
AZ ÖNÖK VÉLEMÉNYE
Lapunk tartalmával, terjesztésé-

vel kapcsolatban kérdeztük olva-

sóinkat.
–9. OLDAL
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VIRÁGZÓ TEREK
Látványos változások érték idén 

a város köztereit, parkjait, játszó-

tereit.

– 5. OLDAL
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ÚJPESTI NAPLÓ

MI MÁR SZAVAZTUNK
A Megyeri  híd is az új, 2009-ben

forgalomba kerülő 200 forintos ér-

mére kerülhet – ha elegendő szava-

zatot kap. – 4. OLDAL

SZABÁLYOZHATÓ KÖLTSÉGEK
Közel 4000 újpesti lakást érint a

távhőszogáltatás korszerűsítését

célzó pályázat.

– 4. OLDAL
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Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet az el-

múlt évtizedekben súlyponti szerepet kapott

nemcsak Újpest, hanem Rákospalota és az

agglomeráció fekvőbeteg ellátásában. Terü-

lete az alapvető szakmákban Újpest és Rákospalota

200 000, a traumatológiai ellátást nézve az Észak-Pest

megyei régió közel fél millió lakosa. A kórházba ön-

kormányzati biztost rendeltek ki.

Újpest Önkormányzata attól tart: a kórházat fenntar-

tó Fővárosi Önkormányzat gazdasági okokra hivatkozva

rövidesen kimondja azt az ítéletet, melynek nyomán a

kórházban az aktív fekvőbeteg ellátást megszünteti. Új-

pest városvezetői: dr. Derce Tamás polgármester, Nagy

István alpolgármester, valamint dr. Hollósi Antal önkor-

mányzati képviselő, a népjóléti és lakásügyi bizottság

elnöke, a kórház sebész főorvosa október 2-án a város-

háza dísztermében – indulatoktól sem mentes sajtótá-

jékoztatón – más-más oldalról  fejtette ki véleményét a

kórház, azaz a beteg oldalára állva. Mindezt annak fé-

nyében is, hogy két nappal korábban a képviselő-tes-

tület 25 millió forintos, vissza nem térítendő gyorsse-

gélyt szavazott meg a kórháznak.

AZ ÚJPESTIEK ÉLETE

– Minden bizonnyal meglepi a sajtó képviselőit, hogy

mi állunk ki a kórház mellett, de mi vagyunk itthon, mi

ismerjük az egészségügyi ellátás jelenlegi helyzetét és

saját bőrünkön érezzük, mi is az, ami nekünk fáj – kezd-

te az önkormányzat sajtótájékoztatóján dr. Derce Tamás

polgármester. Majd arról szólt: Újpest még falu volt,

amikor volt már kórháza, ugyanezen néven, Károlyi

Sándor Kórházként gyógyították a betegeket. Újpest

abban a helyzetben volt, lehetett hosszú ideig, hogy

több kórházat építtetett és el is tartott. A Károlyi kórhá-

zat 1917-ben az Árpád kórház megépítése követte a

sorban, amely egyúttal a későbbi szülőotthon elődje is

volt, majd megvalósult az újpestiek pénzéből a szülő-

otthon és a  Baross utcai, úgynevezett Járványkórház.

Újpest polgármestere leszögezte: egy város egész-

ségügyi ellátásához hozzá tartozik a fürdő is. Újpesten

1975-ben zárták be a Venetianer utcai fürdőt, és meg-

nyílt az Árpád út és a Rózsa utca találkozásánál az a

gyógyfürdő, amit a főváros nem fejlesztett, minimális

pénzösszeget fordított rá, végül hagyta tönkremenni

és be is zárni. Újpest Önkormányzata azonban nem

lesz abban partner, hogy irodaház épüljön az uszoda

helyén – szögezte le a polgármester.

A kórház helyzetére visszatérve utalt arra: kalandos

tervek jellemezték az elmúlt évtizedeket, szóba került a

bővítése, de bezárása is. A részleges megszüntetés az

elmúlt két év hozadéka, több osztály is megszűnt – mi-

közben a lakosság száma, amelyet a kórház és a szakren-

delő ellát, több mint 200 000. Újpest szeretné elérni,

hogy a kórház ne hulljon érett gyümölcsként a porba.

Annál is inkább, mert a sokat szidott Horthy rendszerben

és a szocializmusban is 4-4 kórház működött Újpesten,

most pedig, világvárost építve – utalt dr. Derce Tamás a

főpolgármesteri programokra – a minimális ráfordítást

sem kapják meg. A főváros ezzel halálra ítéli a kórháza-

kat. Megdöbbentő, hogy a kórházban azért marad el mű-

tét, mert nincs elegendő kötszer és gyógyszer…

Újpest polgármestere úgy vélte, az egészségügy

helyzete azért is érdekli az embereket és kavarja fel a

kedélyeket, mert az életünk olyan, hogy előbb-utóbb

mindenki kórházba kerül, s ha nincs kötszer, gyógy-

szer, a gyógyulás sem biztosított, csak egy további út:

már  a Megyeri temető felé…

NEM A KÓRHÁZI MENEDZSMENT HOZ ROSSZ DÖNTÉSEKET

Nagy István, az önkormányzat népjóléti alpolgármes-

tere először az időben tekintett vissza. Arra utalt, hogy

a kilencvenes években még arról szóltak a hírek, hogy a

Nyár utcai telephelyen egy vado-

natúj kórház vagy kórházi pavilon

épül majd. A terv nem valósult meg,

helyette a leépülés vette kezdetét.

2004-ben a kórház számára elren-

delt traumatológiai többlet felada-

tot nem követte a volumen keret emelése, amely nyo-

mán már jelentős adósságállomány keletkezett. A

2006-os finanszírozási jogszabályváltozás további je-

lentős bevétel csökkenést eredményezett. Majd 2007-

ben még ennél is nagyobb kárt okozó veszteséget szen-

vedett el a kórház. Egy márciusi egészségügyi minisz-

teri közigazgatási határozat – amit a napokban az Alkot-

mánybíróság alkotmányellenesnek ítélt – az aktív ágy-

számot 350 ágyban, krónikus és rehabilitációs ágyak

számát 295 ágyban határozta meg. Ennek következté-

ben megszűnt a szülészet-nőgyógyászati, valamint az

urológiai fekvőbeteg ellátás, megszüntették a III. szá-

mú belgyógyászati osztályt. 2008-ban heti ötről négy-

re csökkent a traumatológiai ügyeleti napok száma, és

ezzel együtt elkerült a Pilisvörösvári és Dunakeszi kis-

térség ellátási kötelezettsége. Az alpolgármester utalt

arra, hogy az M0-ás körgyűrű és a Megyeri híd átadása

után gyorsabban elérhetővé vált Újpest. Egy baleset

esetén az újpesti traumatológiai ellátás is gyorsabban

elérhető, mint a XII. kerületi János Kórházban. Vagyis ir-

racionális döntések születnek folyamatosan. A kórház

nemrégiben ellátta a Honvéd Kórház helyett az ügyele-

tet, ennek a finanszírozása sem történt meg, és szintén

a hiányt növelte. Ezek miatt a kórház adósságállománya

2008 júliusára 700 millió forint fölé emelkedett, amiből

a lejárt adósság meghaladta a 450 millió forintot. A kór-

házból kivont több mint egymilliárd forint nemcsak a

kórháznak jelent veszteséget. A betegek ellátása is ká-

rosodott, mára 200 000 ember fekvőbeteg ellátása ke-

rült veszélybe. Olyan tervek születnek a kórház „meg-

mentésére”, ami szerint a traumatológia – amely

Észak-Pest vezető traumatológiája – egy helyre történő

összevonásra kerülne a sebészettel. Ez szakmai szem-

pontból is helytelen döntés, főleg akkor, ha az összevo-
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Egy kórház…

Miközben a közvéleményt elsősorban az foglalkoztatja, mikor költözik végre a Jókai utcai épületéből ki és a Görgey úti SZTK-épületébe be a

gyermek-szakrendelő, ismét vészharangot kongatnak a rendelőintézeteket is működtető, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő

Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet felett.

A város szélén, vészhelyzetben A város szélén, vészhelyzetben 
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násra nem kap, márpedig nem kap elégséges forrást. Ez

az öncsonkítás lenne a végső, a kegyelemdöfés a kórház

számára. Újpest népjóléti alpolgármestere szerint a

kórházban vészhelyzet van, az intézkedések a szakadék

szélére sodorják a kórházat, a racionalizálási tervek

bércsökkentést, elbocsájtásokat helyeznek kilátásba. A

fekvőbeteg ellátási igények megítéléséhez nélkülözhe-

tetlen figyelembe venni, hogy Újpest és Rákospalota

lakosainak egészségügyi állapota nem azonos a budai

kerületek lakosaiéval. Újpesten szükség van aktív fek-

vőbeteg ellátásra, pusztán krónikus betegellátás nem

elégséges. Nagy István alpolgármester etikai problé-

mákról is szólt. Példaként említette, hogy a betegek

kezeléshez szükséges antibiotikumot a keret kimerülé-

se miatt csak a következő havi gyógyszerkeret terhére

engedélyezi az önkormányzati biztos. Probléma az is,

hogy Budapest kórházai egymás rovására próbálják

csökkenteni saját hiányukat. A vészhelyzet kialakulásá-

ról szólva az alpolgármester kiemelte: nem a kórház

menedzsmentje, orvosai, szakdolgozói hibáztak és hoz-

tak rossz döntéseket! Ma Magyarországon olyan az

egészségügyi helyzet, hogy elhibázott kormányzati és

fővárosi intézkedések sora idéz elő ilyen és ehhez ha-

sonló kilátástalan helyzeteket.

A fővárosi önkormányzat 300 millió forintos hitelt

szavazott meg a kórháznak, amelyet 3 év múlva kell el-

kezdeni törleszteni. „Meggyőződésem – mondta az al-

polgármester –, hogy a tervezett struktúrában erre a

kórház nem lesz képes.”

KÜLÖNÖS GYÓGYÍR: 

LÉTSZÁM- ÉS BÉRCSÖKKENTÉS

Dr. Hollósi Antal sebész főorvos-

nak első munkahelye a Károlyi kór-

ház, 40 éve dolgozik ott a me-

nedzsment tagjaként, sőt, koráb-

ban volt érdekképviseleti vezető is. A sajtó képviselő-

inek arról adott többek között tájékoztatást, hogy Bu-

dapesten, de az egész Közép-magyarországi régióban

nincs még egy ilyen nehéz helyzetben lévő kórház,

mint az újpesti, amely ráadásul önhibáján kívül jutott

el idáig.

Dr. Hollósi Antal elmondta: a sajtótájékoztatót és az

önkormányzat testületi ülését megelőző napon –

amelyen a helyi képviselők a 25 millió forintos összeg

vissza nem térítendő átutalásáról döntöttek – közal-

kalmazotti értekezleten ismertették meg a dolgozók-

kal az önkormányzati biztos jelentését. Az arra tesz ja-

vaslatot, hogy a jelenleg a kórház állományában dol-

gozó 800-900 fő 1-15 százalékát fenyegető létszám-

és bércsökkentés legyen a megoldás a gazdaságossá-

gi törekvések megvalósítására.

Eközben a kórház dolgozói erejükön felül is teljesí-

tenek a betegek minél jobb ellátásáért. A kórházban

régóta létszám- és bérstop van, a kollektív szerződés

módosítása során is csak a pótlékokról tudtak megál-

lapodni. Hollósi doktor utalt azokra a korábbi kórház-

fejlesztő tervekre, sőt új kórház építésének ígéretére,

amelyek az eltelt évtizedeket jellemezték, de sosem

valósultak meg. A gazdálkodás racionalizálása érde-

kében tervbe vett javaslatot, mely szerint a sebészeti

osztály a Károlyi telephelyről a traumatológiával egy

épületbe kerülne, csak súlyos, a betegeket is hátrá-

nyosan érintő kompromisszumok árán lehetne meg-

valósítani. A traumatológia ma a legmagasabb szintű

ellátást biztosítja: politraumatizált betegek, idegse-

bészet, kézsebészet. Helyben van CT labor, intenzív

osztály, szeptikus részleg rehabilitációs lehetőség.

Egy telephelyen ilyen komplex ellátás kevés helyen

működik Magyarországon. Ezt akarják most „dózerol-

ni”, miközben az Uzsoki utcai és a Honvéd (ÁEK) kór-

házak félig ellátott betegeket küldenek vissza ellátás-

ra Újpestre. Több ilyen „betegkarrierről” van az orvo-

soknak és a lakosságnak is tudomása. Információink

szerint a Károlyi kórházra a jövőben csak krónikus és a

rehabilitációs osztályok és az egy napos sebészet mű-

ködtetését hagyná a főváros. Ez azt jelentené, hogy

200-250 ezer embert aktív ellátás nélkül hagynának.

„Ez a terv már nem is szakmai dilettantizmus, ha-

nem szándékos hátrányteremtés az itt élők számára” –

fogalmazott Dr. Hollósi Antal. A főváros részéről az új-

pesti betegellátási rendszerben annyi reménysugarat

lát – mondta zárszóként, hogy a fővárosi közgyűlés-

ben leszavazták a gyermek- és felnőtt szakrendelő

privatizációját, és a főváros vezetői által vázolt, fent

említett teljesen elfogadhatatlan tervet.

„Tudomásomra jutott az is, hogy egy befektetői kör

aktív ellátást végző kórház megépítése iránt érdeklő-

dik a térségben, valószínűleg számolva a Megyeri híd

átadását követő új helyzettel is” – tette még hozzá

Hollósi doktor.

De mindez természetesen nem javít a Károlyi Sán-

dor Kórház mostani igen rossz helyzetén, melynek

rendezéséhez elsősorban azokat az intézkedéseket,

rendeleteket kellene felülvizsgálni, amelyek ide jut-

tatták a kórházat – és amelyek visszavonására az Al-

kotmánybíróság már döntést hozott. – B. K.

MEGKÉRDEZTÜK HORVÁTH CSABA 

FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTEST, 

HOGY MIKÉNT LÁTJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI

HELYZETÉRT FELELŐS VEZETŐKÉNT 

A KIALAKULT HELYZETET:

– Az újpesti aggodalom érthető, hi-

szen optimizmusra kevésbé okot adó

hírek jelentek meg a kórházzal kap-

csolatban, de szerencsére alaptalan.

Épp ellenkezőleg, a fővárosi önkor-

mányzat elmúlt hetekben hozott dön-

tései a kórház helyzetének stabilizálá-

sát, az újpestiek és a rákospalotaiak

zavartalan kórházi ellátását szolgálták.

Az önkormányzati biztos kinevezése

szükséges lépés volt, mivel a kórház

rendkívül nehéz helyzetbe került a fő-

város pedig felelős tulajdonosként

cselekedett. A biztos feladata, hogy az

ellátás színvonalának megtartása

mellett megoldásokat találjon további

adósságok keletkezésének megaka-

dályozására.

– Az az összeg, amit jelenleg a kór-

ház kap, csak a segítség első lépése

volt.  A kórház 60

napon túli lejárt

tartozásai rende-

zésére az augusz-

tusi fővárosi köz-

gyűlés 285 millió

Ft önkormányzati

tulajdonosi köl-

csönt hagyott jó-

vá. A rendelkezésre bocsátott kölcsön

összege nem fedezte a teljes 60 napon

túli adósságot, illetve az eltelt időszak

alatt további tartozások kerültek a 60

napon túli tartozásállományba,

ezért a szeptember 25-i közgyűlés

újabb 102.8 millió Ft  tulajdonosi köl-

csönt szavazott meg az intézetnek. Sőt

újabb 100 millió forintot biztosítunk a

kórház fejlesztésére, elsősorban a se-

bészeti részleg felújítására.

Ennek a pénzügyi segítségnek az

elsődleges célja, hogy működőképes

maradjon a kórház, ki tudja fizetni a

tartozásait, de mint látszik, felújítások

is történnek. Ez szerintem arra utal,

hogy a főváros, a tulajdonos egyálta-

lán nem látja olyan borúsan a Károlyi

Kórház jövőjét, mint azok, akik a meg-

szüntetés veszélyével riogatják alap-

talanul az újpestieket.

– Hamisan szól a vészharang, akik

kongatják, tévednek és bár segíteni

akarnak, de ezzel többet ártanak a

Károlyi Kórháznak, mint bárki más. Ne

tegyék, nincs semmi alapja a rémhí-

reknek. A főváros szinte minden kór-

házát kellemetlenül érintették az át-

alakítások, de a legtöbb kórház tudott

alkalmazkodni, ha pedig segítségre,

beavatkozásra volt szükség az ellátás

biztonsága érdekében, akkor a fővá-

ros mindig felelős tulajdonosként lé-

pett fel, segített az adott intézmény-

nek. Ezért őrizhette meg a főváros na-

gyobb veszteségek nélkül egészség-

ügyi ellátórendszerének korábbi szín-

vonalát – bizonyos területeken akár

fejlesztések és országos feladatok át-

vételével is. Úgy gondolom, ez külön-

leges helyzet volt. Persze normál kö-

rülmények között még sikeres veze-

tők esetében is előfordulhatnak nem

a helyzetnek megfelelő intézkedések.

Ilyen szituációk kezelésére az önkor-

mányzati biztos a legalkalmasabb és a

legfelkészültebb. Az újpesti önkor-

mányzat egyedülálló anyagi segítsé-

gén túl a főváros döntéseinek támo-

gatásával segíthet a leghatékonyab-

ban.

– A felnőtt szakrendelő ügyében a

főváros szeretné megvárni az újpesti

önkormányzattal történő tárgyalások

befejezését a végleges ütem és finan-

szírozási terv elfogadásával. Folyama-

tos egyeztetés folyik a kerületi önkor-

mányzattal, a felújítás részletes ütem-

terve, a finanszírozáshoz szükséges

források előteremtése tárgyában,

ezért az Egészségügyi- és Szociálpoli-

tikai Bizottság az előterjesztés tárgya-

lási határidejét 2008. október 30-ra

módosította. A gyermek szakrendelő

beköltöztetése pedig 2008. decembe-

réig várhatóan megvalósulhat. – H. P.
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A lakások jellemzően az 1980-as évek-

ben épültek, de olyan is van közöttük,

amelyek az 1970-es években, így az itt

lakók számára nem biztosított a korsze-

rű fűtési megoldás. Az újpesti önkor-

mányzat, csatlakozva az Önkormányzati

Minisztérium által meghirdetett ÖKO

programhoz, nekik kívánt segítséget

nyújtani a távfűtött lakások fűtés-sza-

bályozásának kialakítására. Az újpesti

lakóközösségeknek szeptember 30-ig

volt lehetősége arra, hogy benyújtsák

pályázatukat az önkormányzathoz.

A program népszerűségét jelzi, hogy

25 pályázat érkezett hivatalunkhoz,

melyből 23 érvényes. Az érvényes pá-

lyázatok által a távhővel ellátott újpesti

lakások 17%-a, azaz  3736 lakás vált

érintetté a program kapcsán.

