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Szerkezetkész a Megyeri híd: de mi vár Újpestre  az
áthaladó forgalom következtében? 2– 3. oldal
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szerkezetkész hídon másnap ke-

rült sor a hídépítők bokrétaün-

nepére, a hordógurításra. Ezen a

napon a sajtómeghívottak is

megtapasztalhatták: cudar időben, szél-

lel szemben, sőt zuhogó esőben sörrel

telt hordót gurítani sem könnyű. Több

mint 1800 méteren keresztül, a teljes

hídhosszon, fényképezőgépek és filmes

kamerák kereszttűzében pláne nem az.

Mert a sajtótájékoztató helyszíne hol is

lehetett volna másutt, mint a Megyeri híd

frissen beemelt 8-as pillérjénél. S az első

lépéseknél – péntek (június )13-a dacá-

ra – mindenki ott szeretett volna lenni. 

A 2006 februárja óta épülő 62 milliárd

forintos költségvetésű Megyeri híd ma

Magyarország leghosszabb, és egyben

az első ferdekábeles folyami hídja. A híd

öt, egymáshoz kapcsolódó hídszerkezet-

ből áll, áthidalva a Duna mindkét ágát és

a Szentendrei-sziget déli részét. A szer-

kezethez csatlakoznak az útpályák, cso-

mópontok és azok műtárgyai, ezek ösz-

szessége teremti meg a közúti forgalom

számára a meglévő 2. és 11. számú fő-

utak közötti kapcsolatot. A híd jellegze-

tes eleme a két pilon „A” formájú keret-

szerkezete, amelyek magassága – a híd-

pillér felső síkjától mérve 100 méter.

Összehasonlításul: magasabbak az esz-

tergomi Bazilika kupolájánál. A vasbeton

szerkezet kivitelezésénél Magyarorszá-

gon első ízben alkalmazta a Hídépítő Zrt,

a PERI Kft. önkúszó zsaluzati rendszerét. 

A hídépítők megkezdték a vissza-

számlálást, vágják a centit. A tervek

szerint augusztus végén megtörténik a

híd műszaki átadása, majd szeptember

végén, október elején a forgalomba he-

lyezés. A hídszerkezet szerelését köve-

tően nyílik most lehetőség a pilonok

befejezésére, az üvegfalak, belső liftek

szerelésére, a szigetelésre, a pályabur-

kolatok, a korrózióvédelem elvégzésé-

re. Kiemelt figyelmet kapnak a közmű-

vek is, a közlekedés biztonsága érdeké-

ben például a mederhídon meteorológi-

ai mérő-berendezések lesznek, és el

kell helyezni a hajózási jelzéseket is. A

közvilágítást, belső világítást díszkivi-

lágítás egészíti ki. És most kerül sor az

útpálya kialakítására, az autóút-szakasz

3,2 km hosszú, 2×2 forgalmi sávos, le-

állósávval történő kialakítására. A híd a

teljes hosszban 2×3 sáv átvezetésére

lesz alkalmas, oly módon, hogy az észa-

ki oldalon mozgássérültek közlekedé-

sére is alkalmas kerékpárút, a déli olda-

lon gyalogjárda épül. A kivitelezést kö-

vetően a híd(ak) környezetét az eredeti

állapothoz hasonlóan alakítják ki, töb-

bek között a híd nyomvonala mentén

megvalósuló erdőtelepítéssel.
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A legfiatalabbként a  leghosszabb

Összeért a Megyeri híd
Két napon át a megszokottnál is nagyobb figyelem övezte az Újpest

határában épülő Megyeri hidat. Június 12-én a kora reggeli órákban

megtörtént az úgynevezett Nagy Duna ág hídjának utolsó acél fel-

szerkezeti eleme, köznapi nevén a záróelem  beemelése.  A Duna közepén

két úszódaru és nagyon több száz, építésben résztvevő szakember

munkája nyomán összeért tehát a híd!

A

A mi „mumusunk”: a közlekedés
Mint tudjuk, az angolok óráig tudnak

beszélni az időjárásról. Nekünk meg-

van ennek a magyar megfelelője, a

közlekedés. Ebben minden bizonnyal

újabb rekordot is döntünk, kifogyha-

tatlan a téma. Kiváltképp nyáridő-

ben, amikor az útfelújítások dandár-

ja zajlik, és terelő utak, menekülő utak

nehezítik a haladást. Ráadásul kar-

nyújtásnyi közelségben látszik már a

Megyeri híd kora őszre tervezett for-

galomba helyezése is. Navigare

necesse est, hajózni márpedig muszáj, tudták ezt már az ókorban is. Autózni is mu-

száj, a szárazföldön is haladni kell, mondjuk mi, XXI. századiak. De hogyan? A dr.

Derce Tamással, Újpest polgármesterével készült alábbi interjúból kiderül: Újpest a

közlekedésben nem alkot csendes szigetet, hanem Észak-Pest kapujaként átzúdul –

azaz átcammog rajta – az agglomeráció és várhatóan nagy-Budapest közlekedése.

– Néhány hónap ezelőtt arról beszélgettünk a lap hasábjain, hogy ma Újpestnek

a parkolás és a közlekedés jelenti a legsürgetőbb témát. Megfogalmazódott az is:

amit Újpest tehet ez ügyben, azt meg kell tennie. Született-e elképzelés, avagy

döntés? 

– Döntés még nincs, az előkészítés szakaszában vagyunk, hamarosan az ön-

kormányzat bizottságai tárgyalnak ezekről. Az egymáshoz kapcsolódó témák kö-

zött a fizető parkolás, a piac rakodásának időkorlátok közé helyezésére formáló-

dó javaslat jelentheti az első megtárgyalandó és megoldandó lépést. Több éve

téma már Újpest belvárosában a fizető parkolás bevezetésének lehetősége. És

ezzel párhuzamosan a rendezett parkolás megteremtésének igénye. Nem lehet

célunk a jelenlegi gyakorlat, a P+R mintára kialakult parkolás további támogatá-

sa a Szent István tér környékén. Úgy vélem, Újpesten a közlekedés rendezését

politikamentesen kell megoldani. Még akkor is, ha a döntés meghozatalát illető-

en többen most visszafogottak, és mérlegelik a döntés vélelmezett, esetleges

későbbi politikai következményeit. Nekem az a véleményem, gyors és hatékony

megoldásra kell törekednünk.

– Milyen elképzelés van a piaci árurakodással kapcsolatban?

– A piaci kereskedőket tájékoztattam arról, hogy önkormányzatunk egy meg-

határozott időkeretet adna a piaci árurakodás számára. Például a reggel 6 órától

10 óráig terjedő időt. Az áruszállítás idejének korlátozása természetesen érinti az

Árpád út és a Templom utca üzleteit is. Abban maradtunk a kereskedőkkel, hogy

rövid időn belül összegzik és elénk tárják véleményüket.

– Belátható időn belül megtörténik a Megyeri híd forgalomba helyezése. Elké-

szül-e addigra a Váci út szélesítése?

– Minden bizonnyal. De önmagában ez kevés lesz, hiszen a tervezettnél előbb,

ez év októberében lezárják a Margit hidat, és ebben az időben még zajlanak majd

a Szabadság híd felújítási munkálatai is. Két híd lezárásnak idején, minden bi-

zonnyal a Megyeri híd marad az egyik átkelőhely az autósok számára. Így Újpest-

re a várható forgalomnál is nagyobb vár. Úgy vélem, jó lesz, ha vetünk majd egy

pillantást – ha elkészül – a Váci útra, mert utána az aszfaltot nemigen fogjuk lát-

ni, csak az autósorokat. Nincs okunk a bizakodásra: olyan kevés a dunai átkelő és

olyan régóta várunk a felszíni közlekedés minőségi változására – hidak, felüljá-

rók, alagutak, közlekedési csomópontok kialakítására – hogy ezt a hátrányt nem

lehet felszámolni. A világ számtalan nagyvárosa küszködik azzal, amivel Buda-

pest és Újpest is. De ezek nagy része tervezhető és felmérhető feladat. Az autók

számának óriási emelkedése komoly erőpróba elé állítják a közlekedési szakem-

bereket. De mivel a döntéseket politikusok hozzák, azaz nem hozzák meg, az eb-

ből fakadó károkat valamennyien viselni vagyunk kénytelenek. Meggyőződé-

sem, hogy nem a 4-es metró közel 520 milliárdos beruházása lett volna a legfon-

tosabb, mert ebből a pénzből nyolc, Megyeri híd nagyságrendű – tehát méreté-

nél fogva költséges – hidat lehetett volna megépíteni. Ami a felszíni közlekedést

minőségileg valóban javította volna. 

Fókuszban Fókuszban   A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  június  27.
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Újpest felkészült a változásokra
Most, hogy az MO autópálya részét képező 300 méter

pilontávolságú, ferdekábeles Megyeri híd utolsó elemét is

beemelték, felmerül a kérdés: hogyan készült az újpesti

önkormányzat a híd forgalomba helyezéséből adódó for-

galmi változásokra, mindezek gazdasági kihatásaira?

– Újpest Önkormányzata számolt a híd átadásából adó-

dó forgalmi terheléssel, ezért szorgalmazta többek között

a Váci út korszerűsítését, a Fóti út és Szilas patak közötti

szakaszon a második útpálya kiépítését, és ezáltal a forga-

lom zavartalanabb elvezetését – válaszolt a kérdésre dr.

Trippon Norbert gazdasági alpolgármester. – A vonatkozó közúthá-

lózati és forgalomtechnikai javaslatok kidolgozásához közúti – ke-

resztmetszeti és csomóponti – forgalomszámlálásokat végeztünk.

Megállapítást nyert, hogy az MO északi szakasza (Megyeri híd és

csatlakozó szakaszok) átadása valamint a Váci út – Szilas patak kö-

zötti szakaszának 2+2 sávra bővítése számottevő forgalmi válto-

zást fog okozni. Az Óceánárok utca Megyeri út irányában 35-50%-

os forgalomcsökkenés várható, mivel a Váci út jobb eljutási időt fog biztosítani. A Váci

út Fóti út – Szilas patak közötti szakaszán a kapacitásnövekedésnek megfelelően kb.

40%-kal növekedni fog a forgalmi a forgalmi terhelés. Továbbá az Óceánárok utca –

Szilágyi út – Fóti aluljáró irányában is forgalomnövekedés várható, mivel a Megyeri út

felől a XV. Kerület felé (MO keleti szektor hiányában) irányuló forgalom itt jelenik meg.

A vizsgálatok eredményeit értékelve, valamint Budapest Főváros Közlekedési Rend-

szerfejlesztési tervének figyelembevételével kidolgozásra került Újpest Közlekedési

Rendszerének fejlesztési terve, melyre a Képviselő-testület – a Városfejlesztési és

Környezetvédelmi Bizottság előzetes jóváhagyását követően – igent mondott. Szá-

molva a várható változásokkal, továbbá a kerületet érintő 2007. évtől – 2013. évig ter-

vezett budapesti és agglomerációs főúthálózati fejlesztések ütemezésével – mely töb-

bek között az MO autópálya keleti szektorának megépítését is tartalmazza – megál-

lapításra kerültek a forgalomszabályozás jövőbeni keretei.

A rendszertervben megfogalmazottak végrehajtása ütemezetten történik. A csomó-

ponti fejlesztésekhez, egyirányúsítási javaslatokhoz, területi forgalomcsillapításhoz

kapcsolódó idei évi feladatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság júni-

us 9-ei ülésén tárgyalta. A Bizottság úgy döntött, hogy a javasolt helyszíneken a for-

galomtechnikai változások végrehajtásához, illetve a tervdokumentáció elkészítésé-

hez hozzájárul. 

Ennek megfelelően az Óceánárok u. – Farkaserdő u. kereszteződésénél megtörténik a

körforgalmi csomópont kialakítása. A Fóti úttól északra lévő területen kijelölésre kerül a

TEMPO 30 korlátozott sebességű övezet. A Fóti út – Megyeri út – Pintér J. utca. – Váci út

által határolt tömbben megtörténik az egyirányú utcapár kijelölése. A Pozsonyi úti gya-

logos átkelőhelyre jelzőlámpa, míg a Tél utcában – a Lebstück M. utca és az Erzsébet ut-

ca közötti szakaszán - balesetmegelőzés céljából sebességkijelző berendezés kerül te-

lepítésre. Az említetteken túl az Óceánárok u. – Sporttelep u. körforgalmi csomópont en-

gedélyezés és kiviteli tervének készítése, a Fóti út – Leiningen utca – Kis Ernő utca – De-

ák F. utca – Nádor utca által határolt tömb forgalomcsillapított övezetként való kialakítá-

sának tervezése, Nádor utca – Türr J. utca  jelzőlámpás csomópont tervezése is megkez-

dődött az idei évben – tudtuk meg dr. Trippon Norbert alpolgármestertől.

Javuló tömegközlekedés, káosz a Váci úton
Nagy port kavart az elmúlt időszakban a BKV Rt. ál-

tal beterjesztett paraméterkönyv első verziója,

amely több újpesti járat megszűntetését, ritkítá-

sát, illetve összevonását is tartalmazta. Azóta több

egyeztetés is történt, a napokban ismét Újpesten

jártak a közlekedési vállalat szakemberei és egy

sokkal elfogadhatóbb, talán kimondhatjuk, kedve-

zőbb verzióban egyeztek meg a kerület vezetésével. 

Lőrincz Mihály, az újpesti polgármesteri hivatal Városüzemelteté-

si Osztályának vezetője elmondta, hogy a paraméterkönyv jelen-

tős változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban a tárgyalá-

sokat követően. A most elfogadott változások nem rontanak, sőt,

csekély mértékben javítanak Újpest közlekedésén. Nem szűnnek

meg járatok, az biztos. Ami fontos, pozitív változás, hogy a 30-as

jelzésű buszok vonalán augusztustól csuklós buszok járnak majd,

változatlan menetsűrűséggel. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak is akad teen-

dője: a hosszabb buszok számára a megállók bővítése szükséges, ezen munkálatokat a

napokban el is kezdik. 

– Szintén jó hír az újpestiek számára a 96-os járatszámú buszok vonalának meg-

hosszabbítása. A járat két nyomvonalon jár majd, Rákospalotát Káposztásmegyerrel

köti össze a jövőben. Ez négy új megállót jelent – tudtuk meg az osztályvezetőtől. 

Jogos aggodalomnak tűnt, hogy a Megyeri híd átadását követően komoly forgalom-

növekedés lehet Újpesten, valamint szintén a híd átadása után tömegközlekedési válto-

zások is várhatók. Kiderült, a BKV Rt. olyan járatot tervez, amely összeköti Békásmegyert

és Rákospalotát. A tervek szerint a Volán buszok is az Árpád híd helyett a Megyeri hídon

járnak majd, Újpesten keresztül érkeznek majd a Városkapunál lévő végállomáshoz. 

– Ez nem túl szerencsés abból a szempontból, hogy a Váci út már így is meglehető-

sen leterhelt, a változások után a most folyamatban lévő szakasz kibővítése után sem

lesz képes a főút a megnövekedett forgalom kezelésére – fejezte ki aggodalmát

Lőrincz Mihály. – Lehetséges megoldásként adódik az elkerülő tehermentesítő út, a

Duna-sor kiépítése. Ezt a kerület vezetése szorgalmazza a fővárosi önkormányzat fe-

lé, a megvalósulásra reális esélyt látunk. A fővárosnak szembesülnie kell azzal, hogy a

Megyeri híd átadásával, az elkövetkezendő évek hídlezárásaival – Margit híd, Árpád

híd felújítása – folyamatos terhelés jelentkezik Újpest közlekedésében. Erre gondolva

fejlesztési tervek készíttettünk a kerület közlekedésére vonatkozóan, különös tekin-

tettel a Megyeri híd átadásának következményeire. A tanulmány jelentős mértékű vál-

tozásokat nem prognosztizál, némi forgalomnövekedés várható az Óceánárok úton,

ami egy elkerülő útvonal lehet. Az a veszély, amitől tartottunk, miszerint a Megyeri híd

átadását nem követi közvetlenül az M0 keleti szektor átadása, a jelenlegi állás szerint

nem valósul meg, mivel a tervek szerint szeptember körül átadják az említett útsza-

kaszt. Így az elkerülő forgalom áthárítható az M0 útra. 

Az önkormányzat ennek ellenére felkészül a nagyobb mennyiségű gépkocsi megje-

lenésére, részben körforgalmú csomópontok kialakításával – például éppen az említett

Óceánárok utcánál –, a másik ilyen eszköz a 30 km-es sebességkorlátozású övezetek

kijelölése a lakóövezetekben. Első lépésben a Fóti úttól északra eső területeken, továb-

bá ezen a részen azon utcákban, ahol nincsen tömegközlekedés forgalomlassító küszö-

böket is elhelyeznek – ez egyelőre tervezési fázisban van.

Fókuszban Fókuszban 

Idén várhatóan 58 útszakaszra ter-

jed ki a fővárosi útfelújítás, össze-

sen 35,5 kilométer hosszúságban. 2008-ban Újpesten az első ütem részeként meg-

újul a Baross utca Fóti út – Erdősor u. közötti, valamint a Szent Imre u. Leiningen K.

u. – Görgey A. u. közötti szakasza. A második ütem - melynek pontos munkálatait

július 2-ig terveztetik meg – része a Görgey Artúr utca Kiss Ernő utca – Klauzál utca

közötti, illetve a Kiss J. u. Görgey Artúr u. – Szilágyi út közötti szakasza.

A Szent Imre utca érintett szakasza a csatornázás miatt a közúti forgalom elől jelen-

leg is elzárt. A BKV Zrt járatok terelőútvonalon közlekednek (Leiningen K. u. – Kiss Er-

nő u. – Görgey A. u.). A csatornázás után kezdődik az útfelújítás, a forgalomba-helye-

zés csak ezután várható. A terelőútvonal a buszok számára az útfelújítás befejezéséig

megmarad. A Görgey A. u. Klauzál u. – Kiss Ernő u. közötti szakaszának felújításakor

az építkezés során csak útszűkület lesz, az adott útszakaszt nem zárják le a forgalom

elől. Kiss János utca Görgey A. u. – Szilágyi u. közötti szakaszán a kockaköves bur-

kolatot cserélik le. A környék közlekedésében várhatóan nem okoz különösebb

problémát, ezért nincs szükség terelőútvonal kijelölésére. A Fővárosi Önkormányzat

útfelújítási programjának keretében a Külső Váci út 2006-ban egészen a Megyeri útig

kapott új burkolatot. 2003-ban a Főváros, a GKM, az NA Rt. és a IV. kerületi önkor-

mányzat megállapodásban rögzítette, hogy a Főváros beruházásában megújul a Me-

gyeri út és a Fóti út közötti szakasz, továbbá megvalósul a Fóti út és a Szilas patak kö-

zötti szakasz 2x2 sávosra történő bővítése. A munkák előkészítési költségeit a Fővá-

ros, a megvalósításhoz szükséges források biztosítását a GKM vállalta. A Megyeri út –

Fóti út közötti szakasz a megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2007-ben elké-

szült, és 2007 novemberben megkezdődtek a közmű munkálatok a Fóti út és a Szilas

patak között. 2008 márciusában megkezdődött az útpálya 2x2 sávosra történő kiépí-

tése is, a munkálatok várhatóan a nyár végén fejeződnek be. A Külső Váci út felújítá-

sát, kibővítését úgy tervezték, hogy annak forgalomba helyezése összhangban legyen

az M0-s északi szektorának forgalomba helyezésével. 

Fővárosi Önkormányzat, Közlekedési Ügyosztály 

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: B. K., H. P.,  T. K.

