
JÓTÉKONY SPORTNAP
Futball-tornát tartottak a fiatalon

elhunyt labdarúgók emlékére. 

– 22. OLDAL

Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  H I V A T A L O S  L A P J A

KÖZMEGHALLGATÁS...
...és testületi ülés egy napon. 

A témákról részletesen beszá-

molunk. 

– 10–11. OLDAL

INGYENES! M E G J E L E N I K  M I N D E N M Á S O DI K PÉ N T E K E N ! • III. évf., 1. szám
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ÚJPESTI NAPLÓ

VILÁGHÍRŰ KALAPOK
Szorgalmas és precíz kezek for-

málják a fejfedőket egy Perényi

Zsigmond utcai műhelyben. 

– 7. OLDAL

EGY TÁL ÉTEL
Meleg ételt osztottak a rászoru-

lóknak december 30-án a Város-

központban.     

– 3. OLDAL
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A felszabadulásra
emlékeztek
A felszabadulásra
emlékeztek

64 éve ért véget a II. világháború Újpesten – 2. o.



2

Szövetséget megalapító polgár-

mesterek: házigazdaként Dr.

Derce Tamás, Újpest polgár-

mestere, valamint Bethlen

Farkas, Verőce, Franka Tibor, Kerepes,

Dr. Kovács Tibor, Áporka, az ötletgazda

Dr. Répás József, Kiskunlacháza,

Szepessy Zsolt, Monok, Hajdú János

Hernádkak független polgármesterei

egyetértenek ugyanis abban, hogy a

mindenkori pártpolitikától függetlenül,

a közös társadalompolitikai célokat

szem előtt tartva készek arra, hogy

megoldási javaslatokat dolgozzanak ki

és közvetítsék azokat  a Parlament felé.

Véleményük szerint erre a politikai

közéletben és erkölcsi viszonyokban,

közbiztonsági állapotokban bekövetke-

zett hanyatlás és romlás megállítása

érdekében van szükség. Közös felelős-

ségük ugyanis – hangsúlyozták –, hogy

mindent megtegyenek az emberi élet, a

tulajdon, a magyar társadalom védel-

mében. 

A Szövetség nyílt szervezet, amelyhez

remélik, mielőbb más települések pol-

gármesterei is csatlakoznak, hiszen a

célokkal nagyon sokan egyetértenek.  Az

aláírók a továbbiakban, mint ügyvivő

testület kívánnak működni, és a fórum

működésének jogi feltételrendszerének

kidolgozása érdekében intézkednek is. 

A Szövetség célja, hogy minden

olyan kérdésben hangot adjon vélemé-

nyének, mely a társadalom tagjai életét

és mindennapjait érinti és befolyásolja.

Ily módon konkrét javaslatokat kíván-

nak például megfogalmazni a közbiz-

tonságot érintő kérdésekben. Az állam-

polgárok biztonságérzetét javító intéz-

kedéseket kezdeményeznek, szorgal-

mazzák az alapvető társadalmi normák

betartatása érdekében való közremű-

ködést, továbbá az önkormányzatokat

érintő alapvető kérdésekben összegzik

véleményüket. Első lépésként szorgal-

mazzák az önkormányzati rendőrség

létrejöttét és a jogbiztonság megte-

remtését. Ezáltal is kiállnak az elkerül-

hetetlen és szükségszerű változások

kezdeményezése mellett. – B. K.

Szövetség 
a változások
érdekében
Heten polgármesterek – fővárosi

kerület, község, nagyközség ve-

zetői – január 14-én, lapunk

nyomdai zárásakor  az újpesti Vá-

rosházán megtartott sajtótájé-

koztatón jelentették be a Polgár-

mesterek a Változásért Szövetség

megalakulását és írták alá a célju-

kat összegző Nyilatkozatot.  

A Himnusz közös éneklése után Nyári István előadóművész tolmácsolásában

emlékeztek meg a megjelentek a háború áldozatairól, hőseiről és a 64 évvel

ezelőtti eseményekről. Megemlékeztek azokról a partizánokról is, akik meg-

akadályozták a Víztorony felrobbantását, és akik az egykori Apollo-házból ki-

szabadították a foglyokat. Az ünnepség végén a megjelentek elhelyezték a

megemlékezés koszorúit: Dr. Derce Tamás polgármester, Dr. Trippon Norbert

és Belán Beatrix alpolgármesterek után önkormányzati képviselők, az Újpesti

Munkásmozgalmi Klub tagjai, és az újpesti lakosok is lerótták kegyeletüket.

Hősökre emlékezve
1945. január tizedike jelentős nap volt a kerület életében: ekkor

fejeződtek be Újpesten a II. világháborús harcok. A német meg-

szállás utolsó napjára emlékezve idén január tizedikén a hagyo-

mányoknak megfelelően ismét koszorúzási ünnepséget szerve-

zett az Újpesti Munkásmozgalmi Klub a Pozsonyi úton található

partizán emlékműnél. 

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

A

Képünk balról jobbra: Bethlen 
Farkas, Verőce, dr. Répás József,
Kiskunlacháza és a házigazda dr.
Derce Tamás Újpest polgármestere
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– Nehéz helyzetre számíthatunk. Most mindennél

fontosabb, hogy különbséget tudjunk tenni a feltétle-

nül fontos és a nem feltétlenül fontos dolgok között.

Úgy vélem, hogy a válságot azok fogják nyertesként

túlélni, akik a jövő szempontjából a fontos dolgokat

fel tudják becsülni. Most feltétlenül fontos, hogy a

munkából élő embereknek és családtagjaiknak bizto-

sítsuk a megélhetését. Az emberek tartanak attól,

hogy elveszítik a munkahelyüket és az ezzel kapcsola-

tos félelmeik most erősebbek, mint valaha is voltak.  A

jelenlegi helyzetben elsődleges feladatunk a munka-

helyek megőrzése, a munkához juttatás és a munka-

hely teremtés. 

Egyrészt feltétlenül fontos, hogy az önkormányzat-

nál és az önkormányzati fenntartású intézményeknél

dolgozó mintegy 2800 fő munkavállaló részére biztos

hátteret biztosítsunk a mindennapokhoz, nem enged-

hetjük, hogy elveszítsék a munkahelyüket. Jelen

esetben a biztos munkahely, a biztos bér fontosabb

kell, hogy legyen, mint a jutalmak: az utolsó vasig ki

fogjuk fizetni azt, ami jár.

A munkahelyek megőrzésén túl feltétlenül fontos,

hogy a bizonytalansági kockázatokkal terhelt időszak-

ban olyan állami, önkormányzati, európai uniós, és

Fővárosi beruházások valósuljanak meg, melyek

munkahelyeket teremtenek. Ennek érdekében egy

nagyságrendileg 3 milliárd forintos beruházási és fej-

lesztési programot indítunk el. Terveink szerint már

áprilisban megkezdődik az utóbbi évek legnagyobb,

közel másfél milliárd forintos önkormányzati beruhá-

zása: a Főtér-program. Ugyan a Főváros jóakaratától

is függ, de 2009-ben megkezdődhet a Szakrendelő

felújítása, tovább folytatjuk az ÖKO-programot, vala-

mint a park és játszótér építési programot is. 

A válság legfőbb tanúsága számunkra az, hogy az

Önkormányzat és az újpestiek hajóját úgy kell kormá-

nyoznunk, ahogyan eddig tettük: elkerülve az eladó-

sodást, elkerülve  az adósságcsapdát. – H. P.

A gazdasági válság továbbgyűrűző hatásai a

mi fejünk fölött is ott lebegnek. Most, hogy

megkezdődtek a 2009. évi költségvetés elő-

készítő munkái, felmerül a kérdés, hogy mi-

re számíthatunk. Erről kérdeztük Dr. Trippon

Norbert alpolgármestert.

A legfontosabb: 
megőrizni 
a munkahelyeket

KözéletKözélet 

Év végi ételadomány
Meleg ételt osztottak december 30-án Újpesten Belán Beatrix és dr. Trippon Norbert alpol-

gármester részvételével a rászorulóknak az Árpád út-Kassai utca találkozásánál. 11 órakor

adták ki az első adagokat, s a porciózás a csikorgó hidegben egészen fél háromig tartott.

Babgulyást, virslit, kenyeret és forró teát kaptak a hidegben átfázott, megéhezett emberek. 

– Az ételért sorakozók nagy számából ítélve komoly szükség van a hasonló

akciókra, így hagyományt szeretnénk teremteni a mostani segítségünkkel –

összegezte a tapasztalatokat Légrádi Klára, az ételosztás egyik főszervezője. 

– Kétszáz adag ételt osztottunk szét a rászorulók között, valószínűleg több is elf-

ogyott volna, bár még mindig nehezen fogadják el az emberek a segítséget, tar-

tanak attól, hogy megszólják őket. Alapvető kötelességünk gondoskodni azon

embertársainkról, akiknek semmi egyéb bűnük nincs, mint hogy zsákutcába

futott az életük, remélhetően csak átmenetileg. 



Az érdemi áttörés Farkas István önkormányzati képviselő időt és energiát sem saj-

náló közbenjárásának és állhatatosságának köszönhető:

– Több alkalommal saját magam derítettem ki, hogy honnan hozták a szemetet,

majd megkeresve a szállítót, elértem, hogy a lerakott szemetet szállítsák el. Az el-

járás nem jelenthetett hosszútávú megoldást. 2008 decemberében sikerült megta-

lálnunk az évek óta húzódó probléma megoldását: térfigyelő kamerát helyeztettünk

ki az említett helyszínre, így a területet a rendőrök a nap huszonnégy órájában

megfigyelhetik.

– Az elmúlt időszak tendenciáját figyelembe véve bátran elmondhatom, hogy a

kamera felszerelésének határozottan visszatartó ereje van: ezekben a hetekben

nem került hulladék a kereszteződésbe – tudtuk meg az önkormányzat környezet-

védelmi tanácsadójától. Farkas István elmondta: a szemét nagy részét bizonyítha-

tóan a főváros belső kerületeiből hozták.

Az élelmes fuvarozók ezzel megspórolták a szemétbányába szállítás díját, így az

illegális hulladéklerakással éves szinten több millió forinttal csorbítva az önkor-

mányzat költségvetését. A körzet képviselője ezúton is szeretne köszönetet mon-

dani a város vezetésének, különösen dr. Derce Tamás polgármester és dr. Trippon

Norbert alpolgármester uraknak, akik személyében támogatásra lelt a megoldást

jelentő ötlet megvalósításában. – H. P.
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– Kötelező önkormányzati feladatként vezettük be a jelzőrendszeres házi

segítségnyújtást, 45 rászorult mindennapjait megkönnyítve ezzel – kezdtük

a beszélgetést az előterjesztővel, Nagy István alpolgármesterrel.

– Azok igényelhették ezt az ingyenes segítséget, akik egészségi állapotuk

és szociális helyzetük miatt rászorulnak: a műholdas berendezés 65 év felet-

ti lakosok, illetve fogyatékosok és pszichiátriai betegek esetleges krízishely-

zetének elhárítására szolgál. Újpest Önkormányzatának Szociális és Egész-

ségügyi Intézményének gondozási központjában, a Tungsram utcában októ-

ber óta működik a diszpécser szolgálat, ahová a riasztások beérkeznek. Ennek

létesítése 4 millió forintba, a módszer pedig évente 20 millió forintba kerül,

melyet 80%-ban az állam, 20%-ban pedig önkormányzatunk finanszírozott.

Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk fejleszteni és kibővíteni ezt a nagy-

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

Segítség 
krízishelyzetben 
Nagy István alpolgármester terjesztette elő tavaly azt a rendeletet,

mellyel megalakult – a házi segítségnyújtás területéhez tartozó –

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A módszer lényege az, hogy

az igénybevevők 24 órás kapcsolatban állhatnak az egészségügyi

és szociális területen dolgozó szakemberekkel, és szükség esetén

azonnali segítséget kaphatnak. 

Hosszú évek óta fájó pontot jelentett a környéken lakók számára a

Berda József-Temesvári utcák kereszteződésénél felhalmozódott il-

legális szeméthegy. Eddig.

Térfigyelő kamera 
a szeméthegyek ellen 

Közélet  Közélet  

szerű lehetőséget, hogy szükség esetén még több rászorulónak tudjunk se-

gíteni.

– Egyetlen gomb megnyomásával jelentkezik be a diszpécser központ, ahol kollé-

gáink – egy gondozó és egy sofőr – éjjel-nappal fogadják a riasztásokat, és harminc

percen belül kiérnek a helyszínre, azaz az ellátott személy otthonába – tájékoztatta

az Újpesti Naplót Radvánszki Edit, az Őszi Fény Gondozási Központ vezetője. – A ri-

asztás a lakásban lévő készülékkel, illetve egy segélyhívó karkötővel indítható. Ok-

tóber óta körülbelül húsz esetben nyújtottunk segítséget – általában rosszullétek, el-

esések, kéztörés miatt –, mentőt háromszor kellett a helyszínen hívnunk. Remélhe-

tőleg az eszközök száma idővel növekedni fog, és még többen igénybe vehetik, hi-

szen az eltelt pár hét alatt bebizonyosodott: a rászorulók biztonsága és egészsége ér-

dekében valóban hatékony megoldás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. – P. K.
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– Ahogyan a faiparról, a szakmáról szólt

a diákoknak és a vendégeknek, százból

kilencvenkilencen azt mondanánk: a

Rotter család asztalos dinasztia. Az idő-

sebb korosztályban néhányan talán töp-

rengenének, mintha másutt is hallották

volna ezt a nevet…

– Nincs faipari tradíció a családban,

én vagyok az első Rotter, aki a fa meg-

munkálását kitanulta. Ha az országban

nem működött volna egy időben erős

kontraszelekció, akkor én sem lennék

asztalos, hanem építészmérnök, vagy

nőgyógyász. Vízilabdáztam, úsztam, bú-

várkodtam, a műveltséget, a tudást, a

becsületes életet családi tradícióként

nagyra tartó családba születtem. Felme-

nőim között felvidékieket és a szász vá-

rosok köztiszteletben álló mivoltaként

városbírónak megválasztott polgárt épp-

úgy megtaláljuk, mint a pesti műemlék-

védőt. Nagyapám hajóépítő mérnökként

dolgozott itt Újpesten, ahonnan a hajó-

kat egészen Isztambulig vitték. Haláláról

még a korabeli újságok is megemlékez-

tek. Rettenetesen fiatalon, 34 évesen

halt meg, tragikus módon. Dédapám –

Felsmann József – a Vörösmarty Gimná-

zium alapítója volt, és 42 éven át igazga-

tója is. Felismerte, hogy a kereskedők és

a kispolgárok gyermekeinek nem volt

esélyük arra, hogy az előkelőbb egyházi

gimnáziumba járjanak, mégis szükségük

lett volna a középiskolai műveltség

megszerzésére. Családunk gyerekeinek

a Vörösmarty Gimnázium, nekem és a lá-

nyomnak az újpesti faipari iskola jutott

osztályrészül. Apám unokatestvére,

Rotter Emília nem ismeretlen a sport-

szeretők előtt: páros műkorcsolyázásban

kétszeres olimpiai harmadik helyezett,

négyszeres világbajnok, Európa-bajnok,

hatszoros magyar bajnok volt, akinek

eredményeit nehéz lenne felülmúlni.     

– A családfa számbevételénél édesap-

jáig jutottunk. Rotter Lajos gépészmér-

nök volt és pilóta ugye? 

– Kiváló pilóta és mérnök, aki felme-

nőitől nagy tehetséget örökölt, több

nyelven beszélt. A műegyetemi sportre-

pülő klub megalakítása is a nevéhez fű-

ződik. Még egyetemista korában egy

Svájcban meghirdetett pályázatra a heli-

kopter-probléma megoldására nyújtott

be megoldást. A díjnyertes pályamű ösz-

szegéből tudta finanszírozni tanulmá-

nyait, valamint a repülőgép-tervezést és

-építést. De ennél is fényesebb az a dia-

dal, amit az 1936-os berlini olimpián vitt

véghez: a saját tervezésű Nemere-féle

vitorlázógéppel Berlin Raugsdorfból

Kielbe, a vízi versenyek színhelyére re-

pült. A 336 kilométeres távot 4 óra 5 perc

alatt tette meg, amelynek elismerése-

ként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság el-

fogadta a vitorlázó repülést olimpiai

küzdőszámnak. Sajnos, a helsinki olim-

pia elmaradt, és 1948-ban, Londonban

már nem került szóba ez a sportág. Apám

tervezte korábban a magyar és a világ

repülőiparának egyik úttörőjét, a Don-

gó-t, az első olyan motoros gépet, amely

vitorlázó- szárnyakat kapott. Én is épí-

tettem később repülőgépet, ami a mai

napig megvan és szándékomban áll,

hogy még építsek is.

– Repülni is volt alkalma? 

– A repülés csodálatos, de önálló re-

pülésben nem volt részem. Apám 1956-

ban a munkahelyén, mint köztisztelet-

ben álló személy, a Munkástanács tagja

lett. Legyen elég annyi, hogy jó időben,

jó helyen rossz portrét akasztott le a fal-

ról. A dolognak híre ment. Korábban a

Tungsramból már Fehérvárra került orosz

gyártmányú katonai repülőgépeket javí-

tó főmérnöknek, majd a miskolci hen-

germűben és a kohóépítésénél volt rá

szükség. Akkoriban alig múltam 15 éves,

jól emlékszem a házkutatásokra. Felkér-

tek, hogy hagyjam el a Vörösmarty Gim-

náziumot, ezt akár repülésnek is lehet

nevezni. Apám iskolatársa és jó barátja

volt a Király utcai asztalos mester, Göd-

rös Tivadar bácsi, aki átjött hozzánk és

azt mondta: úgysem lesz helyed sehol,

kitaníttatlak asztalosnak, de a szakma

fortélyait neked kell ellopni! 

– Az asztalos szakmához kézügyesség,

szem, sok minden kell. Mindez megvolt

Önben?

– Előjöttek a rejtett tartalékok. Tibi

bácsi műhelyében gyönyörű dolgok ké-

szültek: barokk, koloniál bútorok, én vol-

tam az „összekötő” a Szinyei-Merse Pál

utcai kárpitos műhely és a „mi” asztalos

műhelyünk között. Ellestem mindent,

olyannyira, hogy 1961-ben, amikor fel-

szabadultam, én voltam a kisiparosok ál-

tal képzettek között a legjobb szakmun-

kás. Két hónappal előbb szabadultam fel,

piros tintával írták a szakmunkás bizo-

nyítványomat és a szokásos 6 forint 80

filléres órabér helyett 7 forint 30 fillért

kaptam. Egykori mestereim közül ma is

hálával emlékezem Herendi Ödön bácsi-

ra, Loy József bácsira, Szabó Pista bácsi-

ra, Nádor József bácsira, akik rendkívül

képzett és nagy tudású emberek voltak.