Ezek az adatok azt jelzik, hogy az új-

pesti társasházak, lakásszövetkezetek

felismerték, hogy az ÖKO program kor-

szerű, költséghatékony fűtési megol-

dást kínál számukra. A korszerű, fo-

gyasztóbarát, berendezések lehetővé

teszik, hogy az egyes lakások egyedileg

szabályozhatók és elszámolhatók le-

gyenek, így aki kevesebbet fogyaszt,

az, kevesebbet is fizet. Mindehhez tár-

sul a 10%-os alapdíj-kedvezmény,

aminek köszönhetően kevesebb lehet a

családok fűtésszámlája.

– Már előre látható, hogy a képvise-

lőtestület által elkülönített 40 millió fo-

rint – a pályázók nagy száma és a kor-

szerűsítés költségigénye miatt – nem

lesz elegendő – nyilatkozta lapunknak

dr. Trippon Norbert alpolgármester. 

– Azonban ez úton szeretnék minden

pályázót megnyugtatni, hogy mindazok

a pályázatok, amelyek a Minisztérium

által kiírt Pályázati Útmutatóban meg-

határozott feltételeknek megfeleltek,

befogadásra kerültek, és az önkor-

mányzat a többletigényből adódó for-

rásokat biztosítani fogja. Mindez továb-

bi 26 millió forintot jelent, így összesen

közel 66 millió forint hívható majd le a

program keretében. A pályázatok a fel-

dolgozást követően támogató döntésért

az önkormányzat képviselő-testülte elé

kerülnek.

Elmondhatom, hogy a program fo-

gadtatása jó volt a kerületünkben. En-

nek sikerét látva örömmel konstatál-

tam, hogy az Önkormányzati Minisztéri-

um a meghirdetett programot még ked-

vezőbb feltételekkel megújította. Az ál-

lami támogatás mértéke 54 ezer forint-

ról 77 ezer forintra, míg a támogatási

intenzitás 35%-ról 50%-ra nőtt. A be-

nyújtási határidő is meghosszabbításra

került, 2009. június 30-ára módosult.

Úgy gondolom, hogy a növekvő összegű

és arányú állami támogatással a korsze-

rűsítések olyan lakóközösségek számá-

ra is elérhetővé válnak, amelyek koráb-

ban nem tudtak pályázni. – H. P.

Közélet  Közélet  

A távhődíj változások az újpesti lakosok igen nagy részét érintik,

mivel Újpesten jelentős – nagyságrendileg 22 000 – a távhővel ellá-

tott lakások száma.

Népszerű lett a távhő-pályázat

Szabályozható költségek

Új érmére az új hidat
„Látványa is lenyűgöző; ez a nemzetközileg is elismert

modern építmény a magyar hídépítészet hírnevét öregbí-

ti, és újólag az európai építészet-hídépítészet első vona-

lába emeli” – olvassuk a Megyeri híd szavazási jellemzé-

sében. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa széles

körű társadalmi egyeztetés után, úgy döntött, hogy a je-

lenlegi kétszáz forintos bankjegyet 2009-ben érme váltja majd fel, melynek ér-

meképét lakossági szavazás keretében döntik el.

Örömmel értesültünk arról, hogy nekünk, újpestieknek megadatott a lehető-

ség, hogy az Újpest határában lévő, látványra is lenyűgöző Megyeri híd érme-

kép-tervét támogatva tovább öregbítsük Újpest hírnevét. A nyilvánosság elé

tárt érmekép-tervekre az interneten – melyet internetes kapcsolat hiányában a

Polgármesteri Hivatal (valamint az Újpesti Napló szerkesztősége) biztosít – a

www.mnb.hu, illetve a www.forint.hu oldalakon, továbbá a 06-40-121212 tele-

fonszámon lehet szavazni 2008. október 26-ig. 

Kedves Újpestiek! Kérem, éljenek a lehetőséggel és szavazzanak Magyarország

legújabb és legnagyobb felületű folyami hídjára a Megyeri hídra, erősítve ezzel

a térség és Újpest hírnevét. Mi már szavaztunk, tegye meg Ön is!

– Dr. Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere

FIGYELEM ! VÁLTOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATBAN !

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet

módosítása kiterjeszti a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesíthető hallgatók

körét. Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatókon túlmenően

pályázhatnak a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók is, amennyiben

megfelelnek a pályázati felhívásban közzétett többi feltételnek.

Az újpesti
pályázatok

adatai
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– Gondolom, komoly felelősség megha-

tározni egy városnyi terület öko-arcu-

latát. Milyen visszajelzésekkel találkoz-

tak Újpesten?

– Az ez évben elindult munkákat no-

vember 30-ig befejezzük és az újpesti

nagyközönségnek átadjuk használatra.

Emellett megvalósul a 66 db közterületi

játszótéren a balesetveszélyes játszó-

eszközök elbontása, így Újpesten az el-

sők között az MSZ-EN 1176-1177 szab-

vány szerinti biztonságos játszótereket

vehetnek birtokba a gyerekek. Mind a

rendelkezésre álló tervek, mind az ön-

kormányzattal való kapcsolattartás ki-

váló, a hivatalban magas szintű, jól

képzett szakemberek végzik munkáju-

kat. A kivitelezési munkák során a la-

kosság részéről folyamatosan pozitív

visszajelzéseket kapunk, örülnek a

megújított sok játszótérnek, valamint a

telepített növények sokféleségének. 

– Sokszínű városvezetés jellemzi a fő-

várost. Mely kerületekben sikerült tevé-

kenységükhöz méltó feladatot kapni?

– Cégünk megfelelő szakmai tapasz-

talattal rendelkezik: a harmadik legna-

gyobb parkfenntartási, parképítési

cégként végzi a Budapest I., II., IV., V.,

IX., XI., XII., XVIII., XIX. kerületekben

valamint Szolnok, Tatabánya és Cegléd

zöldfelületeinek fenntartási munkáit.

Kezelésünk alá több millió m2-nyi terü-

let tartozik. Emellett parképítéseink,

játszószer-szabványosítási munkáink

ez évi értéke több mint 500 000 000 Ft.

Nagy játszótér-építéseink vannak a XI.

kerületben, ahol 6 park illetve játszótér

kerül kialakításra; a II. kerületben az

Üstökös utcában, valamint a

Máriaremetei templomkertben is épí-

tettünk játszótereket több 10 millió Ft

értékben. Szolnokon ez évben 10 db

játszóterünk épül 160 millió Ft érték-

ben. Emellett a XII. kerületben zöldfe-

lület-növelés folyik, úgynevezett zöld-

szigetek kialakítása. A növényesítésben

lakossági segítség szükséges, és több

kerületben az önkormányzat szervezé-

sében a lakók tevőlegesen is részt vesz-

nek a zöldfelületek védésében. Védik,

óvják a zöldet, részt vesznek a növé-

nyek öntözésében, a játszóeszközök

védelmében fellépnek. Cégünk minden

szakmai segítséget megad társadalmi

munkájukhoz.

– Megtudhatunk-e valamit, legalább

jelzésértékűen, a jövőbeli – újpesti –

tervekről, amelyek további kellemes

meglepetésként hat(hat)nak a lako-

sokra? 

– Mit ígérhetünk az elkövetkező

időszakra? Még szebb Újpestet több

játszótérrel, parkkal. S mire alapozzuk

mindezt? Egyszerűen fogalmazva:

még több, még szebb növénykiülteté-

sekkel mind muskátli, mind egy-két-

nyári virágágyások tekintetében. Az

orvosi rendelők, valamint a közösségi

terek elé újabb virágoszlopok kerül-

nek telepítésre. A tervekben szerepel

a főbb utak melletti virágágyak kiala-

kítása. A parkokban a padok, szemete-

sek újulnak meg, a kutyapiszok ellen

gyűjtőedényeket helyezünk ki. Foly-

tatódik a virágos előkert program, va-

lamint jövőre további játszóterek újul-

nak meg.

A parkfenntartás során a gyakoribb

kaszálással a parlagfű szennyezett-

ség csökkenésnek indult. Az elha-

nyagolt, erdős részek takarítása is

folyamatos.

– HARKAI PÉTER

Virágzó terek Újpesten

KözéletKözélet
Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 9 .  S Z Á M

Látványos változások érték idén Újpest közterületeit, parkjait, ját-

szótereit. Lassan a végéhez közeledik a 2008-ra tervezett munkaso-

rozat. Az eredmények összegzéséről kérdeztük Zámbó Zsoltot, a Pan-

non Park Forest Kft. vezetőjét, hiszen nem mindegy, hogy az újpesti-

ek bizalmával előlegezett megbízást miként teljesítették. A munkák

nagyságrendjéről egyetlen adat is beszédesen árulkodik: csak az idei

játszótéri építések összege bruttó 136 500 000 Ft. 

Október 23-án 18 órai kezdettel

tartja meg Újpest Önkormányzata

az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc  tiszteletére rendezett ko-

szorúzási ünnepségét, a Városháza

mögötti Trombita téren. Ünnepi

beszédet mond dr. Sipos Lajos, Új-

pest díszpolgára. Közreműködik:

Helyei László színművész.

Hősökre
emlékezve

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET

PARKÉPÍTÉSI MUNKÁK

A 2007. évben megépítésre kerültek a

következő játszóterek:
� Pozsonyi 6/c. játszótér
� Munkásotthon 25-27. játszótér
� Munkásotthon 41-43. játszótér
� Aradi u. 11. játszótér
� József Attila u. 17. játszótér
� Béke tér játszótér
� Rákóczi tér parképítés
� Tulipánkert, kutyafuttató-építés
� Nádor-Vécsey sarok parképítés
� Rózsa u. 1-3. és Tél u. 136. játszó-

tér-építés
� Aschner Lipót tér templom előtt

parképítés

A 2008. évben eddig építettek:
� Szent László tér játszótér és parképítés
� Aschner Lipót tér játszótér
� Erdősor-Ugró Gyula u. közötti terület

parképítés

� Rózsa u.-Deák u. sarkán lévő játszó-

tér-építés
� Tungsram utca és Sporttelep utca

játszótér-építés
� Berda J. út-CBA melletti tér parképí-

tési munkái

Az ÉPÍT ZRT-nek 2008. évben 4 db ját-

szótér- és labdapálya-kerítés épül. 

A várható befejezés: október-novem-

ber 
� Kordován tér park és játszótér-építés
� Lóverseny tér parképítés
� Falemez 7-15. játszótér-építés
� Óceánárok-Farkas erdő sarok labda-

pálya bekerítés
� Tófalva utca melletti terület erdőírtása

Folyamatban van és 2008. évben még

megépítésre kerül az önkormányzat

megbízásából
� Erdősor-Ugró Gyula sarok játszótér-

építés
� Katalin park játszótér-építés

� Erzsébet u. 14-22. játszótér-építés
� Sporttelep u.-Vadgesztenye u. ját-

szótér
� Széchenyi téri játszótér

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET

PARKFENNTARTÁSI MUNKÁK

Újpest számokban 

Parkfenntartási terület: 1 100 000 m2

Fűnyírási terület: 821 927 m2

Külterjes fűnyírási terület: 100 000 m2

-160 000 m2

Muskátlitartó kihelyezés: 4710 db

Árvácska kiültetés: 30 000 db

Egynyári kiültetés: 32 000 db

Muskátlioszlop kihelyezés: 30 db

Virágosztás: 12 000 db

Homokcsere intézményi és közterüle-

teken: 1200 m3

Dézsa kihelyezése a közterületeken be-

ültetve növényekkel: 35 db

Árvácska-ültetés: Trombita tér, Ho-

moktövis-Megyeri körforgalom
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Lelkes előadókkal, érdeklődő közönséggel népesült be az Ady Endre

Művelődési Központ színházterme szeptember 26-án: a „Mi itt va-

gyunk – Ki Mit Tud Pódium” címet viselő rendezvényen képzőművésze-

ti alkotásokkal, versekkel, magyar nóta- és népdalelőadásokkal, ope-

rettekkel, énekkórusokkal, táncdalokkal léptek fel Újpest legtehetsé-

gesebb szépkorúi. Idén a közönség szavazata volt a mérvadó, s kíván-

ságuknak megfelelően a gála műsora eszerint került összeállításra.

Vastaps a 
szépkorúaknak
Vastaps a 
szépkorúaknak

Az ünnepelteket Nagy István alpolgármester köszöntötte az Ady Endre Művelődési

Központban, majd, mint minden évben, a szervezők műsorral is kedveskedtek a meg-

jelenteknek. A Király utcai nyugdíjas klub egyik tagja, Marosi Laci bácsi verse után a

Magyar Állami Operaház művészei szórakoztatták a nagyérdeműt. Nemcsak születés-

naposokat, hanem újpesti gondozókat is köszöntöttek: Horváthné Debreceni Klára 50

éve, Hollai Zsigmondné 25 éve, Molnár Ferencné 20 éve dolgozik ebben a hivatásban.  

– Az Idősek Hónapja tartogat még meglepetéseket – mondta Radvánszki Edit, az

Őszi Fény Gondozási Központ intézményvezetője. – 21-én az újpesti klubtagok ve-

télkedőn vesznek részt, a hónap pedig hagyo-

mányosan bállal zárul, ahol nemcsak a nyugdí-

jasok, de a gondozók is táncra perdülnek… Kö-

szönet azoknak az újpesti vállalkozóknak, akik

minden évben támogatják ezt a rendezvényt. 

Az egyik ünnepelt, Felleg Lászlóné Eta néni

június 30-án ünnepelte 90. születésnapját. 

– Édesanyám a 102. születésnapját is megér-

te, édesapámról viszont nincs emlékem: egy

éves voltam, amikor meghalt a háborúban… Bár kereskedelmi végzettségem van,

műszaki szerkesztőként dolgoztam a Mechanikai Mérőműszergyárban; szép évek vol-

tak, egykori kollegáimmal ma is tartjuk a kapcsolatot. Ha nem a családommal – két fi-

ammal, unokáimmal, dédunokáimmal – törődöm, akkor napilapokat olvasgatok, rö-

mizek, sétálgatok, természetesen háztartást is vezetek, pár éve még Operába is jár-

tam. Idén nagyon szép ékszerekkel lepett meg a családom, de az egyik legkedvesebb

ékem az a gyűrű, amit a kezemen lát. 18 éves voltam, amikor nagyapám megajándé-

kozott vele. Több mint hetven éve viselem. – P. K.

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

2008.  október  18.

Nemcsak a húszéveseké a világ
Az Idősek Hónapja alkalmából október 2-án ünnepi műsorral kedves-

kedett kerületünk kilencven éveseinek Újpest Önkormányzata, a Szo-

ciális és Egészségügyi Intézmény és az Őszi fény Gondozási Központ. 

Az őszi programon több mint három-

ezer, a tavaszi fordulóval együtt idén

közel hatezer sportkedvelő vett részt. A

legkisebbek az 1,3 km hosszú mini fu-

táson, a nagyobbak a 7 kilométeres bi-

ciklis távon, és a közel 4 és fél kilomé-

teres futáson vállalták a megmérette-

tést. A tombolán is részt vett indulók

közül hárman – Bárdos Kata, a Karinthy

ÁMK tanulója, Klettner Zsuzsa egyéni

induló, és Scherczer László, a KFÁMK

Általános Iskola pedagógusa – egy-egy

mountain bike kerékpárral lettek gaz-

dagabbak. 

A szervezők díjazták azokat az in-

tézményeket, ahonnan a fesztiválra a

legtöbb tanuló érkezett. Az őszi fordu-

lón a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfo-

lyamos Gimnázium, a tanulólétszám-

hoz viszonyított arányban pedig a Me-

gyeri Úti Általános Iskola lett a győz-

tes. 

Ha sport, akkor egészség: a Magyar

Vöröskereszt kamionját ötven véradó

kereste fel, a Karinthy ÁMK épületében

pedig a szűrések, tanácsadások, egész-

séges életmóddal kapcsolatos foglal-

kozások várták az érdeklődőket. A ren-

dezvény azonban nemcsak a sportról és

az egészségmegőrzésről szólt: a közös-

ségteremtés és a hétköznapi mozgással

kapcsolatos szemléletváltás is fontos

részét jelentették a sikeres rendez-

vénynek. – P. K.

Győzött az egészség
A sportprogramok, a játékok, a főzőverseny és a kellemes időjárás is a

szabadba csábította az újpesteket szeptember 27-én: ezen a napon ren-

dezte meg a Jubileumi Futó- és Kerékpáros Fesztivált a Káposztás-

megyeri Településrészi Önkormányzat és a Karinthy Frigyes ÁMK. 

– Az időskor sok értéket hordoz magá-

ban, amit érdemes megmutatni, és

meg is kell mutatni. Célt és közösség-

hez tartozást ad mind a felkészülés,

mind az utána következő előadás –

mondta lapunknak Marsal Géza, a

program egyik rendezője. – Lenyűgöző

az a lelkesedés, amivel a szépkorúak a

fellépésekre készülnek. Több mint

százötven produkciót láthatott ebben

az évadban a közönség Újpesten és

Rákospalotán, melyet először az új-

pestiek gálája követett. Hagyományo-

san oklevéllel és virággal jutalmaztuk a

szereplőket, bár az igazi elismerés szá-

mukra a taps volt; elmondható, hogy

igen tekintélyes szurkolótábor látta a

produkciókat.

A kezdeményezés 2004-ben indult

el; országgyűlési képviselők – Csizmár

Gábor, Hajdu László és Kiss Péter – is

az ügy mellé álltak. A program az évek

során kinőtte a kerület határait: 

érkeztek fellépők Csepelről,

Angyalföldről, Dunakesziről, Veres-

egyházáról, Maglódról is. A szervezők

egyik elképzelése, hogy egy Észak-

pesti nyugdíjas Ki Mit Tud rendezvényt

is megvalósíthassanak; a kezdemé-

nyezés állandó sikere azt sugallja,

hogy a gondolatnak van realitása. 

A következő, azaz a 2008/2009-es

alkalom jubileumi rendezvény lesz –

melyre a szervezők várják a jelentke-

zéseket –, hiszen ötödször mutatkoz-

hatnak be a két kerület szépkorú mű-

vészei. – P. K.

Csizmár Gábor államtitkár 
nyitotta meg a rendezvényt
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aranyi József rendőrkapitány ki-

merítően részletes beszámoló-

jában többek között elmondott

néhány fontos számadatot is.

Megtudtuk, hogy a közbiztonság alaku-

lása nagyon sok mindentől függ. Ilyen

tényező például a sorozatos bűnelköve-

tők elfogása, valamint azok szabadulása

a börtönből, fegyintézetből. Hiszen ha

egy sorozatos elkövetői bandát elfog-

nak, akkor jelentős visszaesés tapasz-

talható, ha azonban egy ilyen kör tagjai

újra szabadlábra kerülnek, rendre újra

megnő az ilyen bejelentések száma. 

A kapitány által elmondott számada-

tok az idei év első kilenc hónapjára vo-

natkoznak minden esetben. Így az is

ezen időszakra értendő, hogy 2008-ban

39 rablás történt, ezek jelentős részé-

ben fiatalkorúak raboltak szintén fiatal-

korúaktól, általában mp3 lejátszókat,

mobiltelefonokat, pénzt.