MEGKÉRDEZTÜK A FŐVÁROST
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„Pingpongdokiként” ismert

szakember kábítószerfüggő fi-

atalok gyógyítására tette fel

az életét, dolgozott az Orszá-

gos Pszichiátriai és Neurológiai Inté-

zetben, majd III. kerületben praktizáló

házi gyermekorvosként egyaránt a ve-

szélynek kitett korosztály  kezelése, és

a prevenció lehetséges  eszközeinek

feltárása volt a célja. Úgy gondolta ,

csakis a megelőzés lehet a hatásos mód-

ja annak, hogy a fiatalok ne próbálják ki

a drogot, ne legyenek csellengők, sőt,

esetlegesen bűnelkövetők. Az ötlet,

hogy késő este, éjszaka az utcán csel-

lengő gyerekeket a diszkó csalogató fé-

nyeivel ellentétben sportolni, pingpon-

gozni hívja, a játékterápia része lett.

Először a saját rendelőjében állított fel

pingpongasztalt, népszerűsítette az öt-

letet. És  követőkre  is talált – az elsők

között például Újpesten. A  nyolcvanas

évek közepére ebből országos mozga-

lom lett. Az éjszaki pingpong – a Sirály

Életmód Klub közvetítésével és az új-

pesti önkormányzat támogatásával és

ösztönzésével Újpesten az első perctől

kezdve működik a Káposztásmegyeri

Közösségi Házban, majd nagyobb lét-

számot befogadó bajnokságok eseté-

ben a Karinthy Frigyes Általános Műve-

lődési Központ aulájában.  

„Hiszek abban, hogy lehetséges a fi-

atal generáció éjszakai szórakozási

kultúrájának a megváltoztatása. Ezért

lett leküzdhetetlen mániám, hogy

mozgalmasítom az éjszakai pingpon-

gozást…” – mondta egy jó néhány év-

vel ezelőtt  megjelent, róla készült új-

ságcikkben. A Pingpongdoki úgy hatott

a fiatalokra, hogy nem kábítószer-elle-

nes propagandát  nyújtott, hanem az

egyik lehetséges  megoldást. – B.

Képünkön jobbról: dr. Faragó Sándor az Újpes-

ti Sirály Életmód Klubos Litkei József társasá-

gában.

A Kábítószer-ellenes Világnap apropóján, az újpesti önkormányzat

és a Sirály Életmód Klub szervezésében  június 27-én sorra kerülő

Éjszakai Pingpongbajnokság szervezése idején érkezett a hír, hogy

63 éves korában  elhunyt dr. Faragó Sándor gyermekorvos, gyer-

mekpszichiáter, a Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok Egye-

sülete megalakítója. 

In memoriam dr. Faragó Sándor

élreértések elkerülése végett már az elején tisztáz-

zuk: a Belán FC tiszta küzdelemben és méltán nyer-

te a labdarúgók kupáját, amelyet Belán Beatrix al-

polgármester asszonytól vehettek át. Mielőtt bárki

összehúzná a szemöldökét, puszta névazonosságról van

szó, a kedélyesen barátságos, csípős megjegyzések persze

nem maradtak el a díjátadáskor. A családias derű egyéb-

ként végigkísérte a rendezvényt, s a meleg idő ellenére

rendületlen elszántsággal rotyogtak a bográcsverseny

„pályamunkái”, a titkos receptek alapozta pásztortarho-

nyák. Kiemelésre méltó, és hatalmas tapssal jutalmazott

résztvevő volt a többpróba-verseny (s feltehetően az

egész sportnap) legfiatalabb versenyzője, egy kétéves

kislány, Óvári Letícia, aki megérdemelten kapott különdí-

jat a teljesítményére.    

A három kiemelt sportprogram helyezéseit az alábbi csa-

patok nyerték el: labdarúgásban a már említett első helye-

zett mögött másodikként az Ilyés FC és a Csabagyöngye vég-

zett; a parkröplabda tornát elsőként a Kanizsay Lányok, utá-

nuk az USC, harmadikként a Szedett Vedett-ek csapata sö-

pörte el. A kitartó floorball-osok között pedig az alábbiak

szerint emelkedett a rangsor: Spiderman bronz-, Elitcsapat

ezüst-, Captain aranyérem. 

Nem maradt szó, illetve kóstolás nélkül a főzőverseny sem:

Szenyor Gundel kapta a legnagyobb elismerést, melyet a Főző-

páros követett s harmadikként a sportban is jeleskedő Csaba-

gyöngye bizonyított a gasztronómia területén is.             – H. P.

Nyárköszöntő sportparty – 2008
A hirtelen érkezett kánikula ellenére az idei rendezvény is megmozgatta az újpesti lakosokat a Tábor

utcai pályakomplexum területén. Bár ez alkalomra nem terveztek ejtőernyős ugrásokat, fejest ugrottak

a rendelkezésre álló megmérettetésbe a versenyző csapatok. 

F
jpest Önkormányzatának

Képviselő-testülete 2005-

ben alkotott rendeletet ar-

ról, hogy július 11-ét –  a

második világháború során

elhurcolt újpesti polgárok emlékére

– emléknappá nyilvánítja.

A 17/2005. (IX 19.) számú önkor-

mányzati rendelet értelmében, ezen

a napon, az önkormányzat illetékes-

ségi területén lévő valamennyi 

középültre gyászlobogót kell kihe-

lyezni. A fekete zászló arra több mint

tízezer zsidó és roma származású új-

pesti polgárra emlékeztet, akiket

1944. júliusában Újpestről Auswitzba

hurcoltak, és meggyilkoltak.

Dr. Derce Tamás, polgármester

Július 11-e emléknap Újpesten

A középületekre:
gyászlobogót 

Ú

A



szabálysértési razzia délután

14-20 óráig tartott: közel tíz

rendőr, majdnem ugyaneny-

nyi polgárőr, néhány közte-

rület-felügyelő vett részt az

akcióban.

Négy csoportban indultak Újpest

közterületeire az ellenőrzés résztvevői,

így a rendelkezésre álló hat óra alatt,

igen nagy területet bejárva, számos

ügyben intézkedhettek. Az akcióterü-

letek kijelölésénél figyelembe vették a

lakossági bejelentéseket is, hiszen a

közterületi szabálysértések jelentős

része közvetlenül hatással van az em-

berek lakókörnyezetére is. A lakossá-

got különösen irritáló probléma példá-

ul a közterületi italozás, a póráz nélkü-

li kutyasétáltatás. Sokszor önmagában

a szeszfogyasztás nem is, de a járulé-

kos dolgok már sokkal zavaróbbak:

többször tapasztalható, hogy sörözés,

borozás után nem mennek messze el-

végezni szükségleteiket a szeszfo-

gyasztók, hanem csak a legközelebbi

bokorig. Így dolgukat közterületen

végzik el. 

Néhány eset, amelyekben végül in-

tézkedtek a rend őrei: közterület enge-

dély nélküli használata, közterületi

szeszfogyasztás, szabálytalan parkolás,

figyelmetlen kutyatartók. 

Többek között az ilyen szabálysértők

kiszűrésére irányult az újpesti rendőr-

kapitány, dr. Baranyi József alezredes

által kezdeményezett akció.

Azon szabálysértések esetében,

amelyek az önkormányzat hatáskörébe

tartoztak, azonnal lefolytatták az eljá-

rást. A razzia eredményeképpen négy

embert állítottak elő a rendőrök közte-

rületen történő szeszesital-fogyasztás

miatt, hét esetben tettek feljelentést

közlekedési szabálysértés elkövetési

végett, valamint egy kutyatulajdonost

ötezer forintra bírságoltak az ebtartás

szabályainak figyelmen kívül hagyása

miatt. – T. K.
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iacosokat bemutató sorozatunk-

ban ezúttal ismét egy régi ke-

reskedőcsalád éppen tevékeny

nemzedékét mutatjuk be. A

Melonik család évtizedek óta a sajt, tej-

föl, tejtermékek egyik legelismertebb

kereskedője az újpesti piacon. 

Melonik Mihály elmesélte, hogy

édesanyja, Melonik Rezsőné 1936-ban,

tizenhárom évesen jött a fővárosba, az

újpesti piacra dolgozni, akkor még alkal-

mazottként. 1969-ben azután önállósult,

saját vállalkozásba kezdett, természete-

sen maradt a már jól kitanult mesterség-

nél, továbbra is tejtemékekkel kereske-

dett a piacon. 1994-ben azonban, ami-

kor megromlott az egészsége, már nem

tudta egyedül vinni a boltot, fia otthagy-

ta a Tungsram Rt-t, s huszonöt éves mű-

szerész múlttal a háta mögött beállt a

pult mögé tejfölt, sajtot, túrót mérni, da-

rált diót, mákot kínálni. Még egy-két

évig dolgozott együtt anya és fia, majd

amikor az édesanya már súlyos beteg

lett, Mihály egyedül maradt az üzlettel.

Nyolc évvel ezelőtt aztán felesége is

csatlakozott hozzá, azóta együtt folytat-

ják a családi hagyományt. 

Az árusított termékeket nem a Melonik

család állítja elő, azokat őstermelőktől

vásárolják, a minőséget megőrizve, ám a

szigorú minőségi és egyéb követelmé-

nyeknek megfelelően adják tovább a ve-

vőknek. 

A kiszolgáláson túl sokszor egyéb mó-

don is segítik a vásárlókat, hiszen előfor-

dul, hogy valaki miután megvett egy ter-

méket, tanácsot kér, hogyan is készítse el

azt a legpraktikusabb, legízletesebb for-

mában. Ilyenkor együtt gondolkodva igye-

keznek előtalálni a legjobb recepteket. 

A vevők, a kialakult emberi kapcsola-

tok is generációkra vezethetők vissza,

hiszen a jelenlegi vásárlók egy része

Melonik Mihály édesanyjánál vette meg

a tejtermékeket, sokszor még gyermek-

ként, szülőt kísérve. Az ifjú vevők aztán

most a következő generációt köszöntik

ismerősként. – T. K.

Közterületi ellenőrző akciót tartott június 16-án Újpesten a kerületi

rendőrség, a közterület-felügyelettel és a polgárőrökkel karöltve. 

Razzia az utcákonA

P

Műszerészből lett 
lelkes piacozó
Műszerészből lett 
lelkes piacozó

Köztisztviselők
napján: 

zárvatartás
Budapest Főváros IV. kerület Új-

pest Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala július 1-jén, kedden zárva

tart.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfele-

inket, hogy a Budapest Főváros IV.

kerület Újpest Önkormányzat Pol-

gármesteri Hivatala a köztisztvi-

selők jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. 71/A §-a alapján 2008.

július 1. napján (kedden) zárva

tart. Megértésüket előre is kö-

szönjük. 

Budapest, 2008. június 19. 

dr. Vitáris Edit, jegyző

F E L H Í V Á S

AMATŐR
ZENEKAROK 

ÉS ÉNEKESEK
RÉSZÉRE!

Újpest Önkormányzata várja olyan

fiatal zenekarok, énekesek és zenei

szólisták jelentkezését, akik szíve-

sen megmutatnák tehetségüket Új-

pest városnapi rendezvényén. A

rendezvény időpontja: augusztus

29., 30., 31.

Jelentkezés módja: a www.ujpest.hu

weboldaláról letölthető jelentkezé-

si lap és demó felvétel (CD) leadá-

sával az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági

Házban (1042 Budapest, István út

17-19. Telefon: 369-12-83, 231-

70-70) Bővebb felvilágosítást ad Ta-

tai Éva, az intézmény munkatársa.

Jelentkezési határidő: július 31.



hiedelmekkel ellentétben Újpes-

ten nem minden utca forgalom-

terhelése növekszik. Boruzs

András elöljáró elmondta,

hogy a fővárosi Közlekedés Kft. által

készített újpesti közlekedésfejlesztési

rendszerterv elemzései szerint az M0

híd és az elkerülő út keleti szakasza már

önmagában is át fogja venni az Újpes-

ten átmenő teherforgalom jelentős ré-

szét. Ezt erősíti az a fővárosi intézke-

dés, amely egész Budapesten korlátoz-

ni fogja a 12,5 tonna feletti teherfor-

galmat. Újpest viszont még ennél is szi-

gorúbb szabályokat tervez a teherfor-

galomra vonatkozóan, akár 3,5 tonnáig.

Emellett szinte biztos, hogy egyes főbb

útvonalak mellett, így Káposztás-

megyeren a Külső-Szilágyi úton és az

Óceánárok utcán is a mostaninál több

személyautó fog közlekedni, éppen

ezért a városvezetés még idén legalább

két körforgalom megépítését tervezi a

sebesség és a balesetveszély csökken-

tése, valamint a torlódások elkerülése

érdekében. 

Megyeren is, a kertvárosban – az át-

menő forgalom felerősödését megelő-

zendő –, komolyabb korlátozások vár-

hatók, például több utca egyirá-

nyúsítása és 30km/h-s övezetek kiala-

kítása.

Az ülésen a kerületi kapitányság

képviselői az elmúlt évek baleseti sta-

tisztikáinak ismertetése után a Külső-

Szilágyi út útburkolati jeleinek hiányá-

nak balesetveszélyességére hívták fel a

figyelmet, és javasolták az útra vonat-

kozó sebességhatár csökkentését. Ör-

vendetes hír viszont, hogy a káposztás-

megyeri rendőrőrs állománya júliustól

10 fővel bővül, melynek hatására to-

vább javulhat a városrész közlekedés-

és közbiztonsága. – H. P.
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ülésén Boruzs

András elnök-

letével több

fontos kérdést

is tárgyalt a

K á p o s z t á s -

megyeri Tele-

pülésrészi Önkormányzat. Dön-

tött a Homoktövis Általános Is-

kola igazgatói álláshelyére érke-

zett pályázat támogatásáról,

majd elfogadásra ajánlotta Új-

pest elkészült sportkoncepcióját

is. Ezután került sor az összevont

ülésre a Közbiztonsági Bizott-

sággal, ahol az M0 híd őszi át-

adása után várható újpesti-ká-

posztásmegyeri közlekedési

helyzetről tartottak a képvise-

lőknek átfogó tájékoztatót.

2007.  március  2.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  június  27.

Káposztásmegyer közlekedése 

a Megyeri híd átadása után

Felkészültek

mint az a minisztériumi kiírásból is

tudható, az ÖKO-Program kereté-

ben a következő célokra kérhet-

tek támogatást a pályázók: 

1. A lakások hőleadóinak egyedi szabá-

lyozásához szükséges berendezések

(termosztatikus szelepek) beszerelése;

2. A lakások egyedi hőfogyasztásának

mérésére, vagy az épület hőfo-

gyasztásának lakásonkénti költség-

megosztására alkalmas mérőeszkö-

zök (hőmennyiségmérők és/vagy

költségmegosztók) beszerelése;

3. Az épület fűtési rendszernek az át-

alakítása, ezen belül:

a) Strangszabályozók beépítése

vagy cseréje

b) Az egycsöves átfolyós rendszerű

fűtési rendszer átalakítása a hőlea-

dók elé beépített átkötő szakaszok-

kal, vagy az egycsöves fűtési rend-

szer helyett új, kétcsöves fűtési

rendszer kialakítása.

Az igényelt állami támogatás lakáson-

kénti mértékénél minden esetben a

pályázattal érintett lakások száma ve-

hető figyelembe. Az önkormányzat,

mint támogató – az adott épület eseté-

ben – átvállalhatja a pályázót terhelő

saját részt legfeljebb a bekerülési

költség 15%-ának megfelelő összeg

erejéig. Ahol az önkormányzat nem

biztosít támogatást, a pályázó kedvez-

ményezettnek kell, hogy vállalja a be-

kerülési költség legalább 65%-ának

biztosítását saját erőként.

A lakossági fórum legtöbb kérdése

(s egyben kérése) épp’ ez utóbbira, az

önkormányzati támogatás lehetőségé-

re és mértékére vonatkozott. Az alpol-

gármesteri válasz megerősítette: ke-

zességet vállalnak a kamatmenetes hi-

tel biztosítására. Kérdésre válaszolva

az a lényeges tény is elhangzott, hogy

utófinanszírozás ezekben az esetekben

nem igényelhető.

A témához szorosan nem kapcsolódó

felvetések is előkerültek, főként a

tisztaság és virágos környezet örven-

detes gyarapodása, a fennálló hibák

ellenére is felkeltették a lakosság fi-

gyelmét, melyet a jelenlévő képvise-

lők tolmácsoltak a fórum résztvevői fe-

lé. Káposztásmegyer több szempont-

ból is nagyító alá került, s a legfőbb

kérés a közösségi szeméttárolók, illet-

ve az évi egyszeri lomtalanítás kibőví-

tésének az igénye merült fel. Az alpol-

gármester személyes garanciát vállalt a

fórum végeztével, hogy a pályázatokkal

kapcsolatos, időközben felmerülő la-

kossági kérdéseket hivatalában is meg-

válaszolja a későbbiekben. – H. P.

Fórum az otthonért
Lakossági párbeszéd helyszíne volt a Városháza díszterme június 11-

én. A közös képviselők és dr. Trippon Norbert alpolgármester egyez-

tettek az Önkormányzati Minisztérium képviselőjével, Kozlovszky Zsu-

zsanna vezető főtanácsossal a lakóközösségeknek nyújtható kedvez-

ményekről és pályázati lehetőségekről.

KözéletKözélet  

A

A

„MUNKÁT 

A SEGÉLYEZETTEKNEK!”

A lakosság elsöprő többsége támo-

gatja a munka és a segély közötti

összhang megteremtését, ezzel

egyetért Újpest Önkormányzata is, de

csak a törvényes út lehet célravezető.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester

kezdeményezi ezért a Szociális tör-

vény módosítását annak érdekében,

hogy a munka és a segély közötti

összhang javuljon, valamint a szociá-

lis támogatások nyújtása esetén a te-

lepülési önkormányzatoknak legyen

lehetősége arra, hogy a helyi sajátos-

ságokat figyelembe véve további fel-

tételeket állapíthassanak meg rende-

leteikben a szociális támogatások

igénybevétele esetén.

Mindaddig azonban, amíg törvényes

megoldás nem születik, az út nem lehet

más, mint az önkéntes munka, melynek

keretében az önkormányzat önkéntes

munkalehetőséget biztosítana a mun-

kaképes segélyezetteknek, szakkép-

zetteknek és szakképzetleneknek egy-

aránt. Az alpolgármester tájékoztatást

kért és kapott, melyben a Városüze-

meltetési Osztály havonta 40-50 fő,

valamint az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

pedig 35-40 fő rendszeres szociális se-

gélyben részesülő számára tudná biz-

tosítani a munkába való bekapcsolódás

lehetőségét. 

Újpesten jelenleg 145 millió forint-

ból zajlanak intézmény-felújítási

munkák, park- és játszóterek építése

190 millió Ft értékben történik, a zöld-

területek fenntartására 316 millió Ft-

ot fordít az Önkormányzat. Ezzel egy

időben zajlik a „Virágváros-program”.

Ebből látható, hogy számos lehetőség

van a munkába való bekapcsolódásra.

A munkaképes segélyezettek önkéntes

munkavállalása az érintett személyek

önbecsülésének is jót tehet, hiszen

társadalmilag rendkívül hasznos mun-

kát végezhetnek. 

Az alpolgármester rendkívüli érte-

kezlet összehívását kezdeményezi,

ahova elvárja az Újpesti Vagyonkezelő

Zrt. vezérigazgatóját, a Szociális Osz-

tály vezetőjét, a Városüzemeltetési

Osztály vezetőjét, valamint a Közhasz-

nú Foglalkoztatási Csoport vezetőjét,

és az érintetteket is annak érdekében,

hogy a fenti önkéntes munkavégzési

akció megvalósulhasson. 

Újpesten jelenleg 457 munkaképes

újpesti lakos veszi igénybe a rendsze-

res szociális segélyt, amely nagyság-

rendileg 170 000 000 Ft-os költség-

vetési támogatást jelent évente. 



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

7www.ujpest .hu

PályázatPályázat

ÖNKORMÁNYZATI 
BÉRLAKÁS ELADÁSÁRA

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

(Budapest, IV. Kerület István út 14.)  el

adásra meghirdeti Budapest, IV. kerület

Árpád út 8.-12., V. lépcsőház 6. em. 1.

szám alatti helyiséget.