Engem minden Újpesthez kötött, a Mun-

kásotthoni utcai ipari tanuló verseny, a

ma is meglévő gombfoci csapatom, az Új-

pesti Dózsa, a Tungsram strandja, a flotil-

lánál eltöltött katonai szolgálat, amely-

nek második évében kérvényeztem, hogy

kijárhassak a faipari technikumba. Jeles-

re érettségiztem. Faipari technikus let-

tem. Az Újpesten töltött évek meghatáro-

zóak voltak. Jeles tanárok tanítottak ben-

nünket. Szeretem Újpestet. 

– Miként alakult utána az élete?

– Megnősültem, megszülettek a gye-

rekek, a lányom és a fiam. A feleségem

mindenben támogatott, és most is min-

denben társak vagyunk. Dolgoztam szö-

vetkezeti és állami vállalatnál egyaránt,

ahol egyre szélesebb skálán tudtam

megmutatni mire vagyok képes. Kiállítá-

sokat építettem, művelődési házak, szín-

házak belsőépítészeti munkáit készítet-

tem, el, dolgoztam az Operaház felújítá-

sán, vezettem a kaposvári színház belső-

építészeti rekonstrukcióját. Bármerre já-

rok az országban, megtalálom a két ke-

zem munkáját. Később sorra külföldi ki-

állításokat építettem, vezettem a kivite-

lezést. Azt tapasztaltam, hogy a külföldi

munkák a kollégákat sok esetben jellem-

telenné tették, és előhozakodtak a múlt-

tal. A munkám azonban önmagáért be-

szélt. Amikor pár éve a szívemmel nyug-

díjaztak, nem találtam a helyemet. 12

napig voltam nyugdíjas. A családi kft-

ben a feleségem és a fiam a segítőm, fő

profilunk a nyílászárók forgalmazása.

Időnként nem tudok ellenállni, ha régi is-

merősök azzal kezdik, hogy vállaljak asz-

talosmunkát, mondván, hogy az én ke-

zemre van szükség… De igyekszem el-

lenállni, mert másra kell az energiám.

– Milyen tervei vannak?

– A repülés. A fiam 15 és fél évesen

már egyedül repült. Szeretném megépí-

teni apám gépét, a 72 ország repülőit le-

győző, magyar ember tervezete Nemerét.

Az eredeti gépet, rajta az olimpiai ötkari-

kás jelvénnyel, a háború után Miskolcon

felújították, majd 1948-ban, mint nem

kívánt magyar relikviát, Rákosiék Buda-

örsön feldarabolták és felgyújtották. A

minden magyar rekordot megdöntő Ka-

rakán az amerikaiak által ledobott bom-

ba áldozata lett a Közlekedési Múzeum

épületében. Az oldalkormánya maradt

meg és egy golyóscsapágy. A Nemere

érdekében létrehoztam egy alapítványt,

a gép megépítéséhez 30 millió forint

szükséges. Sokfelé kilincseltem már, de

még nem sok sikerrel. Tegnap vettem

egy laptopot, megtanulom a kezelését,

és talán a világhálón sikerrel járok…

– Közel nyolcmillió éves az ajándék,

amit az iskolának felajánlott. Belebor-

zongok … 

– A Élet és Tudomány hetilapban pil-

lantottam meg először a képet. A

Bükkábrányban tavaly megtalált mocsá-

ri ciprus erdőmaradvány épen maradt ti-

zenhat fájáról készült. A világritkaság

konzerválását tőlem telhetően anyagilag

is segítettem. A talpon álló, 5-6 méter

magas fák, mint a múlt katonái dacoltak

az idővel és hirdették a természet és a

világmindenség fenségét, ugyanakkor

az emberi lét parányi voltát. A múzeum-

ban kértem egy darabot a fából, amit sa-

ját kezűleg konzerváltam. Ezt ajándékoz-

tam az évforduló apropóján az iskolának.

Köszönöm a mocsári ciprusoknak, hogy

megvártak! – BANGHA KATALIN

Fehér gyolcsba csomagolva nyújtotta át az iskola igazgatójának Rotter

Ervin „öregdiák”, azt a közel 8 millió éves konzervált fadarabot, amel-

lyel a fennállásnak 125. évét köszöntő Kozma Lajos Faipari Szakközép-

iskola ünnepségére érkezett. A nemrégiben megtalált és nagy sajtó-

visszhangot kiváltó bükkábrányi fák becses darabja az iskola alulájában

lévő vitrinbe zárva szemez a diákokkal és a látogatókkal. De ki is való-

jában az ajándékozó úr? Az Újpesti Napló megkereste a választ. 

Szeretem Újpestet   
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Az építmény és telekadó, valamint a magánszemélyek

kommunális adója bevallási kötelezettség teljesítésé-

nek határideje, az adókötelezettség keletkezésétől (tu-

lajdonszerzést követő év január 1.) számított 15 nap –

azaz január 15-e (csütörtök)- ezért kérjük azokat, akik:

– 2008 évben vagy korábban szereztek adóköteles

építmény vagy beépítetlen belterületi telek tulaj-

dont / vagyoni értékű jogot, illetve 

– adóköteles lakás tulajdonosai / bérleti jog jogosult-

jai és még nem tettek eleget bevallási kötelezettsé-

güknek, szíveskedjenek azt mielőbb teljesíteni! 

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a bevallás kése-

delmes teljesítése, illetve elmulasztása mulasztási

bírság megállapítását vonja maga után! 

Az Adóigazgatási iroda címe: IV. kerület Újpest István

út 15. III. emelet

Építmény és telekadó: 309. szoba, telefon: 231-32-40

és 231-32-43 

Kommunális adó: 311. szoba, telefon: 231-32- 41 

A helyi adó bevallási formanyomtatványok, a

www.ujpest.hu honlapról letölthetők, illetve kérésre a

megadott címre postázzuk!

Az általunk nyilvántartott építmény és telekadó, ma-

gánszemélyek kommunális adója, továbbá gépjármű-

adó adóalanyok részére az első félévi adóbefizetések-

re szolgáló csekkeket várhatóan február végén – a

számlaegyenleg értesítővel egyidejűleg – postázzuk.

Az I. félévi adókötelezettség befizetési határideje:

2009. március 16. (hétfő)

A II. félévi adófizetési kötelezettségek pótlékmentes

befizetési határideje, 2009. szeptember 15. (kedd)

A teljesítéshez szükséges csekkeket várhatóan au-

gusztus hónapban kapják kézhez.

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ mértéke 2009. január 1-től:

– építmény után: 1169 Ft /m2/év

– magánszemély garázsa után: 420 Ft/m2/év

– magánszemély teremgarázsa után: 210 Ft/m2/év

– telekadó mértéke: 259 Ft/m2/év

Az emelt mértékkel megállapított építmény és telekadó

fizetési kötelezettségről szóló határozatot, február hó-

napban kapják kézhez azok a tisztelt ingatlantulajdono-

sok, aki bevallási kötelezettségüknek már eleget tettek.

Az adókötelezettség a tulajdonjog / vagyoni értékű jog

megszerzését – új építmény esetében a használatbavéte-

li engedély kiadását – követő év első napján keletkezik.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke 2009. január 1-től lakásonként, lakás-

bérleti jogonként: 15 599 Ft/év

Mentes az adó alól az a lakás, illetve lakásbérleti jog:

– amelyben nincs bejelentve (megjelölve) valamely

vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe,

– amelyet nem adnak bérbe vagy albérletbe és

– amelynek egyéb módon történő hasznosításával

összefüggésben a tulajdonosnak, illetve bérlőnek

nem keletkezik adóköteles jövedelme.

A mentes lakásokról NEM kell bevallást benyújtani!

GÉPJÁRMŰADÓ 

2009 évtől két jelentősebb módosítás lép hatályba:

1. Bevezetésre kerül a cégautóadó, melyet a nem ki-

zárólag magánhasználatú személygépkocsik után

kell fizetni, függetlenül a gépjárműadó fizetési kö-

telezettségtől! A cégautóadót az adó alanya önadó-

zással állapítja meg negyedévenként, a negyedévet

követő hónap 20. napjáig. A bevallást az állami

adóhatósághoz (APEH) kell benyújtani!

2. A Gjt. 2 §-ának (4) bekezdése helyébe a következő

rendelkezés lép: „Amennyiben a gépjármű tulaj-

donjogában bekövetkező változást az átruházó ko-

rábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján – de

legkésőbb a változás évének végéig – bejelentette,

akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szer-

ződés megkötésének időpontját) követő év első

napjától nem minősül adóalanynak.”

Fokozottan felhívjuk a tisztelt gépjármű tulajdonosok

figyelmét a Gjt. azon rendelkezésére (2 § (5) bek.),

amely értelmében, ha az érintett felek egyike sem

tesz eleget az ismertetett 2 § (4) bekezdés szerinti

bejelentési kötelezettségének, akkor a korábbi tulaj-

donos marad a gépjárműadó alanya!

A meghatározott bejelentési mód a következő: a tu-

lajdonjog-változásról készült okiratot (adásvételi

szerződés) a keltétől számított 15 napon belül be kell

nyújtani az illetékes Okmányirodához. A bejelentési

kötelezettség az Ügyfélszolgálati Irodákon keresztül is

teljesíthető(István út 15, illetve Hajló u. 42-44)

Egyebekben a gépjárműadó változatlan, azaz: az adó mér-

téke a teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű:

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300

Ft/kW,

– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kW,

– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kW,

– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kW,

– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt kö-

vető naptári években 120 Ft/kW.

Fő szabályként még 2004 évben megszűnt a gépjár-

műadó bevallási kötelezettség – de továbbra is kell

bevallást benyújtani, ha a gépjármű vagy annak tulaj-

donosa mentes, ilyen például ha:

– Az adó alanya mozgáskorlátozott, vagy

– egyház, költségvetési szerv a gépjármű tulajdonosa,

vagy

– társadalmi szervezet, alapítvány, meghatározott

mentességi feltételek fennállása esetében,

– az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzet-

közi egyezmény vagy viszonosság biztosítja

A gépjárműadó fizetési kötelezettség megállapítása az

Okmányirodák által vezetett járműnyilvántartásban sze-

replő adatok alapján történik. A gépjárműadó alanya az,

aki az év első napján a gépjármű tulajdonosaként, üzem-

bentartójaként szerepel e hatósági nyilvántartásban.

Azok a tisztelt gépjármű tulajdonosok, akik:

– 2008 évben lettek használt gépjármű tulajdonosai,

illetve 

– akik gépjárműve a korcsoport meghatározása miatt

alacsonyabb adómérték kategóriába került, a 2009

évben fizetendő gépjárműadóról határozattal érte-

sülnek, várhatóan február hónapban.

TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót

terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsator-

nára nem köt rá, és az Önkormányzat közigazgatási te-

rületén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés

hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az

egyedi szennyvíztározót is – alkalmaz.

A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak

kell megállapítania és megfizetnie március 31.-éig, az

Önkormányzat12010422-00208592-02400002 talaj-

terhelési díj bevételi számlájára. További információ,

bevallási formanyomtatvány: III. emelet 309.szoba,

telefon: 231-32-40 és 231-32-43  illetve a honlapon.

– Adóigazgatási Iroda

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

TISZTELETTEL FELHÍVJUK 

AZ ÚJPESTI LAKOSOK FIGYELMÉT 

A HELYI ADÓKKAL ÉS A GÉPJÁR-

MŰADÓVAL KAPCSOLATOS ALÁBBI 

ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS 

TUDNIVALÓKRA:

Újpesten, a Megyeri út-Váci út

közötti zöldövezeti területen,

a „Nagyváradi-liget” 

lakóparkban bérbe adunk

1000 Ft/m2/hó áron egy 

105 m2-es 2+2 szobás 

lakást, eladásra kínálunk

a Megyeri úton egy 62m2-es 

2 szobás panel lakást 

12 MFt vételáron,

valamint az alábbi

üzlethelyiségeket:

Árpád út 56.300 m2

Mártírok u. 58.923 m2

Aradi u. 43.238 m2

HIRDETÉS

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68. Telefon: 369-8155
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– Körülbelül tíz éve működik Újpesten a

Nobilis Kft., amely nem akármilyen ka-

lapokat készít, s szállít a világ számos

országába – mondja a cégvezető. – Kü-

lönlegesek a kalapok úgy minőségük-

ben, mint típusukban. 

Közel kilencvenöt százalékban a zsi-

dó orthodox piac igényeit igyekeznek

kielégíteni kalap terén ebben a kismé-

retű, ám jelentős forgalmú üzemben.

Maga az újpesti üzem a közel száz éves

múlttal rendelkező Ferster csoport

egyetlen hazai tagja, hasonló üzemek a

világ több országában vannak.  

1933-ig Wiesbadenben volt a család,

ott működött a cég, majd kitelepültek Iz-

raelbe. A kommunizmus idején igen ko-

moly problémát jelentett Izraelből a szo-

cialista országokkal együttműködni. A

rendszerváltás után a cég munkatársai

azonnal jelentkeztek Magyarországon,

elkezdtek egy kisebb kalapkészítővel

együttdolgozni. Később felfejlesztették

azt a műhelyt, így jött létre a mostani cég. 

Joggal merül fel a kérdés, miért pont

Magyarországot választották. Ferster úr

azt mondja, azért, mert itt megtalálta a

megfelelő munkaerőt képességben, te-

hetségben és szorgalomban egyaránt.

Még ha olykor az alapanyag nem is min-

dig első osztályú, akkor is magas minő-

ségű végtermék készül a hazai üzemben.

Azt mondják, az elkészült kalapok olya-

nok, mint autóban a Rolls Royce. 

– Érdekesség, hogy külföldi beszállí-

tótól jön az alapanyag, aki beszállító ma-

ga is készít kalapokat, mégis azt mond-

ják, a boltba kikerülő kalap sokkal többet

ér, ha a Ferster-alkalmazottak készítik, a

cég logóját viseli. Egyszerűen más minő-

ség – mondja Yitzchak Ferster.

S hogy mi ez a különleges alapanyag?

Nyúlszőr. Megtudtuk, hogy a nyúlszőr

kicsit olyan, mint a jó bor, minél tovább

áll – ez esetben feldolgozás előtt –, an-

nál kitűnőbb minőségű végtermék ké-

szíthető belőle. Ha a levágott nyúlszőrt

elkezdi az ember a kezében összedörgöl-

ni, akkor – ahogy a haj is így rasztásodik

– összetapad. Minél többször sodorják

ezt a szőrt, annál jobban összeáll. Ferster

úr azt mondja, ez az eljárás még a bá-

ránygyapjúval működik, ők azonban csak

nyúlszőrrel dolgoznak. Nem mindegy az

sem, hogy a nyúl házi, vagy mezei, téli

vagy nyári vágású, a szőr az állat melyik

részéről származik. A különböző típusok

keverésén múlik a végtermék minősége.  

Egy kalap elkészítése az alapanyag

megérkezésétől számítva tíz napba telik.

A kaplint – nemezelt alapanyagot – ke-

ményítik, gőzölik, varrják, díszítik, hogy

csak néhányat említsünk a nagyon apró-

lékos, kézügyességet igénylő munkafo-

lyamatokból. Az, hogy milyen tartós egy

ilyen kalap, függ attól is, ki viseli. Nyil-

ván egy gondos gazdánál tovább tart a

fejfedő. Ferster úr azt mondja, egy jó mi-

nőségű kalap mindennapos használat

mellett is kibír legalább fél évet. 

A kalapnak az orthodox viselők számá-

ra nincsen szezonja. Mégis, ha azt nézzük,

hogy az itt készült kalapok egy hagyomá-

nyos piacon milyen típust képviselnek, a

téli kalapok közé sorolnánk őket. 

Kérdésünkre, hogy mennyire betaní-

tott és milyen mértékben speciális szak-

munka az, amit itt a munkások végeznek,

a cégvezető elmondta, hogy Magyaror-

szágon a kalapgyártás, mint szakma taní-

tása néhány évvel ezelőtt teljesen meg-

szűnt. Ebből adódóan itt házon belül ta-

nítják ki a szakma fortélyaira az új dolgo-

zókat. Egyébiránt a két legfontosabb

készség ennél a munkánál a pontosság és

precizitás, amelyek nem taníthatóak, be-

lülről kell, hogy jöjjenek. Csak az marad-

hat a cégnél, aki szorgalmas, elszánt és

rendelkezik némi kézügyességgel. 

Érdekes kérdés a kalap tisztítása. Úgy

a vevőnek, mint az eladónak. Hiszen a ve-

vő általában igyekszik gondoskodni a ru-

hadarabjairól, a kiegészítőkről, így a ka-

lapokról is. Azonban a kalap az a kiegé-

szítő – különösen a nyúlszőr fejfedő –,

amelyet a legjobb, ha nem is próbál ott-

hon tisztogatni a tulajdonosa, hiszen na-

gyobb eséllyel teszi tönkre a kalapját,

mint sikerül kitisztítani. A kalapkészítők

pedig ilyenkor készségesen – sok mun-

kával és drágán – helyrehozzák az elron-

tott kalapot. 

Extrém kalapméretekkel is találkoznak

néha az újpesti cégnél. A tapasztalatok

egyértelműen azt mutatják, hogy nincsen

összefüggés az életkor és a fejméret kö-

zött. Olykor egy 5-6 éves gyermeknek

lehet nagyobb feje, mint egy hatvan éves

embernek. Volt egy nagytudású profesz-

szor, egészen kicsi fejjel, aki kalapot kért.

Ahogy a cégvezető édesapja is mindig

mondta: soha nem szabad összekeverni a

fejmérettel a tudás nagyságát. Nem min-

dig a nagyfejű emberek a legokosabbak.

– TUTOR KATA

Valószínűleg kevés újpesti tud arról, milyen kincseket készítenek a Perényi Zsigmond utca egyik, ránézésre

átlagos telkén. Bizony, világszerte híres kalapok készülnek a szorgalmas és végtelenül precíz munkások keze

alatt, a zöld vasajtó mögött. Yitzchak Ferster úrral, a cég egyszemélyi vezetőjével beszélgettünk a különleges

fejfedőkről, szokásokról és a magyar munkaerő sajátosságairól. 