Idén szeptember végéig 221 gépkocsi-

lopás történt, nagy részüket lakótelepek-

ről vitték el a tolvajok, valamilyen okból

leginkább hétfőtől csütörtökig loptak au-

tót. A legkeresettebb típus a tolvajok kö-

rében a Suzuki volt, de még mindig nép-

szerűek a francia és német gyártmányok

is. Az is megdöbbentő adat, hogy minden

napra jut legalább egy gépkocsi-feltörés

a kerületben a statisztikák szerint. Szep-

tember végéig ezekből 309 esetet jelen-

tettek be Újpesten. A feltörések jelentős

része szerdán és csütörtökön történt. Ál-

talában GPS készüléket, mobiltelefont,

autóban felejtett laptopot, táskát zsák-

mányoltak a tolvajok. Ezen bűncselek-

mények nagy része megelőzhető lenne,

ha jobban figyelnének az autósok értéke-

ikre, nem hagynák azokat szem előtt az

autóban a kapitány szerint. 

Ilyen és ehhez hasonló fontos ada-

tokat hallhatott a közönség a rendőr-

ség munkájáról, majd a helyi vállalko-

zók is feltették kérdéseiket a kapi-

tánynak. 

A kérdések leginkább a hajléktala-

nokra vonatkoztak, úgy tűnik, legin-

kább ők okoznak bosszúságot a keres-

kedőknek. Báncs Ferenc, a BKIK elnök-

ségének tagja jelezte, hogy mostanság

is, de különösen az első alkalommal

megrendezendő újpesti karácsonyi vá-

sár kapcsán aggasztó, hogy ilyen sok

hajléktalan van a környéken. Ezzel kap-

csolatosan Baranyi József rendőrkapi-

tány közölte, hogy egy járőrpár lesz fo-

lyamatosan – az önkormányzat finan-

szírozásában, a Szent István téren – je-

len, akiknek feladata a Szent István tér

környékén, a piacnál, a polgármesteri

hivatalnál, valamint az aluljáró rendjére

felügyelni. 

A kérdések-válaszok után a BKIK új-

pesti tagozatának vezetője, Keztyűs Jó-

zsef mindannyiuk nevében megköszön-

te a szintén meghívott Práger Ferenc

ezredes – volt újpesti rendőrkapitány –

áldozatos munkáját, együttműködését,

és jelképes ajándékot adtak át a most

Budapest VIII. kerületét felügyelő fő-

rendőrnek. – T. K.

Elindult 
a Diákolimpia
A labdajátékok, a futóversenyek,

a torna és az atlétika mellett két

új sportág, a floorball és a sakk is

szerepel a 2008/2009-es tanév

újpesti Diákolimpiáján, amely az

elmúlt évek során a fiatalok leg-

népszerűbb sportversenyévé vált. 

A tizennyolc éve működő rendezvény

sikerét bizonyítja, hogy évente több

mint 4000 diák vesz részt a programon.

Idén 15 általános iskola és néhány kö-

zépiskola tanulója 85 versenynapon

küzdhet meg egymással, korosztályos

csoportokban – tudtuk meg a Sportiroda

munkatársaitól, Burján Attilától és Tóth

Attilától. 

A Halassy Olivér Sportközpontban

megrendezett floorball-verseny első

napjára Belán Beatrix alpolgármester is

ellátogatott. – Fontosnak tartjuk, hogy

a fiatalok megismerjék és megszeres-

sék az egészséges, sportos életet, ezért

folyamatosan bővítjük a sportágakat.

Nemcsak a legjobb diákokat díjazzuk a

tanév végén, hanem a legjobb teljesít-

ményt elérő intézményeket is: a tanulók

kupákért, sportszerekért küzdhetnek. 

A floorball-meccseket Siklósi Evelin,

a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos

Gimnázium testnevelés tanára vezé-

nyelte, aki egyéb címekkel is büszkél-

kedhet: ő a Diamonds Sportklub edzője,

és a Magyar Floorball Szövetség egyko-

ri elnöke is. 

– A gólszerzés öröme hamar bekö-

szön, a gyors tanulásból, az ügyesség-

ből, az önállóan kitalált cselekből pedig

hamar észrevehető a tehetség – fogal-

mazott az edző. – Ez a sport rendkívül

hatékonyan fejleszti az állóképességet,

a gyorsaságot, az erőnlétet. Nemcsak a

Diákolimpia ad teret a sportág megis-

merésére: a kezdőket itt, a Halassyban

kedd és csütörtök délután vezetjük be a

floorball világába. – P. K.

Vállalkozói klubot tartott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) újpesti tagcsoportja október 7-én

délután. Az eseménynek két napirendi pontja volt. Elsőként a kerület rendőrkapitánya, Baranyi József ezre-

des beszélt Újpest közbiztonságáról, valamint válaszolt a jelenlévő vállalkozók kérdéseire. A második napi-

rend ennél sokkal könnyedebb volt: az ING Bank és Biztosító tájékoztatóját hallgathatták meg az érdeklődők. 

A hajléktalanokkal van a legtöbb gond

B

KözéletKözélet

Király könyvtár,
királyi pompa
Terülj-terülj asztalkám és kelle-

mes zene várta a Király utcai

könyvtárba betérőket október 8-

án délután: a Fővárosi Könyvtári

Napok keretén belül Mátyás király

korába repítették az olvasás sze-

relmeseit. 

A Nemzeti Kulturális Alap által támo-

gatott Könyvtári Napokat hagyományo-

san októberben rendezik meg; ez a

program kedvezményes vásárra, ingye-

nes beiratkozásra és kölcsönzésre ad

lehetőséget. Kedves hagyomány a

Megbocsájtás napja is, amikor a figyel-

metlen, vagy feledékeny olvasók bün-

tetés nélkül visszavihetik könyveiket. 

Az idei rendezvény azonban jóval

többről szólt. Aki október első napjai-

ban betért az újpesti Király könyvtár-

ba, nemcsak új olvasnivalókkal lett

gazdagabb, hanem különleges élmé-

nyek részesévé is vált. Október 4-én

korhű reneszánsz dalok fogadták a

vendégeket Andrejszky Judit és

Demjén András tolmácsolásában, 8-án

pedig igazi terülj-terülj asztalkám tá-

rult elénk a szépirodalmi kiadványok

között. A gazdagon díszített asztalon

sült malac és egyéb húsétkek, fűsze-

rek, finom bor; desszertnek pedig sült

alma, és sakktábla-mintás torta nyúj-

tott vizuális és kulináris élvezetet,

mely az újpesti piac népszerű Laci-

konyháját, és Nagyné Pintér Jolika

munkáját dicsérte. Bár rózsalevelekkel

díszített kézmosótál is várt minket,

senki sem evett kézzel – ugyan a rene-

szánsz hangulat megkívánta volna –,

hiszen mégiscsak könyvtárról van

szó… – P. K.
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A Népfürdő utcai éttermében találkoz-

tunk. Illetve nem is ott. Értünk jött. A

teraszon vendégei és munkatársai

egyenként köszöntötték, majd az egyik

asztalnál helyet foglaltunk. Italt és ebé-

det rendelt nekünk, aztán kikérte a vé-

leményünket. És mesélni kezdett…

– 1976 óta élek Újpest központjában,

panelban. Megelőzöm a kérdést. Egy-

szerűen szeretem azt a lakást, szeretem

azt a környéket, eszem ágában sincs

váltani. Egyébként Gyömrőn születtünk,

‘43-ban. Mindig így mondom, többes

számban, ugyanis van egy ikertestvé-

rem. Mi vagyunk az utolsó gyerekek a

hétből. Édesanyám háztartásbeli volt,

édesapám géplakatos, nem vetett fel

minket a pénz, de ez nem is számít, jóval

többet kaptunk a szüleinktől: tisztes-

ségre, szeretetre neveltek bennünket. 

– Azt mondják, az ikertestvéreket kü-

lönös, szinte misztikus kapcsolat fűzi

egymáshoz.

– Ez valóban így van, bár az egész

családomra jellemző a kötődés, a ra-

gaszkodás, a meghitt kapcsolat. Ferivel

persze gyerekkorunkban kihasználtuk a

hasonlóságot, egymás helyett vizsgáz-

tunk. Két fiam, meg az unokáim néha őt

is „leapuzzák”, de azért meg tudnak kü-

lönböztetni minket… Ferit kétszer érte

autóbaleset, mindkétszer előre meg-

éreztem. Gyakran teljesen véletlenül

egyformán öltözünk fel, és a sikerek is

párhuzamosan érnek bennünket. 

– Ez igaz a pályafutásukra is? 

– Eredetileg gyógyszervegyésznek

készültünk, de testvéremet kisebb bal-

eset érte, ezért más hivatás mellett dön-

töttünk. Így jött a vendéglátás. Végigjár-

tuk a ranglétrát: kezdetben raktárosok

voltunk, lóti-futi szerepet bíztak ránk,

csoportvezetők, majd 24 éves korunkra

szállodaigazgatók lettünk. Jó időben, jó

helyen, jó főnökök keze alatt voltunk,

rengeteget tanultunk, tapasztaltunk. Ezt

a szakmát elejétől a végéig kívülről kell

tudni. A visegrádi Silvanus, a tatai, ka-

posvári szállók után az EMKE Maxim

igazgatói széke jött. Akkoriban rengeteg

művész, politikus fordult meg ott.

– Ez nyilván diszkréciót is feltétele-

zett az Ön részéről. 

– Természetesen…

– Milyen irányban változott a ven-

déglátás az elmúlt évtizedekben? 

– Óriásit. Az anyagiasság, a pénz ke-

rült előtérbe, és háttérbe az udvarias-

ság, az emberekkel való foglalkozás. Én

most sem az anyagi sikerekre fókuszá-

lok. Fontosabb az, hogy több mint hat-

van munkatársamnak megélhetést biz-

tosítok. Ma is fáj, hogy nem tudtam

megvásárolni az EMKE-t, két külföldi

üzletember beelőzött. Akkor kétszázöt-

ven kollégától kellett megválnom… Az

volt pedig a szívem csücske. Két hóna-

pig voltam munkanélküli, megviselt az

az időszak. Buktam párszor, de még

többet nyertem, és igyekeztem meg-

őrizni az optimizmusomat.

– Évtizedek óta sikeres a szakmájá-

ban. Mire a legbüszkébb?  

– Sikernek tartottam, hogy Richard

Burton a tatai szállodánkban ünnepelte

40. születésnapját. Sok whisky fogyott

akkor… Sikernek tartom az egykori Ma-

gyar Napok megszervezését és lebo-

nyolítását is. Zágráb, Szingapúr, Bang-

kok, New York, Amsterdam lakói ismer-

hették meg kultúránkat, művészetün-

ket, gasztronómiánkat, és ebben jelen-

tős feladatot vállaltam. Hazai és külföl-

di világkongresszusokon több tízezer

ember vendéglátását biztosítottuk. Cé-

günkhöz fűződik az első kecskeméti re-

pülőnapok megszervezése, és az egy-

kori, egyetemistáknak és kinti dolgo-

zóknak létrehozott Budapest-Moszkva

autóbuszjárat elindítása a nyolcvanas

években. De nem is ezekre vagyok a

legbüszkébb. 1989 óta működik a csa-

ládi vállalkozásunk, jó pár éve belevág-

tunk egy közétkeztetési programba.

Három belvárosi kerületben napi 15 000

adag ételt biztosítottunk iskoláknak,

óvodáknak, nyugdíjas otthonoknak. És

sosem volt probléma velünk. Összeszá-

moltuk: 18 év, 50 millió adag…

– Ennyi munka mellett azért kell a

feltöltődés. 

– Várjon, egy fontosat még nem me-

séltem el. Egy időben gyakran jártam

Amerikába, mint vendéglátós, és mint

szponzor is. Sportolókat támogattunk.

Az utazásaim során megfigyeltem, mi-

lyen figyelmet, szeretetet kapnak a há-

ziállatok Amerikában. Másképp bánnak

ott velük, mint itt. Kitaláltam valamit és

megvalósítottuk: 20 évvel ezelőtt nem

messze Soroksártól létesítettünk egy

állattemetőt. Közel 9000 házi kedvenc

nyugszik már ott, kutyák, cicák, tenge-

rimalacok, teknősbékák, sőt, még egy

legendás cirkuszi tigris is… 

– Ez még mindig nem a pihenés… 

– Nézze, két étterem és egy budai

szálloda tulajdonosa vagyok. Nekem a

mai napig az szerez örömet, az tölt föl

és az motivál, ha másokon tudok segí-

teni. Na jó… Igyekszem sokat olvasni.

Szeretem a fényképeket. Kirándulok.

De csak gyalogolni szeretek, hiszen

egész életemben utaztam. Vagy ha csak

egyedül vagyok, az is jó. Az az igazi sza-

badság. – PÁLFI KATA

Varga Józseffel roppant élvezetes beszélgetni; sikerei ellenére – vagy

tán épp azért? – megőrizte emberségét, szerénységét, a szakma irán-

ti alázatát. Nehéz is vele ugyanakkor beszélgetni, mivel rendezvényről

rendezvényre, étteremből étterembe rohan, egyik találkozó a másikat

követi. Folyamatosan csörög a telefonja, ismerősöket, barátokat

köszönt, tanácsot ad. Mindeközben mesél, mosolyog, aztán egyszer

csak felpattan, és elrohan egy másik helyszínre…

InterjúInterjú

Hétköznapi hősök

Panellakó nagyvállalkozó

ÖRMÉNY TÁNC AZ UGYIH-BAN 
A kerületi és az Országos Örmény Önkormányzat meghívására érkezett Újpestre a világ

egyik legrégebbi városában működő művészeti csoport, a Jereváni Ifjúsági Táncegyüt-

tes. Bár az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban megrendezett délutáni program némi

késéssel indult, a fiatal táncosok osztatlan sikert arattak a gyerekközönség előtt. 

Amint azt Szárkiszján Ádám, az Országos Örmény Önkormányzat elnöke el-

mondta lapunknak, a táncegyüttes felnőtt művészei már jártak Magyarországon,

a jereváni fiatalok azonban most először mutatkoztak be a magyar közönségnek. Ez

a rendezvény is annak a szoros kapcsolatnak köszönhető, melyet a hazánkban élő

örmények több éve az Örmény Köztársaság Ifjúsági Táncművészeti Központjával

ápolnak - talán egyszer a mi fiataljaink is adhatnak ízelítőt Jerevánban a magyar

kultúrából. 

Az örmény fiatalok hagyománytisztelők, őrzik és ápolják az ország több ezer éves

kultúráját, szokásait. A színes viseletek az ország tájegységeit, és az ottani szoká-

sokat mutatták be, a modern koreográfiával díszített néptáncok pedig a szerelmet,

az udvarlást, a halál kérdéseit és a mindennapi élet szépségeit járták körül. 

A Jereváni Ifjúsági Táncegyüttes jelenleg közel negyven tizenéves fiatalból,

valamint a felnőtt vezetőkből áll. A csoport idei európai turnéja július 20-án in-

dult: Magyarországon kívül Görögországban, Ausztriában, Olaszországban, Hol-

landiában, Törökországban és Dániában is felléptek. Az újpesti előadás után egy

rövid városnézés következett, majd továbbutaztak a jereváni fiatalok, hogy tán-

cukkal egy újabb ország fiatal közönségét varázsolják el. 



Nekünk fontos 
olvasóink véleménye

Az Újpesti Napló tartalmával, terjesztésével kap-

csolatosan kérdeztük az Újpesti Városnapok ren-

dezvénysorozat résztvevőit. Kérdőívünket valami-

vel több, mint 180 ember töltötte ki.

Mint az a válaszokból kiderült, a válaszadók 73

százaléka rendszeresen olvassa az Újpesti Naplót,

minden ötödik ember időnként, és csupán a meg-

kérdezettek négy százaléka mondta azt, hogy ők

sosem olvassák a kerületi lapot. Ők viszont szinte

kivétel nélkül más kerületekben, városokban lak-

nak. 

Második kérdésünk arra vonatkozott, vajon

honnan tájékozódnak a kerületi eseményekről,

hírekről. Tudnivaló, hogy több választ is megjelöl-

hettek a válaszadók. A legtöbben – 89 százalék –

az Újpesti Naplóból, több, mint egyharmaduk a

kerületi ingyenes hirdetési magazinból, a Helyi

Témából, alig hat százalék, aki napilapokból szer-

zi be a helyi híreket, minden ötödik helyi lakos a

barátaitól, társaságban jut fontos információk-

hoz. 

Arra a kérdésre, miszerint milyennek tartja az Új-

pesti Napló tartalmát, a megkérdezettek közül hár-

man elégedetlenkedtek, szerintük gyenge a tarta-

lom. Ennél kedvezőbb ránk nézve, hogy a megkér-

dezettek hatvanhét százaléka változatosnak, 28

százalék pedig változónak ítélte a lapot. 

Arra is kíváncsiak voltunk, milyen témák érdeklik

az újpestieket leginkább, miről olvasnának többet az

Újpesti Naplóban. Nagyjából kiegyensúlyozott volt a

három lehetséges válasz megoszlása, a legtöbben a

hírek, tudósítások, események iránt érdeklődnek, ezt

követik a kulturális témák, majd a közéleti esemé-

nyek. 

A terjesztéssel az olvasók nagy hányada – 77 száza-

lék – elégedett, 17 százalék ítélte változónak azt. Ked-

vező a helyzet, úgy tűnik, hiszen csak öt válaszadó

mondta azt, hogy rendszeresen nem kapja meg a pos-

taládába a lapot, az ő címüket felírtuk, igyekszünk

számukra is minden alkalommal eljuttatni az újságot.

Az újpesti honlappal kapcsolatosan már nem volt

ennyire kedvező a mérleg, hiszen csupán minden ötö-

dik válaszadó nézi rendszeresen a www.ujpest.hu por-

tált, negyven százalék ritkán, de rápillant, harminchat

százalék viszont egyáltalán nem nézi. Azt azonban

A közhasznú szervezetekről szóló 1997.

évi CLVI. 18. §-a szerint a társaság a cél

szerinti tevékenységéből származó

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten

tartja nyilván. A Társaság központi költségvetésből

támogatásban nem részesül. Annak érdekében, hogy

tájékoztatási feladatainak megfelelően eleget tudjon

tenni, az Önkormányzat a Társaságot átadott

pénzeszköz formájában támogatásban részesíti. Ennek

összege 2007. évben 101 001,- ezer Forint.

A Közhasznúsági Szerződésben foglaltak szerint a

Társaság a támogatás teljes összegét tájékoztatási

feladatának megvalósítása érdekében az alábbi

feladatok ellátására használta fel:

– Újpesti Napló című lap kiadása

– Újpest Televízió működtetése

– Újpest honlap működtetése

Mivel a Kht. a tevékenységét gyakorlatilag a 2007-es

évben kezdte el, a lapkiadás, a TV műsor készítésének

és  sugárzásának, illetve a kerületi honlap

üzemelésének költségei ezen tevékenységek

beindításával egyidejűleg jelentkeztek.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Jelen közhasznú társaságot Budapest Főváros IV. Kerület

Újpest Önkormányzata alapította. A társaság törzstőké-

je 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli hoz-

zájárulás, amely a törzstőke 100%-a. Ebből az

alapításkor befizetett összeg 3 000 000 Ft, a pénzbeli

hozzájárulás 100%-a.

