lászlóné és Támcsu Norbert – könyvajándékot nyertek, amelynek átvételéről levélben küldünk értesítést.
Újpest Önkormányzatának
hivatalos lapja
Kiadó: Újpesti Média Kht.
Ügyvezető igazgató:
Nemesházi Beatrix
Főszerkesztő: Harkai Péter
Szerkesztőségvezető:
Bangha Katalin
Szerkesztő: Tutor Kata
Fotó: Horváth Dávid
Titkárságvezető-hirdetésszervező:
Szerencsi Csilla
Szerkesztőség:
Ady Endre Művelődési Központ,
1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em.
Telefon: 785-0366, fax: 785-0466
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu,
Lapterv, nyomdai előkészítés: K8
Nyomdai előállítás: Pauker nyomdaipari
Kft. Budapest, Baross u. 11-15.
Terjeszti: DM Hungary Kft.,
Tel.: 887-0737
Megjelenik minden páros hét péntekén
46 000 példányban

23

Kultúra

A Z

I N G Y E N E S

Dr. Semsey Aladár emlékére
Augusztus 30-án, vasárnap 10 órakor domborművel díszített emléktáblát avat a városháza István úti homlokzatán az Újpesti Közművelődési Kör. A fennállásának huszadik évfordulóját köszöntő- és a városnapokon Újpestért – díjjal kitüntetett civil
szervezet kilencedik alkalommal állíttat emléktáblát – ezúttal dr. Semsey Aladár jogász, Újpest 1922 és 1938 közötti polgármestere emlékére. Az alkotás Mihály Gábor
Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása.
Dr. Somos Andrást, Újpest díszpolgárát, a Közművelődési Kör ügyvivőjét arról kérdeztük: miként született az emléktábla állítás hagyománya?
– A közel kétszáz tagot számláló Közművelődési Kör politikától független civil
csoportosulásként a lokálpatriotizmus életben tartását tűzte ki célul megalakulásakor. Ennek egyik megnyilvánulásaként állíttatunk – tagtársunk: Szunyoghy
András ötlete nyomán – Újpest számos pontján emléktáblát azon elődeink emlékére, akik tetteikkel, életművükkel ma is kiváltják az utókor megbecsülését, elismerését. Úgy gondoljuk, hogy munkásságuk példa a mai nemzedéknek is, és a városháza homlokzatáról, más újpesti épületekről ránk tekintve ismertek maradnak a fiatalok előtt is. Csokorba fűztük azokat a személyiségeket, akik a város története
szempontjából alkottak jelentőset. Így kapott elsőként domborművet a városlapító
gróf Károlyi István, majd a település jelképes értelemben vett első polgára:
Mildenberger Márton, valamint első polgármestere: dr. Ugró Gyula, a gazdasági
élet reprezentánsai közül Aschner Lipót, az Egyesült Izzó gyárigazgatója és Wolfner
Lajos, a bőrgyáros. Megörökítettük a tudósok között dr. Szunyoghy János biológust,

Dankó Pista
nótafáját Újpesten is óvják

Születésének 150-ik évfordulóján Szegeden,
és másutt is megemlékeztek a kalandos éltű
nótakirályról: Dankó Pistáról. A június végén
megtartott emlékestnek újpesti kitüntetettje is
volt: László Mária versmondó, nóta műsor
szervező személyében.
– Nagy jelentőségű az idei Dankó Pista évforduló , és
márciusban éppen Újpest, az Ady Művelődési Központ
elsőként adott otthont – teltházas rendezvény keretében – a nótaszerző dalainak – mondja László Mária.
Ráadásul több mint egy évtizede társadalmi munkában
tudósítok a Szegeden megjelenő Nótás Újságban
azokról a rendezvényekről, előadóestekről, amelyekben magyar nóták, dalok csendülnek fel. Az újság öszszekötő kapocs Pest és a vidéki városok, hidat képez a
magyar nóták, népdalok kedvelői között. De nemcsak
tudósítok, hiszen a legtöbb esetben szervezője is vagyok, sőt konferálok vagy verset is mondok… Az emlékérem, amelyet az Országos emlékbizottság nevében dr. Majzik Istvántól a Magyarnótaszerzők és Énekesek Délmagyarországi Egyesületének elnökétől vettem át, nagy megtiszteltetés és egyben nagy meglepetés is volt számomra. Nem tagadom, meghatott…
Megvallom: büszke voltam arra, hogy a méltatásban
többször elhangzott Újpest neve. Mert amit csinálok,
azt én az újpestiekért teszem.
– Ön nem ismeretlen sem az újpesti közönség, sem a
helyi lap olvasói előtt… legutóbb arról tudósítottunk, hogy kezdeményezésére létrejött az Újpesti
Magyar Dal és Zenbarát Társaskör. Honnan az elkötelezettség?
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a művészek közül Babits Mihály költőt és Pállya Celesztin
képzőművészt. Újpest történetéhez nyúlunk vissza ismét,
amikor most dr. Semsey Aladár domborművének leleplezésére készülünk, akinek polgármesteri ideje alatt virágzó
város volt Újpest, sőt megyei jogú városi rangot is kapott.
Ekkor épültek például a Mátyás téri városi házak, a Fa és
Fémipari Iskola, a Városi Kórház, az UTE stadion, az első világháborús emlékmű, kialakult a megyeri új temető…
– A nemes szándékon túl, az emléktábla állítás tetemes
összegbe is kerül. Honnan a fedezet erre?
– Természetesnek vesszük, hogy mi, a kör tagjai adjuk össze rá a pénzt. A dombormű és az emléktábla költsége ma már közelít az egymillió forinthoz, amelyet kismértékben csökkent az az összeg, amit a Képző és Iparművészeti Lektorátus nyújt
számunkra, minden alkalommal elismerendő ezzel az alkotás magas művészeti értékét. Valamennyi emléktáblánkat elismert újpesti művészek: a Tóth család tagjai,
Szász György, Schrammel Imre, Csíkszentmihályi Róbert készítette, a Semsey Aladárt megformáló Mihály Gábor pedig a Nagybányai Nagy Zoltán művész kör tagjaként lett elkötelezett újpesti. Az alkotások „találkoznak” a közterületre kikerülő emlékműveket elbírálók támogatásával is. Céljaink megvalósulásához nagy segítséget
kapunk klubtagunktól, dr. Zsigmond Attila művészettörténésztől, a Budapest Galéria Főigazgatójától, amelyért a lap hasábjain is szeretnék külön köszönetet mondani. Megtiszteltetés számunkra, hogy az önkormányzat is elismeri ténykedésünket: a
dombormű leleplezésére ezúttal dr. Derce Tamás polgármester urat kértük fel.
Örömmel vennénk, ha minél több újpesti is velünk tartana.
– B. K.