Kalapvarázs nyúlszőrből

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



8

z Eötvös József Cigány-Magyar

Pedagógiai Társaság 1986-ban

jött létre. Felismerve a legfon-

tosabb feladatokat a cigány-

ság társadalmi és kulturális felemelke-

dése szempontjából, számos programot

dolgozott ki és valósított meg a helyi és

a kisebbségi önkormányzatokkal

együttműködve, bevonva munkájukba a

cigány gyermekekkel foglalkozó peda-

gógusokat és a cigány művészeket. A

társaság elnöke, Rácz Gyöngyi évtize-

dek óta fáradhatatlan energiával segíti

a cigányságot. Otthonában beszélget-

tünk múltról, jelenről, jövőről. 

– Milyen lépések előzték meg a tár-

saság megalakulását? 

– A hetvenes évek végétől a Művelő-

dési és Közoktatási Minisztériumban

dolgoztam. Több iskolában, így Újpes-

ten is végeztünk módszertani kísérlete-

ket, cigány-magyar képes szótárt ké-

szítettünk és posztgraduális képzéseket

szerveztünk a pedagógusoknak. A hely-

zet sajnos nem sokat változott, sőt. A

kisebbségi önkormányzatok nagyon

kevés költségvetéssel működnek, a

szegénység miatt pedig nő a távolság az

emberek között.

– Milyen feladatokat vállalt magára

a társaság? 

– Pedagógiai-művészeti, differenci-

ált fejlesztést segítő, családsegítő, fel-

nőttképzési programok, szakmát adó

képzések indítása és gondozása fűződik

hozzánk. Fiatalok képzésével részt vál-

laltunk a hazai kisebbségi média és

színház megteremtésében. Neves ci-

gány művészek közreműködésével nagy

sikerű kulturális rendezvények szere-

pelnek programunkban; kutatást vé-

geztünk az újpesti cigányság történeté-

vel kapcsolatban, tizenhat településen

pedig elindítottuk az „Ez a föld a ha-

zám” elnevezésű helytörténeti mozgal-

mat. 

– Hogyan fogadta a társadalom a tár-

saság megalakulását? 

– Nagyszerű magyar és cigány értel-

miségiek, pedagógusok, művészek –

többek közt Lakatos Menyhért, Péli Ta-

más, Kovács József Hontalan, Járóka

Sándor – segítettek bennünket. Kultu-

rális programokat szerveztünk, felsőfo-

kú képzést adtunk közel száz fiatalnak,

OKJ-s szakképzést a Filmművészek és

Filmalkalmazottak Szakszervezetével.

Tavaly az Erzsébet utcai Általános Isko-

lában indítottunk el egy pedagógiai-

művészeti programot, idén pedig to-

vábbképzéseket, tanulmányi versenye-

ket, különböző kiadványok megjelente-

tését, filmsorozatok elkészítését ter-

vezzük. Azt vallom: egy generáció fel-

zárkóztatása – pedagógusi és szülői tá-

mogatással – óriási változásokat hozna

a cigányság életébe!

Molnár István Gábor, a társaság kul-

turális ügyvivője az Újpesti Roma Ki-

sebbségi Önkormányzat képviselője. Az

Újpesti Napló egyik legolvasottabb rova-

ta fűződik nevéhez. A cigányság történe-

tének kutatója. Fotóesszét, tanulmányo-

kat készített az újpesti romák minden-

napjairól, és közel száz jelentős kulturá-

lis rendezvényt szervezett Újpesten.

– Szentandrássy István festőmű-

vész, Horváth Dávid fotóművész,

Szakcsi Lakatos Béla jazz-zongorista,

Bangó Margit énekes csak néhányan

azok közül, akik az elmúlt években

megtiszteltek bennünket. Szerveztünk

filmklubot, író-olvasó találkozót,

szakmai előadásokat, kiállításokat és

természetesen vannak terveink is: sze-

retnénk egy hagyományos cigány bált

rendezni és egy koncertre hívni a 100

tagú cigányzenekar művészeit. Sze-

rencsére Újpest Önkormányzatától sok

segítség érkezik: helyiséget, anyagi

támogatást kapunk. 

– Hogyan tudja segíteni a kisebbségi

önkormányzat az itt élő cigányságot? 

– 1995-ben alakult meg az önkor-

mányzat és szerencsére kiváló kapcso-

latot tudtunk kialakítani az itt élőkkel.

Csóka János Pált, a kisebbségi önkor-

mányzat vezetőjét elsősorban szociális

problémákkal keresik meg; helyettesét,

Giczy Bélát oktatási, Balogh Arankát

gyermekvédelmi, Szűcs Sándort és en-

gem főleg kulturális kérdésekkel.

Nagyszerű segítőnk, Rozner László sok

bajbajutottnak segített már a munka-

helykeresésben, jó páran megmenekül-

tek a kilakoltatástól, néhányuknak bú-

tort, ruhát, élelmiszert szerzett. Hét-

nyolcezer főre tehető az újpesti cigá-

nyok lélekszáma. Nagyjából sejthető,

hány fiatal van köztük, és sajnos keve-

sen folytatnak közülük közép- vagy fel-

sőoktatásban tanulmányokat. Vannak

persze kivételes, kiemelkedő tehetsé-

gek: Gulyás Erzsébet építészmérnöknek

tanul, Dinók Henriett pedig a Károli

Egyetem jogi karára jár. Bízom benne,

hogy példaértékű lesz szorgalmuk, ki-

tartásuk a többi fiatal számára. 

– Hogyan születnek a cikkek? 

– Tíz éve kutatom az újpesti cigányság

történetét, ezekből születtek az írások.

Jól esik, hogy a „többségi” lakosságnak

is tetszik a sorozat, sőt ismerek olyano-

kat, akik gyűjtik is a cikkeket. Azt gon-

dolom, egymás elfogadása nagymérték-

ben a megismerésen múlik. Az értékeket

is fel kell mutatni ahhoz, hogy segíteni

tudjunk a lemaradókon. Ez a társaság és

a Roma Kisebbségi Önkormányzat közös

programjának lényege. – P. K.

2008. december 18-án a Kisebbségek Napján került sor a Hazai Ki-

sebbségekért Díjak átadási ünnepségére. A Parlament Kupolatermében

a köztársasági elnök és az Országgyűlés elnöke jelenlétében Gyurcsány

Ferenc miniszterelnöktől vette át Rácz Gyöngyi az „Eötvös József”

Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság tevékenységéért járó díjat. 

Esélyt adnak 

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

A
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A két művész szavak nélkül érti meg egymást igazán: a

dallamok, a zene, a hangok játékával; de velük beszél-

getni is felejthetetlen élmény volt. Asszociáltak,

meséltek, dicsérték egymást és a többi zenészt, az

improvizáció pedig a beszélgetés alatt is folytató-

dott…

– A jazz műfajához kötjük általában az „itt és most”

varázsát. A mai koncerten bebizonyosodott: nemcsak a

jazzre érvényes az improvizáció. 

Kathy Horváth Lajos: – Bizony, a cigány-, de a

klasszikus zene is teret ad erre. Ez utóbbiba is bele

lehet vinni modern hangzásvilágot. Miért is ne? A ma

este fellépett Új Generáció Zenekar, amely főleg fiatal

cigányzenészekből áll, új stílust is képvisel mindamel-

lett, hogy őrzi a gyökereket, a hagyományokat.

Generációváltás van a művészeten belül is, nemcsak a

világban. Szükség van rá. Alkalmazkodnunk kell a fiat-

alok gondolkodásához, igényéhez, hiszen változik a

világ, változik a zene.

Szakcsi Lakatos Béla: – A háború előtt rengeteg

cigányzenekar létezett, és ezek között több, nagy lét-

számú zenekar. Klasszikus zenét, cigányzenét, magyar

nótát játszottak… hatalmas tehetségekről beszélünk.

Sok régi zeneszerző, például Brahms beleszőtte

műveibe a cigányzene motívumait, sokukat megihlet-

ték a dallamok, a történetek. A cigányzenének jelen-

tősége volt. Voltak persze már akkor is kisebb kocs-

mazenekarok, amik inkább a könnyedségre, a

szórakoztatásra helyezték a hangsúlyt. Sajnos az

elmúlt évtizedekben szinte csak ez maradt életben. Fel

kellene élesztenünk – és ezt kötelességünknek érzem!

– a régi, nagy zenekarokat. 

– Elmosódtak ma este a műfaji határok. Egyikük

klasszikus zenét játszott, másikuk egy roma dalra

improvizált…

Szakcsi Lakatos Béla: – Ugyan, csak leültem elját-

szani egy darabot… 

Kathy Horváth Lajos: – De milyen zseniálisan…

Amúgy igaza van, összekapcsolódnak a műfajok. Ez a

fiatal romazenekar, akiknek segítem a működését – a

Napház Kulturális Intézmény igazgatójaként helyszínt

biztosítok nekik –, jazz-t is játszik, például Winand

Gábort és Szőke Nikolettát kísérik. 

Szakcsi Lakatos Béla: – Meggyőződésem, hogy

elsősorban a tradicionális zenét kellene pódiumra

varázsolniuk. Mert igény van rá. A cigányzenészeket

ösztönösség és lelki szabadság jellemzi, ami teljesen

egyedi és megismételhetetlen; a zsigereinkben van a

ritmus, a dallam. Nem tudom, mitől van ez így… talán

a kultúrák keveredése miatt? Vagy az életszeretet, a

lelki szabadság az ok? 

Kathy Horváth Lajos: – És azt se felejtsük el,

rengeteg fiatal romazenész klasszikus zenét tanul.

Egész egyszerűen szükségük, szükségünk van a

muzsikára. 

– A koncert a következő nevet kapta: „A magyar

nótától a klasszikus zenén át a jazzig”. Mégis, milyen

kapcsolódási pontok vannak a műfajok között? 

Kathy Horváth Lajos: – A zene szeretete. A tehetség.

Az ösztönösség. Az adni akarás. 

Szakcsi Lakatos Béla: – Tudni kell újítani, kirándul-

ni más területekre is; játszottam már fúziós jazzt, most

világzenével foglalkozom. Ugyanígy megvannak a

cigányzene alapjai is, aztán hogy ki merre fordul, ki

milyen műfajjal kacsint össze, már stílus- és személy-

iségfüggő. Nyitottnak kell maradni. 

– Két műfaj, két művész, egy színpad… hogy érezték

magukat a másik játékának hallgatása közben? 

Kathy Horváth Lajos: – Nemcsak én, a kritikusok is

imádják Béla zenéjét. Volt szerencsém együtt dolgozni

vele, 2001-ben megjelent egy közös albumunk, „In

one breath” címmel. Eddig is volt közös témánk,

ezután is biztosan lesz.

Szakcsi Lakatos Béla: – …azt írta rólam egy kritikus

egyszer: bármilyen zenét játszom, valahol az mindig

cigányzene marad. Erre büszke vagyok. Egyébként

nagyon szeretem, ahogy Kathy Horváth Lajos

klasszikus módon játszik cigányzenét… 

Kathy Horváth Lajos: – Szakcsi pedig a jazz

eszközeivel mutatja azt be… 

– Önök szerint mi lesz a fiatal zenészek sorsa? 

Szakcsi Lakatos Béla: – Szerintem bajban lesznek.

Mondtuk, változik a világ, nehezebb az élet, persze nem-

csak a zenészeké. Pont ezért remélem, hogy megőrzik azt

a lelki szabadságot, ami jellemző rájuk. Csak így marad-

hatnak ösztönös, kreatív, a világra nyitott művészem-

berek, akik ámulatba ejtik a közönséget. – P. K.

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

Az Újpesti Roma Önkormányzat felejthetetlen koncertet szervezett december 11-én a Polgár

Centrumban. Az Új Generáció nevet viselő romazenekar világhírű zenészekkel: Kathy Horváth

Lajos Jehudi Menuhin-díjas hegedűművész és Páva János nótaénekes közreműködésével ci-

gány dalokat, magyar nótákat és klasszikus zenei feldolgozásokat adott elő; Szakcsi Lakatos

Béla Kossuth-díjas jazz-zongorista pedig az egykori világhírű prímás, Járóka Sándor emléke

előtt improvizációs játékkal tisztelgett. 

Közös nyelven zenélnek
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zt követően Pajor Tibor (Jobbik)

kért szót. A képviselő elmondta:

a Városfejlesztési és Környezet-

védelmi Bizottság ülésén nem

került alapos megtárgyalásra az Elem

utcai öntöde ügye, mellyel kapcsolat-

ban korábban – környezetszennyezés

miatt – több panasz érkezett. Javasolta,

hogy a következő ülésre hívják meg az

érintett lakókat, az üggyel foglalkozó

politikusokat és szakértőket. Hozzáfűz-

te: ha az üzem valóban veszélyes, minél

hamarabb megoldást kell találni a

problémára, ellenkező esetben nem

szabad pánikot kelteni. Dr. Trippon Nor-

bert alpolgármester (MSZP) egyetértett

a képviselővel, és az ügy kivizsgálását

szorgalmazta. 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Első napirendi pontként hagyományo-

san az újpesti lakók kérdéseit, problé-

máit tárgyalták. Gondos János azt kérte,

szállíttassák el az Anonymus utcában

található betonelemet, melybe hajlék-

talanok költöztek; velük szemben a

rendőrség is fellépett, de eredményte-

lenül. Dr. Trippon Norbert elmondta: a

probléma magánterületet érint, ezért az

önkormányzat az ingatlantulajdonossal

együtt keres megoldást. Gondos János

elfogadta a választ. 

Baumann Sándor tájékoztatta a tes-

tületet, hogy a Virág utca és környéke

rendkívül szemetes, illetve sok az alko-

holista is ezen a területen. Dr. Trippon

Norbert szerint érdemes volna megfon-

tolni az alkoholtilalom bevezetését. Ki-

fejtette továbbá: fellépnek az illegális

szemétlerakók ellen; megnövelték a

közhasznú munkások számát, illetve

takarítógépekkel is segítik a helyzet

megoldását. Mivel Baumann úr ezt nem

fogadta el, a testület szavazott: 18

igen, 9 nem mellett egyetértettek a vá-

lasszal.

Kriza Kálmán a képviselőket arról

kérdezte, hogy szerintük élhető-e a fő-

város. Dr. Derce Tamás szerint kevés jó

és befejezett fővárosi beruházás van,

amely élhetőbbé tenné Budapestet.

Szükség van törvénymódosításra, de az

emberek hozzáállásán is változtatni

kell. Kriza Kálmán a választ elfogadta. 

Dr. Szabó András elsőként azt kér-

dezte: fog-e csökkenni Újpesten is a

képviselők tiszteletdíja. Dr. Derce Ta-

más szerint a csökkentés csak jelképes

értékű lehet, valójában nem oldaná meg

pénzügyi nehézségeket. Dr. Szabó And-

rás Újpest egykori kínai testvérvárosá-

ról, és a nemrég megjelent, hibás kerü-

leti térképről is kérdezett. A pol-

gármester elmondta, a testvérvárosi

kapcsolat már megszűnt; a térképet pe-

dig nem az önkormányzat adta ki. Szabó

úr közlekedési problémákat is felvetett,

melyre a következő válaszokat kapta: a

Bőrfestő utcánál kezdeményezni fogják

a kamerás megfigyelést, hogy az utca

lezárását biztosító fémkorlát megma-

radjon; a Szülőotthon megálló nevének

visszaállítását az egykori intézmény

miatt szeretné a testület; az Erdősor ut-

ca fasorral való lezárását egy lakónak

köszönhetik az ott élők. Dr. Szabó And-

rás a testvérvárosra adott választ fo-

gadta csak el, így a képviselők szavaz-

tak és elfogadták a válaszokat. 

A közmeghallgatás után Dr. Derce Ta-

más polgármester előterjesztésére ke-

rült sor. A Közép-Magyarországi Regio-

nális Közigazgatási Hivatal vezetője úgy

vélte, a szociális jogszabályok megvál-

tozása miatt a testület egy korábbi ren-

delete nincs összhangban a jogszabályi

előírásokkal. A képviselők egyetértet-

tek az észrevétellel. 

RENDELETEK, VÁROSSZÉPÍTÉS, 

EGÉSZSÉGÜGY 

Ezt követte a Polgármesteri Hivatal és az

önkormányzati intézmények költségve-

téséről és a végrehajtás szabályairól

szóló rendelet módosításának tárgyalá-

sa, melyre azért volt szükség, mert az

előző módosítás óta változott a bevéte-

li főösszeg. A rendelettervezetet füg-

getlen könyvvizsgálói jelentés is meg-

vizsgálta; 25 igen, 3 nem szavazattal el-

fogadták a képviselők. 

A közterületek használatáról és rend-

jéről szóló önkormányzati rendeletnél

ellentmondás volt a működési engedé-

lyek kiadásában, melyet ezúttal ponto-

sított a testület. Javaslatot tettek a vár-

ható inflációs rátával történő díjeme-

lésre is. Dr. Trippon Norbert előterjesz-

tését 26 képviselő fogadta el. 

Dr. Trippon Norbert javaslatot tett

önálló közterület-felügyelet létrehozá-

sára, melyet májustól tíz fővel alapíta-

nának meg; a működéshez szükséges

forrást a 2009. évi költségvetésből biz-

tosítanák. Pajor Tibor (Jobbik) támo-

gatta a javaslatot, de úgy vélte, a tíz fő

kevés ehhez a munkához. Szalma Bo-

tond (KDNP) is ezen a véleményen volt.

Hozzáfűzte, fontos volna tudni, hogy

mennyibe kerülne évente a szervezet

fenntartása. Dr. Derce Tamás válaszolt:

ez tíz fő esetén körülbelül 100 millió fo-

rint körüli összeget tenne ki. Dr. Trippon

Norbert hozzáfűzte: ideális esetben

2010 végére megduplázódhatna az ál-

lomány. A javaslatot végül elfogadták a

képviselők. 

A hatodik pontban a Fóti út-Szilágyi

út-Lahner György u.-Blaha Lujza u. által

határolt terület szabályozási tervét tár-

gyalták. A tömbön belül sportpálya ta-

lálható, melynek hasznosítására a kon-

cepció szerint javaslatot kell kidolgozni.

Dr. Derce Tamás hozzáfűzte: nem támo-

gatja a tervet, ha a sportpálya jövője

veszélybe kerül; az önkormányzatnak

kötelessége azt biztosítani. Pajor Tibor

(Jobbik) felszólalásában egyetértett

ezzel. Az előterjesztő, Dr. Trippon Nor-

bert reagált: ha a területet beépítenék,

gondoskodni fognak egy új sportpályá-

ról; ezt a kiegészítést 24 igen arányban

elfogadta a testület; az eredeti rendele-

tet pedig 23 igen, 2 nem mellett sza-

vazta meg. 