A tőkeváltozás adatait az alábbi táblázatban

foglaljuk össze (e Ft-ban)

A saját tőke nyitó egyenlegének emelkedése az

előző időszak 2 565 e Ft-os mérleg szerinti ered-

ményből adódik, amelynek köszönhetően a saját tőke

3 000 e Ft-ról 5 565 e Ft-ra változott. A záró egyenleg

a 2007. évi 392 e Ft-os mérlegszerinti eredmény

hatására módosult 5 957 e Ft-ra.

A Kht. részére az Önkormányzat által térítésmente-

sen átadott eszközvagyon leltár szerint át lett véve,

ahol még korábban értékcsökkenés nem volt elszá-

molva, ott az megkezdődött. Az eszközvagyon azon

része, amely jelentősen elavult, a 2008-as évben kerül

majd – lehetőségek szerint – értékesítésre, vagy sele-

jtezésre.

A 100 ezer Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök az

üzleti évben azonnal leírásra kerültek, a többi tárgyi eszköz

azok várható hasznos élettartama szerinti leírási értékc-

sökkenési kulccsal kerülnek fokozatosan kimutatásra.

Az Újpesti Média Kht. közhasznúsági jelentése 2007.

Költségvetési támogatás felhasználása

TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2007. 03. 06-ig 2007. 03. 07-től összesen

Alapítótól kapott támogatás

I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 8000 93001 101001

II: Közhasznú tevékenységből származó bevétel

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II) 8000 93001 101001

Anyagjellegű ráfordítások 3701 72028 75729

Személyi jellegű ráfordítások 1918 28723 30641

Értékcsökkenési leírás 0 8377 8377

Egyéb ráfordítások 148 285 433

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0

B. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5767 109413 115180

C. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-B) 2233 -16412 -14179

Év Saját tőke Tőkeváltozás Saját tőke záró

2007 5.565 +392 5.957

ÚJPESTI NAPLÓ

Milyen gyakran olvassa ön az Újpesti Napló

újságot? 

Honnan tájékozódik az újpesti eseményekről? 

megtudtuk a városnapok látogatóitól, hogy jelentős

részük nem érdeklődés hiányában nem pillant rá az új-

pesti honlapra, hanem azon okból, hogy nincs inter-

net-elérése. 

S hogy kiktől kaptuk a válaszokat? Több nő (54%)

válaszolt, mint férfi, legtöbbjük 30 és 50 év közötti, de

az ötven év feletti korosztály is igen aktív volt, ők ad-

ták a válaszolók egyharmadát. Nagy  fölényben vannak

a Városközpontban lakók (38%), őket követik a

káposztásmegyeriek (21%), majd a kertvárosban élők.

Jöttek néhányan Megyerről, kicsit kevesebben

Istvántelekről és ketten feleltek kérdéseinkre székes-

dűlői lakosok. 

Összességében nagyon hasznosak volt számunkra a

kérdőívekre kapott válaszok. – T. K.

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 9 .  S Z Á M
Média  Kht.Média  Kht.
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INGATLANT ELAD

�� Tulajdonostól eladó IV. Attila utca 79. földszint 25.
vízórás, parkettás, gázkonvektoros, zárt parkra néző,
téglából készült lakás, 36 m2: előszoba, konyha, szo-
ba, WC, kamra, fürdő + pince. Irányár 7,7 MFt. Tel.:
06-70-244-9635

�� Újpesti, 54 m2-es, 2 szoba, gardróbos, gyönyörű-
en napos konyhás, erkélyes, 6. emeleti lakás a Kassai
utca elején, kiváló közlekedésű helyen eladó. Víz-
órás, rácsos, új radiátoros, redőnyös. Irányár: 10,74
MFt. Tel.: 06-30-652-5069

�� Káposztásmegyeren, a Nádasdy utcában, négy-
emeletes, cseréptetős ház első emeletén, kiváló fek-
vésű, 82 m2-es 3 szobás, 2 erkélyes lakás tulajdonos-
tól eladó. Ára: 16,9 MFt. Tel: 06-30-350-7842

�� Újpest villanegyedében 250 m2-es családi ház,
580 m2-es telken eladó: Ár: 49 MFt. Tel.: 06-30-921-
3154

�� Újpesten az Ugró Gyula soron, tulajdonostól eladó
49 m2-es, 2 szobás, nagyerkélyes, 5. emeleti örökla-
kás, nem panel. Tömbfűtés, fűtés lezárható. Gyönyö-
rű kilátás. Ár: 13,2 MFt. Tel.: 06-28-369-552

�� Eladó Újpesten, a Görgey utcában, 2 fél szobás, 86
m2-es, erkélyes, I. emeleti,  világos, egyedi fűtésű,
polgári, téglaépítésű lakás. Ár: 20 MFt. Tel.: 06-30-
342-1134

�� Káposztásmegyeren, négyemeletes ház 2. emele-
tén, 84 m2-es, 3 szobás, hallos, étkezőkonyhás, er-
kélyes lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 14,4 MFt.
Tel.: 06-20-398-5164, 06-30-415-2458

�� Újpest központjában, 35 m2-es, másfél szobás, vilá-
gos konyhás, parkra néző, keleti tájolású, teljesen fel-
újított, VI. emeleti panellakás 2008. decemberi költö-
zéssel eladó. Ár: 9 050 000 Ft. Tel.: 06-30-962-8590

�� Zsámbékon, téliesíthető, kétszintes, komfortos
faház nyaraló házalappal, nagy terasszal, sok gyü-
mölcsfával, szőlővel stb. (vezetékes víz, fúrt kút) el-
adó vagy bp-i lakásra cserélhető. Ár: megegyezés
szerint. Tel.: 06-30-844-4807

�� Újpesten négyemeletes panelházban, földszinti,
kettő és fél szoba hallos, műszakilag is felújított
öröklakás 12,5 M Ft-ért tulajdonostól eladó. Ingatla-
nosok ne hívjanak! Tel.: 06-30-971-0606

�� Újpesti, 2 szobás, II. emeleti, 53 m2-es téglaépí-
tésű öröklakás saját pincével, zárt udvari parkolási
lehetőséggel. Ár: 11 MFt. Tel.: 06-30-527-2323

�� Újpest közkedvelt zöldövezetében eladó 1 + 2 fél-
szobás, 57 m2-es igényes lakás. Téglaépület,
církófűtés, klimatizált, alacsony rezsijű. Irányára:
19,9 MFt. Tel.: 06-30-400-9335

�� Fóton a Betyáros dűlőben eladó 709 m2-es zárt-
kerti gyümölcsös. A telken alápincézett, emeletes,
teraszos faház van. Irányár: 5,5 MFt. Tel: 06-30-400-
9335

�� Eladó Újpesten a Rózsa utcában 7. emeleti, 35 m2-
es, déli fekvésű, felújított, erkélyes, klímás, amerikai
konyhás öröklakás beépített konyha- és szobabútor-
ral. Ingatlanközvetítők kíméljenek! Ára: 11 MFt. Tel.:
360-26-91, 06-20-372-0266

�� Újpesten metró közeli, 53 m2-es, 1+2 fél szobás,
parkra néző, erkélyes, 2. emeleti, részben felújított
panellakás eladó. Irányár: 10,4 MFt. Tel: 06-20-984-
9146

�� Újpesten 59 m2-es, világos, nagykonyhás panel-
lakás beépített konyhabútorral, új radiátorokkal, já-
rólapos, parkettás szobákkal, csendes, parkos öve-
zetben eladó. Irányár: 12,5 MFt. Tel.: 06-30-750-
0617, este: 789-2686

�� Káposztásmegyeri lakótelepi, 67 m2, azonnal be-
költözhető, 9. emeleti, két és félszobás öröklakás
különbejáratú szobákkal, saját vízmérőkkel, szép ki-
látással, tulajdonostól eladó. Ára: 10,5 MFt. Tel.: 06-
20-940-5641

�� Békásmegyer dunai oldalán I. emeleti, 1 + 2 fél
szobás, étkezős lakás épületgépészeti felújítás után
eladó. Újpesti garzont beszámítok! Irányár: 10,5 MFt.
Tel.: 06-30-949-1835

�� Megyeren 1999-ben épült, 355 m2-es telken lévő
kertes, kétszintes, 150 m2-es modern ház garázzsal,
jó állapotban, extrákkal eladó. Irányár: 48,7 MFt. Tel:
06-30-949-1835

�� Eladó Újpest villanegyedében, a Mikszáth utca
SZTK mögötti területén 150 négyszögöles telken, 120
m2-es, teljesen felújított, 3 szobás, beépítésre elő-
készített tetőterű ház garázzsal. Irányár: 49,6 MFt.
Tel.: 06-30-949-1835

�� Fóton, Budapesttől 8 km-re, 400 négyszögöles,
gondozott telek termő gyümölcsfákkal, 20 m2-es, ta-
vasztól-őszig lakható faházzal családi okok miatt el-
adó. Víz, villany van. Áron alul! Irányár: 4,2 MFt. Tel.:
06-20-325-2854

�� Újpesten, a Szigeti József utcában, V. emeleti, 2
szobás, 54 m2-es lakás, tömbfűtéses házban, kitűnő
állapotban eladó. Tel.: 06-20-374-9174

�� XV. kerületben, Bethlen Gábor utcában, egy szo-
ba+konyha, galériás, beépített teraszos, földszinti,
előkertes kis lakás eladó. Tel.: 06-20-335-9009

�� Újpesten, a Szigeti József utcában 1+3 szobás, ét-
kezős nagyon jó elosztású, két franciaerkélyes, ma-
gasföldszinti, klímás lakás eladó. Tel.: 06-20-374-
9174

�� Saját tulajdonú 2+2 félszobás, 75 m2-es, erkélyes
panellakás IV.ker. Sporttelep utcában, tömbfűtéses
ház első szintjén sürgősen eladó. Irányár: 14,5 MFt.
Tel.: 06-30-851-1977

�� IV. ker. Tél utcában, négyemeletes panel épület II.
emeletén 67 m2-es, 2 + 2 félszobás, felújítandó
öröklakás eladó. Irányár: 11,8 MFt. Tel.: 369-5214,
e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. ker. Attila utcában, 329 m2-es összközműves
telken 3  lakásos, 133 m2 alapterületű családi ház +
34 m2-es üzlettel, 20 m2 gk. tárolóval eladó. I. Lakás:
78,2 m2, 3 szoba + fürdőszoba + WC; II. Lakás: 24,3
m2, 1 szoba komfortos; III. Lakás: 31,3 m2, 1 szoba
komfortos. Irányár: 41 MFt. Tel.: 369-5214, e-mail:
ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. ker. Fóti úton, a Leiningen utcához közel, 392
m2-es összközműves telken, zártsorúan épített, 50
m2-es, 2 szobás, cirkófűtésű, jó szerkezetű, de felújí-
tandó családi ház 25 m2-es, átalakítható melléképü-
lettel eladó. Irányár: 23,8 MFt. Tel.: 369-5214, e-
mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� XV. ker. Újpalotán, a Pólus Center közelében, 68
m2-es, VII. emeleti, 2+ 2 1/2 szobás (parkettásak),
vízórás, világos konyhás, jó elrendezésű, É-D tájolá-
sú panellakás eladó. Irányár: 11,2 MFt. Tel.: 369-
5214, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV., Dunakeszi utcában, 62 m2-es 2 szoba összkom-
fortos 3. emeleti panellakás bérbeadó. Bérleti díj:
60.000 Ft/hó+rezsi. Tel.: 369-5214, e-mail: ingat-
lankulcs@t-online.hu

�� IV. Szigeti J. utcában, a Víztoronynál,  X emeletes
panelház IX. emeletén, 36 m2-es, 1,5 szobás, igénye-
sen felújított, társasházi öröklakás eladó. Tel.: 06-
20-944-0647, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� XIII. Tisza utcában, Újlipótvárosban,  a 3-as metró
Dózsa György úti megállójától 300 m-re irodának is
alkalmas, 3 emeletes, felújított, téglaépítésű társas-
ház földszintjén, 47 m2-es, 2 egybenyíló szobás, ala-
csony rezsijű, csendes, jó közlekedésű, összkomfor-
tos öröklakás pincei tárolóval eladó. Tel.: 06-20-
944-0647, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� Fóton, a Móricz Zsigmond út közelében, 492 m2-
es, összközműves parkosított telken 1998-ben épült,
270 m2-es, 3 szintes (pince+földszint+tetőtér), 4 + 2
félszobás, duplakomfortos, kitűnő állapotú családi
ház 4 férőhelyes garázzsal eladó. Irányár: 52 MFt. Tel:
369-5214, e-mail: ingatlankulcs@t-online.hu

�� Tulajdonostól eladó újpesti, igényesen felújított,
54 m2-es panellakás, világos konyhás, külön WC-s, 2
db külön bejáratú szobával 12,6 MFt-ért. Közvetítők
ne keressenek! Tel.: 06-30-462-5223

�� Eladó 2. emeleti, 34 m2-es lakás a Virág utcában.
Másfél szobás, saját tulajdon. Ár: 8,8 MFt. Tel.: 06-
20-442-5929

�� Tulajdonostól eladó Káposztásmegyeren, a
Farkaserdő utcában, 7. emeleten, panorámás, jó álla-
potú, 36 m2-es 1 szobás lakás. Irányár: 9 MFt. Tel.:
06-30-455-1713

INGATLANT KIAD

�� Kiadó hosszútávra 2 szobás, felújított, bútorozott
családi ház Újpesten, csendes részen. Saját kert, ko-
csibeálló, háziállat nem hozható. Nemdohányzónak.
100 e Ft + rezsi/hó + kaució. Tel.: 06-20-340-5335

�� Újpesten a Pozsonyi úton három szobás, bútoro-
zott, IX. emeleti lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 06-
34-470-746, 06-30-246-4555

�� Újpesten a kertvárosban, családi házban, frissen
felújított, 2 szobás, összkomfortos lakás földszinten,
kocsibeállóval kiadó. 70 000 Ft + rezsi. Tel: 06-20-
925-2042

GARÁZS ELADÓ

�� IV. kerület Ugró Gyula soron, zárt udvarban, 18 m2-

es garázs eladó. Kiváló hőszigetelő YTONG-ból, önál-

ló villannyal. Tel.: 230-9515

�� IV. Erdősor utca 26-ban garázs eladó. 20 m2 fűtött,

vízvételi lehetőség. Irányár: 3 MFt. Tel.: 06-20-451-

2567

GARÁZS KIADÓ

�� Garázs bérleti díja átadó Káposztásmegyer,

Böröndös utca 2. sz. alatt. 21 m2, vizesblokkal. Tel.:

06-20-927-5166

�� Újpesten a Szondi utcában, kb. 10 m2-es zárható

helyiség garázsnak vagy raktározásra, tárolásra

hosszú távra kiadó. Tel: 230-0226 (este vagy hétvé-

gén) 

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ

�� Újpesten az Árpád úton, metróhoz közel, kitűnő ál-
lapotú, 125 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-20-
337-4517

OKTATÁS

�� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását

vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató.

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

�� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten.
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korrepe-
tálást, felzárkóztatást is. Dolgozatírások előtt eseten-
kénti felkészítés. Tel.: 06-30-403-6244, este: 417-
3005

�� Angol korrepetálást vállal felsőfokú nyelvvizsgával ren-

delkező angol szakos egyetemista. Elérhetőség: 06-

20/803-9347

�� Magyar-történelem szakos tanár korrepetálást,

érettségire való felkészítést vállal korrekt áron. Tele-

fon: 06-20-290-8133

�� Angoltanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára, két-

szintű érettségire tematikus egyéni felkészítés

Újpest-Központ közelében. Tel.: 06-70-633-0150

�� Matematika, fizikatanítás általános és középisko-

lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól!

Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

�� Újpesti logopédus beszédhibák javítását, írás-ol-

vasás és számolási zavarok megszüntetését, illetve

megelőzősét vállalja 5 éves kortól. Tel.: 3693-462,

06-30-416-3282

�� Matematika-fizika korrepetálást vállalok. Házhoz

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

�� Német nyelvből oktatást, nyelvvizsgára, érettsé-

gire, felvételire felkészítést vállal gyakorlott, diplo-

más nyelvtanár. Tel.: 06-20-385-8079

�� Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, érett-

ségi felkészítést (közép és emeltszinten) vállal kö-

zépiskolai tanár. Tel.: 06-30-747-5869

�� Doboktatás a Bosnyák térnél jól felszerelt próba-

teremben. Tel.: 06-30-455-0891

SZOLGÁLTATÁS

�� Oláh Lajos nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javí-
tást is. Tel: 306-2023, 06-70-234-7759

�� Konténeres sitt- és szemétszállítás 4-6-8 m3-es
lehajtható konténerekkel. Tel.: 06-30-944-1106,
409-0933

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

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz.
Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek áru-
sítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046 Nádor u. 73.
Üzlet: 369-0422; 06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

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

�� Biztonságtechnika: ablakrács, rácsos ajtó, erkély-
beépítés, kerítés, kapu, hevederzár, lakatos munkák.
Ingyenes árajánlat társasházaknak is. Tel.: 410-5428,
06-30-941-5280, web: www.sulyok-t.hu

ÁLLÁST KÍNÁL

�� Kitartó, szorgalmas, MLM-ben jártas munkatársa-
kat keresek vezetőnek amerikai céghez. Tel: 06-20-
920-4050

�� Nyugdíjasokat keresünk irodai telefonos munkára.
Érdeklődni hétfőtől-péntekig 11-17 óráig. Tel: 06-
20-206-6015

�� Budakalászi kereskedelmi kft. keres főállásban
zöldség osztályára áruátvevő-csomagoló munkatársa-
kat azonnali kezdéssel. Saját gépkocsi előny! Önélet-
rajzokat a gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-mail
címre várjuk.

�� Budakalászi kereskedelmi kft. keres főállásban
árufeltöltő-pénztárosokat, áruátvevőt, és targoncave-
zetőket azonnali kezdéssel. Önéletrajzokat a
gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-mail címre várjuk.

�� Budakalászi kereskedelmi kft keres főállásban de-
koratív, jó kommunikációs készséggel rendelkező ve-
vőfogadó vevő fogadó munkatársat. Önéletrajzokat a
gm20.szemelyzeti@metro.co.hu e-mail címre várjuk.

�� Újpest SZEI. Idősek Gondozóházába, közalkalma-
zotti jogviszonyba megszakítás nélküli munkarendbe,
2 fő főállású szakápolót keres, az 1/2000. (I.7.) SZCSM
rendelet 3. számú melléklete szerint (felnőtt szakápo-
ló) végzettséggel. A szakmai önéletrajzot postai 
úton és elektronikusan lehet benyújtani
(oszifeny@szei.hu), postacím: Újpest SZEI. 1325 Bu-
dapest, Pf. 116. címre kérjük megküldeni. A borítékra
kérjük írják rá „szakápoló”. Az álláshirdetéssel kap-
csolatosan további információt Radvánszky Edit nyújt,
a 0620-323-0363-as telefonszámon. 