A pályázati felhívást a Budapest Fő-

város IV. Kerület Újpest Önkormányzat

Képviselő-testületének 7/1994. (V.4.)

számú rendelete – mely a  lakások és

nem lakás céljára szolgáló helyiségek

elidegenítéséről szól – szerint tesszük

közzé. 

Pályázatot benyújthat bármely a jog-

szabályok szerint magyarországi ingat-

lan tulajdonjogának megszerzésére jo-

gosult magánszemély, jogi személy,

vagy jogi személyiség nélküli gazdasá-

gi társaság. 

Az ingatlan adatai: 1040 Budapest,

Árpád út 8-12. V. lépcsőház 6. em. 1.,

helyrajzi szám: 70347/A/121, tulajdo-

nos: IV. Kerületi Önkormányzat, alapte-

rülete: 21 m2, épület építési éve: 1930

A helyiség egy helyiségből álló,

komfort nélküli. A helyiség  megtekin-

téséhez a kulcs átvehető a Polgármes-

teri Hivatal Helyiséggazdálkodáson Bp.,

IV. Ker., István út 14. I. 37. 

A licitálás alapjául szolgáló kikiáltási

ár: 1.900.000 Ft, azaz: Egymillió-ki-

lencszázezer forint. Letétbe helyezendő

pályázati díj összege: 190 000 Ft, azaz:

százkilencvenezer forint.

A pályázati díjat a pályázónak pályá-

zata benyújtásakor be kell fizetnie a

Polgármesteri Hivatal pénztárába.

Pénztár nyitvatartási ideje: hétfő

14–17-óráig szerda 10–13, 14–16-

óráig péntek 9–12 - óráig.

A nyertes pályázó esetében a pályá-

zati díj a vételárba  beszámításra kerül,

míg a nem nyertes pályázók részére a

pályázati díj az eredmény megállapítá-

sától számított 15 napon belül visszafi-

zetésre kerül.

A pályázati tárgyaláson a licitálás a

vételár összegére történik. A pályázat

nyertese az, aki a legmagasabb vételár

megfizetésére tesz ajánlatot.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. július 04. (péntek) 12:30 óra

Helye: Budapest, IV. Kerület Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

(Budapest, IV. Ker. István út 14. sz. I.

em. 37-es szoba.)

Pályázati tárgyalás időpontja: 2008.

július 07. 10:00 kor.

Helye: Budapest, IV. Kerület Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

(Budapest, IV. Ker. István út 14. sz. I.

em. 37-es szoba.)

Eredményhirdetés időpontja: 2008.

július 07. a pályázati tárgyalás befejez-

tével azonnal.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

MÓDJA, FELTÉTELEI

1.) A pályázati ajánlatot írásban kell

benyújtani. 

2. ) A pályázatot tartalmazó boríték-

ban elhelyezett ajánlatnak tar-

talmaznia kell :

a., a pályázó nevét, székhelyét (lak-

címét), levelezési címet, képvise-

lője nevét  és    telefonszámát,

b., a megpályázott helyiség pontos

címét és a pályázati kiírásban

esetlegesen  feltüntetett egyéb

azonosító adatait,

c., a pályázó cégszerű aláírását,

A pályázó tudomásul veszi, hogy az

eredmény hirdetést követően 15 napon

belül köteles az adás-vételi szerződést a

Polgármesterrel megkötni. A vételárat a

vevő a szerződés megkötésekor köteles

egy összegben megfizetni. A pályázattal

kapcsolatos további felvilágosítás kér-

hető a 231-3138 -as telefonszámon.

Budapest, 2008. június 17.

Dr. Trippon Norbert, alpolgármester

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Önkormányzatunk Táborozási Alapjá-

ra ebben az esztendőben 122 pályáza-

tot nyújtottak be. Csakúgy, mint az el-

múlt esztendőkben, ez a szám tovább

növekszik két gyermektáborunk (Ve-

lence, Katalinpuszta) igénybevevői-

vel. Az ide szervezett csoportok nem

nyújtottak be pályázatot, ugyanis Ön-

kormányzatunk külön támogatta a

szervezett iskolai részvételeket az

előbbi helyeken. Összességében, a

kért támogatások közel felét tudja

Önkormányzatunk biztosítani. Ez

ugyan tényleges értékében évről-évre

csökken, de így is táboronként általá-

ban egy-két fő teljes bekerülési

összegét jelenti.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK

· Angol Tagozatos Általános Iskola: 

195 800 Ft

· Babits Mihály Gimnázium: 916 400 Ft

· Bajza József Általános Iskola: 132 000 Ft

· Bródy Imre Gimnázium: 24 000 Ft

· Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-

mos Gimnázium: 204 200 Ft

· Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola: 75 000 Ft

· Erzsébet Utcai Általános Iskola: 

405 500 Ft

· Homoktövis Általános Iskola: 358 200 Ft

· Károlyi István 12 Évfolyamos Gimná-

zium: 576 400 Ft

· Könyves Kálmán Gimnázium: 382 000 Ft

· Langlet Valdemár Általános és

Felnőttképző Iskola: 300 000 Ft

· Megyeri Úti Általános Iskola: 123 200 Ft

· Német Tagozatos Általános Iskola: 134 000 Ft

· Pécsi Sebestyén Általános és Zene-

tagozatos Iskola: 78 000 Ft

· Szigeti József Utcai Általános Iskola: 

98 400 Ft

· Szűcs Sándor Általános Iskola: 39 200 Ft

· Testnevelés Tagozatos Általános Is-

kola: 62 000 Ft

· Dalos Ovi: 56 000 Ft

· Homoktövis Óvoda: 21 600 Ft

· Királykerti Óvoda: 26 000 Ft

· Karinthy Frigyes Általános Művelő-

dési Központ: 454 200 Ft

NEM HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK

· Benkő István Református Általános 

Iskola és Gimnázium: 32 000 Ft

· Berzeviczy Gergely Közgazdasági és

Két Tanítási Nyelvű Külkereskedel-

mi Szakközépiskola: 77 000 Ft

· Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szak-

képző Iskola és Gimnázium: 23 800 Ft 

· Kornis Klára Gyermekotthon és

Szakiskola: 30 800 Ft

· Kozma Lajos Faipari Szakközépisko-

la: 82 200 Ft

· Szent János Apostol Katolikus Általá-

nos Iskola: 49 200 Ft

· Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki

Szakközépiskola, Szakiskola és Gim-

názium: 96 000 Ft

CIVIL SZERVEZETEK

· Aschner Lipót Természetjáró Egyesü-

let: 164 900 Ft

· Bem Folklór Egyesület: 106 700 Ft

· Budapesti Tornádó Sportegyesület: 76 800 Ft

· Diamonds Sport Klub: 104 050 Ft

· Ékszer Egyesület: 155 100 Ft

· Gyermekévek Honismereti, Kulturális

és Természetjáró Egyesület: 85 600 Ft

· Gyöngyös SC: 22 050 Ft

· Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsa-

ládosok Egyesülete: 156 850 Ft

· Kerekerdő Egyesület: 105 000 Ft

· Kiss Lenke Kosárlabda Suli: 247 500 Ft

· Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Ala-

pítvány: 23 100 Ft

· Kono Karate Klub: 54 150 Ft

· Kormányőr SE: 21 550 Ft

· Magyar Drogrehabilitációs Sportala-

pítvány: 10 000 Ft

· Rákospalotai Szilas Néptánc Együt-

tes Egyesület: 34 700 Ft

· Roma Kisebbségi Önkormányzat: 

300 000 Ft

· Újpest Sport Club: 56 750 Ft

· Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapít-

vány: 268 500 Ft

· Újpesti Haladás FC: 31 500 Ft

· Újpesti Német Kisebbségi Önkor-

mányzat: 150 000 Ft

· Újpesti Társastánc Egyesület: 51 500 Ft

· Újpesti Torna Egylet Birkózó Szak-

osztály: 19 800 Ft

· Újpesti Torna Egylet Budo Szakosz-

tály: 24 300 Ft

· Újpesti Torna Egylet Labdarúgó

Szakosztály: 84 000 Ft

· Újpesti Torna Egylet Öttusa Szakosz-

tály: 31 500 Ft

· Újpesti Torna Egylet Vívó Szakosz-

tály: 90 000 Ft

· Veletek Együtt Alapítvány: 25 300 Ft

· Zabhegyező Gyerekanimátorok

Egyesülete: 80 000 Ft

– Belán Beatrix alpolgármester

D Ö N T É S  S Z Ü L E T E T T  A  P Á L Y Á Z A T O K R Ó L
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apcsolata a francia művészekkel, művészettel

pont olyan régre nyúlik vissza, mint amióta a

Budapest Galériát vezeti. – 1979-ben kerül-

tem kapcsolatba a Francia Kulturális Intézettel

– emlékszik vissza a kezdetekre a kétdiplomás mű-

vészember. – Csináltunk közösen egy kiállítást Tiszte-

let Picassonak címmel. A tárlat az Óbuda Galériában

volt, az akkori francia kultúrintézeti igazgató nyitotta

meg, valamint a Sorbone egyetem egyik tanára tartott

előadást Picassoról. Számomra teljesen természetes

dolog volt, hogy egy ilyen kiállítás kapcsán felveszem

a kapcsolatot a francia művészeti szakemberekkel. Ám

az akkori hazai kulturális minisztériumi vezetés nem

osztotta a lelkesedésemet, súlyos szemrehányásokat

kaptam az egyik tisztviselőtől. Hogy képzelem, hogy

nélkülük, önállóan felveszem a kapcsolatot?! Akkori-

ban ugyanis csak rajtuk keresztül lehetett bármi ilyet

intézni. Aztán persze lazult ez a dolog, és végül a

szemrehányásokon kívül egyéb következménye nem

is lett a történetnek. 

A KÖZVETÍTŐ FELELŐSSÉGE

Attól kezdve a mai napig folyamatos a francia-magyar

művészeti együttműködés.  Ami a kitüntetésben meg-

fogalmazódik, az a kultúra közvetítése. Mert ahogy rá-

világít Zsigmond Attila, egyáltalán nem mindegy,

hogy mit és hogyan közvetít a kultúra közvetítője. Ez

fontos és felelősségteljes tevékenység.

– Meg vagyok győződve róla, hogy so-

ha nem volt annyira fontos a szakszerű,

értékalapú közvetítés a magyar és a kül-

földi művészet és kultúra kölcsönös meg-

ismertetésében, mint most – foglalja ösz-

sze Zsigmond Attila hivatásának egy je-

lentős területét. – Esetünkben a  vizuális

művészetek közvetítése a feladat. Ugyan-

olyan fontos a magyar művészet bemutatása

külföldön, például Franciaországban, mint a

külföldi eredmények hazai bemutatása. Úgy

gondolom, legalább néhány felelős csatornának

kell lennie a közvetítésben, hiszen napjainkban ren-

geteg helyről, számtalan csatornán özönlik az infor-

máció. Szükség van olyan „csatornákra”, ame-

lyek vállalják a felelőséget, amelyek értékes,

értékgyanús" kortárs képzőművészetet

mutatnak be. 

ÚJPESTI VONATKOZÁSOK

A Pálya Celesztin elnevezésű képző-

művészeti pályázatot évről-évre meg-

rendezik a IV. kerületben, az elbíráló bizott-

ságban több alkalommal részt vett Zsigmond Attila

is. Az újpesti művészek, beleértve amatőröket is, be-

adhatnak pályázatot. Az elbírálás után kiállítást ren-

deznek a legjobb alkotások bemutatására, díjakat

osztanak. – Amikor felkértek, örömmel vállalkoztam

erre a feladatra. Nyilván az, hogy egy zsűri döntése

elfogadható legyen, nagyon ritkán sikerül. Hiszen

aki nem nyer, az rendre neheztel. Jó dolog, hogy egy

kerület áldoz erre, egyáltalán törődik a kerületben

élő művészekkel. Ebben a Polgár Centrumban lévő

galériák komoly lehetőséget nyújtanak. 

– Természetesen figyelemmel kísérem az újpesti

kiállításokat, amelyek – természetszerűen – változó

értékű műveket mutatnak be – mondta a kerülethez

kötődő tapasztalásairól Zsigmond Attila – Ez azonban

nem csupán a kiállítás szervezőinek a felelőssége,

éppen annyira azé is, aki elkészíti az alkotásokat.

Kétségtelen, hogy Újpesten néhány olyan kitűnőség

él, akik fémjelzik a kerületet. Csak hogy néhányat

felsoroljak: Banga Ferenc, Szunyoghy András, Gyé-

mánt László. Ők mind a szakmában és a közönség kö-

rében is elismert nevek. 

A KÖZTÉRI EMLÉKEKRŐL

Újpest város történetében jeles személyiségeknek

igazán jó művészek állítanak emléket akár a polgár-

mesteri hivatal falán, akár a kerületben, róla elneve-

zett úton. Ezek nem csupán művészeti produkciók,

egyidejűleg egyfajta információs

lehetőségek is, közművelődési

funkcióval. Jó az, ha az emberek,

akik a kerületben laknak, tudják, ki

volt Ugró Gyula, vagy Aschner Li-

pót, de sorolhatnám a neveket

hosszasan. 

Arra, hogy ő maga hogyan véle-

kedik Újpest köztéri szobrairól, így

válaszolt: 

– Nem tartozom az Újpesti őslakosok

közé, gyüttmentként élek itt. Igyekeztem

azonban megismerni,amit csak lehetett a

helytörténetből. Részben a Közművelődési Kör

tagjaként, és persze magánszorgalomból

is. Szinte minden szobornak sajátos sorsa

van, amely sokszor kalandos, sokszor

szomorú. Még a Berda szobornak is,

amit muszáj volt máshova vinni, mert

rendre megrongálták. Berda József,

mint egy furcsa vagabund, persze jó

költő is volt, másképpen jellemzője

Újpestnek, mint például Aschner Lipót.

De ez ettől jó. Színes a kép legalább. Biztos, hogy le-

hetne még sokmindent csinálni, de ennek korlátot

szab a kassza. Részben az önkormányzat, másrészt a

mecénások kasszája. Mert vannak mecénások, a Köz-

művelődési Kör is állít emléktáblákat közadakozás-

ból, ami jó dolog. Mert ha egy városrész összefogásá-

ból születik valami, egészen más a fogadtatása, a

megőrzése. Azt sajátjuknak tekintik. Bár most szomo-

rú hírt kaptam, a Lebegés című szobrot, amely a Mun-

kásotthon és Görgey utcák sarkán áll, megrongálták.

A kislány figurát egyszerűen ellopták. Nem lesz egy-

szerű pótolni. Jó volna, ha az emberek megértenék,

hogy a köztéri szobrok karbantartása mindannyiunk

pénzéből történik. Aki ilyen rongálásra adja a fejét,

azt súlyosan elítélem. Teljesen egyértelműen épp-

olyan bűntett, mint amikor valaki kihúzza a biztosító

berendezésekből a bronzkábeleket, aki a temetőben

lefeszíti a színesfém díszeket. Alighanem sokat segí-

tene egy szigorú törvény, amire lehetne hivatkozni,

és egy következetes szigorú ellenőrzés, mindez segí-

tené a köztéri értékek megőrzését, megmentését. 

– TUTOR KATA

RiportRiport

Zsigmond Attila nem újpesti őslakó, ahogyan ő fogalmaz: „gyüttmentként” él Újpesten.

Mégis sok szálon kötődik e kerülethez, s most – persze nem volt ez másképpen eddig sem

– különösen büszkék vagyunk rá, hiszen nemrégiben nagy elismerésben részesült. 2008.

június 13. péntekre esett ugyan, de a babonával ellentétben cseppet sem szerencsétlen

dátum Zsigmond Attila számára. Ekkor vehette át ugyanis legújabb elismerését, a Francia

Köztársaság Művészet és Irodalom Érdemrend Tiszti fokozatát. 

Be kell mutatni, ami „értékgyanús”!

K

Szükség van olyan „csatornák-

ra”, amelyek vállalják a fele-

lőséget, amelyek értékes, ér-

tékgyanús" kortárs képzőmű-

vészetet mutatnak be. 

– Zsigmond Attila
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hivatal működésében nem az én

személyem a fontos,  - hárítaná el

az interjút most is , hanem a kol-

légák tevékenysége , illetve  a

városvezetők munkája.  Hogy a végén még-

is létrejön az alábbi beszélgetés, abban

benne van  a köztisztviselők napjának július

elsejei közeledte, s talán  a több mint más-

fél évtizedes    munkakapcsolatunk. 

– Jegyző Asszony, azok, akik ismerik,

a munkában és a magánéletben egy-

aránt határozott és nagyon „kemény”

nőnek írják le. Ugyanakkor a hivatalban

a szobája ajtaja mindig nyitva áll. Nincs

ebben ellentmondás?  

– Határozott ember voltam mindig és a

munkámban is következetesnek kell len-

nem. Elbújtam a szereplés elől, kis ko-

romban sem mondtam volna verset a vi-

lág minden kincséért sem a nyilvánosság

előtt. Egy kis közösségben, például oda-

haza, és itt a hivatalban, azonban nyitott

vagyok, ezt talán sokan közvetlenségnek

mondanák. Itt otthon vagyok.  Az ajtóm

valóban nyitva van, hozzám bárki bármi-

kor jöhet munkával, kérdéssel, aláírni va-

lóval. És az ügyfelek sem csak a hivatalos

fogadóórámon kopogtatnak. Túl az ott-

honról hozott muníción, biztosan nyomot

hagyott bennem az is, hogy gyámhatósá-

gon kezdtem a köztisztviselői pályámat

az egyetem elvégzése után közvetlenül.

Az kemény iskola volt, és későbbi utóda-

imnak ma is az…

– A rendszerváltozás óta, első perctől

jegyzőként dolgozik … Van még ilyen

kolléga a fővárosban?

– Igen, ha jól tudom, hárman vagyunk

még: a XVIII. a XIX. kerületi kollégák

mondhatják el ugyanezt magukról. Nem

akartam  jegyző lenni, de mivel itt dolgoz-

tam a hivatalban, sokan ismertek és „be-

ajánlottak” az újonnan megalakult képvi-

selő-testületnek. Bizalmat kaptam és ez a

bizalom  azóta is megvan, ez a munkakap-

csolatunk alapja a képviselőkkel.

– A hivatalokban dolgozó  köztisztvi-

selőknek, mint a köz szolgálóinak, biz-

tos  életpályát szánnak, ennek megva-

lósításához törvényi garanciákat is

rendelnek. Az Ön személyében egy mo-

dellt is kapunk, hiszen az államigazga-

tásban dolgozik  1978-óta.  Jogászként

mi a vonzerő ebben?

– Amikor elvégeztem az egyetemet,

lett volna lehetőségem arra, hogy az ügy-

védi pálya felé induljak, később pedig,

hogy közjegyző legyek. Amikor éppen

nehezebb terhet viselek, viccesen felem-

legetem: életemben két rossz döntést

biztosan hoztam, hogy nem ezeket vá-

lasztottam. Közvetlen környezetem

ilyenkor már rávágja: tudjuk, mindig a

nehezebb utat találtad meg. De nekem

szerencsém is volt , életemben egy mun-

kahelyen dolgoztam, áthelyezéssel ke-

rültem diploma után a XII. kerületi Ta-

nácstól a XIV. kerületi Tanácshoz, majd

nem sokkal később, 1985-ben Újpestre.

A gyámhatósági munka után az igazgatá-

si osztályra kerültem. Jegyzőként a hiva-

tal vezetője lettem, vagyis minden osz-

tállyal, irodával a napi aktuális ügyek vi-

tele tartozik hozzám. Engem motiválnak a

kollegiális, emberi kapcsolatok. Újpesten

jó közösségbe kerültem, kineveltek, most

már  én nevelek ki másokat. Van ennek

megtartó, itt tartó ereje és az államigaz-

gatási, hivatali munkának is szépsége.   