Ezután a Palotai sziget déli, a Népszi-

get északi része és e kettő közé eső te-

rület szabályozási tervéről esett szó,

melyet a Városfejlesztési és Környezet-

védelmi Bizottság is támogatott. Az elő-

terjesztő, Dr. Trippon Norbert elmondta:

a terv szerint a Duna-part természet kö-

zeli, védett állapotban marad; magán-

befektetők rekreációs feladatokat lát-

hatnak majd el a területen. Az előter-

jesztésről 26 igen, 1 nem szavazattal

döntöttek.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester

javaslatot nyújtott be a magánszemé-

lyek kommunális adójáról szóló rende-

let módosítására, melynek értelmében

az adómaximum január 1-től 15,599

Ft/adótárgy maximumra módosult. A

másik javaslatban az építményadót

1169 Ft, a telekadót 259 Ft, a gépkocsi

tároló adómértékét 420 Ft, a teremga-

rázs adómértékét 210 Ft/m2/év ösz-

szegben határozták meg. 

A tizedik pontban a Főtér programhoz

kapcsolódó Szent István téri mélygarázs

és virágpiac kérdését tárgyalták. A terv

a tér közlekedési rendszerének átalakí-

tását, átmenő forgalmának átrendezé-

sét, és a parkolási rend módosítását se-

gítené elő. Megszűnne a felszíni parko-

lás, 550-600 férőhelyes mélygarázs

épülne, és új virágpiac építése is indo-

kolt; emiatt országos, nyílt és titkos

tervpályázat kiírására van szükség. Az

előterjesztést 22 igen, 3 nem szavazat-

tal elfogadták. 

A következő pontban a Görgey úti fel-

nőtt szakrendelő felújításáról esett szó.

A gyermek szakellátás átköltöztetése

várhatóan 37,4 millió, a felnőtt szakren-

delő felújítása 750 millió forintba kerül.

Dr. Trippon Norbert kiemelte: ha az ön-

kormányzat vállalja, hogy biztosítja a

felújítás bekerülési költségének 1/3 ré-

szét, de legfeljebb 250 millió forintot,

nagyobb esély nyílik rá, hogy a főváros

is elkülöníti a szükséges összeget. Nagy

István alpolgármester (Fidesz) elmond-

ta: régebben javaslatot tett arra, hogy az

önkormányzat vegye át a szakrendelő-

ket, és évente 100 millió forinttal fej-

A 2008-as év utolsó ülését december 18-án tartotta Újpest Önkor-

mányzatának képviselő-testülete. A napirendek tárgyalása előtt né-

ma felállással emlékeztek meg a decemberben elhunyt Vanyek An-

talra, az 1956-os forradalom egyik újpesti résztvevőjére. Dr. Derce

Tamás polgármester javaslatára Vanyek Antalt Újpest Önkormányza-

ta saját halottjának tekinti. 

E
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Közmeghallgatás után

Évzáró testületi ülés
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lessze; elmondta továbbá, hogy az eddi-

gi számítások szerint drágább volna a

gyermek szakrendelő átköltöztetése,

mint az előterjesztésben. Dr. Derce Ta-

más reményét fejezte ki, hogy a három

fővárosi képviselő is támogatni fogja az

ügyet. Bartók Béla (Fidesz) hozzászólá-

sában aggodalmát fejezte ki, hogy a fő-

város a 2/3 részt valóban biztosítani

fogja. Dr. Hollósi Antal (Fidesz) kérte a

testületet, hogy ne támogassák a bal-

eseti osztály átköltöztetését a trauma-

tológia mellé. Végül Dr. Trippon Norbert

kért szót: pozitívum, hogy elérték, a

szakrendelők a kerületben maradhattak;

az 1/3 önrész felajánlása pedig gesztus

a főváros felé. A testület végül 29 igen-

nel szavazott.

KÖZBESZERZÉS, PÁLYÁZATOK

Módosították az önkormányzat 2008.

évi közbeszerzési tervét, mely a hazai

és az EU-s szabványoknak nem megfe-

lelő játszóeszközök javítása, valamint a

JMK és a Park óvoda eszközbeszerzése

és infrastruktúrafejlesztése miatt vál-

tozik. Az előterjesztést a képviselők el-

fogadták. Később 20 igen, 3 nem

arányban szavaztak arról, hogy 330 db

köztéri játszóeszköz javítására közbe-

szerzési eljárást indítanak. 21 igen, 1

nem mellett elfogadták a képviselők a

JMK és a Park óvoda játszóterének át-

építésére vonatkozó nemzeti, nyílt köz-

beszerzési eljárás megindítását. 

Ezután a „Hitelszerződés folyószám-

lahitel biztosítására” tárgyban megin-

dított tárgyalásos közbeszerzési eljárás

lezárásáról esett szó. Az Önkormányzat

folyószámláját vezető pénzintézet, a

Raiffeisen Bank Zrt. benyújtotta ajánla-

tát, melyet a Bíráló Bizottság is támo-

gatott, a testület pedig 21 igen, 2 nem-

mel fogadott el. 

Közösségi egyszerűsített közbeszer-

zési eljárás megindításáról is szavaztak.

Az önkormányzatnak biztosítania kell a

Gazdasági Intézmény, valamint a keze-

lésében lévő objektumok őrzését, a va-

gyonvédelmi feladatok ellátását. Az er-

re vonatkozó közbeszerzési eljárás

megindítását 21 igen, 4 nem mellett el-

fogadta a testület. 

SZOCIÁLIS ÉS OKTATÁSI KÉRDÉSEK 

Nagy István alpolgármester kezdemé-

nyezésére új rendeletet alkotott a tes-

tület a személyes gondoskodást nyújtó

ellátásokról, azok igénybevételéről, va-

lamint a fizetendő térítési díjakról, mi-

vel a Közép-magyarországi Regionális

Közigazgatási Hivatal vezetője törvé-

nyességi észrevételt tett ennek tárgyá-

ban. 

Belán Beatrix alpolgármester (MSZP)

előterjesztést nyújtott be a Bródy Imre

Oktatási Központ, Általános Iskola és

Gimnázium szervezeti és működési sza-

bályzatának elfogadására, mely az in-

tézmény törvényes és jogszerű műkö-

dését biztosítja. 30 igennel szavaztak a

képviselők. Egyetértés volt az Ambrus

Óvoda házirendjének módosítása, illet-

ve a sajátos nevelési igényű gyermeke-

ket fogadó tizenegy intézmény nevelé-

si programjának kiegészítése kapcsán

is. Egyhangúlag fogadták el a képvise-

lők öt oktatási intézmény alapító okira-

tának kiegészítését. 29 igen gombot

nyomtak a képviselők a Fóti Óvoda

Gyermekeiért Alapítvány székhely irán-

ti kérelmének engedélyezésére. 

Belán Beatrix alpolgármester a Deák

óvoda létszámtúllépéséről nyújtotta be

következő előterjesztését, melyet 30

igennel fogadott el a testület. Ugyan-

ilyen arányban megszavazták, hogy a

kerületi diákszövetség az Újpesti Diák

Szövetség nevet használhassa. Döntöt-

tek a Vörösmarty 2008 Alapítvány szék-

hely iránti kérelmének engedélyezésé-

ről is, 29 igennel. 

Nagy István alpolgármester előter-

jesztést nyújtott be fogyatékos gyer-

mekek településen kívüli speciális is-

kolába szállításával kapcsolatban. Java-

solta, hogy a szállítást pályázat alapján

a Magyarországi Református Egyház

fenntartásában működő Lázár Reformá-

tus Támogató Szolgálat végezze el, me-

lyet a képviselők 29 igennel elfogad-

tak. 

A Szociális és Egészségügyi Intéz-

mény írt ki pályázatot nappali melege-

dő létrehozására és működtetésére,

melyre pályázatot a Twist Olivér Alapít-

vány nyújtott be. Januártól a Fóti út 4.

szám alatt működik az intézmény. A

képviselők 27 igennel hozzájárultak az

Önkormányzat és az alapítvány között

ellátási szerződés megkötéséhez. 

A Szociális és Egészségügyi Intéz-

mény vezetői álláshelyére meghirdetett

felhívásra egy pályázat érkezett, me-

lyet Dr. Varga József igazgató nyújtott

be. Az Előkészítő Bizottság igen, a Nép-

jóléti és Lakásügyi Bizottság nem java-

solta, hogy a testület Dr. Varga Józsefet

bízza meg az intézmény vezetésével. 10

igen, 1 nem, 19 tartózkodással végül

nem fogadták el jelölését. A pályázatot

eredménytelennek nyilvánították, ide-

iglenesen Hudák Edina gazdasági veze-

tőt bízták meg az intézmény vezetésé-

vel. 

Dr. Derce Tamás polgármester elő-

terjesztést nyújtott be a köztisztviselők

részére vonatkozó teljesítménykövetel-

mények alapjául szolgáló célok megha-

tározásáról, melyek többek között a

köztisztviselők szakmai ismereteinek

bővítését, a hivatal szolgáltató jellegé-

nek erősítését érinti. 20 igen, 2 nem

mellett a képviselők elfogadták az elő-

terjesztést. 

EGYEBEK

Az egyebek napirendi pontban először

Marsal Géza (MSZP) szólalt fel. Úgy

vélte: megoldást kell találni arra, hogy

az érzékszervi károsodott emberek is

információhoz jussanak a helyi médiu-

mokból. Szalma Botond (KDNP) hozzá-

szólásában kiemelte, hogy először az

alapfeladatokat – például az akadály-

mentesítést – kell megoldani. Dr. Derce

Tamás kiemelte, több segítséget kell,

hogy adjon a kormány a probléma meg-

oldására. Végül 23 igennel elfogadták a

javaslatot. 

Belán Beatrix alpolgármester EU-s

pályázatokról tájékoztatta a képviselő-

ket. A JMK és a Park óvodára vonatkozó,

„Ingerdús nevelés feltételeinek megte-

remtése lakótelepi óvodákban” című

projekt elindult. Az EU Önerő Alap pá-

lyázat egyik projektjéhez kapcsolódóan

10 millió forintos pályázatot nyújtottak

be a Magyar Államkincstár Közép-Ma-

gyarországi Regionális Igazgatóság Ál-

lamháztartási Irodájához. Az önkor-

mányzat öt intézmény részvételével pá-

lyázatot nyújt be a Társadalmi Megúju-

lás Operatív Program „Kompetencia

alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - In-

novatív intézményekben” című pályá-

zatra is. A testület a tájékoztatókat el-

fogadta. 

Dr. Derce Tamás polgármester tájé-

koztatta a testületet arról, hogy a BKV

vezetősége döntött a Závodszky Zoltán

utcai villamosmegálló nevének vissza-

állításáról, így a megálló neve ismét

Szülőotthon lett. 

Végül a testület zárt ülésen folytatta

munkáját.  – P. K.

Testületi hírekTestületi hírek
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ÖsztöndíjÖsztöndíj
Újpest Diákösztöndíjak
adományozása 
a 2008/2009. tanévben

jpest Önkormányzata a tanul-

mányi ösztöndíj mellett művé-

szeti és sport diákösztöndíjat

alapított. Azzal a céllal, hogy

támogatást nyújtson a kiváló tanulmá-

nyi eredményt elérő, a művészetek, a

sport területén kiemelkedően tehetsé-

ges, de nehéz szociális helyzetben élő

tanulóknak és hallgatóknak a közép-,

illetve felsőoktatási tanulmányok sike-

res folytatásában, elősegítve felkészü-

lésüket a felsőfokú tanulmányaik meg-

kezdésében, eredményes befejezésé-

ben, művészeti, sport tevékenységük

kiteljesedésében.

A felhívásra 14 pályázat érkezett. Az

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjra

12 fő, a Szőnyi István Művészeti Diák-

ösztöndíjra és a Bene Ferenc Sport Di-

ákösztöndíjra 1-1 fő nyújtott be pályá-

zatot. A pályázók közül 12 fő felsőokta-

tási intézmény hallgatója, 2 fő középis-

kolai tanuló. 

Az Önkormányzat 14/2008.(V. 05.)

számú rendeletében foglaltak alapján,

kategóriánként feldolgoztuk a pályáza-

tokat, mely szerint 13 pályázó felelt

meg az ösztöndíj elnyerésére meghatá-

rozott tanulmányi, művészeti, sport és

szociális feltételeknek.

Valamennyi megfelelt pályázóra jel-

lemző, hogy a kiváló tanulmányi ered-

ményt, a kiemelkedő művészeti és sport

teljesítményt nehéz anyagi körülmények

között érték el, munkájuk példaértékű. 

A diákösztöndíj egy tanévre, 10 hó-

napra nyerhető el, melynek havi össze-

ge középiskolai tanuló esetén, a kifize-

tés időpontjában érvényes minimálbér

20%-a (13 800 Ft) felsőfokú oktatási

intézmény hallgatója esetén, a mini-

málbér 40%-a (27 600 Ft).

Képviselő-testület döntése értelmé-

ben 2008. szeptember 1-jétől 2009. jú-

nius 30-ig terjedő időtartamra:

UGRÓ GYULA TANULMÁNYI 

DIÁKÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT:

• Bedő Zsuzsanna Krisztina a Semmel-

weis Orvostudományi Egyetem Általá-

nos Orvostudományi Kar I. évfolyamos

hallgatója. Tanulmányi munkája, szor-

galma példaértékű. Angol nyelvből kö-

zépfokú nyelvvizsgája van. 

• Besenyei Dóra a Budapesti Kom-

munikációs és Üzleti Főiskola intézmé-

nyi kommunikátor szak I. évfolyamos

hallgatója. Mind a 4 tanulmányi félévet

kiemelkedő eredménnyel zárta. Az

Implom József Helyesírási Verseny bu-

dapesti fordulóján 2007. évben 17. he-

lyezést, 2008-ban 33. helyezést ért el.

A 2007/2008. tanévben Újpest Diák-

ösztöndíjas volt. 

• Czeróczki Anita a Heller Farkas Gaz-

dasági és Turisztikai Szolgáltatások Fő-

iskolája, turizmus-vendéglátás szak el-

ső évfolyamos hallgatója. Nehéz körül-

ményei ellenére jeles tanulmányi ered-

ményt ért el. Angol és japán nyelvből

középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Tavaly Újpest Diákösztöndíjban része-

sült.

• Juhász Viktória a Budapesti

Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomá-

nyi Kar turizmus-vendéglátás szak I.

évfolyamos hallgatója. Mind a négy

félévben jeles, kitűnő tanuló. Angol,

német és latin nyelvből középfokú

nyelvvizsgája van. Számos tanulmányi

versenyen eredményesen vett részt. A

„Szép Magyar Beszéd” Verseny fővárosi

döntőjén 2007-ben 6. helyezést és a

„Polgár az európai demokráciában” Or-

szágos Verseny regionális döntőjén 7.

helyezést, ugyanezen a versenyen

2008-ban 6. helyezést ért el. 

• Kanász-Nagy Máté az Eötvös Ló-

ránd Tudományegyetem Társadalomtu-

dományi Kar, szociálpolitika szakos IV.

évfolyamos hallgatója. Tanulmányi

munkája folyamatosan kiemelkedő.

Német nyelvből középfokú nyelvvizs-

gája van. 2007-ben a Szociálpolitikai és

Munkaügyi Intézet szociálpolitikai ku-

tatásában vett részt. Az előző két tanév-

ben Újpest Diákösztöndíjas volt. 

• Pásztor Alexandra az Eötvös Lóránd

Tudományegyetem Természettudomá-

nyi Kar, biológia szak I. évfolyamos

hallgatója.  Tanulmányi munkája példa-

értékű, a féléveket kitűnő eredménnyel

zárta. Angol és olasz nyelvből középfo-

kú nyelvvizsgával rendelkezik. A pályá-

zó az előző tanévben Újpest Diákösz-

töndíjban részesült.

• Robotka Vivien Bianka a Budapesti

Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Szám-

viteli Főiskolai Kar, pénzügyi és számvi-

teli szak I. évfolyamos hallgatója. Ta-

nulmányi munkája kiemelkedő. A

2007/2008. tanévben a Szakmai Előké-

szítő Érettségi Tárgyak Országos Verse-

nyén 570 versenyző közül, 47. helye-

zést ért el. 

• Rossu Renáta a Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetem Bölcsészettudományi

Kar, pszichológia szak II. évfolyamos

hallgatója. Tanulmányi eredménye

mind a négy félévben kitűnő, illetve je-

les. Angol és német nyelvből megsze-

rezte a középfokú nyelvvizsgát. A pá-

lyázó tavaly Újpest Diákösztöndíjban

részesült. 

• Tábori Kristóf az Eötvös Lóránd Tu-

dományegyetem Természettudományi

Kar fizikus szak IV. évfolyamos hallga-

tója. Nehéz körülményei és aktív sport-

tevékenység mellett, kiemelkedő ta-

nulmányi eredményt ért el. Német

nyelvből középfokú nyelvvizsgával ren-

delkezik. A pályázó 2005-ben Újpest

Kiváló Diáksportolója volt, 2007/2008.

tanévben Újpest Diákösztöndíjban ré-

szesült. 

• Tábori Viktor a Budapesti Műszaki

és Gazdaságtudományi Egyetem Villa-

mosmérnöki és Informatikai Kar, mér-

nök informatikus szak II. évfolyamos

hallgatója. Ezzel párhuzamosan a Buda-

pesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástu-

dományi Kar, nemzetközi gazdálkodás

szak I. évfolyamos hallgatója.   Tanul-

mányi munkája és sporttevékenysége

példaértékű. Mind a négy félévben je-

les, kitűnő eredményt ért el. Angol és

német középfokú nyelvvizsgája van. A

pályázó 2005/06. tanévben elnyerte a

Magyar Köztársaság Jó Tanulója – Jó

Sportolója kitüntetést, Újpest Kiváló Ta-

nulója (2006) és Újpest Kiváló Diák-

sportolója (2007) díjat. A Fővárosi Köz-

gyűléstől 2007-ben Élen a Tanulásban,

Élen a Sportban díjban részesült. Tavaly

Újpest Diákösztöndíjas volt. 

• Tóth Zsuzsanna a Babits Mihály

Gimnázium 11. évfolyamos tanulója.

Mind a négy félévet jeles tanulmányi

eredménnyel zárta. Kiemelkedő tanul-

mányi munka mellett aktívan sportol,

kosárlabdázik.