�� Az Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1041 Bu-
dapest, Venetiáner u. 26.) 1 fő gyógypedagógust ke-
res, utazó tanári állásra, 2008. november 1-i belé-
péssel. Alkalmazási feltétel: gyógypedagógiai főis-
kolai diploma. Előny: fejlesztő pedagógusi végzett-
ség és e téren szerzett gyakorlat . Bérezés: a közal-
kalmazotti bértábla szerint. Jelentkezés: László Zsu-
zsanna igazgató asszonynál 369-3384 e-mail:
ujpest@egymi.sulinet.hu 

KÁRPÓTLÁSI JEGY

�� Kárpótlási jegyet legmagasabb áron vásárolok.
Azonnali készpénzfizetés. Tel.: 06-20-575-1411,
334-2620

IRODALMI EST

�� Margaret Fábry újpesti író-költőnő szeretettel
várja olvasóit ÁRKÁDIA kávézóba irodalmi estre. Min-
den pénteken 18-20 óráig új könyvét mutatja be
kedvezményes áron. Tel.: 06-30-320-4766

VEGYES

�� 3 db új harmonikaajtó, fehér mosdó csapteleppel,
alsó-felső szekrénnyel, használt kőműves állvány, ta-
licska, konyhabútor-elemek, létra, kerti asztal, szé-
kekkel olcsón eladó. Érdeklődni: 06-70-265-6003

�� Eladó 2 db vadonatúj fosztott pehelypaplan, bro-
kát selyemhuzattal, kézi tűzéssel, óarany és gyöngy-
szürke selyemmel, költözés, helyhiány miatt. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 06-30-605-7038

�� Eladó egy 3 fm-es szürke márványmintás konyhai
munkapult tartozékokkal, melyben beépíthető, 4 fő-
zőlapos kerámia főzőlap hely kialakítva és a hozzá-
tartozó kerámia főzőlap, Whirpool márka, s 1
Whirpool légkeveréses, csúszósínes villanysűtő, s a
hozzá tartozó 3 részes 2 mélymedence+csöpögtető
tálcás 120x50-es rozsdamentes Blanco mosogató.
Alig használt, kifogástalan állapotban. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 06-30-605-7038

�� Eladó egy kifogástalan állapotú Hajdú automata
mosógép. Tel: 06-30-605-7038

�� Oriflame-csoportomba ingyen belépés! Szept. 8-
tól. Rendelések esetén 30% azonnali haszon és 
40 000 Ft-os ajándékcsomag. Tel.: 369-0642 14-15-
ig. Mobil: 06-30-327-2364

FÜRDŐSZOBA

�� Építkezés elmaradása miatt eladó egy fehér, al-
földi porcelán mosdókagyló, bidé, wc csésze, csapte-
leppel és minden hozzávaló tartozékával kompletten.
Tel.: 06-30-605-7038

�� Eladó egy komplett zuhanyzó fürdőszoba 80x80,
bézs színű, öntött vas, hibátlan zuhanyfülke, porce-
lán nagyméretű bézs mosdókagylóval, kludi csapte-
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leppel, összes tartozékával, bézs, komplett wc csésze,
valamint teljes komplett bézs színű kiegészítőkkel
(tükör,.stb) Tel: 06-70-265-6003

KERTGONDOZÁS

�� Nyugdíjas kertész vállalja kertek tervezését, gon-
dozását, füvek és fák telepítését, metszését, nyírását,
gyomirtást és fakivágást. Vojtkó Mihály. Tel.: 06-20-
917-6811

RÉGISÉG

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

EGÉSZSÉG

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

TÁRSKERESŐ

�� Magyarország legnagyobb társkeresője! Fényké-
pes, gyors, színvonalas programok! Hívja Erikát 06-
30-922-1923

GYERMEKFELÜGYELET

Gyermekes, diplomás hölgy gyermekfelügyeletet vál-
lal a délutáni és esti órákban. Igény szerint leckekikér-
dezéssel is. Tel.: 379-5645, 06-30-906-7760

ÁPOLÁS, SZEMÉLYI KISEGÍTŐT KERES

�� Újpesti kétszobás panelban élő 73 éves édes-
anyámhoz egyedülálló, intelligens személyt keresek
kevés napi segítségért, ottlakással. Tel.: 360-0214

�� A 30-as busz Szondi utcai végállomásához közel la-
kó, szellemileg ép, mozgáskorlátozott felnőtt férfi
személyi segítőt keres, előre egyeztetett napokon, a
délelőtti órákban, kb. 45-50 perc/alkalom időtartam-
ra, megbeszélt díjazás ellenében. Érdeklődését 11 és
18 óra között a 06-30-624-9981-es telefonon várjuk.

VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES

HIRDETÉSEK FELVÉTELE 

AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Kovács Zoltánné,hirdetésszervező 

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

e-mail: ujpestujsag@invitel.hu 

Lakossági hirdetésfelvétel:
IV. Árpád út 16., tel.: 380-4920

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

T Á R S A S H Á Z A K
közös képviseletét, 

könyvelését vállaljuk
B.I.F. BUDAPEST KFT

Tel: 30/280-1615 • 70/408-2026
e-mail: bpingatlan@freemail.hu
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HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

XV. kerületben bérbeadó jó
minőségű, 5 m belmagasságú raktár

300-900 m2-ig 750,-Ft+Áfa/m2

irányáron, illetve gyengébb
minőségű 350m2 500,-Ft/m2 áron.

Tel.: 06-30-9491-835

MIÉRT?

Napjainkban az emberekre egyre na-

gyobb fizikai és lelki terhet ró a meg-

élhetéshez szükséges anyagiak elő-

teremtése, ami gyakran igénybe veszi

a nap 10-12 óráját. A mindennapi

ügyek elintézése sokszor nehézsé-

gekbe ütközik a rendes nyitva tartás

alatt, ráadásul a sorban állással is ér-

tékes idő megy veszendőbe. Külön

terhet ró a családok aktív tagjaira a

gyermekek és a gondozásra szoruló

családtagok ellátása. Az idős embe-

rek közül sokan élnek egyedül, segít-

ség nélkül, mozgásukban korlátozot-

tan, számukra a gyógyszerek, gyógy-

ászati segédeszközök beszerzése

mindennapi gondot jelent. Munkánk

során nap mint nap szembesültünk

ezekkel a problémákkal, amelyek

megoldásához nyújt segítséget  2007

szeptemberében indult szolgáltatá-

sunk, a HÁZHOZSZÁLLÍTÁS. A kezdet-

ben csak a negyedik kerületiek szá-

mára elérhető szolgáltatásunk hamar

népszerű lett az újpestiek körében. A

kedvező fogadtatás miatt, és mivel

patikánkat sokan keresik fel a kör-

nyező kerületekből is , néhány hónap

után a házhozszállítás elérhetővé vált

a XIII. és a XV. kerületi lakosok szá-

mára is. 

MIT?

A házhozszállítás során megrendel-

hető a Jókai Patika és Biocentrum

majdnem teljes kínálata:

– vény nélkül kapható gyógyszerek

– vényköteles gyógyszerek 

– gyógyászati segédeszközök (amit

nem szükséges próbálni)

– gyógytermékek

– kozmetikumok

– bioélelmiszerek

Sokszor a megrendelt, vagy elkészíten-

dő gyógyszert is érdemes házhozszállí-

tás keretében kérni, amiért esetleg újra

vissza kellene jönni a gyógyszertárba.

HOGYAN?

A megrendelés leadható telefonon,

interneten vagy személyesen a patiká-

ban 8:00 és 20:00 óra között. Patika:

06-30 822-79-78, 06-1-370-09-74.

Biocentrum: 06-30-435-65-53, 06-1-

369-24-61. Web: www.jokaipatika.hu,

www.jokaibiocentrum.hu, e-mail:

megrendeles@jokaibiocentrum.hu

A kiszállítás 18:00 és 20:00 óra között

történik.

MENNYIÉRT?

A rendelt termékek mennyiségétől és

a távolságtól függetlenül egy ház-

hozszállítás díja 360 Ft.

FONTOS TUDNIVALÓK…

Vényköteles gyógyszerek megrendelé-

se esetén a házhozszállítást végző kollé-

ga a recepteket először elismervény el-

lenében átveszi, amelyért külön díjat

nem számolunk fel, majd a gyógyszeré-

szek által összeállított, és lezárt csoma-

got még aznap kiszállítja. A megrendelt

termékek ellenértékét és a házhozszállí-

tás díját az áru átvételekor kell kifizetni.

Hívjon , hogy segíthessünk!

Próbálja ki ingyen Ön is! (x)

Ennek a kuponnak az 

átadásával – amely 2008.

december 31-ig érvényes –

Ön jogosult egy ingyenes

házhozszállításra!

HIRDETÉS
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A MESEVÁR JÁTSZÓHÁZ szeretettel
várja régi és új vendégeit! – szüle-
tésnapi zsúrok – képességfejlesztés

(alapozó terápia, disz-prevenció,
tanulási- magatartási zavarok, isko-
laérettség vizsgálata) – logopédia –

mozgásfejlődést elősegítő torna
szerdán 10:30-tól – Bóbita zenés,

játékos foglalkozás kedden 10-től –
új családi napközi csoportba várjuk a

másfél - 4 éves gyerekeket. 
Tel.: 06-20-47-59-200, 

www.mesevar.com

P Á LY Á Z A TI  H I R D E T M É N Y

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

nyílt pályázatot hirdet a Budapest IV. kerület, Vécsey

utca 120. szám alatti műemlékileg védett ingatlan bér-

beadására. 

A pályázat kiírására Újpest Önkormányzat Gazdasági

Bizottságának 224/2008 (IX.29.) számú határozata,

és a 26/2004. (X. 7.) számú rendelet (a továbbiak-

ban: Rendelet) alapján kerül sor.

1. A pályázat célja és jellege:

1.1. A pályázat célja a Budapest Főváros Újpest Ön-

kormányzat tulajdonában lévő Budapest IV. ke-

rület, Vécsey utca 120. szám alatti ingatlan

bérbeadása a pályázati hirdetményben, vala-

mint a pályázati dokumentációban meghatáro-

zott feltételekkel.

1.2. A pályázat nyílt, a Rendelet 16. § (3) bekezdése

esetén többfordulós. A pályázó névaláírásával

pályázhat.

1.3. Pályázatot benyújthat bármely cselekvőképes

magánszemély, jogi személy vagy jogi személyi-

séggel nem rendelkező szervezet.

1.4. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb szer-

ződéskötési díjra tesz ajánlatot. 

2. Az ingatlan megnevezése:

Az ingatlan címe: Budapest, IV. ker. Vécsey utca 120.

Helyrajzi száma: 75084

Az ingatlan fennálló funkciója: Óvoda, oktatás

Az ingatlan műemléki védettsége: Műemlékileg vé-

dett. Védési törzsszám: 15303

Telek területe: 2146 m2

Szintek száma: 2

Pinceszint hasznos nettó alapterülete: 38 m2

Földszint hasznos nettó alapterülete: 347 m2

Összes nettó alapterület: 385 m2

Az ingatlan műszaki állapota: felújítandó

Az ingatlant intézményi célra lehet bérbe venni.

3. A bérbeadás időtartama: 10 ÉV.

4. A pályáztatás alapjául szolgáló induló szerződéskö-

tési díj összege: 6420 forint

5. A letétbe helyezendő pályázati díj összege: 1284 forint 

6. A helyiség megtekintésének feltételei: A kiíró 2008.

október 30-án 10.00 órakor biztosítja a pályázók ré-

szére az ingatlan megtekintését.

7. Az ingatlant érintő egyéb lényeges körülmények:

A telek és felépítmény együtt kerül bérbeadásra. 

A telken található melléképületben lévő szolgálati la-

kás nem képezi a bérbeadás tárgyát.

8. A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, he-

lye és módja: A pályázatot tartalmazó zárt borítékba

elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:

a, a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési

címet, képviselője nevét és telefonszámát,

b, a megpályázott ingatlan pontos címét és a pályáza-

ti kiírásban esetlegesen feltűntetett egyéb azono-

sító adatait.

c, a pályázó által megfizetni vállalt szerződéskötési

díj összegét,

d, a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevé-

kenység megjelölését,

e, a pályázó cégszerű aláírását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november

18., 10 óra

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros IV.

kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

aljegyzői titkárság (1042 Budapest, István út 14. II.

emelet 67. szoba).

9. A részletes pályázati kiírás megtekintésének és be-

szerzésének helye, módja, ideje és költsége:

A részletes pályázati kiírási dokumentáció a Budapest

Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Hivatal aljegyzői titkárságán (1042 Budapest, István

út 14. II. emelet 67. szoba váltható ki 2008. október

20. napjától a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási

ideje alatt, a pályázat leadásának határnapján 10 órá-

ig, valamint megtekinthető a www.ujpest.hu címen.

KÖSZÖNIK

Tisztelt Szülők, Támogatók! A Karinthy

Frigyes Általános Művelődési Központ

(1048 Bp., Hajló u. 2-8) ezúton köszöni

támogatóinak, hogy személyi jövede-

lemadójuk 1%-át intézményünknek fel-

ajánlották. A felajánlott összeget idén is

technikai feltételeink javítására, épüle-

tünk karbantartására, szépítésére, kü-

lönböző berendezési tárgyak és textília

vásárlására, valamint gyermek-és ifjú-

sági programok támogatására használ-

tuk fel. Továbbra is köszönettel fogadunk

bármilyen felajánlást, támogatást! 

– Hortobágyiné Török Rita,

intézményigazgató

A Szülők az óvodáért Alapítvány (1043

Bp., Csányi László u. 30., adószám:

18000043-1-41) ezúton teszi közzé,

hogy az 1%-ból befolyt összeget,

282286 forintot, az alapító okirat célki-

tűzéseinek megfelelően, az óvoda ud-

vari játékainak bővítésére fordította. Az

alapítvány köszönetét fejezi ki mind-

azoknak, akik támogatják célkitűzéseit.

– Primuszné Veres Éva, 

kuratóriumi tag

A Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány

ezúton is köszönetet mond azoknak,

akik 2007. évben az előző évi személyi

jövedelemadójuk 1%-ával az Alapít-

ványt támogatták. E forrásból 2007-

ben a számlánkra 1 083 277 Ft érkezett

be. Ebből – előző évi 105 559 Ft marad-

vány és más források felhasználásával 1

390 000 Ft-ot fizettünk ki, nehéz anya-

gi helyzetben lévő tanulók szociális tá-

mogatására.               

– Farkas Gézáné, kurátor

Az Alapítvány a Madárka Óvoda Gyerme-

keiért köszönetet mond azoknak, akik

2006. évi személyi jövedelemadójuk

1%-val támogatták. A kapott összeget

rajzeszközök vásárlására fordítottuk.

– Aptermanné Polczer Éva

az alapítvány kuratóriumi tagja

A Kincskereső Kisködmön Alapítvány ku-

ratóriuma (Karinthy Frigyes Általános

Művelődési Központ Általános Iskola

1048 Budapest, Hajló u. 2-8) ezúton

köszöni meg  Önöknek, hogy személyi

jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány

részére felajánlották. A felajánlott ösz-

szeget digitális tananyag, digitális táb-

la, projektor vásárlására, valamint fel-

újítási munkák finanszírozására hasz-

náltuk fel. Továbbra is köszönettel fo-

gadunk bármilyen támogatást!

– Turnerné Gadó Ágnes

iskolaigazgató

A Szülők az Óvodáért Alapítvány (1043

Bp., Csányi László u. 30. Adószám:

18000043-1-41 ) ezúton teszi közzé,

hogy az 1%-ból befolyt összeget, 282

286 Ft-ot az alapító okirat célkitűzés-

ének megfelelően az óvoda udvari játé-

kainak bővítésére fordította. Az Alapít-

vány köszönetét fejezi ki mindazoknak,

akik támogatják célkitűzéseit.

– Az Alapítvány nevében: Primuszné

Veres Éva kuratóriumi tag

HirdetésHirdetés

IV. ker. Váci ut 71. sz. alatt

üzlethelyiségekből,

irodákból, raktarakból alló

3000m2-es ingatlan eladó!

Real Hungary Nyrt.
IX. Budapest, 

Ipar u. 23.

Tel.: 215-7539, 
70-361-0314

www.realhungary.hu
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Jótékonysági hangverseny
a Mátyás templomban

Több éve annak, hogy az Újpest Árpád

Lions Club ősszel, a  Mátyás templom-

ban megrendezett jótékonysági orgo-

nahangverseny segítségével teremti

elő az újpesti hátrányos helyzetű gyer-

mekek karácsonyi ünnepségére és

ajándékozására fordítandó pénzösszeg

egy részét.  Ebben az esztendőben ok-

tóber 28-án, kedden 19 óra 30 perces

kezdettel szólaltatja meg Bán István

orgonaművész a Szentháromság téri

templom orgonáját, hogy  Liszt Ferenc,

Anton Heiller, Johann Sebastian Bach és

Sigfried Karg-Elert műveivel kápráz-

tassa el a közönséget.

A újpesti Lions Club tagjai a helyszí-

nen 1500 forintos adományokat gyűj-

tenek a  hangverseny-meghívók ellen-

értékeként a belépőktől, s örömmel

vennék, ha  minél többen jönnének az

újpestiek közül a koncertre, amely vél-

hetően turistacsalogató is lesz  egyben.

bensőséges ünnepségen erről

sokan és sokféleképpen szól-

tak, nem a képzés kronológiá-

ját tárták elénk, hiszen arról

az iskolában megnyílt kiállítás „be-

szélt”: igazi remekművek, bútorok je-

lezték a faipari képzés, a szakma állan-

dóságát és a mestermunka szépségét. A

paravánokon az iskolában tanult egy-

kori diákok, mai  mesterek tablóművei-

ben gyönyörködhettünk.   

A meghívást a nevezetes születés-

napra sokan elfogadták és megosztot-

ták a jelenlévőkkel gondolataikat. Le-

vélben köszöntötte az ünnepelő közös-

séget Kiss Péter kancelláriaminiszter,

Újpest országgyűlési képviselője, aki

levelében kiemelte: meggyőződése,

hogy az iskola az éppen 60 esztendeje

elhunyt névadója, a kiváló szaktudással

rendelkező építész, iparművész, mű-

egyetemi tanár, a Kossuth-díjas Kozma

Lajos példáját követve számos, szakmai

érdeklődéssel megáldott tanulót ad

majd a jövőben is a szakmának. A szak-

középiskola fenntartója a fővárosi ön-

kormányzat, képviseletében Horváth

Csaba főpolgármester-helyettes mon-

dott köszöntőt.  A mondást – „aki a vi-

rágot szereti, rossz ember nem lehet” –

ültette át faipari gyakorlatra: mondván,

aki a fát szereti, rossz ember nem lehet.

Majd folytatta azzal a gondolattal: az

emberben mindig ég a vágy, hogy to-

vább éljen az utódokban, olyat alkosson,

ami fennmarad. Ez is megadatik annak,

aki a fát használja, a fából készült  szer-

szám, szobor az időtlenség hordozója…

Kiemelte: változó világunkban az isko-

la  tölgyhöz hasonló állhatatossággal áll,

legyenek büszkék, hogy fejleszthetik ké-

pességeiket a 125 év alatt felgyülemlett

tudással és  hittel – zárta gondolatait. 