– Amikor az újpesti polgármesteri hi-

vatal említik, két dolog  biztosan el-

hangzik: hogy a legkisebb létszámú, va-

lamint a legalacsonyabb illetménnyel

dotált köztisztviselők csapata alkotja…

– A polgármesteri hivatalok egyik

„mércéje”, hogy a lakosság létszámához

viszonyítva milyen létszámmal  dolgozik a

hivatal. Újpest több,mint százezer lakójá-

nak ügyeit végezve – többszáz ezres az

ügyiratforgalmunk egy évben – „hátul-

ról" a sorban a másodikok vagyunk 250

fős létszámunkkal. Tény: sokat kell dol-

gozni. Ami a jövedelmeket illeti: a köz-

tisztviselői törvény néhány évvel ezelőtt

lehetőséget adott az önkormányzatoknak

arra, hogy a kötelező alap illetményt -ha

van rá módjuk, – kiegészítsék. Mi is él-

tünk ezzel a lehetőséggel, csak korláto-

zottak voltak az anyagi lehetőségeink.

Örülök annak, hogy ebben az évben látvá-

nyosabb bérfejlesztésre nyújtott lehető-

séget a képviselő-testület. Mindenkép-

pen erkölcsi elismerés országosan a köz-

tisztviselők napjának megünneplése. 

– Milyen jellemző változások  voltak  a

hivatali munkában  az utóbbi években?

– Rengeteg. Hogy két dolgot említsek:

A számítógépek elterjedése, az internetes

ügyfélkapcsolat megkövetelte a köztiszt-

viselői munka állandó fejlődését, a gépi

fejlesztést. Ennek eredményeként válto-

zott az ügyfélfogadás rendszere, ma már

általános dolog, hogy időpontra várjuk az

újpestieket pl.az Okmányirodában. Ko-

rábban a személyes, majd telefonon tör-

ténő bejelentkezés lehetőségét terem-

tettük meg, ma már általános az inter-

netes kapcsolat . Szakmai oldalról nézve:

egyre több és több ellátandó feladat há-

rult a hivatalokra, igazgatásrendészeti

feladatokkal bővültünk:  a személyi iga-

zolványok, jogosítványok, útlevelek kiál-

lítása is az okmányirodánk feladata.  

– Megszűnt a sorban állás is?

– Sajnos nem, úgy tapasztalom, hogy

még mindig magyar betegség az ej, rá-

érünk arra még, nyár elején ugrásszerű-

en megnő az útlevelet érvényesítők, ki-

váltók száma. Vagy az elmúlt hetek roha-

mát jelentették a TEÁOR számok változá-

sából adódó adminisztrációs feladatok,

amelyek az egyéni vállalkozókat érintet-

ték. Ugyan a  törvény több mint egy évnyi

határidőt adott e feladatok elvégzésére,

a vállalakozók közül sajnos sokan csak

most láttak hozzá. Igyekeztünk kollégá-

kat átcsoportosítani erre a munkára,  át-

vettük az iratokat, és később telefonon

jeleztük, milyen időpontban várjuk vissza

az ügyfelet.  

– A jegyző nem csak a hivatal vezető-

je, hanem a törvényesség őre is, a testü-

leti üléseken a polgármester mellett

foglal helyet a pulpituson. S, ha az előbb

a hivatal létszámát érintő „besorolások-

ról” szóltunk, idekívánkozik: a Fővárosi

Közigazgatási Hivatal kevés számban

vétózza meg az újpesti testület döntése-

it, illetve a testületnek arra is van lehe-

tősége, hogy ne fogadja el az esetleges

törvényességi észrevételt…

– Valóban, ez is a jegyző munkaterüle-

te, és a törvényességi megítélés a hivatal

tevékenységének a minősítése is. Erre a

munkára is igaz, hogy mindenki másként

csinálja. Van olyan jegyző kolléga, aki

szeret a testületi ülésen szerepelni. Úgy

gondolom, hogy az a jegyző feladata,

hogy a háttérből segítse a polgármester

és az alpolgármesterek munkáját. A hiva-

tallal a kezük alá dolgozom, nem a testü-

leti ülésen kapkodok a mikrofon után.

Úgy gondolom, a tisztségviselők a nép

által választottak, ők a fontosak, én pedig

a döntések törvényes előkészítéséért és

a meghozott  döntések  végrehajtásáért

felelek.   

– A hivatal munkájáról szólva említet-

tük a kinevelés fontosságát. Ön vizsgáz-

tat a Károlyi Gáspár Református Egyetem

Állam-, és Jogtudományi Karán. Mi a  ta-

pasztalata, a  végző jogászok számára

vonzó-e az államigazgatási munka? 

– Az államvizsga bizottság elnökeként

arra van lehetőségem, hogy megtapasz-

taljam ,milyen sokat tudnak a végzős jog-

hallgatók. Amikor 30 évvel ezelőtt a ta-

nácsnál elhelyezkedtem, ketten voltunk

jogászok a házban. Ma már szinte minden

osztályon és irodán több jogász is dolgo-

zik. És ez jó. Hiszek abban is, az osztályve-

zetők válasszák ki a  munkatársaikat. Én

abban vagyok érdekelt, hogy a vezetőket

válasszam, pályázat útján, vagy kinevelés

alapján. Több osztályvezetőnk előadóból

lett vezető, talán ez is közrejátszik abban,

hogy családiasnak érezzük a hivatal lég-

körét. – BANGHA KATALIN 

„Az államigazgatási munkának is van  szépsége és  megtartó ereje…”

A jogszabályok háttérembere

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

Dr. Vitáris Edit, Újpest Önkormányzatának jegyzője, mint mondja, tudatosan kerüli a sajtónyil-

vánosságot. Kivételt képeznek természetesen ama esetek – választások, népszavazások – amikor

hasznos információkkal, tudnivalókkal jelentkezik a lap hasábjain.

A
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nagybőgő méreteinél fogva nem tartozik azon

hangszerek közé, amelyet négy-öt évesen kézbe

lehet venni és módszeresen, mint például a he-

gedűn, tanulni lehet rajta. Van ugyan feles, há-

romnegyedes tanuló bőgő, de a cigányok nem vettek

ilyet, ahogy mondják: nem vertük magunkat plusz költsé-

gekbe! A bőgős dinasztiák úgy oldották meg a kérdést,

hogy a gyermeket sámlira állították, amely régen min-

den háztartás elengedhetetlen konyhai tartozékaként

kéznél volt. A másik lehetséges variáció az oktatásra –

főképp, ha sovány, kis súlyú a fiú, – hogy a bőgő kává-

jába (két bemélyedés a hangszer testének oldalán) egy-

szerűen ráállították. Szóval gyerek a sámlin, apja mögöt-

te, bőgő előtte. Amennyi húrt elért, annyit fogott, húzo-

gatta a vonót, az öreg meg tartotta a bőgőt, hogy fel ne

boruljanak, közben tanácsokkal látta el az ifjút. Érzéssel

kisfiam, ide figyeljél, ezt nem így mutattam… 

Rigó Lajos, becenevén Lotyi a legkedveltebb újpesti

személyek közé tartozott, szerette őt modoráért, előzé-

kenységéért az egész város. 1936-ban született Rigó

Flórián és Csukárdi Irén hetedik gyermekeként. Muzsi-

kus pályája nem a szokványos módon indult, mint a töb-

bi zenész család gyermekeinek és nem úgy, mint test-

vérbátyainak. Dolgozni állt, tízéves korától a piarcon

zöldséges szekerek lovait hajtotta. Rezső és János, a két

befutóban lévő zenésztestvér, viszont tizennégy-tizenöt

éves korában megpróbálták, hogy mit tudhat a bőgőn!

Érzékük nem csalt, Lajos tehetségesnek bizonyult. Két év

multán az Újpesti Zeneiskolában találjuk, ahol Sellei

Gyula kiváló zenepedagógus tanítványaként évről-évre

dicséretes bizonyítvánnyal ment haza. Innen a Mátra

Szállóba került tanulónak a korszak első számú bőgősé-

hez „Sügöle” Parádi Józsefhez, aki a megmutatott gya-

korlatokat, nótákat másnapra precízen, kigyakorolva

kérte számon. A zenekar vezetője, egyébként sógora,

Vörös Kálmán prímás volt. Innen szabadul fel, és a le-

gendás Búsuló Juhász étterembe hívják Burka Sándor

bandájába. Külföldre is kijut, egy évig Jugoszláviában

muzsikál. Hazatérve nagylemezen működik közre a

Radics József vezette zenekarral. Lakhelyét a többi mu-

zsikushoz hasonlóan nem adja fel, éjszaka inkább villa-

mosozik végig a Váci úton Újpestre. Rigó Lajos álló,

egyenes basszusokat fogott, olyan alapot adva a zene-

karnak, amelyre a banda szépen fel tudta építeni az ak-

kordokat. A stílusa tiszta, választékos és világos volt. A

bőgőn az esztam-ot nem megütötte, mint ahogy az szo-

kás a bőgősöknél, hanem megrántotta, egyéni érzésvi-

lága, két egyforma esztam-ot nem képezett.

A nagybőgő, más néven gordon, vagy contrabass, a

legmélyebb hangokat adó vonós hangszer. Hangjegyei

basszuskulcsban jegyzettek, húrjai: É, Á, D, G. A ci-

gányzenekarban feladata, a ritmus és az alapbasszus

képzése.

Rigó Lajos elvette Csömör Katalint, amely házasság-

ból született: Lajos, Flórián, Irén, Antal és Zsuzsanna ne-

vű gyermekeik. Belőlük a Tütke becenévre hallgató Rigó

Flórián vitte tovább a zenét, szintén bőgővel tizenkét

évesen szintén az Újpesti Zeneiskolában. Az Attila utcai

Általános Iskola után felvételt nyert a Rajkó Együttesbe,

de apja hirtelen halála miatt dolgozni áll, hogy édesany-

ját és testvéreit segítse. Horváth Ibolyával házasságot

köt, melyből két gyermek Zoltán és Melinda született.

Muzsikál Újpest több vendéglőjében, huszonhárom éve-

sen „Bimbó” Farkas József prímással a Parlamentnél ta-

lálható Szófia éteremben. 2007-ben muzsikus barátaival

megalakítja az Újpest Cigányzenekar névre hallgató

együttest. – MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Rigó Lajos temetése a Megyeri temetőben (1974)

Rigó Lajos (1936-1974) Rigó Flórián (1955)

Híres újpesti cigányok 17 Lotyi, a nagybőgős

A
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Újpesti „Szüni-Dö-Dő"

Tisztelt szülők, kedves édesanyák és

édesapák! Újpest Önkormányzatának

Művelődési és Sportosztálya a nyári

szünidő ideje alatt 2008. június 30. és

augusztus 14-e között heti három alka-

lommal (hétfő, kedd, szerda) 9-12 órá-

ig és 13-16 óráig „Szüni-dö-dő” elne-

vezéssel sport és kulturális programo-

kat kínál az újpesti gyermekeknek.

A programokon való részvétel ingye-

nes! A programok időpontjai és hely-

színei: 

Hétfő, kedd: Újpest Önkormányzata

Ifjúsági Sporttelepe (Bp., IV. Tábor u.

24.) A programban szerepel többek kö-

zött: labdarúgás, röplabda, tollaslabda,

ügyességi váltóverseny, többpróba

teszt, stb.

Szerda: Halassy Olivér Sportközpont

(Bp. IV. Pozsonyi u. 4/c) A programban

szerepel többek között: Floorball, ko-

sárlabda, asztalitenisz, darst, művelt-

ségi vetélkedő, irodalmi kör, kereszt-

rejtvényfejtés, stb.

A programokon való megjelenés és

részvétel nem foglalja magába a gyer-

mek felügyeletét!

A programokon legaktívabban részt-

vevő gyermekeket 2008. augusztus 14-

én egész napos állatkerti kirándulással

ajándékozzuk meg.

Akár naponta a helyszíneken is lehet

jelentkezni!

További felvilágosítás a Sportiroda

231-3176-os telefonszámán kapható.

Mindenkit szeretettel várunk!

Belán Beatrix

Újpest oktatási és kulturális

alpolgármestere

I T T  A  V A K Á C I Ó PÁLLYA CELESZTIN 
KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Újpest Önkormányzata várossá nyil-

vánításának 101. esztendejében,

Babits Mihály születésének 125.

évfordulója alkalmából képzőművé-

szeti pályázatot hirdet.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: Olyan művé-

szeti alkotások létrejöttének ösz-

tönzése, melyek Babits Mihálynak a

magyar irodalom jeles képviselőjé-

nek, a Könyves Kálmán Gimnázium

egykori tanárának állít emléket.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: Mindazon al-

kotóművészek, akiknek tevékeny-

ségük, életük Újpesthez köthető,

vagy valamely újpesti művészeti

körhöz.

Pályázni lehet minden olyan alko-

tással, amely kapcsolódik Babits Mi-

hályhoz, a személyhez vagy munkás-

ságához (portré, illusztráció stb.)

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK: Pá-

lyázni maximum három művel lehet.

Sorozat esetében, a zsűri fenntartja

a megbontás jogát.

Méretek: grafikánál max. 70x100

cm, festményeknél max. 120x120 cm,

kisplasztikánál max. 100x100 cm.

Minden esetben követelmény:

kiállításra alkalmas formában be-

adás (paszpartuzás, keretezés, stb.)

BEADÁSI KÖVETELMÉNYEK: Az al-

kotásokat kizárólag a www.ujpest.hu

weboldaláról letölthető adatlapok ki-

töltésével együtt lehet benyújtani.

A leadás helyszíne: Újpest Galéria

(1041 Bp., Árpád út 66.)

Időpontja: 2008. augusztus 15.,

16. és 19. igazodva a Galéria nyit-

vatartásához (tel.: 379-3114)

BÍRÁLAT MÓDJA: Az anyagot ne-

ves szakemberekből álló zsűri válo-

gatja és nevezi meg a nyerteseket.

DÍJAZÁS:

I. helyezett 100.000 Ft

II. helyezett 80.000 Ft

III. helyezett 50.000 Ft

A zsűrinek jogában áll a díjak ösz-

szevonása, illetve megbontása. Az

Önkormányzat a művek elővásárlási

jogát fenntartja.

KIÁLLÍTÁS: A zsűri által kiválasz-

tott művek bemutatására az Újpesti

Városnapok keretén belül kerül sor,

az Újpest Galériában  2008. augusz-

tus 29-től, szeptember 14-ig.

Az ünnepélyes megnyitó időpont-

ja: 2008. augusztus 29., 18. óra

Belán Beatrix

oktatási és kulturális 

alpolgármester 

PályázatPályázat
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2008.  június  27.

terv szerint a Váci út – Károlyi István utca – Attila utca

– József Attila utca által határolt tömbön belül lehe-

tőség nyílik magasház-elemeket is magába foglaló

beépítés megvalósítására, ennek feltételeként a

tömbbelső építészeti megformálására készülő javaslatot épí-

tészeti tervpályázat keretében kellett megalapozni. A tömb-

ben már megindult fejlesztés beruházója – a Lakás-Ingatlan

P1 Kft. (a CEU-Reality tagja) – e kötelezettségének tett ele-

get, amikor a Magyar Építész Kamara lebonyolítói közremű-

ködése mellett, és az önkormányzat részvételével 2008. ja-

nuárjában – nagy nemzetközi érdeklődés mellett – nyílt, tit-

kos építészeti ötletpályázatot írt ki a Károlyi István Városköz-

pont meghatározó épületegyüttesének és környezetének ki-

alakítására. Az április 28-i beadási határidőig 19 pályamű ér-

kezett, melyeket – neves külföldi zsűritagok résztvételével –

a Bíráló Bizottság május 20-ig értékelt és döntött a díjazott,

illetve megvételben részesített tervekről. A zsűri a pályázatot

sikeresnek és eredményesnek minősítette. 

A Magyar Építész Kamara Tervpályázatok Fóruma Ad Hoc

Bizottsága a lezárult tervpályázat kiállítását, és szakmai vitá-

ját 2008. június 23-án 15:00 órától tartotta. Itt ismerhették

meg az érdeklődők a 12 millió forintos jutalomban részesített

első helyezett tervdokumentációt is, amit egy fiatal mérnök-

csapat: Ásztai Bálint, Bakó Attila, Niczki Tamás és Trummer

Tamás nyert el. Az elképzeléseiket a pályázatot kiíró magán-

beruházóval egyeztetve valósíthatják meg, ami természete-

sen nem jelenti a prezentációban szereplő arculat és látvány-

terv egyértelmű megvalósítását. Annyi bizonyos, hogy a pá-

lyázatban szereplő kiírási elem, az emblematikus jelleg évti-

zedekre meghatározza Újpest jövőbeni arculatát: a bírálóbi-

zottság elnöke, Eltér István, az elképzeléseket jellemezve a sid-

ney-i operaházat, vagy Párizs egyik büszkeségét, a Pompidou-

központot hozta fel analóg példának. Újpest ezek sorába léphet

a formálódó Károlyi Városközpont megszületésével.

– A tervezésnél nem pusztán látványos épületeket akar-

tunk létrehozni, hanem egy új, arányos városi tér megformá-

lása volt a cél; nem azon gondolkoztunk sokat, hogy mi az ami

jól mutatna a tablón, hanem, hogy hogyan működne jól a vá-

ros, az azt használóknak hogyan lesz a legjobb; mi magunk-

nak milyen központot álmodnánk meg – fogalmazott az egyik

ifjú tervező, Ásztai Bálint.

A nemzetközi tervpályázat kapcsán az Önkormányzat ré-

széről dr. Trippon Norbert alpolgármestert kérdeztük – meny-

nyiben teheti emblematikussá az elfogadott pályamű Újpest

jövőbeni városi arculatát?

– A Károlyi Városközpont építése

minden bizonnyal napjaink legjelen-

tősebb volumenű és hatású újpesti

városfejlesztési akciója, amelyet

nemcsak a környék lakói és általában

Újpest lakossága, hanem a hazai és

nemzetközi ingatlanpiac részéről is

nagy érdeklődés kísér.

A zárójelentés szerint a pályaművek igazolták az önkor-

mányzat döntésének helyességét, vagyis hogy a beruházó ál-

tal összeállított szakmai program a területen megvalósítható, a

hatályos szabályozási terv módosítása nem szükséges. A Ma-

gyar Építész Kamara honlapján is megtekinthető tervek szerint

a tömbben – folytatva a már megkezdett fejlesztést – vegyes

lakó –, illetve intézmény-épületek létesíthetők oly módon,

hogy a beépítés egy jól átgondolt, az épületeket szegélyező

nagy zöldfelülethez kapcsolódó térrendszert hoz létre. Ez szer-

vesen épül be abba a tudatosan megtervezett belvárosi telepü-

lési szövetbe, mely a belvárosi lakóteleptől egészen a Duna té-

li kikötőjének városi partjáig vezet, és amely mintegy felfűzi az

önkormányzat által a közeljövőben megújítandó nagyvárosias

főteret, amely a Liszt Ferenc utca vonalában kapcsolja össze a

hagyományos és az új városközponti területeket.  

Úgy gondolom, hogy a nyertes pályaművek színvonalas

megoldásokat adtak a Károlyi István Városközpont kétirányú

megnyitására. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy ez egy-

ben komoly kihívást is jelent az önkormányzatnak. Egyrészt a

most készülő Duna parti szabályozási tervben méltó fogadó

felületet kell biztosítani a Váci út fölött átívelő gyalogos át-

járó számára, továbbá – a központ fejlesztőjével együttmű-

ködve – gondoskodni kell a Szabadság park kertészeti eszkö-

zökkel történő fejlesztéséről, botanikai és esztétikai értéké-

nek növeléséről is. – HARKAI PÉTER

Döntés született a Károlyi-tömb „arcáról”

Budapest jelképévé válhat
A volt Táncsics (néhai Wolfner) Bőrgyár tömbjére vonatkozó szabályozási tervet az újpesti önkormányzat

2005-ben fogadta el. A Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) célja egy olyan új – részben városközponti ren-

deltetéseket befogadó – épület-együttes megvalósítása, mely szervesen kapcsolódhat Újpest megújuló

belvárosához, illetve a Főtér funkcióbővítő rekonstrukcióját célzó programhoz.