SZŐNYI ISTVÁN MŰVÉSZETI 

DIÁKÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT:

• Dombi Rajmund a Széchenyi István

Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti In-

tézet Zeneművészeti Kar, hegedű szak

II. évfolyamos hallgatója. Tanulmányi

eredménye mind a négy félévben jó,

művészeti tárgyak átlageredménye je-

les. 2008-ban a IV. Országos Vonósver-

senyen, hegedű szakon III. helyezést

ért el. 

BENE FERENC SPORT DIÁKÖSZTÖNDÍJBAN

RÉSZESÜLT:

• Zana Anita a Kodolányi János Főiskola

kommunikáció és médiatudomány szak

III. évfolyamos hallgatója. Tanulmányi

és sportteljesítménye egyaránt kiváló.

Számos nemzetközi és hazai versenyen

ért el kimagasló eredményt paraúszás

sportágban. (Nemzetközi úszóverseny

felnőtt 50 m gyors, 100 m gyors, 50 m

mell, 100 m mell, 50 m hát, 100 méter

hát I. helyezés (2008. március Salz-

burg). Osztrák Open felnőtt 50 m gyors,

100 m gyors, 200 m gyors, 100 m hát I.

helyezés (2008. március Spittal). Úszás

felnőtt 50 m gyors, 100 m gyors I. he-

lyezés, 100 m hát II. helyezés, 50 m hát

III. helyezés, 50 m mell II. helyezés

(2008. április Antwerpen). Úszás Világ-

kupa felnőtt 200 m gyors, 50 m mell III.

helyezés (2008. május Berlin). Úszás

Szlovák Kupa 50 m mell, 100 m gyors,

200 m gyors, 50 m gyors I. helyezés, 50

m hát, 100 m hát II. helyezés (2008. jú-

nius Bratislava). Nemzetközi Úszóver-

seny 50 m mell, 100 m hát, 50 m hát,

200 m gyors, 200 m hát I. helyezés

(Székesfehérvár, 2008. március). Nyílt

Országos Bajnokság 50 m gyors, 50 m

hát III. helyezés, 100 m gyors, 400 m

gyors I. helyezés (Eger, 2008. június).

A pályázó 2008-ban elnyerte a Ma-

gyar Köztársaság Jó Tanulója Jó Sporto-

lója címet, és tavaly Újpest Diákösztön-

díjas volt. – BELÁN BEATRIX

Ú
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PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

IV. ker. Desseffy u. 37. (ÖKO tulajdon,

Hrsz: 73032/A/2.)  50 m2 raktárhelyi-

ség. Udvari, a társasház belső közös tu-

lajdonú lépcsőházából közelíthető meg.

Állaga gyenge, vizes, salétromos körbe

kb. 50 cm magasságban. A nyílászárók

vetemedettek. Gépészeti vezetékrend-

szer teljes cserére szorul.

Licitálás alapjául szolgáló kikiáltási ár

(forgalmi érték): 2 100 000 Ft

IV. ker. Tinódi u. 3. (ÖKO tulajdon, Hrsz:

74077.) 901 m2 telekterületű, osztatlan

közös tulajdonban lévő lakóház – udvar,

gazdasági épület megjelölésű ingatlan,

osztatlan eszmei 21/100-ad része, ter-

mészetben 48 m2 alapterületű műhely.

Műszaki állaga miatt bontási kategóriá-

ba sorolható.

Licitálás alapjául szolgáló kikiáltási ár

(forgalmi érték): 2 646 000 Ft

IV. ker. Nyár u. 115. (ÖKO tulajdon, Hrsz:

72858/A/1.) 30 m2 tároló. A társasház

udvar felöli szárnyában az alagsorban

van, ablaka az udvarra néz. Felmenő fa-

lazat vizes, a vakolat hullik. A közműve-

zetékek a helyiségből kikötésre kerül-

tek. Műszaki állapota miatt teljes fel-

újításra szorul.

Licitálás alapjául szolgáló kikiáltási ár

(forgalmi érték): 840 000 Ft

IV. ker. Megyeri út 1. (ÚVZRt. tulajdon,

Hrsz: 74112/A/6. és 74112/A/7.) 2 db

műhely a társasház alagsorában, udvari

bejárattal. A lakásokhoz vezető lépcső

és függőfolyosó alatt helyezkednek el.

Mindkét műhely ablaka az udvar felé

néz. Falazatuk  a szigetelés elhasználó-

dása miatt vizes, nyilászárók veteme-

dettek. Közmű: elektromos áram, víz,

csatorna. Fűtés: elektromos árammal

megoldható. Műszaki állapota 20%-ra

tehető. Használhatóvá tétele jelentős

anyagi ráfordítást igényel. 

74112/A/6. 27 m2 – műhely licitálás

alapjául szolgáló kikiáltási ár (forgalmi

érték): 675 000 Ft

74112/A/7. 37 m2 – műhely licitálás

alapjául szolgáló kikiáltási ár (forgalmi

érték): 925 000 Ft 

IV. ker. Mildenberger u. 26. (ÚVZRt. tu-

lajdon, Hrsz: 73697/A/2. és

73697/A/3.) 2 db nem lakás célú helyi-

ség. Udvari bejáratú, alagsori elhelyez-

kedésű, a magasföldszinti lakásokhoz

vezető lépcső alatt, az udvarról közelít-

hető meg. A helyiségek falazatán a va-

kolat több helyen leomlott, a nyilászárók

vetemedettek. A helyiségekben elektro-

mos áram, víz-csatorna, közmű volt, me-

lyek lekötésre kerültek. A helyiségek

rendkívül elhanyagoltak, felújításuk je-

lentős költség ráfordítással lehetséges.

Műszaki állapotuk 20%-ra tehető.

73697/A/2. 33 m2 – raktár licitálás alap-

jául szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-

ték): 825 000 Ft

73697/A/3. 29 m2 – tároló licitálás alap-

jául szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-

ték): 725 000 Ft

IV. ker. Árpád út 67. (ÚVZRt. tulajdon Hrsz:

70667/A/2.) 9 m2 – üzlethelyiség. A tár-

sasház lépcsőházában a lépcső alatt ke-

rült kialakításra. Gyermekkocsi tárolásra,

kerékpár tárolásra alkalmas helyiség.

Licitálás alapjául szolgáló kikiáltási ár

(forgalmi érték): 266 000 Ft 

IV. ker. Szekfü Gy. u. 7. (ÚVZRt. tulajdon,

Hrsz: 73975/A/8.)  61 m2-es raktár. Ud-

vari bejáratú, a helyiség padlóburkolata

teljesen elhasználódott. A felmenő fa-

lazat, a szigetelés hiányossága miatt

vizes, salétromos, a vakolat hullik. Nyí-

lászárók vetemedettek. A tetőszerkezet

hibái miatt a födém beázott. Közmű:

elektromos áram. Műszaki állapota

20%-ra tehető.

Licitálás alapjául szolgáló kikiáltási ár

(forgalmi érték): 1 525 000 Ft

IV. ker. József A. u. 37. (ÚVZRt. tulajdon,

Hrsz: 70312/A/16. és 70312/A/17.) A

pincehelyiségek a lakóépület pince

szintjén, az épület bejáratától jobbra és

balra, a József A. utcáról közterületi be-

járattal rendelkeznek. Alacsony belma-

gasságú helyiségek. Közmű: elektro-

mos áram, padozatuk felújításra szorul.

70312/A/16.  57 m2 – raktár licitálás

alapjául szolgáló kikiáltási ár (forgalmi

érték): 1 117 000 Ft

70312/A/17. 37 m2 – raktár licitálás

alapjául szolgáló kikiáltási ár (forgalmi

érték): 725 000 Ft

IV. ker. Vörösmarty u. 26. (ÚVZRt. tulaj-

don, Hrsz: 74055/A/16.) 26 m2 műhely.

A lakóépület földszintjén, közvetlen

közterületi, utcáról nyíló bejárattal. WC,

mosdó helyiség található benne, nyí-

lászárók vetemedettek. Felmenő fala-

zat, padlóburkolat felújításra szorul.

Közmű: áram, víz, csatorna. Fűtés:

elektromos árammal megoldott. Licitá-

lás alapjául szolgáló kikiáltási ár (for-

galmi érték): 2 374 000 Ft

IV. ker. Károlyi I. u. 30. (ÚVZRt. tulajdon,

Hrsz: 70197/A/10.)  51 m2 műhely. A la-

kóház hátsó telekhatárára épült. A bur-

kolatok elhasználódtak, a nyílászárók

vetemedettek, korhadtak, a tető felújí-

tásra szorul. A szigetelés hiányossága

miatt a külső lábazat vakolathullásos. A

helyiség műszaki állapota kb. 20%-os.

Licitálás alapjául szolgáló kikiáltási ár

(forgalmi érték): 1 785 000 Ft. 

Megtekintés: Előzetes egyeztetés alap-

ján. Tel.: 3-691-103.

Pályázat leadási határideje: 2009. feb-

ruár 6., 12 óra

Pályázat leadásának helye: Újpesti Va-

gyonkezelő ZRt. 

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-

68. fszt-i iktató

A pályázat beadásakor a licitálás alap-

jául szolgáló kikiáltási ár 10%-át az Új-

pesti Vagyonkezelő ZRt. pénztárába be

kell fizetni, e nélkül a pályázat érvény-

telen. A befizetett összeg vétel esetén a

vételárba beszámít, amennyiben vétel-

re nem kerül sor, a befizetett összeg

visszajár.

Pályázat bontása: 2009. február 9-én, 9

órakor

Színhelye: Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Ér-

tékesítési iroda

Amennyiben egy ingatlanra több pá-

lyázat érkezik, úgy licit tárgyalást tar-

tunk, licitlépcső meghatározásával. A

pályázat nyertesének készpénzben,

egyösszegű fizetés mellett 8 napon be-

lül adás-vételi szerződést kell kötni. Ha

a szerződést nem köti meg, úgy ugyan-

olyan feltétellel a sorban utána jogo-

sult vásárolhatja meg az ingatlant. 

A IV. ker. Újpest Önkormányzat

Képviselő testületének 7/1994./

V.04./ sz. rendelete IV. részének

30.§. alapján a Gazdasági Bizott-

ság döntése értelmében az aláb-

bi ingatlanok kerülnek pályázat

útján értékesítésre.

PályázatPályázat

Újpesti élelmiszerfeldolgozó középvállalkozás élelmiszerkeverő munkakörbe betanított 

munkásokat keres. Targoncavezetői, cukrász- vagy pékipari gyakorlattal rendelkezők előnyben.

Munkaidő: hétköznapokon 7:30-16 óra között, szombat-vasárnap szünnap.

Kapcsolatfelvétel: 06-30-944-1245 

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777

INGATLANKÖZVETITŐ
Munkatársakat keresünk újpesti irodánkba. 

Ha szeretnéd:
– Megvalósítani elérhetetlennek

tűnő álmaidat 
– Karrieredet építeni 

– Gazdasági önállóságot elérni 
– Hogy teljesítmény alapján legyél értékelve

és ne a papír alapján 

Akkor itt az alkalom, hogy bizonyíts 
Önmagadnak és nekünk. Exkluzív

környezetben, egy jó csapatban, nagy értékű
ingatlanokat, magas jutalék mellett

értékesíthetsz. Ha jó a kommunikációs
készséggel, kitartó és céltudatos személy-

iséggel rendelkezel. Gyere és próbáld ki
Magadat, nincs mit vesztened!

Fényképes önéletrajzzal a következő e-mail
címen: javor.peter@dh.hu, vagy

telefonon: 20/389-49-81, vagy személye-
sen: 1042 Budapest, Görgey Artúr u. 8.

HirdetésHirdetés



15www.ujpest .hu

ApróhirdetésApróhirdetés
INGATLANT ELAD

�� Újpest központjában, 35 m2-es, másfél szobás,

világos konyhás, parkra néző, keleti tájolású, tel-

jesen felújított, VI. emeleti panellakás 2009. már-

ciusi költözéssel eladó. Ár: 9 050 000 Ft. Tel.: 06-

30-962-8590

�� XIII. ker. Váci úti összkomfortos, 37 m2-es, V.

emeleten egyszobás lakásom liftes téglaházban

9,5 MFt-ért eladó. Telefon: 369-3462, 06-30-

416-3282

�� Építési teleknek is alkalmas bontandó, vagy

felújítandó régi ház a Chinoin környékén telekár

alatt 17,9 millió forintos irányáron eladó! Lakható

két lakás, cirkofűtés,  udvari kocsibeálló. Csatorna

nincs! Rákosi Judit 06-30-964-3635. E-mail:

emu@enternet.hu

�� Utcai bejáratú, ablakos egy helyiséges, 20 m2-

es, teljesen felújítandó, komfortosítandó tégla la-

kás Újpesten 3,5 millió forintért eladó! Ritka lehe-

tőség! Rákosi Judit 06-30-964-3635 E-mail:

emu@enternet.hu

�� Újpest Központban, a Kassai utcában, 54 m2-es,

erkélyes, 2 szobás, III. emeleti lakás eladó. Tel.:

06-20-374-9174

�� Újpesten, a Szigeti József utcában, 54 m2-es, 2

szobás, erkélyes, V. emeleti, fiatalosan felújított

lakás eladó. Tel.: 06-20-335-9009

�� IV. ker. Anonymus utcában, Újpest központtól

pár percre, 12 lakásos földszinti téglaházban, 29

m2-es, egyszobás, felújított, belső udvarra néző,

gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 7,9 MFt. Tel.:

369-5214,ingatlankulcs@t-online.hu

�� IV. ker. Rózsa utcában, X emeletes panelházban,

I. emeleti, 35 m2-es, egy + félszobás, nyugati tá-

jolású, közepes állapotú lakás bútorral együtt is

eladó. Eladási ár: 8,45 MFt. Tel.: 369-5214, ingat-

lankulcs@t-online.hu

�� IV. ker. Víztoronynál, IX. emeleti, 36 m2-es, 1,5

szobás, igényesen felújított, (egyedi tervezésű  be-

épített konyhabútor, légkondi, biztonsági ajtó,

Villeroy csempe, parketta, marmóleum burkolat) ke-

leti tájolású, társasházi öröklakás eladó. Ár: 9,3 MFt.

Tel.: 06-20-391-5546, 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, tég-

laépítésű társasház földszintjén, 47 m2-es, 2

egybenyíló szobás (külön nyitható vagy galériáz-

ható), alacsony rezsijű, csendes, jó közlekedésű,

gázkonvektoros fűtésű összkomfortos öröklakás

pincei tárolóval eladó. Ár: 12,9 MFt. Tel.: 06-20-

391-5546, ingatlankulcs@t-online.hu

�� XV. ker. Veresegyház utcában, 522 m2-es,

összközműves rendezett telken, 135 m2-es, két-

szintes, duplakomfortos, földszinten 2 szobás,

tetőtérben 3 szobássá alakítható, jó állapotú, fel-

újított, gáz-cirkó fűtésű családi ház különálló

melléképületben garázzsal, tárolóval  eladó. El-

adási ár: 38,5 MFt Tel.: 369-5214, ingat-

lankulcs@t-online.hu

�� Eladó Újpesten a Deák F. utcában egy 1 + 2 fél-

szobás, 53 m2-es panellakás. Metró közeli, csen-

des, parkra néző, 2. emeleti. Ár: 9 900 000 Ft. Tel.:

06-20-984-9146

�� Berda József utcában, 3. emeleti, 53 m2-es,

kétszobás, erkélyes, gardróbos, új konyhabútor,

radiátor, műanyag ablakok, biztonsági ajtó, zárt

folyosó, nyugati fekvésű, jó állapotú panel ELADÓ

vagy ELCSERÉLNÉM egy szoba konyhára. Tel.: 06-

30-407-3881

�� Tulajdonostól eladó Újpesten a Nyár utcában

egy 53 m2-es, 2 szoba hallos, erkélyes, jó állapo-

tú, parkettás, járólapos, napfényes panellakás.

Ár: 10,6 MFt Tel.: 06-20-207-0081

�� Két lakás egy áron! Újpesten négylakásos,

kertes, tégla társasházban 46 m2-es gázcirkó fű-

tésű, alacsony rezsijű,  felújított lakás + 30 m2-es

amerikai konyhás, külön bejáratú új lakrész te-

hermentés eladó. Irányár: 10,8M + 3,3M Ft.  Tel.:

06-20-417-1375

�� Újpesten a nyár utcában kiváló közlekedésnél,

53 m2-es, 2 szobás, világos, napfényes konyhás,

erkélyes, parkettás, járólapos lakás új műanyag

ablakokkal, felújított fűrdőszobával azonnal be-

költözhetően eladó. Irányár: 10,4 MFt. Tel.: 06-

20-417-1375

�� Újpesten a stop-Shopnál, kertes házakra néző

53 m2-es 1+2 félszobás, erkélyes, világoskony-

hás, tehermentes, felújított panellakás tavaszi

beköltözéssel  eladó. Irányár: 10,4 MFt. Tel.: 06-

20-417-1375

INGATLAN KIADÓ

�� Káposztásmegyer I-en, 36 m2-es I. emeleti

bútorozott lakás kiadó. Tel.: 06-30-602-9025

�� Kiadó Újpesten társasház első emeletén, 120

m2-es, négyszobás lakás igényesnek teremga-

rázzsal, hosszabb távra, irodának is alkalmas. Tel.:

06-20-426-6652

�� Kiadó Lőrinc utcában, 45 m2-es, új építésű,

cirkó fűtéses lakás, részben bútorozott, udvaron

parkolással, saját lekerített kerttel. Igényesnek!

Tel.: 06-20-426-6652

�� Újpesten metróhoz 5 percre külön bejáratú

szoba kiadó. Megbízható leinformálható sze-

mélynek! Tel.: 06-70-605-59-71

�� Újpesten a Deák utcában 35 m2-es lakás kiadó.

Tel.: 06-30-951-4679 

�� Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen ve-

gyes építésű, I. emeleti, két és fél szobás, erké-

lyes, tömbfűtéses 55 m2-es, bútorozatlan lakás

azonnal beköltözhetően kiadó. Bérleti díj: 70 000

Ft + rezsi. Érd.: 06-30-815-7465,

torokmonika@fibermail.hu

ÜZLETHELYISÉG ELADÓ

�� MOST! 10% kedvezménnyel IV. Újpest központjá-

ban kulcsra kész üzlethelységek eladók – egyedi

igény szerinti kialakítással. Tel.: 370-2245, 06-20-

515-1308 IV. Budapest, Munkásotthon u. 14-16.

GARÁZS, GÉPKOCSI BEÁLLÓ ELADÓ

�� MOST! IV. Újpest központjában Árpád úton gk.

tárolók 2,0 MFt helyett 1,2 MFt (egyösszegű fize-

tés esetén), 1,5 MFt (egyéves kamatmentes rész-

letfizetéssel). Tel.: 370-2245, 515-1308 IV. Buda-

pest, Munkásotthon u. 14-16.