Hidas Mátyás, a Magyar Bútor és Fa-

ipari Szövetség elnöke többek között

arra utalt, hogy a hatvanas, hetvenes

években komoly aggodalomként élte

meg a szakmai oktatás, hogy a bútorok

sorozatgyártása térnyerésével a kéz-

műves szakma eltűnhet. Az iskola kiál-

lítása is példázza: ettől nem kellett tar-

tani, mert ez, ami itt sorakozik: örök ér-

ték. Tolmácsolta a szövetség elnöksége

fiataloknak szánt üzenetét:  szeressék,

műveljék  a szakmát!

Egykori tanítványuk, Rotter Ervin

vállalkozó egy 7,5 millió éves fa kon-

zervált darabját ajándékozta az iskolá-

nak, amely vitrinbe zárva emlékeztet az

idő múlására és a fa állandóságára.  Az

iskola igazgatója, Koronka Lajos többek

között arról szólt: a 125 év olyan kincs a

felhalmozott tudás esszenciája. Utalt

arra is, a vizsgamunka-kiállítás, a bú-

toripari szakkiállítás az iskola jelenét

mutatja be, s ennek régmúltban nyugvó

hagyományai is vannak. Megemlítette,

hogy az iskola 1896-ban – más iskolák-

kal együtt – kiállított  már a millenniu-

mi kiállításon, és Ferenc József külön

kiemelte tetszetős alkotásaikat. 1900-

ban a párizsi Világkiállításon és az

1906-os  a milánói nemzetközi szakki-

állításon is bemutatóval vett részt  is-

kola. Mindezek azt jelzik: gazdasági és

pedagógiai értékeket egyaránt felvo-

nultattak az elődök. Az alkotás öröme

visszatükröződik, s ha körülöttünk  rend

van, belül, a lelkünkben is  rend van.

Az iskolában folyó pedagógiai munka

kapcsán azt kívánta a mai diákoknak,

hogy ötven év múlva, ha visszaemlé-

keznek tanáraikra, két szó jusson

eszükbe: tiszta  és emberséges. Közel

ennyi ideje végzett az iskolában Vízer

József „öregdiák”, a szakma elismert

képviselője, aki rövid ideje már Skóciá-

ban él. Az évforduló jegyében tett – 100

éve született édesapjára is ily módon

emlékezve – felajánlást: 200 font érté-

kű pénzjutalmat ajánlott fel az iskola

egy kiemelkedő munkát végző diákjá-

nak, avagy a Kazinczy-verseny min-

denkori győztesének. Hiszen az iskolá-

ban nemcsak a fa megmunkálásában

jártas diákok tanulnak, tanultak, hanem

szívesen szavalnak, zenélnek, bűvész-

kednek – mint ahogyan a műsor során

erről meg is győződhettünk. – B. K.

A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 125 éves fennállásáról emlékezett meg a Középipari Tanoda utód-

jaként egy hetes ünnepségsorozatával. Október első péntekén a jubileumi ünnepséget, egy hétre rá az

öregdiák találkozót tartották meg az iskola Deák utcai épületében. A faipari képzés 1947-ben költözött

ugyanis Újpestre, ahol egyesült a községi szakiskolával, tovább öregbítve az újpesti faiparosok jó hírne-

vét. A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola, ezáltal a legidősebb  technikum is egyben.   

A
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JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ

Jótékonysági ruhaakciót tart no-

vember 3-án és november 4-én, a

Budapest-Káposztásmegyeri Re-

formátus Egyházközség a Közös-

ségi Házban (Lóverseny tér 6.). 

A jubileum
jegyében
A jubileum
jegyében

Búcsúzunk Bodrogvölgyiné Kovalcsik

Ilona munkatársnőnktől, aki életé-

nek 57. évében bekövetkezett halá-

lát megelőzően 22 éven keresztül az

Újpesti Önkormányzat Gazdasági In-

tézményénél dolgozott. Azok közé az

emberek közé tartozott, akit min-

denki szeretett, mert szorgalmas,

szolgálatkész, udvarias és kedves

ember volt, mint munkatárs és ma-

gánember egyaránt. Éppen ezért

kedves személye mindenki számára

felejthetetlen, akivel kapcsolatban

volt. Emlékét az Újpest Önkormány-

zat Gazdasági Intézménye vala-

mennyi dolgozója és vezetői szere-

tettel megőrzik ugyan úgy, mint csa-

ládja. Temetése 2008. október 20-án

14:15-kor lesz a Palotai Temetőben.

KAPOTT LAPOT? Felhívjuk Tisztelt Ol-

vasóink figyelmét, hogy amennyi-

ben több alkalommal sem jut el

postaládájukba az Újpesti Napló,

kérjük hívják a szerkesztőségünket

a 785-0366-os számon, hogy a

problémát orvosolni tudjuk, hiszen

Önökért dolgozunk. Köszönettel: az

Újpesti Napló szerkesztősége
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Balázs Erzsébet; Hladony
Sándor Gyula; Rádi Attila
ö n k o r m á n y z a t i
képviselők november 3-

án hétfőn 17-18-óráig tartanak
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel: 369-09-05
Bartók Béla november 4-én kedden
18-19 óráig; Koronka Lajos november
6-án csütörtökön 17-18 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: (1042 Budapest,
Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05
Nagy István november 4-én kedden
16-17 óráig  tart fogadóórát.
Helyszín:1042 Budapest, István út 11.

www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidelitas sze-
retettel vár minden ked-
ves érdeklődőt 2008.

október 24-én pénteken 18 órai kez-
dettel „Hóhér vigyázz” című film ve-
títésére. Helyszín: Fidesz Iroda (1042
Budapest, Árpád út 56.) 

AKCIÓS VIRÁGVÁSÁR
A Magyar Demokrata Fórum
Újpesti Szervezete  Budapest
IV., Árpád út 88. szám alatti

irodájában (bejárat a József Attila ut-
ca felől) cserepes szobanövények
akciós vásárát rendezi október 21-
én, kedden 9-17 óra között. Szere-
tettel várjuk az érdeklődőket. Az MDF
Újpesti Szervezete nevében: Pettkó
András országgyűlési képviselő

Az MDF Újpesti Szervezete és az FKGP
Budapesti Szervezete együtt emléke-
zik október 18-án, szombaton 15
órakor az MDF székházában  az 1956-
os forradalomra és szabadságharcra.
Szivák István budapesti FKGP-elnök
és Pettkó András országgyűlési kép-
viselő (MDF) szavai után Dragon Pál,
az MDF Pest megyei elnöke tart rövid
előadást, majd versek hangzanak el.
Mindenkit szeretettel várunk (Árpád
út 88., bejárat a mellékutcából).

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

Budapest, Szent László tér 7. Tel.: 06-
30-270-21-40. www.ujpest.jobbik.hu
– Jobbik Magyarországért Mozgalom

Újpesti Szervezete

A Jobbik Újpesti szervezete szeretettel
meghívja Önt és kedves családját, az
„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll” cí-
mű rendezvényére. Vendégeink: VONA
GÁBOR, a Jobbik elnöke, MURÁNYI 
LEVENTE ‘56-os forradalmár és elítélt,
a Jobbik alelnöke. Időpont: október
22., 18 óra. Helyszín: Újpesti Polgár
Centrum, 1043 Bp., Árpád út  66.

SZALMA BOTOND
önkormányzati képviselő
fogadóórája: Minden hó-
nap első hétfőjén 18-19

óráig. Helyszín: KDNP helyiség,
Templom u. 4.

Pártok, CivilPártok, Civil
2008.  október  18.A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G

KULTURÁLIS PROGRAMOK

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ

Október 17., 10 óra: VALAHOL EURÓPÁ-

BAN – musical a Szivárvány Színiiskola

előadása. Belépő: 750 Ft. Jegyek vált-

hatók az információs pultnál.

Gondolkodó - logikai játékok baráti köre

Október 22. 17 óra: Logikai feladatok,

matematikai rejtvények  összerakós, ki-

rakós játékok megismerésére hívjuk el-

sősorban az érdeklődő kisiskolásokat.

Belépő: 250 Ft/fő/alkalom

Diótörő

Októberben ismét elindul négy fordulós

levelezős játékunk a rejtvényeket kedve-

lő felsősök részére. 1. forduló: A számok

világa. A feladatlapok október 22-étől

letölthetőek a www.ugyih.hu honlapról,

ill. az információs pultnál beszerezhetők.

Vasárnapi Színház

November 9. 10 óra: Vízipók Csodapók -

a Szabad Ötletek Színháza előadása. E

színpadi mese-musical változatban a

természet szeretete, az izgalmas kalan-

dok és az igaz barátság mindent elsöprő

ereje dominál.  Jegy ára: 1000 Ft. Je-

gyek az információs pultnál válthatók.

Jutalomjáték 

November 12. 14-15 óra, vagy 13. 14 -

15 óra. Kisiskolás napközis csoportok

jelentkezését várjuk november 3-ig a

399-7067-es telefonszámon. Belépő:

250 Ft/ fő

Mozgásos programok

A Jazzbalett-, stepp- és színpadi tánc-

képző pótfelvételt hirdet 6-8 éves gyer-

mekeknek. Jelentkezés személyesen

kedden és csütörtökön 15:30 órától. 

Szeretettel vár mindenkit Balázsné

Mednyánszky Henriette (Heni néni)

SZOT-díjas balettmester, Renge Györgyi

balettmester és Németh Luca oktató.

Jóga

Foglalkozások: minden kedden 14-20

óráig, kétóránként

Részvételi díj: 900 Ft/alkalom, bérlet 5

alkalomra: 4000 Ft. A foglalkozásokat

vezeti: Vanillya

Manó torna

Mozgás sok-sok játékkal. 2,5 éves kor-

tól várjuk a gyermekeket. Foglalkozá-

sok: minden szerdán 16.30 órától.

Részvételi díj: 450 Ft/alkalom.A foglal-

kozást vezeti: Melicher Cecília

Torna óvodásoknak

Játékos mozgásfejlesztés már közös-

ségbe járó óvodáskorú gyermekeknek,

gerinc- és lúdtalptornával kiegészítve.

Foglalkozások: minden szerdán 17:15

órától. Részvételi díj: 450 Ft/alkalom. A

foglalkozást vezeti: Melicher Cecília

Gerinctorna

Amitől erősebbnek és energikusabbnak

érzi magát! A foglalkozásokon a gerinc

tartásában szerepet játszó izomzat fej-

lesztésére, erősítésére van lehetőség.

Foglalkozások: minden hétfőn 16 órá-

tól.Részvételi díj: 800 Ft/alkalom. A

foglalkozást vezeti: Szakács Melinda 

Felhívás – Mesevetélkedőre

A „Reneszánsz év 2008” és a „Magyar

Kultúra Hete 2009” rendezvénysorozat

részeként hirdetjük meg a „Mátyás ki-

rállyal, hét határon át!” vetélkedőnket.

Korcsoport: 4.osztály, 4 fős csapatok.

Részletes tájékoztató olvasható a

www.ugyih.hu honlapon. Jelentkezési

határidő: október 22. A nevezési lap le-

tölthető a www.ugyih.hu/mkh inter-

netes honlapról, ill. elhelyezzük intéz-

ményünk portáján is.

Márton-napi liba túra

Egy igazi tanyasi buliba várunk minden

kedves érdeklődőt! Indulás november

8-án reggel 6 órakor Újpest Városháza

elől. Ide érkezünk vissza kb. 22 órakor. 

Utazás különjáratú autóbusszal történik.

Program: reggeli a tanyán, majd fürdés

a Kiskunmajsai termál- és élményfür-

dőben. Kora délután estebéd a frissen

főzött libalevesből, pirosra sütött és ro-

pogós libasültből. A program költsége

8500 Ft, mely magában foglalja az uta-

zás, vacsora költségeit. Nem tartalmaz-

za a fürdőbelépőt. Előzetes jelentkezés

szükséges a  369-1283 telefonszámon,

vagy az UGYIH titkárságán személyesen. 

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN

RENDEZVÉNYEK

Szederinda – aprók táncháza

Október 18. szombat, 17-18 óra 30 per-

cig: Várjuk szeretettel hangulatos tánc-

házunkba az óvodás, kisiskolás korú gye-

rekeket és szüleiket! Moldvai népdalo-

kat, táncokat tanulunk játékos formában,

a Somos együttessel. Ezúttal a kukorica-

fosztás hagyományát is felidézzük! A

táncházat Prekler Kata vezeti. Belépődíj:

500 Ft/fő. 2 éves kor alatt a belépés díj-

talan. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

BABAVILÁG  Bababörze

November 8. szombat, 9-13 óráig: Lehe-

tőséget biztosítunk bébi ruhák, gyermek-

játékok, babakocsi és egyéb eszközök áru-

sítására. Az aulában termékbemutatóval,

pelenkavásárral és más meglepetéssel vá-

runk mindenkit. Asztalfoglalás: csak sze-

mélyesen október 29-én 8 órától. Díja:

1000 Ft/asztal. Minden érdeklődőt szere-

tettel várunk, akár árusítani, akár vásárolni

szeretne. Helyszín: KFÁMK Közösségi Háza

KIÁLLÍTÁS 

Ruff István fotókiállítása látható a

KFÁMK Galériájában 2008. október 10 -

november 11 között. Helyszín: KFÁMK

Emeleti Galéria.

TANFOLYAM

Kisiskolás angol: Kezdő: 1-2. osztályos

gyermekek részére. Haladó: nyelvi előkép-

zettséggel rendelkező gyermek számára.

Díja: 4000 Ft/hó. Beiratkozás szeptember-

től folyamatosan személyesen vagy tele-

fonon a 380-6163-as számon. Kezdés

szeptember végén. Helyszín: KFÁMK Fő-

épület, érdeklődni lehet a közművelődési

csoportnál a 380-6163-as telefonon.

ELÉRHETŐSÉGEK

Karinthy Frigyes ÁMK Főépület (1048 

Budapest, Hajló u. 2-8. Tel: 380-6188,

Közművelődés: 380-6163) Honlap:

www.karinthyamk.sulinet.hu. E-mail: 

kozmuvelodes@karinthyamk.sulinet.hu

Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Ház (1048

Budapest, Lóverseny tér 6. Tel.: 380-6760)

E-mail: haz.kozossegi@gmail.com

SZÜLŐKLUB A NAPRAFORGÓBAN

2008. október 30-án csütörtökön este 18

órakor vendégünk Molnár V. József nép-

lélekrajz kutató. Témánk: A Nap arca.

Gyermekrajzok üzenete I. rész. Érdeklő-

dő pedagógusokat is szeretettel várunk!

Cím: Napraforgó Képességfejlesztő Köz-

pont (1046 Budapest, Megyeri utca 226

fszt.) www.napraforgoalapitvany.hu

ÚJ HELYEN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Ma-

gyarországi Regionális Egyesülete

(VGYKE) lapunk segítségével is tájé-

koztatja az érintetteket, hogy buda-

pesti ügyfélszolgálata és Louis Braille

Támogató Szolgálata új helyre költö-

zött, címük: 1146 Bp, Hermina út 57.

(Az egyesület székhelye továbbra is a

1146 Bp., Hermina út 47. szám alatt

található) Az ügyfélszolgálat új tele-

fonszáma: 384-5541. (Postacím:

1380 Bp., Pf. 1075.) www.vgyke.com
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SIPOSHEGYI PÉTER:  KIKÖTŐ

Azok a régi balatoni nyarak

zenés vígjáték 2 részben

Szereplők: Nagy Enikő, Novák Henriett,

Tallós Rita, Vincze Lilla, Farkas Tamás,

Harsányi Gábor, Siposhegyi Zoltán,

Szabó-Sipos Barnabás, Veres Attila

Zene, hangszerelés: Hajdú Sándor, Ren-

dező: Harsányi Gábor (kétszeres Jászai-

díjas) Producer: Linka Ágnes.

Sok balatoni legenda közül a legna-

gyobb a 70-es, 80-as évek balatoni élet

iránti nosztalgiája. A darab szerzője

ifjúkorát a tó partján töltötte, saját

emlékeiből írta ezt a kicsit vidám, kicsit

szomorú történetet. Megelevenednek az

egykori kelet-német turistalányok, a

korabeli disco-k, egy világ elől elzárt

nemzedék magyar tenger romantikája.  

Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron

válthatók.

2008. OKTÓBER 30., 18 ÓRA

OPERA PORTRÉK

Fellépő művészek: Csonka Zsuzsanna

– szoprán, Busa Tamás – bariton.

Zongorán közreműködik és a műsort

vezeti: Köteles Géza

Műsor: Verdi: Rigoletto – Gilda áriá-

ja, Verdi: Othello – Credo, Rossini: 

A sevillai borbély – Rosina áriája,

Puccini: Bohémélet – Mimi áriája,

Verdi: Traviata – Germont áriája, 

Verdi: Traviata – Violetta áriája, Ver-

di: Traviata – Violetta és Germont

kettőse. A belépés ingyenes!

2008. OKTÓBER 19-ÉN, DU. 15-17-IG

GYERMEKTÁNCHÁZ ÚJPESTEN

Kedves Szülők és Gyermekek! Az Ady

Endre Művelődési Központ a Bem

Néptáncegyüttes vezetésével élőzenés

táncházat szervez, amelyre szeretettel

hívunk minden játszani, táncolni, éne-

kelni szerető kicsit és nagyot! Hónap-

ról-hónapra követve ünnepeinket- és

jeles napjainkat megismerkedünk az

ezekhez kapcsolódó szokásokkal, játé-

kokkal, énekekkel, gazdag magyar nép-

tánckincsünkkel, és különféle népi

hangszereinkkel. Októberi eseményünk

a NAGY ŐSZI VIGADALOM, SZÜRET.

A kézműves foglalkozáson termésbábokat

készítünk, a tánchoz a duda adja a talpalá-

valót. Szeretettel várnak: A Bem

Néptáncegyüttes táncosai. Belépő: 400 Ft

VERSPÓDIUM

2008. NOVEMBER 6-ÁN, 19 ÓRAKOR:

„Lélektől lélekig”

Kemecsi Ferenc előadóestje. Vallomások

az időről, a szerelemről és a hitről.

Az előadás mély érzelmekkel, sőt

,szenvedéllyel szól Ady, Babits,

Radnóti, Tóth Árpád és mások versein

keresztül a „lélekhez” és nem csak az

értelemhez. A szavak nyomán

megzendül bennünk valami, hiszen

„mindenik embernek a lelkében dal van

és saját lelkét hallja minden dalban…”

Helyszín: Újpesti Polgár Centrum (Bp.,

IV., Árpád út 66.) Belépő: 500 Ft

2008. NOVEMBER 29,

ESTE 8-TÓL HAJNALI 4-IG

KATALIN BÁL

Játszik a Nincspardon tánczenekar

Fergeteges báli hangulat! büfé! éjféli

tombola! Belépő: 2000 Ft. Ezt nem

érdemes kihagyni! 

KÖRTAGOK FIGYELMÉBE!