A

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

Hárman a mérnökcsapatból: a nyertesek létrehozták a STOA 
építész műterem Kft.-t, ebben a formában folytatják a tervezést
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Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 2 .  S Z Á M
ApróhirdetésApróhirdetés

INGATLANT ELAD

�� Újpesten a Rózsa utcában eladó egy 71 m2-es fel-

újított 2,5 szobás 5. emeleti öröklakás. Irányár: 12,5

millió Ft. Érdeklődni: 06-70-360-3061

�� Újpesten Központhoz közel 54 m2-es 1+2 fél szo-

bás felújított fürdő, járólap, parketta, nyílászárók.

Erkélyes, parkra néző, emeleti panel lakás eladó. In-

gatlanosok és csak nézelődők kíméljenek. Irányár:

11.8 MFt. Tel.: 06-70-606-0011

�� Újpesten az Izzó lakótelepen eladó egy 3. emele-

ti, világos, egyedi fűtéses, 54 m2-es nem panel lakás

12 MFt. készpénzért. Tel.: 06-20-490-4721

�� Újpest villanegyedében 250 m2-es családi ház 580

m2 telken eladó. Ár: 60 MFt. Tel: 06-30-921-3154

�� Újpest Központban Deák utcában 73+10 m2-es 2,5

szobás téglaépítésű církófűtésű csendes fenyőkertes

vízórás udvari lakás tárolóval, beépíthető tetőtérrel

csak négylakásos társasházban 19,5 MFt-ért eladó.

Tel.: 06-20-334-4628

�� 130 m2-es, kertes családi ház eladó. Újpest kert-

városi zöldövezetében. Kétszintes, szauna, jacuzzi

szolgálja a hangulatos otthon lakóinak kényelmét.

Ára: 39,5 MFt. Tel.: 06-30-222-3683

�� Leányfalun kétszintes 72 m2 ősfás kertben lévő

alpesi stílusú nyaraló eladó, vagy újpesti lakásra

cserélhető. Tel.: 06-20-828-0514

�� Újpesten a Zrínyi utcában hatlakásos rendezett

udvarban lévő, négy éve felújított másfél szobás

verandás házrész eladó. Irányár: 13 MFt. Tel.: 06-

20-520-6690

�� Újpest kertvárosi részén 2198 m2-es saroktelek, tu-
lajdonostól eladó. Irányár: 90 MFt. Tel.: 06-20-9420-
433 Kérem ingatlanosok ne hívjanak!

�� Újpesten a Szigeti József utcában eladó 2 fél szo-

bás, étkezős, 71 m2-es, I. emeleti lakás, tulajdonos-

tól, vagy hosszabb távra bérelhető. Irányár: 10,9 MFt.

Tel.: 06-30-646-9047

�� Káposztásmegyeren, Nádasdy Kálmán utcában,

négyemeletes ház 2. emeletén 3 szobás, hallos, ét-

kezőkonyhás, erkélyes lakás tulajdonostól eladó.

Irányár: 14,4 MFt. Tel.: 06-20-398-5164; 06-30-

415-2458

�� Fóton, 400 nöles telek, termő gyümölcsfákkal, kis

faházzal teljes kerti felszereléssel, víz, villany van.

Nyaralónak is alkalmas. Családi okok miatt eladó. Ár:

4,8 MFt. Tel.: 06-20-423-9254

�� XV. ker., Rekettye utcában háromlakásos családi
házban, 35 m2-es, 2 szobás,  keleti tájolású, vegyes fű-
tésű, komfortos lakás eladó. Fix ár: 7,9 MFt. Tel.: 369-
5214

�� IV. ker., Árpád úton, Újpest városkapunál 9 lakásos,
tégla építésű házban, 36 m2-es, 1 szoba komfortos,
földszinti, keleti tájolású, galériázható (3,5 m magas)
kertkapcsolatos lakás, pincei és udvari tárolóval el-
adó. Irányár: 9 MFt. Tel.: 369-5214

�� IV. ker., Laborfalvi Róza utcában a Víztorony kö-
zelében 54 m2-es, VIII. emeleti, 2 szobás, gardrób-
szobás, világos konyhás, erkélyes, 3 éve teljesen
felújított panellakás eladó. Irányár: 10,5 MFt. Tel.:
369-5214

�� IV. ker., Káposztásmegyer I., Kordován téren,  X.
emeletes ház, VIII. emeletén, 67 m2-es, 2+1/2 szobás,
hallos, jó elrendezésű, erkélyes panellakás, redőnyök-
kel, légkondicionálóval, sarokkáddal felszerelve el-
adó. Eladási ár: 12,5 MFt. Tel.: 369-5214

�� IV. ker., Tél utca közelében. Új építésű lakás eladó!
12 lakásos társasházban  88 m2-es, belső kétszintes,
2+2 félszobás, duplakomfortos, církófűtésű, erkélyes
lakás eladó. Eladási ár: 25,3 MFt. Tel.: 369-5214

�� IV. ker., Vécsey utcánál, 446m2-es telken, 112 m2-
es, 3 szoba+dolgozó, igényesen felújított családi ház
(tetőtér beépítés szerkezetkész + 3 szoba), 2 gk-nak
fedett beállóval eladó. Eladási ár: 49,9 MFt. Tel.: 369-
5214

�� IV. ker. Mildenberger utcai, nyolclakásos, kertes

házban 29 m2-es lakás kertrésszel, tárolóval eladó.

Irányár: 7,2 MFt. Tel.: 230-5250; 06-70-588-0868

�� Káposztásmegyeren, a Nádasdy utcában, négy-

emeletes, cseréptetős ház első emeletén kiváló fek-

vésű, 82 m2-es 3 szobás, 2 erkélyes lakás eladó. Ára:

16,9 MFt. Tel.: 06-30-350-7842

�� Eladó káposztásmegyeri lakótelepi, azonnal be-

költözhető, 9. emeleti, 67 m2, két és fél szobás, er-

kély nélküli, járólapos, parkettás öröklakás, szép ki-

látással délre 11 MFt-ért. Tel.: 06-20-940-5641

�� Eladó Újpest villanegyedében a Mikszáth utca

SZTK mögötti területén 150-öl méretű telken, 120

m2-es, teljesen felújított 3 szobás beépítésre előké-

szített tetőterű ház garázzsal. Irányár: 51 MFt Tel.:

06-30-949-1835

�� Újpest központjában, tégla építésű, csendes utcá-

ra néző, zöldövezeti, magasföldszinti, 35 m2-es, 1

szobás, egyedi gázfűtéses, vízórás, pincés, parket-

tás, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 11 MFt. Tel.: 06-

30-949-3333

�� Újpest kertvárosi részén, Szilaspatak soron 2002-

ben épült, 2 emeletes lakóparkban, 78 m2-es, 2 fél

szobás igényes belső kialakítású, egyedi fűtésű lakás

25,4 MFt irányáron eladó. Tel.: 06-30-297-6049

�� ÁRON ALUL! SŰRGŐSEN ELADÓ! 35 m2-es, 1 fél szo-
bás, IX. emeleti, extrán felújított, mediterrán stílusú
„ékszerdoboz”. Tel.: 06 20/391-5546

�� ÁRON ALUL! SŰRGŐSEN ELADÓ! XIII. ker. Tisza utcá-
ban, 3 emeletes, fejújított, téglaépítésű ház földszint-
jén, 47 m2-es, 2 szobás, gázfűtésű, alacsony rezsijű, jó
közlekedésű, öröklakás pincei tárolóval eladó. Tel.: 06
20/391-5546

INGATLANT KIAD

�� A Szülőotthon mögött 2 szobás, 5. emeleti, jó ál-

lapotú, csendes, zöld környezetben lévő panel lakás

kiadó!  55.000,-Ft/hó 2 hónap kaucióval. Tel.: 06-

20-828-0514   

GARÁZS

�� Újpesten a Víztorony közelében garázs bérleti jo-

ga átadó. Tel.: 06-30-934-0935

�� Újpest központban 3 darab garázs eladó. Jól meg-

közelíthetőek, biztonságosak. Sürgősen eladóak!

Tel.: 06-20-915-9802

�� Garázs bérleti jog Káposztásmegyer  I-en eladó.

Tel: 230-0126 ; 06-30-527-7494

INGATLANT VESZ

�� Keresek őszi költözéssel 2 szobás, gázfűtéses,

tégla építésű lakást a második emeletig, az Izzó lakó-

telepen. (Lehetőleg erkélyest.) Tel: 06-30-742-

3047

INGATLANT CSERÉL

�� Újpesti önkormányzati 40 m2-es, 1 szobás lakáso-

mat, újpesti, 2 szobás önkormányzati lakásra cserél-

ném. Káposztásmegyeri nem érdekel. Tel.: 06-20-

212-9636;  369-2743 

�� Újpesti önkormányzati 72 m2-es, IV. emeleti pa-

nellakásomat kisebbre cserélném értékegyeztetés-

sel. Tel.: 06-20-585-4593

OKTATÁS

�� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-

tematikatanár szakos egyetemi hallgató.

www.zrob.hu Tel.: 06-30-572-7416

�� Matematika, fizikatanítás általános és középisko-

lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól!

Házhoz megyek 06-20-959-0134

�� Matematika-fizika korrepetálást vállalok. Házhoz

megyek. Tel.: 06-28-388-433, 06-70-554-1395 

�� Matematikából, fizikából szaktanár órákat ad,

pótvizsgára felkészítést vállal általános-, és közép-

iskolások számára. Tel.: 06-30-408-8466; 239-5907

�� Német nyelvből felkészítés pótvizsgára, nyelv-

vizsgára közép-, és általános iskolásoknak 1100/60

perc.Tel.: 370-3169

�� ANGOL-NÉMET nyelv oktatását, érettségire, és

nyelvvizsgára történő felkészítést vállal gyakorlott

tanár. Tel.:  06-20-238-5301

�� Fizikából, matematikából pótvizsgára felkészít

gyakorlott tanár. Tel.: 06-30-969-3600  

�� Magyar-történelem szakos tanár korrepetálást

vállal a nyári hónapokra. Tel.: 06-20-290-8133

�� Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,

érettségi felkészítést (közép- és emeltszinten)

felkészítést vállal középiskolai tanár. Tel.: 06-30-

747-5869 

SZOLGÁLTATÁS

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

�� Lakáskozmetika. Tapétázást, szobafestést, mázo-
lást, PVC szőnyegpadló ragasztást, parkettacsiszolás-
sal, bútormozgatással, takarással vállalja: Csapó
György festőmester. Alapítva: 1971-ben. Tel.: 221-
8281, 06-70-774-3621

�� Autó karosszéria munka! Törött, korrodált gépko-
csik javítását, alvázvédelmét vállalom. Telefon: 06-
30-932-8305

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

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szer-
viz. Készülékjavítás, csere, új és felújított készülé-
kek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig, Bp., 1046 Ná-
dor u. 73. Üzlet: 369-0422, 06-30-960-1138; szer-
viz: 230-7669

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

�� GYÁRI MINŐSÉGŰ VELÚR és GUMI AUTÓSZŐNYE-
GEK és CSOMAGTÁLCÁK. Készítése és forgalmazása,
minden típushoz, méretpontos, gyári szabásminta
alapján, gyári rögzítő elemekkel, csúszásgátló be-
téttel, igény szerint hímzéssel díszítve, egyedi kivi-
telben is, kisbuszba, lakóautóba, kamionba. NYÁRI
AKCIÓS ÁRON!!! – 5900 Ft– tól! Budapest területén
ingyenes házhozszállítás Tel: 06-70-421-6390

�� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkély-
beépítés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák.
Ingyenes árajánlat társasházaknak is. Tel.: 410-54-
28, 06-30-941-5280 www.sulyok-t.hu

ÁLLÁST KÍNÁL

�� XIII. ker. Épületgépészeti üzletbe keresünk sza-
kírányú végzettséggel (víz-gáz-fűtés szerelői) kollé-
gát. Fizetés 140–170 eFt. Önéletrajzokat az info@ven-
til-team.hu vagy 359-3513 faxra kérünk. Tel.: 350-
6174

�� Újpesten 2 heti gyakorisággal takarítót keresek.

Tel.: 06-30-264-4061

ÁLLÁST KERES

�� Napi 3-4 órában háztartásvezetést szeretnék. Fi-

noman főző, szorgos.Tel.: 06-30-479-1786

�� Jó kommunikációs készséggel rendelkező, meg-

bízható, agilis, fiatalos megjelenésű nyugdíjas nő,

4-6 órás irodai munkát keres Újpesten. Tel.: 06-30-

925-3247

RÉGISÉG

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

VÍZI TÚRA

�� Dunai, tiszai, és tengeri vízi túrákhoz, vízi nap-

közihez gyermek és felnőtt résztvevőket keresek

2008 nyarára.  www.hajosklub.hu Tel.: 06-30-327-

0990 

ÜDÜLÉS

�� Révfülöpön, Balatonszepezden, 7 nap/ 6 éjszaka
félpanzióval 32 400 Ft/fő. Tel.: 06-30-99-75-347,
info@vakaciotabor.hu, www.vakaciotabor.hu 

�� Balatonföldvári vízközeli „250 m” szép, berende-

zett nyaralomat és apartmanomat kocsibeállási lehe-

tőséggel, 2-től 12 fő részére tavalyi áron kiadom. Ár:

2300 Ft/fő+IFA. Gyerekeknek kedvezmény! Június-

ban és szeptemberben 5 napot fizet, 7 napot kap! Te-

lefon: 06-30-293-3077

�� 2 db 1 hetes (6 éjszakás) 1 szobás, pótá-

gyazható (Sopron, Harkányfürdő) üdülési jogot

kedvezményes áron eladok, vagy elcserélem

olyanra, ahova kutyát is lehet vinni. Kis nyaraló is

érdekel. Tel.: 389-6192

GYERMEKFELÜGYELET

�� Kerületben dolgozó óvó néni szívesen vállalja a

nyári szünidőben kisgyermekek felügyeletét. Tele-

fon: 230-2544

TÁBOR

�� Lovas, kézműves, kaland táborok Balatonszepezden
a Vakáció Üdülőben. Részletes info: www.vakaciota-
bor.hu , 06-30-997-5347, info@vakaciotabor.hu 

VEGYES

�� Költözés miatt eladó 6 fiókos Zanussi LOF 2304

tip. Fagyasztó szekrény 18 000 Ft-ért. Kifogástalan

állapotú, karcmentes, fehér. Valamint 2 db új pe-

helypaplan kézi, egyedi varrással, selyem huzattal,

és új anginban tollpárnák. Tel.: 06-30-605-7038

�� Francia ágyra, kockás steppeléssel, alábélelt, kár-

pitos által készített, egyedi, körben fodros 210x185-

ös méretű bordó, francia bársony ágytakaró eladó.

Irányár: 25 000 Ft. Tel.: 06-30-605-70380

KERTGONDOZÁS

�� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gon-

dozását, fűvek és fák telepítését, metszését, nyírá-

sát, gyomírtást és fakivágást. Vojtkó Mihály Tel.: 06-

20-917-6811

ÁLLAT

�� Idősebb, tündéri, árva kankutyus kis kertrészt ke-

res óljával együtt. Nyugodt, békés. Költségeket mi

viselnénk. Gyerekeket, cicákat nem bánt. Kérem se-

gítsenek! Tel.: 06-30-358-4547

EGÉSZSÉG

�� Újpesten, a Görgey úti SZTK-ban végleg leszoktat-
juk a dohányzásról biorezonanciás csúcsterápiával, 26
perc alatt. Egy alkalom elég. Ár: 7000 Ft. Időpont
egyeztetés: 06-70-271-9867

�� Karcsúsító, cellulit, menedzser, svéd, sport masszá-
zsok, ajándékkártyák a metrónál! Tel.: 06-20-318-
2008 http://awellnessmasszazs.googlepages.com/

CSALÁDI ESEMÉNY

�� Utólagos boldog 28. Születésnapot

Kívánok Lukács Szilvinek (Lukinak). Egy

régi jóbarát : Viki 

�� A VILÁG LEGDRÁGÁBB ÉDESAPJÁNAK

BOLDOG 50. SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNNAK

GYERMEKEI!

VÁLLALKOZÓI 

ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBA
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Lakossági 
hirdetésfelvétel:

IV. Árpád út 16.

Lakossági apróhirdetés 

1000 Ft (áfával)
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Újpesten, a Megyeri út-Váci út 

közötti területen, 

a „Nagyváradi-liget” lakóparkban

bérbe adunk 1.000 Ft/nm áron 

egy 103 nm-es 4 szobás lakást,

eladásra kínálunk egy 

új építésű 111 nm-es 

3+2 fél szobás tetőtéri lakást,

A Megyeri úton egy 62 nm-es 

2 szobás használt lakást,

valamint az alábbi 

üzlethelyiségeket:

Árpád út 56.          300 nm

Mártirok u. 58.      923 nm

Aradi u. 43.            238 nm

Liszt F. u. 23/c         57 nm

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. Telefon: 369-8155

PERMEGELŐZÉS
Újpest – Városközpontban

Tel.: 06-302-164-102

06-1-3694-235

TANÁCSADÁS
OKIRATSZERKESZTÉS 

ELLENJEGYZÉSSEL
KÁRTÉRÍTÉSES 

JOGVITÁK
www.eumediator.5mp.eu

Felhívás az „Újpest
Díszpolgára” és 
az „Újpestért” díj 
adományozására

Újpest Önkormányzatának Képviselő-

testülete, – hagyományainkhoz híven

– ebben az esztendőben is várja a ki-

tüntető cím elnyerésére tett javasla-

tokat.

Képviselő-testületünk az újpesti

választópolgárok képviseletében kí-

vánja kifejezni

a városközös-

ség köszöne-

tét és elisme-

rését a díjak

adományozá-

sával azon új-

pesti polgá-

roknak és

szervezetek-

nek, akik Új-

pest társadalmi, közösségi életében,

illetve Újpest fejlődésében, fejlesz-

tésében kiemelkedő szerepet tölte-

nek, vagy töltöttek be. 

A javaslatot kizárólag az erre rend-

szeresített adatlapon lehet megten-

ni, melyek átvehetők az ügyfélszol-

gálati irodákon (1041 Bp., István út

19, 1046 Bp., Hajló u. 42-44.), illet-

ve letölthetők az önkormányzat hon-

lapjáról (www.ujpest.hu).

Kérjük, minél többen éljenek a le-

hetőséggel, hogy a díjak a legmél-

tóbbakhoz kerüljenek. Javaslatot te-

hetnek: képviselők, egyesületek, tár-

sadalmi szervezetek, politikai pártok,

érdekközösségek, történelmi egyhá-

zak, kisebbségi önkormányzatok, ön-

kormányzati intézmények vezetői.

A részletes és konkrét elvárásokat,

szabályokat az adatlapok mellékletei

tartalmazzák.

A felterjesztéseket 2008. július 14-

ig az ügyfélszolgálati irodákon és tit-

kárságomon (1041 Bp., István út 14.

II/59) lehet benyújtani postai úton,

vagy személyesen.

A díjak ünnepélyes átadására 2008.

augusztus 30-án kerül sor, az Újpesti

Városnapok keretén belül.

Belán Beatrix

Oktatási és Kulturális 

Alpolgármester
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ÚSZÓTÁBOR
GÜTTLER-ÁGH

ÚSZÓSULI
• Óbudán a Szérûskerti

Tanuszodában
• A XIII. kerületben 
a Dagály Fürdõben

Tel: 387-3141 és 
06-30-961-1154

www.uszosuli.hu

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

műhelyek, irodák közvetítése 
a IV. és XV. kerületben. 
Tel: 06-30-949-1835; 

06-70-317-0777

MEGNYÍLT ÚJPESTEN 
MÚZSA BORHÁZ VINOTÉKA 

Saját termelésű minőségi borok 
Balatonfüredről palackban és kannában 

JÓKAI u. 6. Nyitva: kedd-péntek: 
14-18-ig, szombat 9-13-ig 

KERESD ÉS TALÁLD MEG A BORODAT!