�� Újpesten Erdősor 14 sz. alatt, 22 m2 garázs el-

adó Tel.: 06-20-220-8494, 06-20-446-4607

�� Eladó akár részletre is gépkocsi beálló Újpes-

ten a József Attila utca 18-ban. Tel.: 06-20-472-

7710

GARÁZS KIADÓ

�� Kiadó teremgarázs beálló Árpád út 68-70 sz.

alatt. Tel.: 06-30-543-2659

�� Szigeti József utcában 14 m2-es garázs kiadó 

20 000 Ft/hó + rezsi Tel.: 06-30-325-1795

OKTATÁS

�� Matematikát tanít Újpest-Központnál több év-

tizednyi gyakorlattal rendelkező tanárnő közép-

iskolásoknak. Korrepetálás, érettségire felkészí-

tés eredményesen, türelmesen. Telefon: 370-

7899

�� Újpesti logopédus beszédhibák javítását, írás-

olvasás és számolási zavarok megszüntetését, il-

letve megelőzését vállalja 5 éves kortól. Tel.:

369-3462, 06-30-416-3282

�� Matematikából, fizikából általános és középis-

kolásokat felvételire, közép-, emelt szintű érett-

ségire felkészít szaktanár, vizsgáztatói gyakorlat-

tal. Érdeklődni hétköznaponként 17 óra után le-

gyen szíves. Tel.: 06-20-476-7574

�� Matematika-, angol-, fizika-, németoktatást

vállalok. Érettségire, nyelvvizsgára is felkészítek.

Házhoz megyek. Tel.: 06-20-9736-467. SMS is

küldhető.

�� Matematika, fizikatanítás általános és közép-

iskolások részére, nagy hatékonysággal szakta-

nártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

�� Angol, német, olasz nyelvtanítás korrepetálás,

érettségire, általános és gazdasági nyelvvizsgára

felkészítés egyéni tematika, beszédcentrikus

órák. Tel.: 06-30-448-8030

�� Tapasztalt matematika-fizika szakos tanárnő

órákat ad általános- és középiskolások részére.

Tel.: 06-30-408-8466,  vagy  239-5907.

�� Angoloktatást vállal gyakorlott tanár. Korrepe-

tálást érettségire és nyelvvizsgára felkészítést

vállalok. Tel.: 380-4284, 06-70-775-3493

SZOLGÁLTATÁS

�� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása,

szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított ké-

szülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046

Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-22; 06-30-960-1138,

szerviz: 230-76-69

�� Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása,

javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV.

ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

�� Ingatlan-ügyeinek intézését szívesen vállalom!

Lakás, ház, telek, üzlethelyiség adás-vételében se-

gítem Önt. Hitelügyintézés, befektetési célú ingat-

lanvásárlási tanácsadás ingyenesen! Rákosi Judit

06-30-964-3635. E-mail: emu@enternet.hu

�� Nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javítást is.

Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759

ÁLLÁST KERES

�� Megbízható, munkájára igényes bejárónő al-

kalmi és rendszeres takarítást vállal. Tel.: 06-70-

265-6003

�� Megbízható pontos precíz nő takarítást vállal.

Tel.: 06-20-522-8602

ÁPOLÁS

�� Otthonban lakó gyengén látó és halló nő Új-

pest metró közelben lakó hölgy segítségét kéri.

Bővebbet személyesen. Tel.: 369-9281, 06-20-

522-0087

EGÉSZSÉG

�� Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezonan-

ciás kezeléssel 7000,-Ft, az újpesti nagy szakorvo-

si rendelőben. Bejelentkezés: 06-70-271-9867

RÉGISÉG

�� Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papír-

régiséget vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-

0243, 06-20-922-0001

AKCIÓS NYARALÁS

�� SZEÜ Kht akciós nyaralást szervez Hajdúszo-
boszlón 2009. II. 07-én és 2009. II. 14-én induló
turnusokban. 7 éjszaka, szállás: 10 500 Ft, 7 éjsza-
ka + fp.: 21 000 Ft. Telefon: 06-20-472-5084

UTAZÁS

�� Velencei karnevál: feb.13. 20. – 13 990 Ft-tól,

Szezonvégi vásár Parndorfban: 02. 07 – 6 200 Ft,

London: márc. 20 – 89 900 Ft,  Róma: márc. 22. –

89 990 Ft, Jordánia: ápr.12. – 219 800. Pataki

Edit:  413-1874.

ELTARTÁST KÖT

�� Intenzív ápolónő (38) eltartási szerződést köt-

ne idős hölggyel, úrral gyermekei számára. Ké-

rem, hívjon bizalommal, ismerjük meg egymást.

Tel.: 06-30-409-6262

TÁRSKERESŐ

�� 76 éves tanárnő ismeretség hiányában keres

művelt, jóérzésű barátokat. Szeretek olvasni,

koncertre járni, képtárakba, termékbemutatókra.

Tel.: 369-9983, este 7-10-ig

JÓKÍVÁNSÁG

�� Boldog 31. születésnapot kívánok Deutsch La-

cinak. Ígérem hogy a 32. születésnapját már

Őrbottyánban fogjuk tartani.  Millió csók. Vikusz

GYÁSZJELENTÉS

�� Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Ampenszám

Ferencné életének 93. évében elhunyt. Felejthe-

tetlen halottunkat 2009. január 28-án 9 óra 45

perckor a Megyeri temetőben kísérjük utolsó út-

jára. A gyászoló család.

�� Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Kosztolányi Jánost utolsó útján elkisérték, részvétü-

ket lerótták, lélekben velünk marad. Gyászoló család

�� Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2008. de-

cember 24-én, 65 éves korában, otthonában el-

hunyt Groszmann Endre, azaz „Fasírt”, aki 28

éves koráig élt Újpesten, de kötődése és szere-

tete a kerülethez mindvégig megmaradt. Felesé-

ge, fia, barátai, ismerosei 2009. január 14-én

vettek tőle végső búcsút az Óbudai Temetőben.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

�� Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik

szeretett férjem és édesapám, a 76. életévében el-

távozott Lápossy Sándor temetésén megjelentek,

részvétüket kifejezték és fájdalmunkban osztoztak.

Lápossy Sándorné, dr. Lápossy Attila és családja

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

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:
Hétfőn és szerdán 10–17 óráig, 

pénteken 10–12 óráig.

IV. Árpád út 16., tel.: 380-4920

Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával)
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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 GOktatásOktatás

mindennapjait az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház vezetőjeként töltő Kerekes

György népművelőként több évtizede sokunk ismerőse. Fotósként több tárlat

kiállítójaként immár harmadik kiállítását rendezik meg városrészünkben,

ezúttal a honi országjárások eredményeként és az Ausztriában, Lappföldön

és  Norvégiában tett túráin készült képeket bemutatva. 

Kerekes György gyermekkora óta tartó fotós szenvedélye azonban nem merül ki a

képek archiválásában, kiállításokon való megjelenítésben: számtalan természeti fo-

tóalbum önálló szerzőjeként és több útikönyv társszerzőjeként a fotózással – vegyük

kölcsön egyik könyvcímét:  Természet(l)esen – a természetvédelemnek és a látvány

megörökítésének egyaránt  hódol. A fotózáshoz azonban nemcsak látó szem, hanem

idő és türelem is kell, több éves gyűjtőmunka eredménye például a mostani kiállítás

és a néhány hete a Kornétás Kiadónál Körúti randevú – Ott ahol a hatos megáll – cím-

mel megjelent albuma, amely magyar és angol nyelvű kísérőszöveggel tárja elénk  a

6-os villamos vonala mentén a  Moszkva tértől a Móricz Zsigmond körtérig tartó uta-

zásának  nagykörúti épületeit.  

A kiállító fotós képei természetesen hitvallását is megjelenítik, ezt saját szavaival

is megfogalmazva invitál bennünket: hisz a kultúra sokféleségében, a világban talál-

ható szépségekben, bárki legyen is e szépségek alkotója. A lenyűgöző képek az alko-

tó befogadásról is szólnak – ezért idézi Kerekes György a meghívó szövegében

Aurelius Augustinus gondolatát, mely szerint  „Nem kerestél volna,/ha már meg nem

találtál volna”…

A kiállítást 2009. január 21-én 15 órakor Lévai András, a Szűcs Sándor Általános Is-

kola igazgatója nyitja meg. A képek február 3-ig tekinthetők meg az iskola nyitva

tartásának megfelelően. – B. K.

A kultúrát közvetítő, ám rendhagyó kiállításának nevezi a magyar kul-

túra napjának előestéjén a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Károlyi Galériájában megnyíló kiállítását Kerekes György természetfo-

tós. Ez alkalommal ugyanis nem a természet szépségei a főszereplők

képein, hanem templomok, kálváriák, útszéli keresztek, vagyis az épí-

tészeti örökségünk, ráadásként az élet folytatását reményként szimbo-

lizáló esküvők, és a mozdulatlanságukban is megható temetők képei.

Épített környezetünk 
a természetfotós szemével

A

Immár 1 éve, 2008. január 23-án ment el szeretett

igazgatónőnk, kollégánk, barátunk, családjának

imádott Mariannja, Hegedűs Oszkárné, a nagymúltú

Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási

Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgató-

nője. Hiánya az Őt szeretők körében pótolhatatlan.

Emlékét örökké szívükben hordozzák:

Családtagjai, Kollégái, Tanítványai 

Azok a megemlékezők, akik halálának évfordulója alkalmából szeretnék

tiszteletüket virággal kifejezni, úgy azt 2009. január 23-án, pénteken elhe-

lyezhetik az iskola (1047 Bp., Baross u. 72.) földszintjén elhelyezett emlék-

tábla alatt.

Búcsú
Búcsúzunk Pirisi Károlynétól, vagy ahogyan a Virág Óvodában mindenki

szólította, Éva nénitől.

Pirisi Károlyné 1954-ben szerezte meg az óvónői oklevelét. A fél évszázados

munkája során újpesti gyermekek százait nevelte és tanította. Először a jel-

legzetesen újpesti nagyvállalatok, mint a Duna Cipőgyár, a Chinoin és a Vá-

kuumtechnikai Gépgyár óvodáiban dolgozott. Az Adócsőgyárban 17 éven át

volt vezető óvónő. 1985. márciustól a Virág Óvodában dolgozott. Itt az utol-

só munkahelyén 18 évet töltött el, innen ment nyugdíjba is.

Az első pillanattól az utolsóig mindenki számára – aki vele kapcsolatba

került – emlékezetes marad személyisége. Pozitív gondolkodása befolyá-

solta tetteit, így végezte munkáját, gondoskodott szeretteiről, élte minden-

napjait. Igényessége nemcsak a külsején tükröződött. Mindig törekedett a

harmónia megteremtésére, ahol megjelent, ott nyugalom, béke vette körül.

Igyekezett minden napot ünnepként megélni: örülni az élet apró szépsége-

inek, beszélgetni egy kollégával, játszani, tanulni az unokájával, szórakozni

a barátaival és szerető gondoskodással együtt élni a családtagjaival. Az

egyik legfontosabb volt számára az összetartozás élménye. Tette ezt olyan

színvonalon, nívósan és tökéletesen, hogy ez sokunk számára példa értékű-

vé vált.

A munkahelyén mindig fiatalabb kollégákkal dolgozott, akiket nagy türe-

lemmel, emberséggel, bölcsességgel segített, irányított. Ugyanakkor tisz-

teletben tartotta mindenki autonóm személyiségét, senki nem érezte mel-

lette mellőzöttnek magát. Több száz gyerekkel került kapcsolatba. Szerette

munkájában a kihívásokat: különös alázattal, gyermekszeretettel, kedves-

séggel és pedagógiai érzékkel segítette a problémás gyerekeket, hogy

egyenrangúak legyenek csoporttársaikkal.

Határozott, erős jelleme szimpatikussá tetet a szülők számára is, sok eset-

ben külön személye miatt szerették volna gyermeküket abba csoportba írat-

ni, oda járatni, ahol Éva néni dolgozott. Mindig odafigyelt arra, hogy ne le-

gyen tolakodó, meghallgatta, megfontolta a másik ember véleményét és so-

kat munkálkodott azon, hogy mindenki számára kedvező megoldást találjon,

mindenki megelégedett legyen. Róla elmondhatjuk, hogy minél többet

adott, osztott meg önmagából, tapasztalataiból, életfelfogásából, ő annál

több lett. Ez az állandó körforgás, kölcsönösség adhatta meg számára a

megújulás, az örök fiatalság szellemét, amire mindig felnézhetünk, vissza-

emlékezhetünk.

Sajnos elmúlt időszakban a betegségében hiába próbálta a problémát

megoldani, a jó megoldást keresni, ebben most alulmaradt. El kellett fogad-

nia a megváltoztathatatlant, megalkudni. De ezt is, mint mindent egész éle-

te folyamán, emberi méltóságát megőrizve viselte.

Pedagógiai munkássága, igényessége, emberi nagysága, különleges sze-

mélyisége feledhetetlen marad számunkra. Szeretettel fog rá gondolni sok

száz gyerek, szülő és nem utolsó sorban a Virág Óvoda dolgozói.

A Virág Óvoda dolgozói

Ennontekiö – Norvégia – Sámi temető

Inari – Sámi temető



17www.ujpest .hu

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

A Babits Mihály Gimnázium  e tanévben érettségiző diákjai december

6-án tartották – telt ház előtt – szalagavató ünnepélyüket. A három

végzős osztály diákjai:  a nyolc évfolyamos képzésben résztvevő 12.a

(Frontóné Szigeti Zsuzsa tanárnő osztálya), és a 12. b. (Ferenczfi

Magdolna tanárnő osztálya), valamint a 4 év folyamos képzésben

tanuló  12. c. diákjai (Molnár Sándor tanár úr osztálya) az ünnepi

műsort, dr. Kövesdi István igazgatói köszöntőjét és a szalagfeltűzést

követően hagyományosan Erkel Ferenc zenéjére, a palotással nyitot-

ták meg a bált, amelyet az osztálytáncok követtek, majd  az est fény-

pontja, a  bécsi keringő következett. A Dunakeszi Sportcsarnokban

megtartott rendezvény közönsége, a szülők, rokonok, barátok min-

den táncból ismétlést „követeltek”, amely kérést a bálozók mindan-

nyiszor  örömmel teljesítettek. (Fotó: Dörögdi János)

Végzősök bálja

Az újpesti középiskolák évadnyitó szalagavató bálját a Bródy Imre Ok-

tatási Központ gimnáziumi osztályainak szervezték. A rendezvényre a

Nemzeti Sportcsarnokban került sor november 22-én. Az új néven

szeptember óta működő oktatási intézményre nagy figyelem irányul.

Talán ennek köszönhető, hogy a bált megtisztelte jelenlétével Belán

Beatrix alpolgármester asszony is. A vendégek között helyet foglalt

Prenner Károlyné, a gimnázium korábbi igazgatója. Az egybegyűlte-

ket Giczy Béla igazgató úr és Hirmann László igazgatóhelyettes kö-

szöntötte. A szalagtűzésre négy végzős osztály vonult fel. A sportosz-

tály Károlyi Erzsébet, a drámaosztály Vészi Gézáné, a művészeti osz-

tály Cs. Szabó Zsuzsanna tanárnő vezetésével került felavatásra. Az es-

ti tagozatos hallgatóknak Kóródiné Novák Judit tanárnő tűzte fel a sza-

lagot. A végzős osztályok táncbemutatóit az évfolyam összkeringője

zárta. A színvonalas rendezvényen közel ezer néző volt jelen. – H. L.

Szalagavató bál a Bródy Imre Oktatási Központban

SzalagavatóSzalagavató
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ÚJPESTI JÓTÉKONYSÁGI

KERESZTÉNY BÁL A GYERMEK

SZAKRENDELŐ JAVÁRA

Az átköltözés előtt álló, Jókai utcai

gyermek szakrendelő javára szervez

gyűjtést jótékonysági bál megszerve-

zésével a Kereszténydemokrata Nép-

párt újpesti szervezete. A szervezők

bíznak abban, sokan karolják fel kezde-

ményezésüket és támogatják kitűzött

céljukat. A báli belépőként szolgáló tá-

mogatás összegét résztvevőként leg-

alább 3000 forintos adomány megfize-

tésében kérik. A rendezvény fővédnöke

Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere,

védnökei: Dr. Küttel Péter a Fővárosi

Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és

Rendelőintézet főigazgatója, valamint

Szalma Botond, a Kereszténydemokrata

Néppárt újpesti szervezete elnöke.  

Az Újpesti Jótékonysági Keresztény

bálra  2009. február 14-én, szombaton,

19 órai kezdettel kerül sor az Ady End-

re Művelődési Központban (IV. Tavasz

u. 4.) Az esten vetélkedő, bűvészmu-

tatványok, néptánc-, és musical be-

mutató szórakoztatja a közönséget,

elmaradhatatlan műsorszám lesz a bál

kezdetét jelző nyitótánc, és a jó han-

gulat fontos kelléke: a tombola is.

A tánchoz a zenét a dunabogdányi

Pog dane’ puve’ együttes szolgáltatja,

a vendégeket svédasztalos vacsora

várja. A belépők igénylése a 06-20-

932-6523-as telefonszámon, illetve a

keresztenybal@gmail.com e-mail cí-

men lehetséges, tudatta lapunkkal

Szalma Botond, a KDNP újpesti szerve-

zete elnöke.

FIDESZ-MPSZ KÉPVISELŐI 
FOGADÓÓRÁK

Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyu-
la; Rádi Attila önkormányzati képvi-
selők február 2-án hétfőn 17-18-
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel:
369-09-05
Bartók Béla február 3-án kedden 18-
19 óráig; Koronka Lajos február 5-én
csütörtökön 17-18 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: (1042 Budapest, Ár-
pád út 56.) Tel: 369-09-05
Nagy István február 3-án kedden 16-
17 óráig  tart fogadóórát. Hely-
szín:1042 Budapest, István út 11.

www.ujpestifidesz.hu

Az Újpesti Fidelitas
szeretettel vár minden

kedves érdeklődőt 2009. január 30-
án, pénteken 18 órai kezdettel  Koltay
Gábor Velünk élő Trianon című doku-
mentumfilm-sorozatának vetítésére
(VII-VIII. rész). Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.) 

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

SZÜLŐKLUB A NAPRAFORGÓBAN

Január 22-én, csütörtökön este 18 óra-

kor vendégünk: Molnár V. József néplé-

lekrajz kutató. Előadása címe: A gyer-

mekrajzok üzenete.