Az Ady Endre Művelődési Központban

november első keddjén, 15 órakor

tartják szokásos összejövetelüket az

Újpesti Magyardal és Zenebarát Kör

tagjai. Vendégeket is szeretetettel

várunk! László Mária, körvezető

www.ujpest .hu

Ú J P E S T I  N A P L Ó  –  II.  É V F O L Y A M ,  1 9 .  S Z Á M

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt
és kedves családját október

29-én (szerdán) 17 órakor kezdődő
teadélutánra – egy rendhagyó foga-
dóórára –, melynek helyszíne: Polgár
Centrum (IV. Árpád út 66.)
Jöjjön el egy kötetlen, baráti beszél-
getésre! Kiss Péter, országgyűlési
képviselő.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezet (1046 Budapest, Nádor u.
1.) szervezésében. Ingyenes jogi
tanácsadást tart Dr. Csiki-Szász
Elemér ügyvéd – előzetes bejelent-
kezés alapján – kéthetente hétfőn. 

INGYENES PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS 
ÉS TANÁCSADÁS 
A pénzügyi tanácsadás banki, biz-
tosítási, nyugdíj- és egészségbiz-
tosítási, befektetési, és hitelezési
szolgáltatásokra terjed ki. Információ
és jelentkezés a 369-4205 telefon-
számon hétköznap 12–18-ig.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:
ALPOLGÁRMESTEREK FOGADÓÓRÁI
• Belán Beatrix minden hónap utol-
só szerdáján 15.00-17.00 IV.ker.
Polgármesteri Hivatal (István út
14.)
• Dr. Trippon Norbert minden hónap
utolsó szerdáján 14.00-15.00
IV.ker. Polgármesteri Hivatal II/68
sz.(István út 14.) Előzetes beje-
lentkezés a hivatal ügyfélszolgála-
tán a 231-3169, 231-3130 telefon-
számon.

IV. kerület Újpest 
Önkormányzat (1042
Budapest István út 14. )

Boruzs András egyéni képviselő, 15.
választókerület (Megyer-
Székesdűlő) – SZDSZ frakcióvezető. 
Tel.: 232-1501, Fax: 380-6341
e-mail: boruzsa@ujpest .hu
Fogadóóra: Megyeri Úti Általános
Iskola, minden hónap első hétfőjén
16.30-17.30

IV. kerület Újpest Önkormányzat
(1042 Budapest István út 14.) Kovács
Sándor listás SZDSZ képviselő
Fogadóóra: Megyeri Úti Általános
Iskola, minden hónap első hétfőjén
16.30–17.30

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
ÚJPESTI SZERVEZET (1042 Budapest
Árpád út 56.) Tel.: 788-0802
(munkaidőben)
E-mail: info@szdszujpest.hu

www.szdszujpest.hu

Kedden és csütörtökön 16-19 óráig
személyesen is várunk minden
érdeklődőt.

Pártok, CivilPártok, Civil

• KASSAI-FARKAS ANDRÁS

képzőművész kiállítása 2008

október 17-től november 2-ig. 

A kiállító termek naponta 11-18

óráig, szombaton 9-18 óráig 

tartanak nyitva. Hétfő: szünnap

Szakmai tárlatvezetés:

Kedden: 15-18 óráig

Csütörtökön: 11-14 óráig

Szombaton: 9-12 óráig

Csoportos látogatás esetén beje-

lentkezés Gelléri Istvánnál, 

a 379-3114-es telefonon.

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

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

2008. OKTÓBER 19. 11 ÓRA

A MAGYAR NÉPZENE ÉS KOMOLYZENE

KÜLÖNLEGES KAPCSOLATA 

Kamarazenei sorozat

Közreműködnek: Kádár István –

hegedű, Werner Ágnes – ének, 

Konferál: Eckhardt Gábor

A program: gregorián énekek,

Ottorino Respighi: gregorián

hegedűverseny. A belépés ingyenes!
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A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G 2008.  október  18.

z előterjesztő, dr. Trippon Nor-

bert alpolgármester (MSZP) el-

mondta, hogy az újpestiek

nagy része hallott már a Főtér

programról, és támogatja is azt. Az elő-

terjesztésben szerepelt, hogy az önkor-

mányzat a törzstőkén felül közel 350

millió Ft összeget biztosítana a Város-

fejlesztési Társaságnak, mely a Társa-

ság elindulását és működését finanszí-

rozná.

Wintermantel Zsolt (Fidesz), illetve

Szalma Botond (KDNP) képviselők úgy

vélték, hogy a társaság vezetői posztját

meg kellene versenyeztetni. Erre dr.

Trippon Norbert elmondta, nincs idő a

pályáztatásra, de megfelelő, tapasztalt

szakembert találtak a Társaság vezeté-

sére. Wintermantel Zsolt módosító ja-

vaslatcsomagot nyújtott át a képvise-

lőknek, mely leszűkítette a városfej-

lesztő társaság feladatkörét csupán a

Főtér program megvalósítására, illetve

meghatározta, hogy a törzstőke feletti

350 MFt-nyi vagyont csak akkor utalják

át, ha a Kft. a projekt megvalósításához

elnyeri a kivitelezéshez szükséges

pénzösszeget. Szalma Botond képviselő

(KDNP) is úgy vélte, hogy csak a telje-

sítés után kapjon a társaság anyagi tá-

mogatást. 

A frakciószünet után, melyben a mó-

dosító javaslatot tárgyalták, dr. Derce

Tamás polgármester elmondta, hogy az

alapító okirat és az együttműködési

megállapodás néhány pontját át kell

még beszélni. Támogatja a társaság

alapfeladatait, de csak akkor, ha való-

ban azt a feladatot végzi majd, melyre

felkérte a testület.

Pajor Tibor (Jobbik Magyarországért)

úgy vélte, hogy a projektbe és a társa-

ságba politikai döntéssel kerülnek be a

tagok; dr. Kató Balázs (Újpestért Egye-

sület) pedig támogatásáról biztosította

az előterjesztőt. Szabó Gábor (MSZP)

képviselő Wintermantel Zsolt módosí-

tását úgy látta, hogy az bizonyos pon-

tokban a Főtér program megvalósítását

akadályozná.

Nagy István alpolgármester (Fidesz)

szerint a pályázat első ütemét először

alaposan meg kellene ismerni és csak

utána elindítani a második ütem fel-

adatait, valamint szakmai találkozót,

alaposabb tájékoztatást javasolt; erre

Juhász László (MSZP) elmondta, hogy a

Főtér programmal kapcsolatban több

tájékoztató jellegű frakció-megbeszé-

lést tartottak.

Végül dr. Trippon Norbert is szót kért.

Elmondta, hogy gyors lépésekre van

szükség, hiszen a pályázat második for-

dulójának elbírálása érkezési sorrend-

ben történik, ezért kell hamar elvégezni

a feladatokat. 

A vita végén szavazásra került sor.

Először Wintermantel Zsolt módosító

javaslatáról szavaztak a képviselők. 10

igen, 19 nem, 1 tartózkodás mellett a

javaslatot elutasították. Az alaprende-

letet 20 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mel-

lett fogadták el. Az alapító okiratot 24

igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett elfo-

gadták. Wintermantel Zsolt javaslatát

az együttműködési megállapodásról 10

igen, 18 nem, 1 tartózkodással elutasí-

tották, az alapjavaslat megállapodását

20 igen, 10 nem mellett elfogadták. A

társaság vagyonáról szóló határozati ja-

vaslatot 20 igen, 3 nem, 1 tartózkodás

mellett, az ügyvezető, Tilli Lajos sze-

mélyéről és illetményéről szóló javas-

latot 19 igen, 7 nem, 1 tartózkodás mel-

lett fogadták el. Együttesen szavazott a

testület a társaság felügyelő-bizottsá-

gába delegált tagokról is, 26 igen, 2

nem mellett elfogadták a jelölésüket. A

napirend tárgyalása végén 20 igen, 3

nem, 3 tartózkodás mellett megszavaz-

ták a Társaság könyvvizsgáló cégének

jelölését is. 

EGYHANGÚ DÖNTÉSEK ISKOLAI

ÉS SZOCIÁLIS KÉRDÉSEKBEN

Belán Beatrix alpolgármester előter-

jesztést nyújtott be 17 önkormányzati

fenntartású óvoda és 4 iskola létszám-

túllépése tárgyában, melynek egyik oka

az, hogy néhány intézmény több gyer-

meket vett fel, illetve a tanulók között

akadnak sajátos nevelési igényűek,

akik a csoportszervezés szempontjából

2 vagy 3 főnek számítanak. Néhány

esetben az Oktatási Hivatal engedélyezi

a létszámtúllépést, melyhez a testület

hozzájárulása szükséges. A határozati

javaslattal a képviselők egyhangúlag

egyetértettek.

Ugyancsak Belán Beatrix alpolgármes-

ter előterjesztésében tárgyalták a Napra-

forgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért

pénzbeli támogatását, melyet a Társadal-

mi Kapcsolatok Bizottsága is javasolt. Az

alapítványt a Civil alapból 150 000 Ft-tal

támogatják. 29 igen, és 2 tartózkodás

mellett megszavazták a javaslatot.

Ezt követően Nagy István alpolgár-

mester javaslatait tárgyalta a testület.

Elsőként a XV. kerületi önkormányzattal

kötendő megállapodásról esett szó. A

XV. kerületi Molnár Viktor utcai, fogya-

tékos gyermekek ellátását szolgáló in-

tézményben hat újpesti lakóhelyű

gyermek ellátása folyik. A férőhelyekre

állami normatív támogatást vesznek

igénybe, a fenntartási költségek külön-

bözetét fizeti az önkormányzat. Ennek

fedezetében segít Újpest Önkormány-

zata. A további ellátás érdekében a két

önkormányzat együttműködési megál-

lapodást kötne 2010 év végéig. 

Hasonló ügyet tárgyaltak ezt követő-

en: a XI. kerületi Ménesi úton található

Habilitációs Fejlesztő Központban három

újpesti lakóhelyű fogyatékos gyermeket

látnak el. A XI. kerületi önkormányzat

megemelte a szolgáltatási díj napi ösz-

szegét, ezért szükséges az ellátási szer-

ződések módosítása, melyet a Népjóléti

és Lakásügyi Bizottság megtárgyalt, és

jóváhagyott. Mindkét javaslatot egy-

hangúlag elfogadták a képviselők. 

Ezután két újpesti háziorvos kérelmét

tárgyalta a testület. Dr. Konarik Júlia és dr.

Tippai Emese nyugdíjba vonulásuk miatt

mondják fel az önkormányzattal kötött

szerződést. Dr. Konarik Júlia praxisát dr.

Németh Valéria, dr. Tippai Emese praxisát

dr. Fries Ilona veszi át. A két határozati ja-

vaslatról együtt szavazott a testület, 30

igen, 1 nem arányban elfogadták. 

EGYEBEK: KÖZLEKEDÉS,

MÉDIA KHT., ESTERHÁZY PARK

Pajor Tibor képviselő javasolta a testü-

letnek, hogy az önkormányzat kezdemé-

nyezze a BKV Zrt-nél, hogy a Závodszky

Zoltán villamosmegálló nevét változtas-

sák vissza az eredeti Szülőotthon megál-

lóra. 19 igen, 9 nem, 1 tartózkodó szava-

zattal elfogadták a képviselők. Negatív

véleményének adott továbbá hangot az-

zal kapcsolatban, hogy az Újpesti Napló-

ban megjelenhetett a Demokratikus

Charta felhívása. (Fizetett hirdetésként

közöltük – a szerk.)

Némi politikai vitát követően Szalma

Botond (KDNP), a Pénzügyi és Költség-

vetési Bizottság elnöke az Újpesti Média

Kht. felügyelő-bizottságával kapcso-

latban emelt panaszt (a Gazdasági Bi-

zottság ülésén a Kht. közhasznúsági je-

lentését és az üzleti tervét jelentős

többségi szavazattal elfogadták – a

szerk.). A képviselő úgy vélte, hogy az

ülések jegyzőkönyvét pontatlanul ké-

szítik el, és javasolta, hogy a bizottság

elnökét, dr. Kovács Pált a testület hívja

vissza. Dr. Derce Tamás ígéretet tett ar-

ra, hogy az esetet kivizsgálják. 

A májusi testületi ülésen

Wintermantel Zsolt, a Fidesz frakcióve-

zetője előterjesztésében kérte a testü-

letet, hogy a Nádor utca és Vécsey utca

sarkán lévő teret Gróf Esterházy János

parknak nevezzék el. A képviselő ér-

deklődésére dr. Trippon Norbert alpol-

gármester válaszolt, miszerint az ügy

már folyamatban van. 

A maratoni ülés végén a szociális se-

gélyek tárgyában benyújtott fellebbe-

zéseket tárgyalta a testület, zárt ülés

keretében.  – PÁLFI KATA

Testületi hírekTestületi hírek

A szeptember 30-i testületi ülés egyik legnagyobb vitája a Főtér pro-

jekthez kapcsolódott. A projekt megvalósításához pályázaton vesz

részt Újpest Önkormányzata. EU-s előírás, hogy az önkormányzat

rendeleti úton városfejlesztő társaságot hozzon létre a fejlesztések

megvalósításához. A Főtér Kft. nevű gazdasági társaság valósítaná

meg a forrás- és tervezési koordinációt, kapcsolatot biztosítana a

közszféra és a magánszféra együttműködésére, valamint ellátná a

pénzügyi, szakmai koordinációt.

A

Érvek és ellenérvek a Főtér Kft. megalapítása körül

Középpontban a gazdasági
és szociális döntések
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Rendőrségi hírek

BETÖRŐT FOGTAK

Október 5-én, hajnali három óra körül betöréshez hívtak rendőrt az újpesti Anonymus utcába. A helyszín-

re érkező járőrt egy távfelügyeleti biztonsági szolgálat munkatársa fogadta. A biztonsági őr elmondta,

hozzájuk egy óra előtt kevéssel érkezett a riasztás, nagyjából 3-4 percen belül ki is ért a címre ellenőriz-

ni a jelzést. Amikor odaért, csend és nyugalom honolt a környéken, ellenőrizte a kocsibejárót, benézett a

belső udvarra, de sem a háznál, sem az udvaron, vagy a környéken nem tapasztalt semmi gyanúsat. Ezt

követően a biztonsági cég embere elindult vissza az autójához, ám figyelmes lett egy, a közelben parko-

ló sötétkék személygépkocsira, amelynek éppen ottjártakor indították be a motorját és indultak el vele a

Pozsonyi utca irányába. A biztonsági őr után a helyiség tulajdonosát is meghallgatta a rendőr. A tulajdo-

nos elmondta, hogy hajnali kettő óra körül kapta a távfelügyeleti cégtől a hívást, miszerint bejelzett a ri-

asztó, kicsit később újra felhívták azzal, hogy az emeleti ablak nyitva van. Amikor a tulajdonos kiment a

helyszínre, látta, hogy az egyik emeleti helyiség ajtaját valaki előzőleg bentről kirúgta, valamint az egyik

oldalsó gipszkarton fal is megsérült, azon lábnyom látható. Az is kiderült, hogy az alsó szinten található

egyik ablakot is megpróbálták benyomni. 

Az adatgyűjtés után összeállt a kép: a betörők valószínűleg a kocsibeálló kapuján átmászva, a hátsó

falon a tetőre feljutva jutottak be végül a padlásszintre, majd ott a gipszkarton falat berúgva átjutottak

egy másik helyiségbe. Az ügyben a rendőrök a lehetséges tanúkat is keresték. Találtak is valakit, aki el-

mondta, hogy az adott éjszakán éjfél körül lakása ablakából látta, hogy egy gépkocsi többször elmegy

a ház előtt. Egy órával később kiment az illető az utcára és meglátta a sötétkék gépkocsit, amint az az

Anonymus utcai épület előtt parkol, egy ember ült is benne. Felfigyelt továbbá két emberre, akik ka-

pucnis pulóvert viseltek, róluk valamiféle személyleírást is adott. Eközben a gyors intézkedésnek kö-

szönhetően a Nádor utca és Mátyás tér kereszteződésénél egy másik járőrpár egy, a leírásnak megfele-

lő gépkocsit ellenőrzött. Kiderült, a tanú felismerte a gépkocsiban tartózkodó két embert is, azokat, akik

azelőtt kapucnis felsőben sétáltak az Anonymus utcában. Végül hajnali négy órára a gépkocsi vezetőjét

és két utasát előállították a rendőrök az újpesti rendőrkapitányságra.  

RÁGÓSDOBOZBAN VOLT A DROG

A Szilágyi úton haladt két férfi – H. Attila és Gy. László–, amikor a Szőnyi úthoz érve igazoltatta őket

egy rendőrjárőr. Miután az illetők eleget tettek a rendőrök felszólításának, a két járőr úgy döntött, ru-

házatátvizsgálást látnak szükségesnek. H. Attila sportfelsőjének egyik zsebéből rágógumi-tartó mű-

anyag tégelyek kerültek elő, amelyekben összesen 19 csomag alufóliába csomagolt cannabis-szár-

mazékot találtak a rend őrei. A két férfit a rendőrségre előállították, egymástól elkülönítve kérdezték

ki őket. H. Attila a rendőr kérdésére elmondta, hogy a drogot aznap kora délután a Járműtelep villa-

mosmegállónál vásárolta egy férfitól. A vallomás szerint az eset úgy történt, hogy a villamos felé

haladva elment egy férfi mellett, érezte, hogy az illető cigarettájának jellegzetes „füves” illata van.

Megkérdezte hát az illetőt, nem adna-e el neki marihuanát. Mint az a történetből sejthető, az üzlet

megköttetett, harmincezer forintért 18 adag cannabist vett - állítása szerint saját fogyasztásra. Az

eladó a kábítószert rágógumis dobozokba helyezve adta át számára, a vevő nem számolta meg, pon-

tosan hány adagot is vásárolt. Mivel a villamos hosszabb ideig nem érkezett meg a megállóba, gya-

logosan indult a Szilágyi úton tovább. 

H. Attila elmondása szerint véletlenül futott össze Gy. Lászlóval, barátja a drogvásárlásnál nem volt

jelen. Gy. Lászlónál a rendőrök nem találtak kábítószert, ő tagadta azt is, hogy tudna arról, barátjánál

drog van. A történetet azonban kicsit másképpen mesélte, szerinte telefonon megbeszélték előre,

hogy találkoznak, együtt mennek Újpalotára. László állítása szerint utoljára két hónapja, H. Attila sa-

ját elmondása szerint az elfogás reggelén fogyasztott kábítószert. A két férfi ellen büntetőeljárás in-

dult kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt. 

MozaikMozaik
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Mindenszentek (november 1-je) és halottak

napja (november 2.) idejére új nyitvatartási

renddel várja az emlékezőket valamennyi sírkert

és temető, így a  Megyeri temető is. A Megyeri

temetőben október 30-án és 31-én nem lesznek

temetések. Október 30. és november 2. között a

sírok gondozásán kívül a temető területén más

munkálatokat nem lehet végezni. Október 29-

től november 2-ig a temető irodák ügyeletét 7

óra 30 perctől 17 óráig lehet igénybe venni. A

Megyeri temető nyitva tartása: október 24-től

november 30-ig: 7 órától 18 óráig. Október 31-

től november 2-ig: 7 órától 20 óráig. November

3-tól ismét a megszokott nyitva tartási rend lép

érvénybe, mely szerint 7 óra 30 perctől 17 óráig

látogatható a temető. A kegyeletes ünnep idején

a temetőbe látogatók megértését kérik abban,

hogy gépkocsival csak rendkívül indokolt eset-

ben  engedélyezik a behajtást  a temető

területére, s azt is csak 7 és 12 óra között.  