VARRÓGÉP JAVÍTÁSA
HÁZNÁL IS.

Tel: 349-9057,
06-20-941-2172

Városi életmódunk rengeteg kár okoz szervezetünknek, még sem költözünk a pusztába. Az egészséges élelmiszerekkel

már megbarátkoztunk, de mi védi csontjainkat, izületeinket? A betonon való járás, a rugalmatlan ütközés áttevődik a

sarokra, térdre, csípőre, gerincre. Évek alatt kopások, kínzó fájdalmak alakulnak ki. A lúdtalp és visszér okozta pana-

szok mindennaposak. A gyógyszereknek mellékhatásaik lehetnek, a lúdtalpbetét nem engedi alakulni a talp boltozatát.

VAN MEGOLDÁS! AZ MBT LÁBBELI! 

Mi a lényege, miért több mint bármely más eddigi cipő? A megfejtés a különleges kidolgozású talpban rejlik, mely

kiküszöböli a rugalmatlan talaj káros hatásait. Az ívelt gördülőtalp megakadályozza a sarok ütközését, túlterhelését, mely egyedüli védelem a sarokcsontgyulladások, és

csontkinövések ellen. Egyenletesen terhelődik az előláb, így nem okoz panaszt a harántsüllyedés. A többrétegű, vastag rugalmas talp teljesen elnyeli a kemény ütközést,

megakadályozva a mikrotraumák okozta izületi károsodást.

A cipő felépítése az izomzatot álladó mozgásra készteti, így folyamatosan dolgozik a talp és alsóvégtag teljes izomzata és törzsünket automatikusan egyenesen tartjuk.

Csökken a derékfájás, az izületi fájdalmak, kiürülnek a kóros vénás tágulatok. Az MBT lábbeli több mint egy cipő! Viselésével számtalan mozgásszervi betegség gyógyul

mellékhatás nélkül. Kitágul a mozgástér, ami a végtagfájdalmak miatt beszűkült. Megelőzheti a betegségek kialakulását, amit a tartós álló munka, vagy aszfalton járás

okoz. Ajánlom annak, aki már mindent kipróbált, és nem segített, annak, aki még csak most kezdene panaszain enyhíteni. Ajánlom azoknak, akiknek még nincs semmi

baja, hogy megelőzhesse azokat. Próbálja ki! Igazi megoldás! – Dr. Lengyel Zsuzsanna, Ortopéd főorvos 

Tanácsadás és vásárlás: Jókai Biocentrum és Jókai Patika

1042 Budapest, Árpád út 77. Tel.: 369-2461, 06-30-4356-553

Miért venné pont az MBT cipőt?
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Évek óta az Újpesti Gyermek- és Ifjúsá-

gi Ház ad otthont az Éltes Mátyás Újpes-

ti Speciális Általános Iskola ballagással

egybekötött tanévzárójának, majd azt

követően a gyerekek és gyógypedagó-

gusok, asszisztensek műsorait felölelő

Éltes Gálának.

Idén két osztály búcsúzott az iskolá-

tól. A 8. osztályosok mellett elköszön-

tek a Foglalkoztató csoport tanulói is. S

nemcsak ők, hanem osztályfőnökük,

Pirovits Árpádné is, aki több évtizedes

gyógypedagógusi munkájáért Pedagó-

gus Szolgálati Emlékérmet és jutalmat

kapott László Zsuzsanna igazgatónőtől.

A ballagók köszöntése után az Igaz-

gató asszony értékelte a 2007/2008-

as tanévet, kiosztotta a kiválóan telje-

sítő tanulóknak az oklevelet és könyv-

jutalmat.

Ezután következett az Éltes Gála,

amelyre minden osztály nagy izgalom-

mal készült.

Táncok, versek, énekkar váltották

egymást. 

A 3-4. osztályosok az Apácashow-ból

adtak elő részletet, az ötödikesek Vukot

mutatták be zenés jelenetükben.

Bemutatták a felső tagozatosok a Fő-

városi Kulturális Szemlén arany, illetve

ezüst fokozatot elért táncaikat.

A  gálát a tanárok és asszisztensek

fergeteges cigánytánca zárta be.

Örömmel köszöntöttük gálánk meg-

nyitóján Belán Beatrix alpolgármester

asszonyt, valamint Vesza Erzsébetet, a

Művelődési és Sport Osztály vezetőjét.

Képviseltette magát a Budavári Rotary

Klub, akik hosszú évek óta támogatják

az iskolát, valamint eljöttek az intéz-

ményből az elmúlt években nyugdíjba

vonult kolléganők is.

– GRUSZNÉ NOVOTNY KATALIN

igazgatóhelyettes

Éltes Gála

Káposztásmegyeren működik a ve-

gyes korcsoportú képzőművész kör.

Év végi összegző kiállításunkkal mu-

tatkoztunk be júniusban a Babits Mi-

hály Gimnázium földszintjén, a Holló-

sy Galériában. 

Nagy örömünkre a kiállítást május

végén Jozefka Antal festőművész, az

Újpesti Művészek Egyesületének el-

nöke nyitotta meg. A kiállításon

résztvevők némelyike már 6. éve jár a

szakkörbe, érzékenyen és nagy szak-

mai tudással festi képeit Szőllősi Al-

bert, Dobrocsi László, Vashegyi Ilo-

na, Storkné Szabó Dóra, Thury Ilona.

A szakkör a klasszikus kockától a fi-

guráig  munkafolyamatban zajlik. Ki-

vételes, hogy több testvérpár, anya-

gyermek is jár közénk. Évről-évre

művészi középiskolába felvételizők

szakmai stúdiumokon vesznek itt

részt.

Már jó néhánynak sikerült a képző-

művészeti középiskolába bejutnia. Ők

is visszajárnak. A rajzolás és a pasz-

tellkrétázás mellett rendszeresen fes-

tünk, és  technikai ismereteket gyűj-

tünk. A kör palettáját színesítik a leg-

kisebbek, akik iskolába sem járnak

vagy alsó tagozatosak. Ők az alkalma-

kon feladataik elvégzése után az idő-

sebbektől lesnek el még többet.

Idén terveztünk plain-air alkotóna-

pokat, amivel az évet zárjuk.

Talán elmondhatjuk, hogy a IV. ke-

rületben ez az egyik legelérhetőbb ké-

pességfejlesztő, tehetségápoló kép-

zőművészkör.

Sikeresnek mondható az év. Jövőre

alakrajz lesz haladó szinten. Erre is ,

és a többi feladatokra készen, nagy

lendülettel tekintünk a szeptemberi

kezdésre.

Azé az emberé a jövő, aki a művé-

szetet értő szemmel nézi és műveli,

ezáltal emberségében elmélyülni ké-

pes.

Szakmailag pedig együtt valljuk Le-

onardo kortársával, hogy „aki a rajz-

nak mestere lett, drága kincs jutott a

birtokába, …amelyek a tornyoknál is

feljebb emelkednek, és képzeletének

ereje szétfeszíti a falakat…”

– SZARKA HAJNALKA, körvezető

A Leonardo da Vinci Képzőművészkör

A tanév végéhez közeledve június 12-én rendezték meg – névadójukra emlékezve –

a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központban  a Karinthy-napokat lezáró gá-

lát. A kulturális seregszemlének ezúttal is az volt a célja, hogy a bölcsődések, az

óvodások és az iskolások bemutassák produkcióikat, a tanév során megszerzett tu-

dásukat. Dallal, kisjelenettel készültek a legkisebbek, verssel, hangszeres zenével,

tánccal, prózával az iskolások, majd a gálaműsort az iskolai énekkar zárta, teltházas

nézőközönség előtt.

Karinthy-napok
125 éves lett idén a Pécsi Sebestyén Általános- és Zenetagozatos Iskola; ebből az

alkalomból fergeteges Jubileumi Iskolanap várta a jelenlegi és az egykori diákokat

június 7-én a Lőrinc utcai épületben. 

Gazdag és izgalmas 125 évvel rendelkezik a Pécsi suli. A teljesség igénye nélkül

csupán pár érdekesség a múltból: az intézmény megalakulása után nem sokkal,

1893-ban létrejött az iskola Ifjúsági Önképző- és Dalköre, mely bizonyos értelem-

ben a mai zenetagozat elődjének is tekinthető. A huszadik század elején Kaffka

Margit is tanította a nebulókat – nevét az ötvenes években vette fel az intézmény.

1929. júniusában az iskola énekkara Sigmond Olga tanárnő vezetésével háromne-

gyedórás műsort adott a rádióban. 

Újpest kiváló orgonaművészének nevét 1995-ben vették fel. A Pécsi család pár

évvel később díjat alapított, melyet évente egy pedagógus és két tanuló kap meg. 

És a jelen: az iskola fontos kulturális központ szerepét tölti be kerületünkben,

sőt, Újpesten kívül is rendkívüli népszerűségnek örvend. Sikeres hazai és nemzet-

közi versenyeken vesznek részt a tanulók, a kórus Európa több országában öregbí-

tette az iskola hírnevét. 

Egyszóval: megérdemelték a régi és a mostani diákok az idei gyereknapot. A ki-

csikre ugrálóvár, arcfestés, kézműveskedés és sport várt, a nap végén pedig az is-

kola – tiszteletreméltó korát ünneplendő – Jubileumi Iskolanap keretében látta

vendégül az elmúlt négy évben végzetteket, valamint az „öreg diákokat”, tanárokat

és szülőket, hogy felidézzék a közös élményeket, és egy kicsit újra „Pécsis-nek”

érezzék magukat. – PÁLFI KATA

Városunknál „öregebb”
kisdiákok
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egyvenhárom újpesti személyiség néz ránk – linómetszetről – a Károlyi Ist-

ván 12 Évfolyamos Gimnázium alulájának a bejárattal szemközti faláról. A li-

nómetszetek egytől-egyig Szunyoghy András újpesti képzőművész alkotá-

sai, amelyet Újpest várossá nyilvánításának századik évfordulója alkalmából

adományozott a város legrégebbi, majd gimnáziummá válását követően egyik leg-

újabb, legfiatalabb iskolájának.

A nagylelkű adományt örömmel fogadták, az iskolai alapítvány segítségével kép-

keretekbe rendezték, s a tanévzáró ünnepségek keretében – Belán Beatrix oktatási

és kulturális és oktatási alpolgármester, valamint Szunyoghy András művész úr je-

lenlétében – június 14-én felavatták.

A gimnázium mottója: hagyomány és korszerű műveltség s eme gondolatok iga-

zolódnak az arcképcsarnokot böngészőkben is. A település létrejöttétől máig tartó

időszak ismert és kevésbé ismert személyiségei néznek vissza ránk, több mint más-

félszáz évnyi idő távlatából, és a mából. 

Bár az arcképcsarnok útmutatója, a Ki kicsoda? kinek-kinek a foglalkozását,

szakmáját emeli ki nagybetűvel – így jelezve milyen sokféle hivatatást űztek, űz-

nek, az Újpest történetétől ma már elválaszthatatlanul összeforrt híres emberek -

jellemzőek az arcábrázolások is. Minden bizonnyal minden „Károlyis” diák felis-

merte az arcképcsarnok kiemelt portréját: az iskola névadóját ábrázoló, városalapí-

tó gróf Károlyi Istvánt. S talán rövid töprengés után felismerhető dr. Ugró Gyula

polgármester, Major Tamás színművész, Erkel Gyula zeneszerző és Ódry Árpád szín-

művész portréja is. Igazi meglepetés azonban a találkozás Bőhm Henrik építésszel,

a városháza tervezőjével, Brunovszky József vendéglőssel, Edvi Illés Aladár és

Hován László festőművésszel, Kiss István szobrászművésszel, Andrásfi Gyula ci-

pésszel, dr. Csík Józseffel, a Nap utcai templom alapítójával, dr. Szunyoghy János

tudományos kutatóval, Zsengellér Gyula labdarúgóval. 

A jelenkor szereplőit könnyedebben felismerjük: Kőszegi Imre dzsesszdobos,

Szörényi Levente zeneszerző, Schrammel Imre képzőművész láttán kalapot is emel-

hetünk, ha velünk szemben jönnek az utcán. Az arcképcsarnok két mai politikust is

megörökít: dr. Derce Tamás jogászt, Újpest polgármesterét és Csizmár Gábor állam-

titkárt, országgyűlési képviselőt. 

Az arcképcsarnok böngészése közben e sorok írójának csupán amiatt volt hiány-

érzete, hogy a „legek” között egyetlen hölgy szerepel: a legendás huszárfőhad-

nagy: Lebstück Mária. Bár igaz ami igaz, férfiként és férfi módra harcolt az

1848/1849-es forradalom és szabadságharc idején. – B. K .

Arcképes korkép

N

– Újpesti iskola az ENSZ programjában? kérdeztük Lévai Andrást, az iskola igazgatóját:

– Sőt, két újpesti iskola, mert a Megyeri Úti Általános Iskola is kiérdemelte e címet.

(Erről előző lapszámunkban írtunk. A szerk.) A fenntarthatóság elveinek az oktatásba

történő beemelése hosszú folyamat, ökoiskolák – Magyarországon – 2005 óta működ-

nek, jelenleg több mint  210 iskola viseli a címet. A ökoiskola  cím ugyanis nem „jár”,

hanem ki kell érdemelni, sőt folyamatos a megmérettetés. Komoly kihívás, sokan le is

morzsolódnak az újabb fordulóban, de mi, ha szabad így fogalmaznom, erre tettük fel

az „életünket”, azaz a pedagógiai programunkat. 

– Amikor a kilencvenes években előtérbe került a pedagógiában is  a környezetvédelmi

nevelés, Önök elsőként léptek… 

– Igen, tudatosan építettük fel erre a gondolatra a pedagógiai programunkat és ennek

nyomán tizenöt éves tevékenység, tapasztalat van mögöttünk. Igaz, mindez 1994-ben pe-

dagógiai útkeresést is jelentett számunkra, és lépteinket egy véletlenül adódó lehetőség

is egyengette. Amikor a környezeti nevelést a tantervünkbe emeltük, akkor már – kilenc

másik magyarországi iskolával együtt –

utána voltunk egy dán tankönyvcsalád ho-

nosítási programjának. A tankönyvek té-

mája a hulladék volt; annak keletkezése és

újrahasznosíthatósága. Nekünk, tanárok-

nak is sok új információt jelentett, amit ta-

nultunk. Akkoriban úttörő munka volt a mi-

énk. A mi kezdeményezésünkre az elsők

között alakították ki a szelektív hulladék-

gyűjő udvart az iskola mellett. Akkortájt

vezették be a fővárosban szemétszállítási

díjat, a hulladékhasznosítás lehetséges

módszereit tanulmányozva megtapasztal-

tuk, hogyan keletkezik a szemét, minden

szemét hulladék-e, és azzal mit kell tenni?

Emellett szó szerint „virágzott” az iskola

udvara, belülről az épülete is és még egy

kicsi konyhakert is láttatta a természet va-

rázslatos erejét és megújulását. Védtük a természetet, az állatokat, megtapasztaltuk mi-

lyen a savas eső… és közben tanultunk tovább. Új tevékenységek gazdagították az iskolát,

de a kerületnek is hasznára voltunk. Nagy sikerrel szerveztünk környezetvédelmi vetélke-

dőt a kerület iskolásainak, és bekapcsolódtunk a különféle szervezetek munkájába.

– A kísérlet tehát sikerült? Egyenes út vezetett az ökoiskola címig?

– A pedagógiai program bevált, a tankönyvcsaládot kipróbáló „társiskolák” a mai napig

elhivatottak a környezetvédelem ügye iránt, valamennyien megkaptuk – immár második

alkalommal – az ökoiskola címet. Ám a lelkiismeretet is társul hívó, arra építő hulladék-

hasznosítás gondolatköre ma már önmagában kevés. A környezeti nevelés több mint kü-

lönféle „zöld-” és takarítási akciók sora a tanév folyamán. Nálunk egyféle gondolkodási

mód, ami át- meg átszövi az iskola mindennapos tevékenységét. A cél egyféle környezet-

tudatos magatartás kialakítása. Tapasztalatból tudjuk, mit jelent, ha eldobunk a termé-

szetben, vagy az utcán egy PET palackot. Ismerni kell az ökoszféra felbillenésének követ-

kezményét, azt, hogy az ember nem kiszakítható a természetből, hanem elszenvedője

egyben alakítója is annak. Közös jövőnk tulajdonképpen már az iskolában eldől, amikor

megfogalmazzuk a környezethez fűződő viszonyunkat. Globális érdeklődést és erre alapu-

ló munkát várt el a pályázatot értékelő is, amikor úgy fogalmazott, az ökoiskola cím azon

intézménynek ítélhető oda, ahol rendszeresen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógi-

ájának gyakorlati megvalósításával. Ennek szakavatott magyarországi képviselője, Dr. Ha-

vas Péter, nálunk is több alkalommal tartott lebilincselő előadást a témában. - B. K

Közös jövőnk már az iskolában eldől…
Sportnyelven szólva, sikeres pályázatával „megvédte” három évvel

ezelőtt odaítélt ökoiskola címét a Szűcs Sándor Általános iskola diák-

sága és nevelőtestülete, az erről szóló oklevelet június 6-án vették át

a Városmajori Gimnáziumban megtartott ünnepségen. Az Oktatási

Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium szakmai felügye-

letével történő megmérettetés vállalásával az iskola nem kevesebbet

tett, mint újabb három éves időszakra csatlakozott az ENSZ fenntart-

hatóságra oktatás 2005-2014 évtizedének programjához.

Szunyoghy András és az újpestiek arcképcsarnoka
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TISZTELT ÚJPESTIEK!
Tájékoztatjuk az érdeklő-
dőket, hogy irodánk nyá-
ron a megszokott nyitva-

tartási renddel folyamatosan működik.
A Fidesz–MPSZ Újpesti Szervezetének
ingyenes jogsegély szolgálata július és
augusztus hónapban szünetel. Irodánk
nyitva tartása: H–P: 11–18 -ig. 
Cím: 1042 Budapest, Árpád út 56. tel.:
369-09-05
www.ujpestifidesz.hu

MEGHÍVÓ
2008. július 3-án (csütörtökön) 18 óra-
kor az Újpesti Polgár Centrumban (1042
Budapest, Árpád út 66.) vendégünk
Molnár Imre történész, Magyar Külügy-
minisztérium. „Kegyelem életfogytig”
című könyvét dedikálja, mely Esterházy
János szenvedéstörténetét mutatja be.
Beszélgető partnere: Estók János törté-
nész, ELTE BTK. Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt!

Pajor Tibor önkormányzati
képviselőnk fogadóórája:
minden hónap első hétfő-
jén, 18 órától. Címünk: 1046

Budapest, Szent László tér 7. Telefon:
06-30-270-21-40. Internetes elérhe-
tőségünk: www.ujpest.jobbik.hu E-
mail cím: ujpest@jobbik.hu
– Jobbik Magyarországért Mozgalom

Újpesti Szervezete

SZALMA BOTOND
önkormányzati képviselő fo-
gadóórája: Minden hónap el-
ső hétfőjén 18-19 óráig.

Helyszín: KDNP helyiség, Templom u. 4.

KÉPVISELŐI  FOGADÓÓRÁK:
Hock Zoltán és Pettkó And-
rás, a Magyar Demokrata
Fórum országgyűlési kép-
viselői, fogadóóráikat

minden hónap első szerdáján tartják,
17 órától. Helyszín: az MDF Újpesti
Szervezete  irodája. (IV. Árpád út 88.,
bejárat a József Attila utca felől) Be-
jelentkezés 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. Káposzt-
ásmegyeri Közösségi Ház • Október
29. 17.30 Polgármesteri Hivatal • No-
vember 05. 17.30 Káposztásmegyeri
Közösségi Ház • November 26. 17.30
Polgármesteri Hivatal • December 03.
17.30 Káposztásmegyeri Közösségi
Ház • December 17. 17.30 Polgár-
mesteri Hivatal

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  június  27.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

ÉJSZAKAI BAJNOKSÁG

A KÁBÍTÓSZER-ELLENES VILÁGNAPHOZ

KAPCSOLÓDVA Újpest Önkormányzata

és a Sirály Életmód Klub szervezésé-

ben június 27-én 17-03 óráig a K.F.