Január 29-én csütörtökön este 18 órakor

vendégünk Siháné Tóth Mária pályavá-

lasztási és munkavállalási tanácsadó. Az

előadása címe: Merre, hogyan tovább?

Segítségnyújtás a pályaválasztás előtt

álló fiataloknak, és szüleinek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Cím: Napraforgó Képességfejlesztő

Központ (1046 Bp., Megyeri utca 226.

fszt.) www.napraforgoalapitvany.hu

TÁNCISKOLA

Az Újpesti Társastáncosok Egyesülete és

a Földházi Tánciskola január 30-án, 18

órakor tarja tánctanfolyami záró bemu-

tatóját az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági

Házban. A tánciskola február 2-tól

folytatja tanfolyamait a kezdő szinttől a

versenytánc szintig, melyek  tanára:

Földházi Péter profi táncos, koreográ-

fus, nemzetközi versenytánc trénes és

bíró. A tanfolyamok színhelye továbbra

is az Ifjúsági Ház. Jelentkezés február 2-

án, 18 órakor a helyszínen, valamint a

foglalkozásokon. Részvételi díj – 15 al-

kalomra – 9500 forint. Foglalkozások:

kezdőknek és haladóknak: február 6-

tól, klub: február 10-től, versenytánc

klub  kedden és pénteken. Lehetőség

van magánórák, esküvői táncok és nyi-

tótáncok  megbeszélésére  is. 

Bővebb információ: Tel: 231-7070, 06-

20-9114-527, www.utse.atw.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN

MAGYAR KULTÚRA NAPJA, GÁLA

Január 22., 17 óra

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére

megtartott kulturális versenyek győzte-

seinek műsora és díjkiosztó ünnepsége

JUTALOMJÁTÉK 

Január 21. és 22., 14 óra 

Kisiskolás napközis csoportok jelentke-

zését várjuk. A résztvevők életkoruknak

megfelelő érdekes feladatok megoldá-

sával szerezhetnek élményeket.

A játékra január 12-ig lehet jelentkezni

a 399 7067-es telefonszámon..

Belépő: 250 Ft/fő

KLUBOK, HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEK

Családi játszóház 

Január 17. 10-13 óra

Elsősorban kicsiknek kínálunk bizton-

ságos, védett teret, ahol mozoghatnak,

játszhatnak. Zenebölcsi-zeneovi várja a

résztvevőket. Nagyobbaknak, az egész

családnak lehetőséget kínálunk a  játék

örömének  megszerzésére. Belépő:

gyerek: 300 Ft, felnőtt 350 Ft, család (4

főtől) 300 Ft/fő

CSEREBERE 

Január 20., 17-18 óra

Hozd el gyűjteményed! Képeslapok,

kártya naptárak, szalvéták és más ér-

dekességek cseréjére lesz lehetősé-

ged. A programról érdeklődni lehet a

399-7067-es telefonszámon. Belépő:

300 Ft

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE

Január 24., 9-13 óra

Kisgyermekes családoknak lehetőséget

biztosítunk a már használaton kívüli, de

jó minőségű ruhák és egyéb kiegészítők

eladására, illetve megvételére. 

Asztalbérleti díjak: kisasztal: 1000.-

Ft/db, nagyasztal: 1200 Ft/db

Asztalfoglalás: január 12-én 8 órától a

399-7067-es telefonszámon. Kizárólag

telefonos jelentkezést fogadunk el! Be-

lépő vásárlóknak: 250 Ft

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ

Január 18., 10 óra

A Szépség és a Szörnyeteg – a Nektár

Színház előadása

A Szépség és a Szörnyeteg című mese-

játék eredete egy orosz népmese. A

megátkozott Hercegért küzd Szépség, a

polgárleány, hogy megszelídítse, és

szörnnyé varázsolt arca újra emberi le-

gyen. A történet egyszerű, mégis ma-

gával ragadó, hiszen ki tudna ellenállni

Szépségnek?! És ki ne akarná, hogy

szeretetével, szelídségével és szépsé-

gével legyőzze a varázslatot és kimond-

ja az örök igazságot: a szeretet soha el

nem múlik! Jegyek válthatók az infor-

mációs pultnál. Ára: 1000 Ft.

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ

Január 16. 10.00 és 14.30

A Csizmás Kandúr – a Nektár Színház

előadása

Ebben a Grimm mesében a szegény

molnárlegényből a Csizmás Kandúr se-

gítségével gróf lesz, majd király. A tör-

ténet elején Taláris még csizmát szán-

dékozik készíttetni a macskából, de a

Kandúr hamar felfedi fantasztikus ké-

pességét: tud beszélni. Ha gazdája min-

denben rá hallgat, gazdaggá teszi. Talá-

ris megörül az ajánlatnak, és kezdetét

veszi közös kalandjuk. A társulat a

klasszikus mesét klasszikus motívumo-

kat idéző zenével színesítette. Bérletes

előadás. Jegyek a délutáni előadásra

700 Ft-os áron válthatók az előadás

előtt.

Februártól ismét várjuk az óvodás és is-

kolás csoportokat az újabb előadásokra. 

Bérletek január 19-től válthatók. Előze-

tes jelentkezés szükséges a 399-7067-

es telefonszámon.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA

Január 11-25.

„A Mi ötösünk…” a Szabó testvérek

(Dorci, Blanka, Franci, Hajni és Juli) ki-

állítása. 

A KARINTHY FRIGYES 

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONTBAN

MTK-ERZSÉBETVÁROS IFJÚSÁGI 

SAKKVERSENY

2009. január 18. vasárnap, 10 órakor

A verseny célja: lehetőséget adni a kez-

dő és haladó játékosoknak, hogy meg-

mérkőzzenek egymással; az MTK Ifjúsá-

gi Sakkegyesület bemutatása, a sakk

népszerűsítése a IV. kerületiek részére;

a sportbaráti kapcsolatok elmélyítése.  

Nevezési határidő: 2009. január 16.

Nevezési díj: 1300 Ft. Helyszíni nevezés

esetén + 200 Ft. 

Korcsoportok: „A” 8 év alattiak, „B” 10

év alattiak, „C” 15 év alattiak.

Nevezés és információ: Krizsány László

és Keresztes Andrea, tel.: 06-70/522-

6777 (délelőtt). Helyszín: KFÁMK Fő-

épület 

CSILLAGSZÓRÓ GÁLA 

Január 23. péntek 17-19 óráig

A Karinthy ÁMK gyermek tánc- és sport-

tanfolyamainak bemutatója. Belépő: 400

Ft/fő. Helyszín: KFÁMK Főépület

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ

Január 31. szombat 10-12 óráig

Szép Ernő Színház: Holle anyó című elő-

adása.

7 éve működő családi programunkra to-

vábbra is szeretettel várjuk a gyerme-

keket, szüleiket és nagyszüleiket. Az

előadások után játszóházat tartunk.

Belépő az előadásokra: 800 Ft/fő. Két

éves kor alatt a belépés ingyenes. 

Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

AGYKONTROLL TANFOLYAM GYEREKEKNEK

Alsós és felsős gyerekek részére

ajánljuk. A tanfolyamokra jelentkezni

lehet a 380-6163-as telefonszámon.  

Helyszín: KFÁMK Főépület

KIÁLLÍTÁS

ÖKO-PACK Kht. Környezetvédelmi is-

meretterjesztő kiállítása látható a

KFÁMK Galériájában 2009. január 22-

február 8. között. Helyszín: KFÁMK

Emeleti Galéria

www.karinthyamk.sulinet.hu

KULTURÁLIS PROGRAMOK
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A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Újpesti Szerve-
zete szeretettel várja szim-
patizánsai jelentkezését.

Személyesen irodánkban: pénteken-
ként 17 és 18 óra között. Címünk:
1046 Budapest, Szent László tér 7.
Interneten: www.ujpestijobbik.hu
Telefonon: 06-30-561-9022

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖ-
VETSÉGE ÚJPESTI SZERVEZET

Boruzs András frakcióvezető, egyéni
képviselő (15. választókerület: Me-
gyer-Székesdűlő) Tel.: 232-1501, e-
mail: boruzsa@ujpest.hu. Fogadóóra:
Megyeri Úti Általános Iskola, minden
hónap első hétfőjén 16.30-17.30
Kovács Sándor listás képviselő fogadó-
órája: Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap első hétfőjén 16.30-17.30

www.szdszujpest.hu

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

MI ITT VAGYUNK!” JUBILEUMI 
„KI MIT TUD?” PÓDIUM
rendezvénysorozat nyugdí-

jasoknak 
Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel
tájékoztatjuk Önt, hogy a  Jubileumi
„Ki mit tud?” Pódium első előadására
2009. január 28-án (szerdán) 15 órai
kezdettel kerül sor a Polgár Centrum-
ban (IV. Árpád út 66.). A zenés, szóra-
koztató rendezvényen az összes műfaj,
kategória képviselteti magát egy-egy
színes előadás keretében. Érdeklődni
lehet személyesen az MSZP IV. kerületi
szervezetének irodájában a Nádor utca
1. szám alatt  hétfőtől - péntekig, 12-
17:30 óra között, vagy telefonon a
369-42-05-ös számon. Minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel várunk!

Csizmár Gábor, Kiss Péter
országgyűlési képviselők

FARSANGI JELMEZBÁL 
Szeretettel meghívjuk a „Mi itt va-
gyunk!” nyugdíjas "Ki Mit Tud?" Pódium
résztvevőit és a "Ki Mit Tud?" Klub tag-
jait február 4-én szerdán 15 órára  a XV.
kerület Száraznád utca 5. szám alatti Új-
palotai Közéleti Házba, egy vidám, zenés
farsangi jelmezbálra. A legötletesebb
jelmezeket jutalomban részesítjük!
A Klub védnökei: Csizmár Gábor és
Kiss Péter országgyűlési képviselők.
A jókedvet kérjük nem otthon felej-
teni, részvételükre számítunk!
Baráti üdvözlettel: a klub szervezői

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.)
ingyenes jogi tanácsadást tart Dr.
Csiki-Szász Elemér ügyvéd – előzetes
bejelentkezés alapján – kéthetente
hétfőn. Legközelebbi időpont: 2009.
január 19. hétfő. Információ és beje-
lentkezés a 369-4205 telefonszámon
hétköznap 12-18 óráig.

Pártok, CivilPártok, Civil
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2009. JANUÁR 24., 19. ÓRA

NEIL SIMON:

MEZÍTLÁB A PARKBAN

Újpest Színház bérlet, 4. előadás

Szereplők: PIKALI GERDA, KAUTZKY

ARMAND, VÁNDOR ÉVA, KONCZ GÁBOR,

KIRÁLY ADRIÁN, OROSZI TAMÁS

Színpadkép: MERÉTEI TAMÁS

Jelmez: TERCS VERA

Szcenikus: BÁRDOS IVÁN

Rendezte: GALAMBOS ZOLTÁN

Corie és Paul – friss házasok – egy hato-

dik emeleti, lift, fűtés és berendezés

nélküli New York-i lakásba költöznek.

Súlyosbítja a helyzetet Corie mamájá-

nak a megjelenése, aki rémülten észleli

a sivár körülményeket. Távozása után

viszont némileg enyhül a helyzet, ami-

kor az ifjú pár megismerkedik Mr.

Velascoval, a fölöttük lakó bohém úri-

emberrel, aki rögtön számos jó tanács-

csal látja el újdonsült szomszédait.

Corie fejében megszületik a nagy ötlet:

össze fogja boronálni magányos mamá-

ját a vagány Velascoval. E célból egy

görbe estét töltenek négyesben vala-

melyik vendéglőben. Az estnek több ta-

nulságos következménye van: Corie és

Paul jól összevesznek, ezért Corie kizár-

ja Pault a hálószobából. A mama viszont

Velasco lakásában tölti az éjszakát…

A Körúti Színház vendégjátéka. Jegyár:

2000 és 2200 Ft

2009. FEBRUÁR 7-ÉN, ESTE 8-TÓL 

HAJNALI 4 ÓRÁIG:

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!

JÁTSZIK A NINCSPARDON TÁNCZENEKAR

Vidám, önfeledt farsangi kikapcsolódás

a szikrázó februári éjszakában.

Nyitótánc: a Földházi Tánciskola

versenytáncosai. Éjfélkor: TOMBOLA 

Egész éjszaka korlátlan ételfogyasztás.

Svédasztalos kínálat! EZT NE HAGYJA KI!

Jegyek 4900 Ft-os áron elővételben

vásárolhatók a művelődési központ

pénztáránál, naponta 10-18 óráig,

valamint a bál előtt, a helyszínen!

Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Tár-

saskör minden hónap első keddjén 15

órakor szeretettel várja tagjait és ven-

dégeit zenés-dalos összejöveteleikre.

Újpesti Kamaraszínház • IV., Árpád út 66.

VERSPÓDIUM

2009. FEBRUÁR 20-ÁN, 18 ÓRAKOR:

"A GYÖNYÖRŰ VÉGTELENSÉG ÍGÉRETE"

NYÁRI ISTVÁN előadóestje

Közreműködik:Borbáth Melinda ének,

Tóth Judit  hegedű, Nagy Mónika

fuvola, zongora

Technikai munkatárs: Bata Á. János

Rendezte: Sipos Lajos

A szavak megüresedésének korában

élünk. Kincs lett a szívből mondott igaz

szó, amiben ott tükröződik, mint üveg-

cserépben a napsugár, a gyönyörű vég-

telenség ígérete. Lelki vívódásunkra

csak ez az orvosság. Tud-e még szívünk

ma is együtt dobbanni? Próbáljuk újra…

Jegyek 500 Ft-os áron válthatók az Ady

Endre Művelődési Központ pénztáránál

elővételben, naponta 10-18 óráig,

valamint előadás előtt, a helyszínen.

2009. FEBRUÁRBAN INDULÓ 
TANFOLYAMOK

FELNŐTTKÉPZÉS
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 

TANFOLYAMOK:
Alapfokú számítástechnikai 

tanfolyam 1. modul: 
SZÖVEGSZERKESZTÉS

Alapfokú számítástechnikai 
tanfolyam 2. modul: 

TÁBLÁZATKEZELÉS (PL- 1729)
Beiratkozás: február 12-én, 17.30

Időtartama: 10 hét, heti 1x4 tanóra
mb. szerinti napon. Összesen 40
tanóra. Részvételi díj: 21 000 Ft

„KATTINTS RÁ, NAGYI!”
az Internethasználat elsajátítása

idős korban (az UPC finanszírozá-
sával) A Budapesti Művelődési

Központ kihelyezett tanfolyama.
Beiratkozás folyamatosan január

19-től az Információnál, a csopor-
tonkénti létszámkeret határáig

(18 fő/csoport). 
Indítható: 4 csoport.

Időtartama: 6 hét, 25 tanóra, (heti
1x4 óra, mb. szerinti napon).

Részvételi díj: 1000 Ft

INFORMÁCIÓS ÉS HÁLÓZATI 
SZOLGÁLTATÁSOK

Internethasználat nyugdíjasoknak,
az Ady Endre MK támogatásával.

Beiratkozás folyamatosan február
1-től az Információnál, 

a csoportonkénti létszámkeret 
határáig (18 fő/csoport). 

Indítható: 4 csoport.
Időtartama: 6 hét, 24 tanóra, 

(heti 1x4 óra mb. szerinti napon).
Részvételi díj: 6500,- Ft

NYELVI KÉPZÉS
ANGOL NYELVTANFOLYAM

Beiratkozás nem kezdők részére:
február 5-én, 17.30 órakor. Kezdők
részére: február 9-én, 17.30 órakor.

Időtartama: 8 hét, heti 2x3 óra;
mb. szerinti napokon. Összesen 48

tanóra. Részvételi díj: 30 000 Ft

MOZGÁSTANFOLYAMOK
JAZZBALETT (6 éves kortól)

Beiratkozás: február 9-én, 18.30-
tól–19.30 óráig. Időtartama: 

20 hét, heti 2x2 óra. Összesen: 
80 tanóra., mb. szerinti napokon.

Részvételi díj: 28 000 Ft

JÓGA KEZDŐKNEK, HALADÓKNAK
Beiratkozás: február 4-én, 17.30

órakor. Időtartama: 20 hét, heti 1x2
óra. Összesen 40 tanóra mb. sze-

rinti napon.
Részvételi díj: 16 000 Ft

KONDICIONÁLÓ 
ÉS ZSÍRÉGETŐ TORNA

Beiratkozás folyamatos. Heti 3x1
óra (havi 12 óra). Hétfőn, szerdán:
17.00-18.00 és 18.00-19.00 óráig,

pénteken: 17.30-18.30 
és 18.30-19.30 óráig. 

Részvételi díj: havi bérlet: 4000Ft,
napijegy: 600 Ft

Folyamatos bekapcsolódási 
lehetőség!

KLUBOK, STÚDIÓK
ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB

Beiratkozás, első foglalkozás: 
február 3-án, 17.00 órakor.

Időtartama: heti 1x2 óra, mb. 
szerinti napon. Összesen havi 

8 tanóra/kurzus.
Részvételi díj: 4000 Ft/hó.
Folyamatos bekapcsolódási 

lehetőség!

KERÁMIA STÚDIÓ
Beiratkozás: február 16-án, 16.30
órakor. Időtartama: 4 hónap, heti

1x4 óra, mb. szerinti napon. Össze-
sen 64 óra. Részvételi díj: gyermek
(14 éves korig): 18 000 Ft, felnőtt:

30 000 Ft

HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
TEHETSÉGKUTATÓ 

ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJ-
LESZTŐ KURZUS

Beiratkozás: január 17, 24, 31-én,
10.30-13.30 óráig.

Jelentkezés: a 30/973-7725, vagy
a 20/351-4627 sz. telefonon.

PALÁSTI ERZSÉBET képzőművész 

kiállítás 2009. január 9-től 25-ig.

JÁROSI KÁROLY festmény kiállítás

2009. január 10-től 25-ig.

ÚÚjjppeesstt GGaalléérriiaa

ÚJPEST SZÍNHÁZ 

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

z Ökumenikus Imahét így vált egy családi találkozás örömünnepévé, amikor

jó újra látni azokat az arcokat, akikkel közös nevezőre tudunk jutni hitbeli

kérdéseket illetően. Az Ökumenikus Imahét azonban nem csupán arról

szól, hogy itt Újpesten katolikus, református, baptista és evangélikus hí-

vők összejönnek imádkozni. Az Ökumenikus Imahét lelkületéhez az is hozzátarto-

zik, hogy a szó eredeti értelmének megfelelően az egész lakott világért imádko-

zunk. Az „oikoumene” görög szó azt jelenti, hogy az egész lakható világ megneve-

zésre kerül. Éppen ezért az imahét tartalmi fonalát, ima-lehetőségét minden alka-

lommal a lakott világ egyik nemzete állítja össze imádságokból és bibliai szöve-

gekből. 