Mindenszentek,
halottak napja

közeledik

BKIK FELNŐTTKÉPZÉS Az ÚJPESTI KAMARÁS BT. 2008-2009. év-

ben folyamatosan indítja az alábbi TANFOLYAMOKAT:

– Élelmiszer és vegyiáru eladó

– Kereskedő-boltvezető

– Vendéglátó üzletvezető (étkezdés)

– Vendéglátó eladó (pultos)

Amennyiben érdeklődését felkeltette valamelyik képzés, úgy

várjuk jelentkezését itt a BKIK irodájában Bp., Árpád út 56. sz.

alatt, telefon: 370-03-86 vagy Báncs Ferenc +36-20-951-33-

57 telefonszámon. Érdeklődni itt az irodában: szerda: 14-15

óráig csütörtök: 14-15 óráig, szombat: 15-15:30 óráig.

ÚJPEST SZEI. IDŐSEK GONDOZÓHÁZÁBA, KÖZALKALMAZOTTI JOGVI-

SZONYBA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI MUNKARENDBE, 2 FŐ FŐÁLLÁSÚ

SZAKÁPOLÓT KERES, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3 számú

melléklete szerint (felnőtt szakápoló) végzettséggel. A szakmai

önéletrajzot postai úton és elektronikusan lehet benyújtani (osz-

ifeny@szei.hu) posta cím:Újpest SZEI. 1325 Budapest, Pf. 116.

címre kérjük megküldeni. A borítékra kérjük írják rá „szakápoló”.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt

Radvánszky Edit nyújt, a 0620-323-0363-as telefonszámon.

NÉMET TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1043 Budapest,

Pozsonyi u. 3.) keres egy fő iskolatitkár-ügyintézőt 2009. jan.

1-től. Alkalmazási feltétel: legalább középfokú végzettség

(pénzügyi-számviteli végzettség előny) Bérezés: Kjt.szerint.

Jelentkezés: Orbán Ildikó igazgatónál Tel.: 369-2741

A FESTÉSZET ÜNNEPE

A Festészet Napja, és az intézmény új galériájának felavatása

alkalmából kiállítást rendeztek a Károlyi István 12 Évfolyamos

Gimnáziumban: Kerékgyártó János képzőművész leegyszerűsí-

tett forma- és színvilágú térbeli képei és ceruzarajzzal díszített

olajfestményei a történetek, és hangulatok ábrázolása mellett

mély tartalmakkal is bírnak. Több rétegben egymásra dolgo-

zott, festett falfelületek, valamint alumínium-, és rézlemez dí-

szítések jellemzik alkotásait. Ahogy Kéri Ádám festőművész, a

kiállító egykori tanára megnyitóbeszédében fogalmazott: Ke-

rékgyártó János több művészeti stílusban otthon érzi magát, és

ez a sokoldalúság képein is látszódik. Erről Önök is meggyő-

ződhetnek, ha ellátogatnak az Erzsébet utca 69. alatt található

Károlyi Gimnázium galériájába; a kiállítás október 22-ig te-

kinthető meg. 



– Hogy kerül egy újpesti fiatalember a

kínai filozófia hatása alá? 

– Már akkor is elsősorban a miértek

és a hogyanok foglalkoztattak, amikor

villamosmérnökként dolgoztam, mind a

szakmám, mind az egészség-betegség

viszonylatában – válaszolta Gervai Mik-

lós András. – Később aztán megkaptam

a válaszokat. ‘89 körül – egészségügyi

problémám miatt – jógázni, majd Tai

Csi-zni kezdtem és megváltoztattam az

életmódomat. Gondoltam, jó villamos-

mérnökből sok van, segítőből sosem

elég… Több egészségmegőrző irányza-

tot ismertem meg, aztán letisztult ben-

nem minden: megmaradtak a kínai gyó-

gyítási technikák és megmaradt a filo-

zófia. 

– Európában a nyugati kultúrán és ha-

gyományon nevelkedünk. Teret tud hódí-

tani a keleti is? 

– Az USA-ban, vagy Kanadában rég

meghonosodott. Torontóban például,

ahol kétszer is találkoztam az ottani

gyógyítókkal, egy jelentős főiskola is

működik, amely államilag elismert ha-

gyományos kínai orvosi diplomát ad.

Ezt az intézmény Prof. Dr. Wu Bin Jiang

kínai orvos vezeti, éppúgy, mint az álta-

la megalkotott fejmasszázs-képzést,

melynek nemrégiben a második szintjét

is elvégeztem.

– Hogy került Magyarországra a Dr.

Wu-féle fejmasszázs technika?

– Dr. Wu az európai országok közül

egyelőre csak nálunk oktatja, de ez nem

lep meg. Egyszer egy keleti tanító úgy

fogalmazott rólunk, magyarokról, hogy

a szívünk keleti, az agyunk nyugati, azaz

mindkét irányzatot be tudjuk fogadni…

Dr. Wu a kínai orvosi egyetem legmaga-

sabb fokát végezte el. Ezután Japánban,

majd Magyarországon és Ausztriában

dolgozott, végül Kanadában telepedett

le. Én a budapesti tanfolyamain talál-

koztam vele. Lenyűgözött a személyisé-

ge és a tudása; roppant megtisztelő volt,

hogy én fordíthattam le a fejmasszázsról

írt könyvét. Általa ismerkedem a kínai

gyógyítás és öngyógyítás tudományá-

val, a Tai Csi-val, s a Csi Kung-gal is. 

– Hogy találják meg önt a kliensek?

Kiknek ajánlja ezeket az irányzatokat?

– „Szájhagyomány” útján jönnek

hozzám a segítséget kérők. Aki a

káposztásmegyeri Csi kung – Tai Csi

tanfolyamon vesz részt, hall a fejmasz-

százsról is, és fordítva; a jó tapasztala-

tok, a sikerélmények is újabb jelentke-

zőket hoznak. Tapasztalatom szerint

mindenki rátalál ezekre a módszerekre,

akinek csak szüksége van rá. Jelentős

segítséget nyújt a jó egészségi állapot

megteremtésében és megtartásában.

Stresszes, feszült emberek kitűnő

nyugtató és regeneráló módszereiről

van szó; mindegyik technika arra való,

hogy visszavezesse használóját a kö-

zépponthoz, a harmonikus léthez. – P. K.
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Aki már találkozott Gervai Miklós Andrással, harmóniávalteli embert

ismert meg. Szokatlan módszerekkel segíti a hozzá betérő embere-

ket: többek közt a Bach-virágterápiával, a Csi Kung – Tai Csi (mozgás-

légzés-meditációs technika) oktatásával, vagy épp a lazító, egész-

ségmegőrző fejmasszázzsal.

Immáron hagyományt teremtettek a Sportágválasztó elnevezésű program

szervezői. Évente két alkalommal várják az érdeklődőket rendezvényükre, ahol

több tucat sportot próbálhatnak ki a gyakorlatban, neves sportolókkal, sport-

szakemberekkel beszélgethetnek, kérhetnek segítséget a választásban. Most

egy versenyt is hirdettek  a szervezők: fotókat kértek a rendezvényről. A

beérkezett pályaművekből most kiállítást is rendeztek a Magyar Sport Házában. 

A Nagy Sportágválasztó Fotókiállítás november 7-ig látogatható hétköz-

napokon 8.30 és 16.30 óra között az Istvánmezei út 1-3. szám alatt. 

– A Nagy Sportágválasztó rendezvénysorozat 2007 szeptemberében indult

útjára azzal a céllal, hogy az érdeklődők – edzők, élsportolók segítségével – minél

több sportágat a gyakorlatban kipróbálva dönthessék el melyik mozgásformát

válasszák maguknak. A 2008. szeptember 19-20-án megtartott III. Nagy

Sportágválasztóra kilátogatott 4500 érdeklődő, több mint 60 sportágat próbálha-

tott ki, aktív sportélményeket szerezve – tudtuk meg Ipacs Endre főszervezőtől. 

A következő sportágválasztó nap 2009 májusában lesz a tervek szerint. 

Sportágválasztó fotókon is

INDUL A LABDARÚGÓ TEREMBAJNOKSÁG

Október 31-én  déli 12 óráig lehet nevezni az Újpest

Sport Club Lakóterületi Sportegyesület által meghir-

detett Halassy Kupa Labdarúgó terembajnokság

2008/2009. évi fordulóira. A bajnokság november

közepén indul,a játéknapok péntekenként 17 és 23

óra között  lesznek a Halassy Olivér Sportközpontban

( IV. Pozsonyi út 4/C).

Nevezni a www.ujpestsc.hu honlapról letölthető,

vagy a sportközpontban átvehető nevezési lap kitöl-

tését követően a sportközpontban lehet, a csapatta-

gok fényképét is mellékelve. A nevezési díj 58 000 Ft.

A szervezők november 6-án, 16 óra 30 -kor technikai

értekezletet tartanak, amelyen a bajnokság lebonyo-

lításáról részletes tájékoztatást adnak.  A személyes

találkozásig  Tóth Attila  szervező a 231-3176-os

telefonszámon ad felvilágosítást a bajnoksággal

kapcsolatos kérdésekre. 

Egy kis kelet Újpesten 

CSELGÁNCS

Két arany- és két bronzérmet nyertek judosaink a felnőtt

Országos Bajnokságon. Gorjanácz Zsolt (66 kg) és Szabó

Franciska (63 kg) lettek aranyérmesek, Burján László

(66 kg) és Tamás Ibolya (78 kg) szintén dobogós

helyezést értek el, ők bronzérmet harcoltak ki maguknak. 

WTF TAEKWONDO Minden korosztály részére! Edzések helye: 1044 Budapest,

megyeri út 13. (Újpesti foci pálya mellett, a JUDO teremben) Edzések időpont-

ja: GYEREKEKNEK: Kedd, Szerda, Péntek 16-17-ig. Edzések díja: 4000/hó

(testvéreknél: 3000/fő/hó) FELNŐTTEKNEK: Kedd, Szerda, Péntek 19:30-

21:00-ig. Edzések díja: 4000/hó. Edző: Breznai Ágnes, 2.DAN (70/603-79-30) 

www.ute-olimpiaitaekwondo.hu

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

2008.  október  18.



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 9 .  S Z Á M

Újpest Önkormányzatának 

hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Kht.

Ügyvezető igazgató: Nemesházi Beatrix

Főszerkesztő: Harkai Péter

Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin

Szerkesztő: Tutor Kata, Pálfi Kata

Olvasószerkesztő: Török Mónika

Fotó: Horváth Dávid

Titkárságvezető-hirdetésszervező: 

Szerencsi Csilla

Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési

Központ, 1043 Budapest, 

Tavasz utca 4., I. em. 

Telefon: 785-0366, fax: 785-0466

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8

Nyomdai előállítás: Pauker nyomdaipari

Kft. Budapest, Baross u. 11-15.

Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 887-0737

Megjelenik minden páros hét péntekén

46 000 példányban

Szóljon hozzá!Szóljon hozzá!

Mostani számunktól új rovatot indítunk a fenti rovatcímmel. Az elképzeléseink szerint

megpróbáljuk olvasóinkhoz közel hozni a városvezetésben működő frakciók véleményét,

álláspontját egy-egy jelentős, Újpest életét meghatározó kérdésben. Így talán mindany-

nyian színesebb képet kaphatunk arról, miben értenek egyet, miben különböznek a poli-

tikai pártok: ki-ki maga alkothat így véleményt a nyilatkozatok és a megvalósuló ered-

mények összhangjáról, hiszen mindannyian egy emberért: Önért tevékenykednek.

Fontos esemény a régóta várt Megyeri híd és az M0-

ás hiányzó keleti szektorának átadása. Külön öröm

számomra, hogy a megvalósítás a Gazdasági és Köz-

lekedési Minisztérium liberális vezetéséhez volt köt-

hető. Régi adósság lett törlesztve ezzel, hiszen a

tranzitforgalom már elviselhetetlen mértékű volt a főváros egyes útsza-

kaszain. Komoly eredmény, hogy a híd nemcsak autóval járható, hanem

kerékpárral és közösségi közlekedéssel is. Ugyanakkor látnunk kell, hogy

az átadás után egészen új helyzet áll elő Újpest közlekedésében, ami

egyben új feladatokat is jelent. Nekünk, helyi képviselőknek az a köte-

lességünk, hogy mielőbb konkrét forgalomtechnikai változtatásokkal ve-

gyük elejét az Újpestre és Káposztásmegyerre zúduló forgalomnak. Ezért

a lakóövezetekben a lehető legnagyobb mértékben korlátozni fogjuk

mind az átmenő, mind a teherautó-forgalmat. A Megyeri híd átadásának

kétségkívül nagy szerepe van a fővárosi közlekedési viszonyok javításá-

ban. Már most elkerülhetetlennek látszik azonban egy új városi híd, az

Aquincumi megépítése, amely Újpestet Budával közvetlenül köti össze.

BORUZS ANDRÁS, FRAKCIÓVEZETŐ (SZDSZ)

Új szemlélet, 21. századi gondolkodás kell ahhoz,

hogy Budapest ismét élhető várossá váljon. Legfon-

tosabb feladat az egészségügy és a közlekedés meg-

újítása. Ezért a Fidesz Újpesten is támogat minden

kezdeményezést, ami a jövőbe mutat, és elvetünk

mindent, ami az utóbbi idők tehetetlen és káros politikájának folytatása.

Ellenezzük az egészségügyi intézmények privatizálását, viszont üdvözöl-

jük, hogy bár sok év késéssel, de végre megépült a Megyeri híd. Átadása

pillanatnyi mentőöv az összeomlás határán álló fővárosi közlekedésnek,

ám igazi előrelépést csak új utak építése és a 21. századi, minőségi tö-

megközlekedés kialakítása jelenthet. Új megoldások kellenek. A Főváros-

nak meg kell építenie a metrót Káposztásmegyerig, gyorsítani, sűríteni

kell a BKV járatokat, hogy ne növekedjen tovább az autóforgalom.

WINTERMANTEL ZSOLT, FRAKCIÓVEZETŐ (FIDESZ)

SZABÓ GÁBOR, FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES (MPSZP)

Újpest első közúti hídja számunkra különös jelentőséggel bír,

hiszen végre összeköttetést teremt a Duna túlsó partjával.

Gyors eljutást biztosít a magyarság egyik szakrális helyéhez, a

Pilisbe, Dobogókőre. Megjelenése, monumentális szerkezete a

magyar hídmérnökök szakértelmét dicséri. Városunk egy újabb

szimbólummal gazdagodott. Természetesen „áldásait” csak akkor fogjuk élvezni,

ha a hozzátartozó infrastruktúra is megépül. Előre látható volt, hogy komoly válto-

zások állnak be a közlekedés szerkezetében, növekedni fog a gépjárműforgalom,

amire a Jobbik már korábban felhívta a figyelmet. A ma már mindenki által szüksé-

gesnek tartott újpesti csomópontok megépítésén túl – a 4-es metró presztízsberu-

házásának erőltetése helyett – elengedhetetlenül fontos lenne az M0-ás körgyűrű

befejezése, mert csak ez tehermentesítené Újpest és a főváros közútjait.

Újpest fejlődésének, és még erőteljesebb integrációjának a város

vérkeringésébe szerintünk csak örülni lehet. Az újpesti emberek

az új hídon hamarabb juthatnak el a budai oldalra, vagy a Dunaka-

nyar irányába a másik oldalon, ami közkedvelt célpont, de meg-

kerülhetik a belvárost és az Árpád híd közelében tapasztalható ál-

datlan állapotokat. Egy dologért aggódunk, ez pedig az Újpestre nehezedő még na-

gyobb autóáradat, mert egészen biztosan sok ingázó, ezúttal azonban a budai vonzás-

körzetből is, az amúgy is már túlterhelt Váci utat választja majd a Szentendrei út helyett

a belváros irányába, és ez az itt élő embereknek időveszteséget fog okozni. Reménye-

ink szerint az említett két útszakasz rövid idő alatt ki fogja egyenlíteni egymást, és nem

lesznek reggelente ugyanolyan kaotikus állapotok, mint a Szentendrei úton. De az

újonnan átadott M0 szakasz azonban várhatóan kompenzál majd bennünket! 

PAJOR TIBOR, FRAKCIÓVEZETŐ (JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM)

Az Újpestért Egyesült üdvözli,

hogy mintegy két évtizedes ígér-

getés és hosszas előkészítés után

végre városunk látványában is

szép új hidat kapott. Ugyanakkor

aggódunk is, mert a kapcsolódó közlekedési fejlesz-

tések elmaradása miatt, ma még kiszámíthatatlan,

hogy a hídon Budáról átjövő forgalom milyen hatás-

sal lesz Újpest egyébként is túlzsúfolt közlekedésére.

Véleményünk szerint minél előbb meg kell építeni a

szükséges elkerülő utakat és új csomópontokat annak

érdekében, hogy városunk belső úthálózata teher-

mentesíthető legyen. Újpest és természetesen az

egész főváros tehermentesítését csak az oldhatná

meg, ha a körgyűrű a budai oldalon is körbezárná a

várost. Bízunk benne, és a magunk eszközeivel min-

dent megteszünk annak érdekében, hogy a Megyeri

híd ne csak önmagában álló létesítmény legyen, ha-

nem a szükséges kapcsolódó beruházások megvaló-

sítása révén szolgálhassa a közlekedési feltételek

javulását és emellett elsősorban városunk, környeze-

tünk terhelésének csökkentését is.

KATÓ BALÁZS, FRAKCIÓVEZETŐ (ÚJPESTÉRT EGYESÜLET)

Az MDF frakció mindenképpen

pozitív eseményként értékeli a

Megyeri híd szeptember végi

átadását, mivel a híd forgalom-

ba helyezése közvetlen kapcso-

latot teremt Észak-Pest és Észak-Buda illetve Buda-

kalász között, valamint javítja a főváros északi ré-

szének átjárhatóságát. Úgy véljük, hogy ezzel a fej-

lesztéssel egyrészt felértékelődik maga a környező

terület, másrészt főleg közlekedési szempontból to-

vább nyitja Újpestet, illetve több irányból való gyor-

sabb megközelíthetőségét teszi lehetővé. A híd

megléte nagyobb pezsgést, ugyanakkor nagyobb

forgalmat is eredményez. Erre mindenképpen fel

kell készülni ahhoz, hogy az újpestiek az új híd át-

adásának valóban az előnyeit élvezhessék. Újpest

belső forgalmának stabilitásához tehát elengedhe-

tetlennek tartjuk azt, hogy a várható forgalomnöve-

kedésnek kitett utak, útszakaszok felújítása is mie-

lőbb megtörténjék (pl. Görgey Artúr u.), valamint a

fővárost megkerülő M0 körgyűrű építése a lehető

legrövidebb  idő alatt befejeződhessen.

MOLLONÉ DR. BALOGH ÉVA, FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES (MDF)
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