ÁMK-ban. Fővédnök: Belán Beatrix al-

polgármester. Közreműködők: Drog

Stop Egyesület, Zabhegyező Gyerek-

animátorok Egyesülete

Támogatók:

ÚJPESTI VÁROSNAPOK

AUGUSZTUS 29-TŐL 31-IG 

Újpest Önkormányzata a település

várossá nyilvánításának immár 101.

évfordulója tiszteletére az idén is

megrendezi – augusztus 29-31. kö-

zött – az Újpesti Városnapokat. A több

napos rendezvénysorozat a hagyo-

mányok jegyében szabadtéri progra-

mokat, műsorokat kínál majd minden

korosztálynak a Tábor utcai Napközis

tábor területén, színházi előadás,

galéria-beli tárlat(ok), hangverseny

várja majd az újpestieket. Emlékezve

Újpest egykori költő-tanárára, Babits

Mihályra, születésének 125. évfordu-

lójára egy verseskötetének reprint

kiadását tervezi az önkormányzat.

Ezen évforduló jegyében várják a

Pállya Celesztin képzőművészeti pá-

lyázatra érkező alkotásokat is. Az im-

már tizenhatodik alkalommal meg-

rendelésre kerülő Újpesti Városnapok

legrangosabb eseménye az Újpest

díszpolgára, valamint az Újpestért-

díj kitüntető elismerések átadása

lesz, amelyek odaítélésére ezekben a

hetekben várják a javaslatokat a vá-

ros vezetői.

KULTURÁLIS PROGRAMOK

Újpest 

Önkormányzata

Nemzeti

Drogmegelőzési

Intézet

AZ ÉJSZAKAI ASZTALITENISZ

BAJNOKSÁG PROGRAMJA

• IDŐPONT: 2008. június 27.

• HELY: K.F. Általános Művelődési Köz-

pont (1046. Budapest, Hajló u. 2-8.)

• RÉSZTVEVŐK: Éjszakai asztalitenisz

program fiataljai: Abasár, Bakonyszeg,

Csepel, Csömör, Debrecen, Fülek, Le-

ányfalu, Pécel, Rákosmente, Salgótar-

ján, Szentendre, Újpest, Zagyvaróna

településekről

• PROGRAM

19.00. Megnyitó. A rendezvényt

megnyitja Belán Beatrix alpolgármes-

ter, a rendezvény fővédnöke

19.15. Játékok a Zabhegyező Egye-

sület animátorainak közreműködésével

20.00. Asztalitenisz mérkőzések,

csocsó, darts, teremfoci bajnokság, TOTO

22.00. TOTO eredményhirdetés

Várhatóan 03 órakor: Eredményhir-

detés, díjátadás

A START INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA
– a felsőoktatási felvételikhez, az egyetemi élet indulásához

2008. július 10. – a végső határideje a pontszámításhoz szükséges dokumentumok,

• igazolások benyújtásának, a személyes adatok módosításának, a

• februárban megjelölt jelentkezési sorrend módosításának! 

• A sikeres felvételi sokszor csak néhány ponton múlik. Érdemes tudni a felvé-

teli eljárás során szerezhető plusz pontokról!

- Tudja, hogy ki jogosult többletpontokra? 

- Milyen feltételekkel lehet igénybe venni ezeket?

- Hogy a felvételi eljárás során ki minősül hátrányos helyzetűnek, halmozot-

tan hátrányos helyzetűnek, fogyatékkal élőnek? 

– Hogy a gyermekgondozás mikor jogosíthat kedvezményre? 

Ha az Önt érintő válaszban bizonytalan, még tudunk segíteni gyors-pontos

információkkal, hogy élni tudjon a pontszámítási kedvezménnyel! Keresse a

START Információs Szolgálatot! (Újpest SZEI/Családsegítő Szolgálat/START

Információs Szolgálat – 370-1777; start@szei.hu; 1042 Deák F. u.93.) 

• Ha ezekkel a lehetőségekkel tisztában van, akkor azt gondolja végig:

– a jelentkezési lapon bejelölte-e a többletpontra vonatkozó résznél, hogy

mely kritérium alapján jogosult kedvezményre? (hátrányos ill. halmozot-

tan hátrányos helyzet, fogyatékosság ill. gyermekgondozás)

– csatolta-e a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát ill. a szüksé-

ges nyilatkozatokat?

– tudja-e egyáltalán, hogy az egyes jogosultságokhoz mit kell csatolni?

MÉG VAN LEHETŐSÉGE A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK PÓTLÁSÁRA: ENNEK

UTOLSÓ HATÁRIDEJE: 2008. JÚLIUS 10. 

Az ügyintézéshez is kell idő! Ne hagyja az utolsó pillanatra! Ha jól használha-

tó információkra van szüksége a plusz pontok igénybevételének feltételeiről,

az igénylés módjáról, a szükséges formanyomtatványokról, kereshet minket:

a START Információs Szolgálat tájékoztatja mindezekről. 

• Reméljük, nagyon sok tehetséges fiatal kerül idén is – nehéz helyzete elle-

nére – a felsőoktatásba. Hogy 2008. július 24. után az egyetemre/főiskolára

kerülés örömét ne kövesse  félelem az ezzel járó anyagi nehézségektől, érde-

mes tisztában lenni a támogatási formákkal, a jelentkezési költségek egy ré-

szének visszaigénylési lehetőségével stb.

Egyetlen kedvezmény vagy mentesség sem „automatikus”, minden ilyet kérvé-

nyezni kell az intézménynél! Fontos tehát előre tájékozódni a lehetőségek köréről! 

Szociális támogatások? Teljesítmény alapú támogatások? Ösztöndíjak?

Költségtérítés? Mentességek? Intézményektől független támogatások?

Amennyiben aggasztják a felsőfokú tanulmányok alatt megnövekedett ki-

adások, útmutatásért forduljon hozzánk!

START Információs  Szolgálat   start@szei .hu �� START Információs  Szolgálat   370-1777

1042 Deák  F.  u .  93.    hé:  13:00–19:00;  k ,cs :  8 :00–14:00;  sz :11:00–17:00

START Információs  Szolgálat   start@szei .hu �� START Információs  Szolgálat   370-1777

1042 Deák  F.  u .  93.    hé:  13:00–19:00;  k ,cs :  8 :00–14:00;  sz :11:00–17:00
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK NYÁRI
(JÚLIUS-AGUSZTUS) FOGADÓÓRÁI: 
1. körzet: Szabó Gábor, helyszín: MSZP
iroda (Nádor u. 1.), minden hónap első
hétfőjén 17-18 óráig • 3. körzet:  dr. Ko-
vács László, helyszín: MSZP iroda (Nádor
u. 1.), minden hónap első szerdáján 18-
19 óráig. • 4. körzet: Belán Beatrix, hely-
szín: MSZP iroda (Nádor u. 1.), minden
hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig. •
5. körzet: Kövecses Janka, helyszín: MSZP
iroda (Nádor u. 1.), minden hónap har-
madik hétfőjén 17-18 óráig. • 6. körzet:
Farkas István, helyszín: MSZP iroda (Ná-
dor u. 1.), minden hónap utolsó szerdáján
17-18 óráig. • 8. körzet: Kósa Viktória,
helyszín: MSZP iroda (Nádor u. 1.) min-
den hónap első hétfőjén 17-18 óráig. • 9.
körzet: Légrádiné Nagy Klára, helyszín:
MSZP iroda (Nádor u. 1.), július 10. csü-
törtök, és július 31. csütörtök 17 órától 18
óráig. • 11. körzet: Juhász László, helyszín
MSZP iroda (Nádor u. 1.), minden hónap
első hétfőjén 17.00-18.00-ig. • 13. kör-
zet: Szalkai István, helyszín: MSZP iroda
(Nádor u. 1.), minden hónap első hétfő-
jén 17-18 óráig. • 16. körzet: Mészáros
Ferenc, helyszín: AMK (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, hely-
szín: Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
(Bőrfestő u. 5-9.) minden hónap első
szerdáján 17 órától. • 19. körzet: dr. Ger-
gely Zoltán, helyszín: Homoktövis Általá-
nos Iskola (Homoktövis u.), minden hó-
nap utolsó csütörtökén 17 órától. LISTÁS
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁI: Marsal Géza,
helyszín: MSZP iroda (Nádor u.1.), min-
den hónap első péntekén 17-18 óráig.

Nyári szünet miatt az MSZP Újpesti-Ká-
posztásmegyeri Szervezet INGYENES
JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT és PÉNYZÜGYI TA-
NÁCSADÁS következő időpontja: 2008.
szeptember 8. Bejelentkezni 2008. szep-
tember 1-től 12.00-18.00 óra között a
369-4205-ös telefonszámon lehet!

BORUZS ANDRÁS Egyéni kép-
viselő, 15. választókerület

(Megyer-Székesdűlő) – SZDSZ frakcióve-
zető Tel.: 232-1501 Fax: 380-6341 e-
mail: boruzsa@ujpest .hu Fogadóóra: Me-
gyeri Úti Általános Iskola, minden hónap
első hétfőjén 16.30-17.30

KOVÁCS SÁNDOR Listás SZDSZ képviselő
Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola,
minden hónap első hétfőjén 16.30-17.30

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE ÚJPESTI
SZERVEZET 1042 Budapest Árpád út 56. Tel.:
788-0802 (munkaidőben) E-mail:
info@szdszujpest.hu • www.szdszujpest.hu
• Kedden és csütörtökön 16-19 óráig sze-
mélyesen is várunk minden érdeklődőt.

INGYENES JOGTANÁCSADÁS
Az SZDSZ Újpesti Szervezete és Dr. Kovács
Pál ügyvéd ingyenes jogtanácsadást
szervez a kerület polgárainak. Időpont:
Minden páros hét pénteken 15-16h.
Helyszín: 1042 Budapest, Árpád út 56. I.
emelet (SZDSZ Iroda) Előzetes bejelent-
kezés nem szükséges, minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Pártok, CivilPártok, Civil

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

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket,

hogy a Vasárnapi randevú táncos

rendezvényünk technikai okok miatt

szünetel, legközelebb augusztus 

17-én várjuk a táncolni vágyókat.

Szintén technikai okok miatt 

a kondicionáló tornára is augusztus

1-jén várjuk a sport szerelmeseit.

ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatás

• Közösségi számítógépünkön segít-

séggel önállóan kereshet képzése-

ket, böngészhet a felnőttképzési in-

formációk között.

• Felnőttképzési konzulensek segíte-

nek kiválasztani az Önnek megfelelő

szakképesítést, iskolát, tanfolya-

mot, végzettséget.

• Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha kép-

zési támogatást kíván igénybe venni

• Speciális problémákkal (elhelyezke-

dési, pályaválasztási, tanulási ne-

hézség stb.) küzdőket segítjük a

megfelelő tanácsadó helyek kivá-

lasztásában

A tájékoztató szolgálat személyes

konzultációval csütörtökön 14–19 órá-

ig áll az érdeklődők rendelkezésére.

Előzetes bejelentkezésre, időpont

egyeztetésre is lehetőség van.

A szolgálathoz telefonon és e-mail-

ben is lehet fordulni. Telefonszámunk:

06-1-3696-481 E-mail címünk:

tajekoztato@adymk.hu

A tájékoztató szolgálat az Európai Unió

által társfinanszírozott 

IKONOK ÉS INDEXEK… 

projekt keretében valósult meg.

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZOLGÁLAT

Az Újpesti Napló 2008. évi hirdetési árai:

FELÁRAK:

Hátsó borító: + 100%, elhelyezett hirdetés: + 50%

GYAKORISÁGI KEDVEZMÉNYEK (%):

Megjelenés     1/32   1/16   1/10   1/8   1/6   1/4   1/3   1/2   3/4   1/1

4-6 9 10 11 11  12 13 13 14 14 14

7-12 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17

13-24 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20

VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉSEK: 

(1 évre lekötve 20% kedvezmény!)

Szavak száma Ár (bruttó)

10 szóig 3000 Ft

20 szóig 5000 Ft

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS:  

Szavak száma Ár (bruttó)

25 szóig 1000 Ft

Lakossági apróhirdetés felvétel: Újpesti Ingatlanközvetítő

és Építő Iroda: 1042 Budapest Árpád út 16.  Hétfő-Szerda:

10-17 óráig,  pénteken: 10-12 óráig. Tel.: 380-4920;

Tel./fax: 369-5214, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

(Családi, születésnapi, esküvői üdvözletek-, illetve gyász-

jelentések 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: 785-0466. 

E-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu. 

MEGJELENÉSEK ÉS LAPZÁRTÁK DÁTUMAI:

Lapzárta:   07.04   08.01   08.15   08.29   09.12   09.26   10.10   10.24

11.07   11.21   12.12

Megjelenés: 07.11   08.08   08.22   09.05   09.19   10.03   10.17

10.31   11.14   11.28   12.19

Hirdessen az Újpesti Naplóban!

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
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TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Az újpesti naplóban megjelent Emlékezés az áldozatokra című cikket ol-

vasva, megkérdőjelezem azt hogy mennyi az igazság abban hogy a 16

éves lányt nyolc év börtönre ítélték, mert ifjúsági hittanra járt! Nem aka-

rom a Rákosi rendszert védeni, de eltúlozni sem lenne szabad, egyesek-

nek a valóságot!Az akkori eseményeket, nem szabad mai szemmel nézni!

Ha belegondolunk, a magyar történelem tele volt véres eseményekkel,

amit mai szemmel szintén elitélendőnek tartanánk!

Pl. István király véres tevékenységei!

1941-ben születtem, és a Clarisseumban ministráltam 1947-1953 ig,

jártam hittanra is oda a templomba, és semmiféle atrocitás nem érte a

szüleimet!A nővérem aki 1933-ban született Ő szintén járt hittanra, és

misére, amit igazoltatnia kellett a sekrestyében!Ebben az időben Ő szin-

tén kb. 16 éves volt, és Őt sem érte semmi bántódás emiatt!

A Viola utcai iskolában jártam,  az első és a második osztályban volt

olyan tantárgy hogy Hit és Erkölcstan!

Az 1949-50-es tanévben már nem volt iskolai hitoktatás, a bizonyítvá-

nyom tanúsága szerint. De ministráltam! Édesapám, a német hangzású

nevünk miatt 1944. decembertől 1946. decemberéig egy évig volt orosz

fogságban. Ufa!

Sajnos az ember a koránál fogva sok mindenre emlékszik!

Ennyit szerettem volna a cikkhez szólni. – GOLD MÁRTON

HitéletHitélet

Az elmúlt időszak sok szép eseményt

hozott az egyházközség életébe. Április

végén, az újpesti plébániák közös nap-

jával kezdődtek az események. Május

közepén a bérmálással folytatódott,

majd hetente jöttek a feladatok, az ün-

nepek. Úrnapi körmenet, elsőáldozás,

majd a Sándor István emlékmise.

25 bérmálkozónk volt – 13-tól a 70

éves korig. 10 felnőtt, a többi diák. A

tavalyi 6 elsőáldozó fiút az idén 5 kis-

lány követte. Az Úrnapi körmenetre

szép alkalmi oltárok készültek virágok-

ból. A június 8-i Sándor István emlék-

mise az idén sem maradt el, az egyház-

község ápolja a vértanúvá vált szalézi

segítő testvér emlékét. A nyár előtt az

utolsó esemény a Szülői Kör év(ad)zá-

ró találkozása lesz. Havi rendszerességgel jövünk össze, a plébánián. Találkozása-

ink lehetőséget adnak a korosztályok találkozására, gyermekeink vidám együtt-

létére, s egymás megismerésére. (Hogy mennyi fiatalszívű energikus nagymama

van köztünk!!!) Következő alkalommal egy nagy bográcsolásra, vidám együttlét-

re gyűlünk össze. 

Ezeknek a programoknak, no meg a hely szellemének köszönhetően több olyan

család van, akik elköltözésük után is visszajárnak a Clariba. Misére, munkára, temp-

lomtakarításra, kertrendezésre jönnek a családok, jönnek az egyedülállók, s a közös

munka öröme mellett a születik a rend, a tisztaság. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki még nem járt a Clarisseumban! Hétköznap 6

órakor, vasárnap fél 9 és fél 11 órakor vannak a szentmisék.

– KOVÁCS CSABA

A Vértanútól a Szülői Körig
A Clarisseum 2008-ban

Augusztus elsején az anyatejet, az

anyatejes táplálást ünnepeljük szerte

a világon. Az egészséges táplálkozás

első állomása gyermekeink életében

a hat hónapos korig tartó kizárólagos

szoptatás. A csecsemőkorban elszen-

vedett hiányokat nehéz helyrehozni a

későbbiekben, ami akár az iskolai

teljesítmények romlásában is meg-

mutatkozhat. Az utóbbi évtizedekben

egyre több olyan hatás éri a családo-

kat, amelyek kedvezőtlenül befolyá-

solják az újszülöttek, csecsemők, kis-

gyermekek táplálását. Gondolunk itt

elsősorban a környezetszennyezésre,

termőföldjeink, levegőnk, vizeink

romló állapotára. Ezért tartjuk na-

gyon fontosnak a fél éves korig tartó

kizárólagos szoptatást és fenntartá-

sát minél tovább a mama és a baba

igénye szerint. A hozzátáplálás meg-

kezdésekor pedig érdemes előnyben

részesíteni a jó minőségű zöldsége-

ket, gyümölcsöket az anyatej mellett.

A gyermekek 6 és 18 hónapos koruk

között különösen fogékonyak a hi-

ánybetegségek kifejlődésére. Ennek

tudatában a figyelem középpontjába

kerülnek azok a rendezvények és

programok több országban, amelyek

az anyatejes táplálást népszerűsítik,

méltatják előnyeit és fontosságát.

Újpesten augusztus 29-én 10 óra-

kor kerül immár hagyományosan 5.

alkalommal megrendezésre az Anya-

tejes Világnap, melyre szeretettel

várják a védőnők a családokat a Ho-

moktövis Általános Iskolába. (Ho-

moktövis u. 100.)

A rendezvényre kedvcsináló gya-

nánt és a program színesítésére kérjük

a várandósokat és az édesanyákat,

hogy – a következő Újpesti Naplóban

megjelenő – rejtvényünk megfejtését

küldjék be levelezőlapon augusztus

25-ig (Védőnői Szolgálat – „REJTVÉNY”

1048 Budapest, Hargita u. 1.) vagy ad-

ják át védőnőjüknek. A helyes megfej-

tők között 3 ajándékcsomagot sorso-

lunk ki a helyszínen. A szavakat érte-

lemszerűen a meghatározások alapján

kell beírni a vízszintes és függőleges

sorokba. Könnyítésül néhány betűt

előre beírtunk. A kiemelt, megvastagí-

tott négyzetek vízszintes összeolvasá-

sával kapjuk meg a megfejtést, amely

választ ad arra, hogyan szoptassuk

csecsemőnket. – ZOLNAI MARIANN

Anyatejes Világnap 2008
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Rendőrségi hírek

GYERMEKMOLESZTÁLÓT KERESNEK

A Nyár utca mögötti sétálóutcába hívtak rendőrt körülbelül két héttel ezelőtt. A

bejelentő a helyszínre érkező körzeti megbízottnak elmondta, amit tizenkét éves

kislánya hazaérve mesélt neki. Kiderült, hogy a kora esti órákban a Nyár utcában

sétálva látta, amint az egyik padon egy idősebb férfi több fiatal kislányt hívott

oda magához. A kislányokat simogatta az idegen és illetlen helyeken tapogatta

őket. A kislány azt is elmondta, hogy a gyerekeket molesztáló férfit már előző

nap is látta az Erzsébet utcai általános iskolánál is. A korábbi esetnél a férfi min-

denki szeme láttára – többnyire kisgyerekek előtt – saját nemiszervét fogdosta

és mutogatta. A kislány, aki mindennek szemtanúja volt, nagyon megrémült,

nem mert rögtön szólni édesanyjának, csak a második eset után tette ezt meg.