– Amióta az eszemet tudom, mindig is a versmondás érdekelt. A közeljövőben ünnepeljük a
negyvenedik érettségi találkozónkat mi, akik a
Petrik Lajos Vegyipari
Technikumban végeztünk.
Érettségi után az Izzó Kutató Intézetébe kerültem,
vegyésztechnikusként
dolgoztam, ez volt az első
és az utolsó munkahelyem. Bármennyire is érdekelt a
munkám, legalább annyira lekötött az, ami az életem
egyik értelme volt: a versmondás és a versírás. Egyik
sem eresztett… Rendszeresen írtam a vállalati lapban.
Ahol csak lehetett – munkahelyi rendezvényeken,
versmondó versenyeken – felléptem, pályázatokon
vettem részt, írásaim antológiákban, verseskötetekben
láttak napvilágot, egy önálló kötetem is megjelent.
Több mint tíz évvel ezelőtt, leszázalékoltak. A betegségemben fogódzót, az egyedüllétben erőt a lányom és a
versek jelentettek, és jelentenek a mai napig. A vers
egy csodálatos közösséghez vezetett el: az újpesti
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetéhez és más
nyugdíjas csoportokhoz is. Több versenyen indultam,
egy időben 3 év alatt 11 első díjat hoztam „haza” Újpestre. Tíz éve 971 versmondóból lettem az első helyezett a Kiskegyed újság által szervezett versmondó versenyen. A vers közel hozta számomra a zenét, a népdalokat, ezzel gazdagodtam lelkileg is. Én leginkább adni és nem kapni szeretek ugyanis…
– A közönség szeretete minden bizonnyal jólesik…
– Igen, nagyon sokan hívnak telefonon, vagy írnak egyegy műsor után. Úgy gondolom én sok mindent Újpestnek köszönhetek. Először is a munkahelyemet. A lányom
vállalati óvodába járhatott, majd egy remek általános is-

kolába és gimnáziumba, ahol kitűnően tanult. Hogy értékes felnőtté válhatott, ahhoz nemcsak szorgalma, hanem az iskolában kapott munició segítette. Én ezt kaptam a várostól, nekem természetes, hogy szeretném
meghálálni Újpestnek mindezt. Ezért boldogan szervezem azokat a népdalesteket amelyeket Újpest Önkormányzata és több magánszemély is felkarol. Így találtam
rá például Ugró Gyula polgármester elfeledett dalaira…
A jutányos árú belépőjegy lehetőséget ad arra, hogy kiskeresetű emberek is eljöjjenek és örömet szerezzen számukra a dal. A társaskör annak nyomán szerveződött,
hogy van itt egy tíz éve meglévő törzsközönség, akik
„műsoron kívül” is szívesen találkoznak és ha úgy adódik, maguk is örömest dalolnak. Ezért egyengettem a Újpesten a társaskör létrejöttét. Ez most sikerült. Köszönöm az Adynak is a támogatást. Szeptember 2-án lesz a
megnyitó ünnepség, amelyre örömmel készülünk.
– Az Artisjus évkönyvben a dalszövegírók és zeneszöveg
írók között jegyzik Önt. Ez egy új terület?
– Az évkönyvbe csak egy bizonyos számú szerzemény
meglétével lehet bekerülni. Az, hogy költők verseit
megzenésítik, nem ismeretlen előttünk, elég, ha Petőfi, vagy Juhász Gyula költeményeire gondolunk. Az én
próbálkozásaim is így indultak, hogy másnak tetszett
amit lejegyeztem. Komponált nótát, sanzont versemre
a nemrégiben elhunyt újpesti Jolsvay Vilmos, aki Zárai
Mártáékkal is fellépett. Daloskönyvemben szerepel
Majláth Jenő, Oláh Kálmán, Siliga Miklós és például
Fejes Imre, a Nótás kedvű volt az apám… kezdetű dal
legendás komponistája. Nekem megadatott, hogy híres emberek figyeljék a munkámat.
– A társaskör megalakulása után mi lesz a folytatás?
– Október 31-én dr. Kikli Tivadar Dankó-díjas nótaszerző emlékére szervezünk műsort. A nótakedvelők között
jólismert egy mondás, mely szerint „Dankó Pista nótafáján friss egészséges hajtásokat kell nevelnünk”… azt
hiszem, itt Újpesten sokat teszünk ezért.
– B. K.