A rend őre a tinédzsert is meghallgatta, aki elmondta ugyanazt, amit az anyuka is. 

A személyleírás szerint a molesztáló férfi kb. 180 cm magas, idős, vékony

testalkatú, őszes rövid hajú, fogai jobb oldalt hiányoznak, a történtekkor feke-

te keretes szemüveget, fehér kockás inget viselt. A rendőr a környéken adat-

gyűjtést, tanúkutatást végzett, ám az nem vezetett eredményre. A környező ut-

cákat is átvizsgálta, de a megadott személyleírású férfi személyt nem találta. 

LÖVÖLDÖZÉS A KISS ERNŐ UTCÁBAN

Június 12-én este nyolc óra körül fogtak el a rendőrök egy férfit, aki vaktában

lövöldözött. A rendőrjárőrök autójukkal éppen a Vetés utcába tartottak a Gör-

gey Artúr utca felől, a Kiss Ernő utcában, amikor egy, az úttest szélén várako-

zó bordó színű gépkocsi mellett haladtak el. Amikor az autó mellé értek, ész-

lelték, hogy a vezetőoldalon ülő T. Gábor kitart az ablakon egy fegyvernek lát-

szó tárgyat, majd hirtelen az ég felé tartva elsütötte azt. 

Miután eldördült a fegyver, a rendőrök azonnal megálltak az autóval, majd

az ilyenkor szokásos eljárásnak megfelelően saját szolgálati fegyverüket ké-

szenléti állapotba helyezték, majd felszólították a gépkocsiban tartózkodó há-

rom férfit, hogy azonnal szálljanak ki a járműből, kezüket felemelve. 

A felszólításnak engedve mindhárom férfi: T. G., B. K. és K. A. kiszállt a kocsiból.

A rendőrök intézkedtek, segítséget kértek rádión. Kérdésükre, miért is lövöldöztek

az illetők, azt mondta T. G., hogy szerelmi bánatában szerette volna magát fejbe lő-

ni, ám az utolsó pillanatban meggondolta magát, ezért lőtt ki végül az ablakon. 

Pár perccel később megérkezett a rendőri erősítés, átvizsgálták a lövöldözők

autóját és ruházatát is. Találtak riasztó pisztolyba való lőszert, kézifúrót, erő-

vágót, feszítővasat és csavarhúzót is. De volt a felszerelés között tűreszelő,

speciálisan hajtogatott telefonkártya is. 

Kisebb kutatás után az elsült fegyver is előkerült, méghozzá a gyanúsítot-

tak autója alól. T. G. azt mondta, a fegyvert korábban egy parkban találta.

Egyikőjüknek sem volt fegyvertartási engedélye. 

B.K., a gépkocsi tulajdonosa a rendőrök kérdésére elmondta, hogy minden, a

kocsiban talált tárgy az ő tulajdona, s állítása szerint azokat az édesanyja telkén

lévő kerítés építésére használja. Mivel a talált használati eszközök jellegzetesen

betöréshez használt tárgyak, azok bűncselekményre utalnak, így a rendőrök le-

foglalták őket. A gyanúsított férfiakat a kerületi rendőrkapitányságra előállították.

AUTÓT RONGÁLTAK A FIATALOK

Egy szemtanú hívta a rendőröket június 18-án hajnalban. Az illető a lakásának erké-

lyén tartózkodott, amikor arra lett figyelmes, hogy három fiatal az István úton az Ár-

pád út irányába megy. Ezzel önmagában nem lett volna gond, de a fiúk nem csupán

sétáltak, hanem jártukban gépkocsikat rongáltak. Például amikor egy régebbi Peu-

geot autó mellé értek, valamiért különösen irritálhatta őket, mert belerúgott egyikük

a kocsi visszapillantó tükrébe. Majd tovább ment, visszafordult, s újra belerúgott. 

A cselekmény szemtanúja nem hagyta szó nélkül a történteket, lekiabált a fi-

úknak, hogy hagyják abba a kocsi rugdosását. Kiderült a fehér autó, amit kisze-

meltek maguknak a fiatalok, az erkélyen álldogáló férfi élettársáé. 

Miután a kiabálás után nem történt semmi, lement, megnézte az autót. Akkor

látta meg, hogy a rugdosódó fiatalok a közeli kisközértben vannak. Odament

hozzájuk, közben értesítette a rendőrséget. Mindhárom fiatalember 17 éves,

egyikük a rendőrnek bevallotta, ő rugdosta az autót. 

A rendőri intézkedés után a szabálysértést elkövető fiút a rendőrök hazaszállították.

OLVASÓINK ÍRJÁK
TISZTELT DR. TRIPPON NORBERT ÚR!  (MINT A VIRÁGVÁROS-PROGRAM FELELŐSE)

Olvasom az Újpest újság máj. 30.-i számában, milyen sok pénzt költ az

Önkormányzat arra (végre!!!), hogy szebbé tegye a kerületünket. Nagyon

örülök ennek. 

Felhívnám azonban szíves figyelmét néhány dologra:

Én a Rózsa u. 21-ben lakom, elég magasról rálátok a Spar előtti terü-

letre, valamint minden nap gyalog teszem meg az utat a Nyár utcán végig,

hogy a metróig eljussak. 

Tehát látom az eseményeket. 

Nagyon örültem, amikor a Spar-közeli virágtartókat beültették, amikor

kigyomlálták a zöldszigetet és virágokat kapott, valamint, hogy a kan-

delábelekre virágcserepek kerültek. 

– Már tavaly is szóvá szerettem volna tenni, hogy nem jól választják

meg a virágpalántákat. Satnyák, színtelenek a virágok. Vagy nem locsol-

ják őket rendszeresen, vagy nem húzgálják ki a köztük meredező gazokat. 

A 13. kerületben kevesebb cserepet, ha jól számoltam hatot raknak

fel, mégis sokkal élénkebb és dúsabb a virág az egész kerületben. Új-

pesten általában 8 cserép van felfüggesztve, mégis ritkán kókadoznak a

virágok. Nem kell fehér és rózsaszín a poros utcákra, jobb az élénk piros,

jobban látszik, és több virágot is hoz. Kellene egy kis tapasztalatcsere

nyár elején, hogy Újpesten is olyan szépek legyenek a kandeláberek,

mint a 13. kerületben.

– A közelmúltban kigyomlálták a zöldszigetet a Spar előtt. Egy részét. A

közepén, nagy területen öles gaz maradt. Arra már nem voltak képesek. A

kihúzgált földes gazt nem szedték össze, körbedobálták vele a kiskertet,

otthagyták, hagy szaporodjon tovább a szemét. Megázik, rothad, büdösö-

dik. Miért kell félmunkát végezni?

– Elkeserítő látni, ahogyan füvet nyírnak. Összeszemetelik vele az

egész Nyár utcát, a Rózsa utcát, senki nem takarítja el a lenyírt füvet.

Szétszórva éktelenkedik, taposunk rajta a járdákon, vagy elmossa a víz,

vagy elszáll a levegőben szennyezve a környezetünket.

– A fűnyírást úgy elnagyolják, olyan barbár módon végzik, hogy sírni

lenne az embernek kedve. Csúnyán, összekaszabolva, a nagyját otthagy-

va. Azok az emberek, akik ezen dolgoznak, vajon a saját kertjüket is így

tartják rendben?

Ellenőrzi ezeket a munkákat valaki? Fizetést kapnak ezért ezek az em-

berek?

Tavasszal láttam három szemétszedő embert kóvályogni a Nyár utcá-

ban. Kettő húzott magával egy üres kék zsákot, egy pedig bottal piszkál-

ta a nagyobb szemeteket. Utánuk ott maradtak nylon zacskók, papírzseb-

kendők, le nem hajolt volna értük egyikük sem. 

Szeretném felhívni a figyelmüket még valamire. Két éve nyáron volt egy

nagy vihar. A Spártól kb 50 méterre az út baloldalán (Nyár utca felé) egy

hatalmas fa közepét szinte kiszakította.  Az óriási letört darabot akkor el-

takarították, de fent az ágakra ráborulva ott maradt egy nagy darab. Az-

óta az elszáradt, jól látható lentről. Szinte minden nap felnézek rá, mikor

fog onnan lezuhanni, hogy akár halálosan is megsebesítsen valakit. 

Kérem, szedjék le onnan, mielőtt baj történik. 

Szeretném kérni továbbá, ha mód van rá, hogy a házunk – a Tejescsupor

üzlet – előtt és mellett szíveskedjenek egy két teherautó földdel feltölte-

ni a területet. Nem lehet így virágokat se ültetni bele, ellentétben a 19

számú lépcsőház környékével. Tudomásom szerint ez a rész nem a házhoz

tartozik, hanem közterület, és a virágosítási program keretén belül jó len-

ne itt is tenni valamit.  Mi is közreműködnénk a virágok gondozásában.

Kedves Trippon Úr! 

Kérem figyelembe venni a leírtakat. Közös a célunk, hogy egyre jobban

érezzük magunkat Újpesten. És az elköltött pénznek eredménye ill. látsza-

ta is legyen. 

Jó egészséget, jó munkát, kellemes nyarat kívánok tisztelettel:

– NEMES ZOLTÁNNÉ, Rózsa u.



öröcz „Joe”, az UTE társtulajdo-

nos ügyvezető igazgatója be-

szélgetésünk során kitért a mos-

tani helyzetre, valamint a követ-

kező bajnoki idény várakozásaira. 

– Elindult a tervezés a következő

szezonra – mondja a jelen helyzetről

Böröcz „Joe”. – Már az átigazolási sza-

kasz előtt három-négy hónappal azon

gondolkodunk, miként alakítsuk a csa-

patot, kiket igazoljunk le. Ennek a ter-

vezési időszaknak az elején érkezett

meg az új edzőnk, Szentes Lázár. Pon-

tosan azért jött akkor, hogy legyen elég

rálátása a csapatra. Nem szerettük vol-

na azt, hogy idehozunk játékosokat a

régi elképzelés szerint, aztán az új edző

pedig azt mondja, hogy nem tud csapa-

tot alkotni a választott játékosokból,

cseréljük le őket. Ez már eddig is több-

ször megtörtént Újpesten, nem szeret-

tünk volna még egy ilyen helyzetet. 

Az UTE NBI-es labdarúgóinak 25 fős

keretéből a szezon végén tíz játékos

távozott, ami jelentős létszámmozgás a

szokásos 5-6 főhöz képest. Különösen

azért nagy változás ez a csapat életé-

ben, mert olyanok is távoztak a klub-

tól, akik a kezdő tizenegybe tartoztak.

Mostanra már hét új játékost sikerült

Újpestre csábítani a vezetőségnek, há-

rom helyre még keresik a megfelelő

sportolókat, folyamatban vannak a

tárgyalások. Böröcz „Joe” Vaskó Ta-

mást emelte ki az új játékosok közül,

noha Tamás visszatérő inkább, hiszen

már játszott az újpesti focicsapatnál,

most egy évig Bristolba adták kölcsön.

A válogatott középhátvédhez nagy re-

ményeket fűznek a lila-fehéreknél. 

Arra a kérdésre, hogy mi a cél a kö-

vetkező szezonban, Böröcz „Joe” el-

mondta, hogy reális célokat tűznek ki

maguk elé: a bajnokságban jó helytál-

lást szeretnének. Hiszen ez függ attól

is, hogy a többi csapat kikkel, mi mó-

don erősít. 

Megtudtuk azt is, nem elégszik meg

az újpesti klubvezetés a győzelmekkel,

az is cél, hogy látványos focit játssza-

nak a játékosok, így talán a lelátóra is

többen jönnek majd, hogy élőben néz-

zék meg a meccseket. 

– TUTOR KATA

Bowling versenyt rendeztek az elmúlt

hétvégén amatőr versenyzők számára a

Williams Village Bowling & Country

Clubban. Lendvai Gábor, a klub vezető-

je elmondta, hogy a megmérettetésen

tíz csapat vett részt. A legeredménye-

sebb dobó végül Petényi Attila lett, aki

a győztes – a Strike elnevezésű – csa-

pat vezéregyénisége volt. 

Összességében tíz csapat indult az

újpesti amatőr kupán, mindegyikben

4-4 fő versenyzett. Mint azt Lendvai

Gábortól megtudtuk, a mostani ver-

senyt hagyományteremtő céllal ren-

dezték. Az már biztos, hogy minden

évben legalább egy alkalommal lesz

ilyen amatőr kupa, de a nagy érdeklő-

désre tekintettel az is elképzelhető,

hogy ősszel és tavasszal is kipróbál-

hatják magukat az amatőr bowlin-

gozók, hogy megszerezzék a vándor-

kupát.
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Hajrá, Lilák!Hajrá, Lilák!
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Látványos foci 
és helytállás a cél

Gurítóverseny Strike-kal

UTE Hírek

ÚJABB KVALIFIKÁCIÓ

Fülep Sándor, az UTE öttusázója is

olimpiai kvótát szerzett a Budapesti

Öttusa Világbajnokságon.

SPORTLÖVŐK KERESTETNEK!

Azon fiatalok jelentkezését várják az

UTE Sportlövő szakosztályánál, akik

érdeklődnek a sportfegyverek iránt,

szeretnék megismerni a légpuska-

légpisztoly biztonságos, pontos

használatát és nem riadnak vissza a

versenysporttól sem.

Az előkészítő tanfolyam ideje 4 hó-

nap (kb. 30-35 óra). A tanfolyam vé-

gén egy felmérő verseny után felvé-

telt nyerhetsz a szakosztály tagjai kö-

zé. Foglalkozások keddi és csütörtöki

napokon 17.00 órától kezdődnek.

A tanfolyam díja: 1.000.- Ft/óra.

Helyszínek: Jelentkezni lehet sze-

mélyesen vagy telefonon az UTE

Sportlövő Szakosztályának edzőinél:

Megyeri úti lőtéren (1044. Bp., Me-

gyeri út 13. – főépület alagsora)

Győrik Attila sportlövő edzőnél

tel.: 06-20/433-10-42

Mexikói úti sport lőtéren (1143

Bp., Mexikói út 21-23.)

Igaz Lajos vezető edzőnél tel.: 06-

20/967-70-70

JUDÓREMÉNYSÉGEK

Az UTE öt judóst is indít a június 28-i

Serdülő Világkupán, Győrött:

Szabó Katinka 52 kg

Barta Nikolett 63 kg

Tóth László 40 kg

Hencz Norbert 60 Kg

Sétáló Mihály 66 kg

Míg mostanság zajlik a labdarúgó Európa-bajnoksága a hazai csapa-

tok számára már vége van a futballszezonnak. Ám a labdarúgók, a

csapattulajdonosok ilyenkor sem tétlenkednek, javában zajlik az át-

igazolási időszak. Ilyenkor minden csapat igyekszik megszerezni a

számára fontos pozíciókba az elérhető legjobb játékosokat.

B



23www.ujpest .hu

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

A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztősé-

günkbe július 7-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: Reterics József, Urbán Károlyné és Szerényi Valéria könyvajándékot nyertek, amelynek átvételéről levélben küldünk értesítést.  

Keresztrejtvény

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 pédányban
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Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete

következtében – 2008. január 1-jétől a TEÁOR és a szakma-

kód struktúra jelentősen megváltozott. A tevékenységi be-

sorolások módosítását a nyilvántartásokban 2008. július 1-

ig át kell vezetni, illetve a cserét kezdeményezni. 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatala a határidővel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta:

A szakmakódok megváltozásával összefüggő, a bejelenté-

si kötelezettségre előírt 2008. július 1-jei határidő visszaha-

tó hatályú törvénymódosítással meghosszabbításra kerül.

A bejelentési kötelezettséget, és annak határidejét a

Törvény írja elő, így annak módosítása is csak törvénnyel

lehetséges. Ezzel kapcsolatban nyilatkozta az Igazságügyi

és Rendészeti Miniszter, hogy a Kormány szeptemberben

törvénymódosítást nyújt be, amelyben visszamenőleg ren-

delkeznek a határidő meghosszabbításáról.

Az átsorolások megvalósítását nehezíti az a tény, hogy a

szakmakód jegyzékek lényegesen eltérnek az eddigiektől,

ezért az nem végezhető el minden esetben automatikus át-

sorolással, így csak a vállalkozó személyes megkérdezése

útján lehet helyesen besorolni. 

A vállalkozói igazolványok cseréje során egyfajta felül-

vizsgálat is történik. Ellenőrzésre kerülnek a szakképzett-

séget igazoló dokumentumok, bizonyítványok, telephely

engedély, működési engedély megléte – ahol ezek szüksé-

gesek – eredetiben kell bemutatni.

Az ügyintézés segítése érdekében amennyiben a tevé-

kenység végzettséghez kötött az erről szóló dokumentu-

mokat, engedélyeket, személyazonosító igazolványt, lak-

címkártyát szíveskedjenek magukkal hozni.

– IGAZGATÁSI OSZTÁLY VEZETŐJE

Tájékoztatás a vállalkozói igazolványok cseréjéről

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!

Felhívjuk figyelmüket, hogy vállalkozói igazolvánnyal

kapcsolatos ügyben ügyfélfogadás az I. emelet 105.

szobában az alábbi időpontokban van:

HÉTFŐ: 14–18 óráig, SZERDA: 10–17 óráig, PÉNTEK:

8–12.30 óráig. Érdeklődni Vargáné Gyimesi Mónika

(tel.: 231-3101/159 m.) és Kántor Istvánné (tel.:

231-3101/182 m.) ügyintézőnél lehet. 

– OKMÁNYIRODA VEZETŐJE



Valószínű, hogy mindannyian voltunk már átadási ünnepségen, és átéltük azt a

magasztos pillanatot, amikor az ünnepség fővendége átvágja a nemzeti színű

szalagot. A június 20-án éjszaka történt esemény egy különleges alkalom volt,

mert nem egy híd megnyitását, forgalomba helyezését ünnepelték, hanem ellen-

kezőleg: búcsúztak az Újpesti vasúti hídtól, amely 53 éves szolgálat után végleg

nyugállományba vonult.

Szakemberek, érdeklődő vendégek, szenvedélyes vonatszerelmesek gyűltek

össze éjjel a Nyugati pályaudvar csak különleges alkalmakkor megnyíló „Királyi

váró”-jában, hogy korabeli, a századelőt idéző vagonokkal tegyék meg az utolsó

éjféli járaton a hídbúcsúztató, történelminek tekinthető utazást.

A Millenium évében, 1896-ban átadott első híd szerkezeteit Budapest körülzá-

rása után a német parancsra, a Magyar Honvédség 112. vasútépítő százada

1944. december 29-én felrobbantotta.

E híd egyediségét különleges állóképessége is hirdette: 

– A tervezett 10 éves üzemeltetési idő eltelte után anyagi források hiánya

miatt az új híd építése nem vált lehetővé. A fenntartásra, a híd vizsgálataira

fokozott figyelmet kellett fordítani, amelyet a MÁV hídszolgálata nagy szakér-

telemmel és gondossággal végzett. A Közlekedési Főfelügyelet nyugdíjas mun-

katársaként is e helyen szeretnék köszönetet mondani a MÁV hídszolgálat va-

lamennyi dolgozójának nagy felelősségtudattal végzett munkájáért, amely 10

év helyett 53 éves biztonságos üzemeltetést tett lehetővé – búcsúzott a szakem-

berek nevében Rege Béla, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke eme

rendkívüli műszaki alkotástól. Mint ismeretes: június 14. és szeptember 14. kö-

zött vágányzárlat mellett történik a régi szerkezet bontása és az új hídelemek

beemelése az újpesti vasúti hídon. Kép és szöveg: H.P.
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Éjszakai hídbúcsúztatás
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