Január harmadik hetében tehát nem csak az itt élő keresztényekért imádkozunk,

hanem a világ minden emberéért, függetlenül vallási vagy nemzetiségi hovatarto-

zástól. Ebben az esztendőben a koreai keresztények állították össze imádságos fü-

zetüket, amelyben különösen aktuális az egység kérdése, hiszen Korea területileg

megosztott. Ez a töredezettség azonban a hitben élők számára nem létezik. Jézus

szeretete áthidalja a földrajzi határokat. Talán ezt jelképezi az a szimbolikus csele-

kedet, amely a liturgia keretét határozza meg. Az imaalkalom kezdetén fadarabo-

kat hoznak be a templomba, amelyet a szertartás végén kereszt formába illeszte-

nek össze; ami szétszakadt, azt Krisztusban össze lehet illeszteni. 

Kevesen tudják, hogy Dél-Koreában a keresztény misszió a legintenzívebb mó-

don szólítja meg az embereket. Ezekre a gyülekezetekre emlékezünk akkor, amikor

imaalkalmainkat a koreai hagyománynak megfelelően gong hangjára kezdjük. Ka-

tolikus és református gyülekezetek százai alakulnak Koreában ezekben az években.

A Fokoláre mozgalom és a hitvalló protestánsok, már nem csak Koreát misszionálják,

hanem tovább indulnak Jézus küldetésével. 

Az Ökumenikus Imahét keretében ebben az évben is szeretettel várunk minden-

kit az újpesti templomokba. Január 19-től 24-ig minden este 6 órakor. Az újpesti

programról érdeklődhetnek a gyülekezetek honlapján (pl.: ujpest.lutheran.hu), az

Imahét programfüzetét pedig letölthetik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus

Tanácsának honlapjáról: oikumene.meot.hu.

Legyünk eggyé Isten kezében újpesti keresztények, és legyünk eggyé Krisztus

átölelő szeretetében a lakott világ közösségében.

– SOLYMÁR PÉTER, evangélikus lelkész

HitéletHitélet

Ezzel a bibliai mottóval indul útjára 2009-ben az Ökume-

nikus Imahét nemzetközi akciója. Egyre többen készül-

nek már erre a különleges alkalomra. A települések és vá-

rosrészek egyházi közösségei jóval az imahét előtt gon-

dosan készülődnek a templomi gyülekezetek fogadására. Sokan tartják

fontosnak, hogy górcső alá vegyék, mi az, amiben a keresztény egyhá-

zak egyetértenek. Ezt a közös hitvallást, aztán imádságban erősítsék meg

a közösség erejével. Ma már természetesnek mondható ez a közös imád-

ság, ami évekkel ezelőtt sajnos még nagyon nehezen volt elképzelhető. 

„...legyenek eggyé
kezedben” (Ez. 37,17)

A

Búcsú
Ismét fekete zászló került a városháza épületére: éle-

tének 78. évében, 2008. december 15-én elhunyt

Vanyek  Antal, az  1956-ban létrejött  Újpesti Forra-

dalmi Bizottság tagja. 

Az idő múlásával egyre kevesebben vannak  közöt-

tünk azok, akik az 1956-os eseményeknek cselekvő

résztvevői, avagy visszaemlékezői lennének.  Az el-

múlt év végéig  Vanyek Antal  volt már csak közöttünk,

aki tagja volt az Újpesten  megalakult Újpesti Forra-

dalmi Bizottságnak, és egyetlen szemtanúja volt  a

Mindszenty József hercegprímás  kiszabadításáért ví-

vott küzdelemnek.  Most már Vanyek Antal sincs kö-

zöttünk.  Olyan kor szemtanúja és cselekvő személye

volt, aki társaival húsz nap alatt írt történelmet Újpes-

ten, s amiért nem sokkal később súlyos börtönévek

vártak. Az újpesti forradalmárok ellen indított bünte-

tőpernek harminchárom vádlottja volt, a XIX. rendű

vádlott: Vanyek Antal. 1958-ban 20 évi börtönre ítél-

ték, amiből hetet letöltött.  

Szabadulása után és a rendszerváltozást követően

is szerény életet élt, az 1956-os forradalom eszmé-

jét lelkében végig megőrizte, de közszereplést nem

vállalt, önmaga személyének előtérbe tolása mindig

távol állt tőle.  

Vanyek Antal ravatalánál 2009. január 9-én hajtottak

fejet az újpestiek. Újpest Önkormányzata, a testület egy-

öntetű akaratával, saját halottjaként búcsúzott tőle. 

Clarisseum
Istvántelek északi részén, Ybl Miklós tervei alapján épült fel a Károlyi István

gróf által alapított Budapesti Első Gyermekmenhely Egylet fiókintézete,

amely 1903-ban vette fel a Clarisseum nevet. A plébániához tartozó intézmény

elsősorban iskolaként működött, később hadikórház lett, majd a Szalézi rend

működtette egészen az államosításig. A több mint száz éves épület felújítása –

önkormányzati segítséggel – tavaly kezdődött el.  

Istvántelek, a Clarisseum és a hozzá tartozó

park is gyönyörű volt a kezdetekben – emlé-

kezett vissza a régmúltra Bíró Lóránt, a

Clarisseum plébánosa.

– Nyomdát, kiadóhivatalt is működtetett

egykor a rend. Ha a kedves olvasónak kezébe

kerül egy könyv, melyben az szerepel: kiad-

ta a Szalézi rend, Rákospalota, az ezt az in-

tézményt jelentette; Istvántelek ugyanis

akkor még Rákospalotához tartozott. Akko-

riban sem volt könnyű fenntartani a temp-

lomot, de most sem az. Bevételünk az ado-

mányokból és az esetleges támogatásokból születik. Dr. Trippon Norbert

alpolgármester úr és Újpest képviselői mellettünk állnak. Segítenek, ha

táborozni visszük a gyerekeket, és támogatták az épület felújítását is: az

elmúlt években összesen 3 millió forinttal. Természetesen a hívek is ma-

gukénak érezték az ügyet, közel 600 000 forinttal járultak hozzá a mun-

kálatokhoz. Tavaly év végére már felújított lépcsővel és homlokzattal vár-

hattuk a  betérőket. Komoly,

nehéz munkát végeztek a

szakemberek, az eredeti vako-

latot leverték, kitisztították a

réseket, újravakolták, majd a

kazettákat az új falburkolaton

– egészen toronymagasságig

– egyesével készítették el és

rakták fel az épület falára.

Gyönyörű lett. Remélem, a

munkálatok idővel folytatód-

nak. Nemcsak azért volt ez

szívügyem, mert a templom

plébánosa vagyok, hanem

azért is, mert gyerekként itt

fociztam a többi kisfiúval és a

papokkal, ide jártunk moziba,

itt nőttünk fel. Hálás szívvel

gondolok azokra, akik segít-

ségével egyre szebb temp-

lomban fogadhatjuk a híveket.   

– P. K.
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Rendőrségi hírek
LESZÍVTÁK A BENZINT AZ AUTÓBÓL

A Bródy Imre utcába hívták egy hideg januári napon a rendőröket, mivel az

egyik parkoló gépkocsi tanksapkáját feltörték, a tankban lévő benzint isme-

retlen tettesek leszívták. 

A bejelentő a kiérkező járőrnek elmondta, hogy Lada típusú gépkocsijával

előző nap délelőtt parkolt le, majd amikor legközelebb indult volna ügyeit in-

tézni, hiába próbálta beindítani az autót. Az üzemanyagszint-visszajelző lám-

pa kigyulladt, az autó nem akart beindulni. Ezt követően a gépkocsi tulajdo-

nosa körbejárta a járművet, ekkor észlelte; hogy a tanksapkát fedő lemezt fel-

feszítették, a tanksapkát pedig megrongálták. 

Ezt követően azonnal értesítette a rendőrséget. Kiderült, ami benzin – kö-

rülbelül öt liter – volt a tankban, mind leszívta a tolvaj. 

Az okozott összes kár értéke megközelítőleg ötezer forint, ám a kellemet-

lenség sokkal jelentősebb.

TÉVÉRE UTAZOTT A BETÖRŐ

Hajnali két órakor betörő miatt hívtak rendőrt Újpesten, a Szent László tér

egyik lakásából január elején. 

A bejelentő elmondta, hogy nagyjából negyed órával éjfél után ébredt

arra, hogy valaki kopogtat a lakás bejárati ajtaján. Kikiabált, egy férfihang

azt válaszolta kintről, hogy „Engedj be!”. A felriadt férfi közölte, hogy ő

bizony nem nyitja ki. Erre az odakint álló feszegetni kezdte az ajtót, majd

kinyitotta. Ekkor jött a hidegzuhany a lakás tulajdonosa számára: ott állt

vele szemben egy idegen férfi, kezében körülbelül nyolcvan centiméter

hosszú betonacéllal, aki közölte vele, hogy húzódjon a sarokba. Persze enge-

delmeskedett. A betörő leemelte a televíziót a bejárati ajtó melletti szekrény-

ről, majd távozott. 

A betörőről a bejelentő – feltehetően az elszenvedett sokktól – személyle-

írást nem tudott adni, azt azonban elmondta, hogy látásból ismeri. A rendőr a

helyszínen eredménytelenül végzett tanúkutatást, így a tettes kiléte ismeret-

len maradt. 

KILOPTÁK AZ AUTÓBÓL AZ AKKUMULÁTORT

A Fénycső utcában parkolt az a gépkocsi, amelyet ismeretlen tettes az éjsza-

ka folyamán feltört. A tulajdonos jelezte a rendőröknek, hogy az autó bal első

ajtajában lévő kisablakot törték be, valamint a motorháztető nincs rendesen

lezárva, csupán lehajtva. 

Miután kinyitotta a motorháztetőt, észlelte, hogy hiányzik az akkumulátor.

A gépkocsit feltörő tettes által elkövetett rongálás összességében körülbelül

harmincezer forint értékű kárt okozott.

SZILVESZTERI BULI ELŐTT DERÜLT KI A RABLÁS

Szilveszter éjszaka hívták ki az újpesti rendőröket a Labdaverő utcába, mivel

egy ott lakó pár ekkor észlelte, hogy számos értéktárgyának nyoma veszett.

A helyszínre érkező rendőrnek a bejelentők elmondták, néhány nappal

előtte egy baráti társaság volt náluk. Amikor a társaság indulni készült, a tu-

lajdonosok észrevették, hogy a lakás kulcsai, amelyeket a konyhában, az ajtó

melletti szekrényen hagytak, nincsenek meg. 

Ezt követően a társasággal együtt keresni kezdték a kulcsokat, ám azok

nem kerültek elő. Rögvest azt gondolták, hogy mihamarabb lecserélik a zára-

kat, de arra szilveszterig nem volt idejük. Szilveszter éjszakáján tapasztalták,

hogy ékszerek és elektronikai eszközök hiányoznak a lakásból. 

December 31-én reggel távoztak a lakásból délután tértek haza. Már éppen

készülődtek a szilveszteri mulatságba, amikor észrevették, hogy a szobában,

az asztalon hagyott ékszerek nincsenek meg. Lába kelt egy férfi arany pecsét-

gyűrűnek, egy arany női karkötőnek, egy pár ezüst női fülbevalónak, valamint

egy mp3-lejátszónak. 

Miután látták, hogy hiányoznak az értékek, alaposabban is körülnéztek a

lakásban. Kiderült, a konyhából eltűnt a pár digitális fényképezőgépe is. 

A lopással okozott összes kár első becslés alapján meghaladja a százezer

forintos összeget is. 
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A károsultak elmondták még, hogy az elmúlt napokban az egyik szomszé-

dos lakosnál név szerint kereste őket egy Béla és egy Krisztina nevezetű is-

meretlen, akiket nem ismernek, ráadásul csupán néhány napja laknak az

adott címen, arról alig tíz ember tud. Így tehát azt feltételezték, hogy az „ér-

deklődők” vitték el kulcsaikat és távollétük alatt értékeiket.

A Bélaként bemutatkozó férfi kb. 185 cm magas, köpcös testalkatú, barna

hajú, körszakállat viselt, míg a Krisztaként bemutatkozó nő vállig érő barna

vagy fekete hajú.

A további eljárást a rendőrség folytatja. 

TŰZ VOLT A PIAC CSARNOKÁBAN

Tűzoltók kértek rendőri intézkedést január első munkanapján a Szent István

téri piac csarnokánál egy tűzeset kapcsán. 

Este fél kilenc körül kapták a riasztást, miszerint a csarnokban kigyulladt az

egyik árusítóhely. Mire a tűzoltók kiértek, a csarnok biztonsági őrei már por-

oltóval eloltották a tüzet. Azt, hogy öngyulladás, vagy szándékos gyújtogatás

okozta a tüzet, nem lehet tudni egyelőre, ahhoz további vizsgálat szükséges. 

A tulajdonos elmondta, hogy délután fél kettő körül hagyta ott a standját,

ahol zöldségek, egy régi típusú mérleg, valamint kettő darab fél literes pa-

lackban pálinka volt. Elmondása szerint az árus nem hagyott a helyszínen

semmi olyan anyagot, amely a tüzet okozhatta volna. 

A tűz által okozott kár körülbelül egymillió forint. 

A biztonsági őr vallomásában elmondta, hogy negyed hat körül zárták be a

csarnok összes ajtaját, ott rajta és kollégáin kívül senki idegen nem tartózko-

dott, azután sem tapasztaltak semmi szokatlant. 

A biztonsági kamerán látták a melegedőben, hogy a csarnokban valami ég,

azonnal a helyszínre mentek és megkezdték az oltást. 

HELYESEN
Lapunk karácsonyi számában tudósítottunk az Újpesti Városvédő Egyesület

tisztújításáról. A egyesület elnökségi tagjait felsorolva – téves információ

nyomán – a névsorban Iványi Jánosné helyett Iványi Jánost tüntettük fel.

Az érintettektől elnézést kérünk.

VALENTIN-NAP KÖZELEDIK 

Négy hét múlva Valentin-nap! Van, aki már most készül, sőt, már fogalmazza

üzenetét. S talán még többen vannak, akik várják, hogy a szerelmesek napja

alkalmából olvashassák lapunkban a kódolt, vagy névvel ellátott üzeneteket.

Az Újpesti Napló olvasóit most is arra bíztatjuk, hogy fogalmazzák meg

röviden jeligével, avagy névvel ellátott üzeneteiket és február  6-ig jut-

tassák el  szerkesztőségünkbe személyesen, vagy postai úton (Cím: IV.

Tavasz u. 4, Ady Művelődési Központ) faxon: 785-0466, avagy e-mailen:

szerkesztoseg@ujpestimedia.hu címen. A megjelenés ez alkalommal is

térítésmentes. A Valentin-napi üzeneteket tartalmazó lapunk február 13-

án jelenik meg. 



Bánka Kristóf Alapítvány és a

Zavadszky Gábor Alapítvány,

valamint a Futball Árvákért

Alapítvány együttműködésé-

vel jött létre a vasárnapi rendezvény. A

két említett futballista mellett emlé-

keztek Dárdai Balázsra és Fehér Miklós-

ra is, akik szintén igen fiatalon, futball-

mérkőzésen vesztették életüket. A két

kiemelt alapítvány (Bánka és Zavadszky

emlékére) a megállapodás szerint 50-

50 százalékban osztozik a bevételen és

ilyen arányban állja a költségeket is.

A tervezettnél kicsit később indult a

rendezvény, mivel a győriek egy kis

technikai probléma miatt csak késve

tudtak a helyszínre érkezni. Ennek elle-

nére lejátszottak minden mérkőzést, a

szurkolók megkapták, amiért jöttek:

igazi futballélményt. S közben részvé-

telükkel, a jegy megvásárlásával még

segíthettek is. 

A futballtornán négy csapat lépett

pályára: az Újpest FC, a Ferencváros, az

MTK Budapest és a Győri ETO FC. Az Ösz-

szefogás Napjáról lévén szó, jótékony

céllal futballoztak a játékosok, azt gon-

dolhattuk volna, hogy a szurkolók is ki-

csit visszavesznek a szokásos harcias-

ságukból, kevésbé lesznek agresszívek

az ellenfeleket illetően. Az este egyik fő

mérkőzésén, az Újpest-Ferencváros

összecsapáson azonban végképp elsza-

badultak az indulatok. Itt a szurkolókat

láthatóan és jól hallhatóan cseppet sem

érdekelte a cél, csupán az ellenfél játé-

kosainak alázása, az ellenérdekelt szur-

kolótábor pocskondiázása volt a lényeg.

Nyomdafestéket nem tűrő stílusban

üvöltöztek át a futballisták feje felett

egymásnak a szurkolók, pedig maga az

esemény akár családi kikapcsolódásra

is lehetőséget adott volna. Végül az Új-

pest-Ferencváros rangadót a zöld-fe-

hérek nyerték 1:3-ra.

Az eredményhirdetés után megvá-

lasztották a legjobb játékosokat is.

Örülhetett az újpesti szurkolótábor, hi-

szen a legjobb kapusnak a válogatott

formában védő Balajcza Szabolcs talál-

tatott.

Bánka Gyula, a Bánka Alapítvány ku-

ratóriumának elnöke így nyilatkozott:

– A Bánka alapítvány az elmúlt két

évben már két nagy sikerű tornát ren-

dezett a Körcsarnokban. Ezeken első-

sorban Kristófra emlékeztünk, de segí-

tettük az utánpótlást is, hiszen kötelező

volt ifjúsági korú játékosokat is szere-

peltetni. Ekkor fordult meg a fejünkben,

hogy mindenkire emlékezzünk, aki a

sportnak, a labdarúgásnak szentelte az

életét, de már nem lehet velünk. A mos-

tani futball torna nem jöhetett volna

létre Dányi Szilárd nélkül, aki nem csak

az alapítvány munkájában segít, hanem

a mostani torna szervezésében is nagy

szerepet vállalt. Az alapítványunk na-

gyon sikeres őszt tudhat maga mögött,

hiszen az Újpest FC három árverésén

majdnem két millió forint gyűlt össze az

újpest szurkolók jóvoltából, amely ösz-

szeget a fiatalok támogatására fordítot-

tuk. Célunk ugyanis, hogy elsősorban

mentálisan segítsük azokat a tehetsé-

geket, akiknek közreműködésünkre van

szükségük, és ezáltal kiteljesedhet kar-

rierjük.

Hrutka János, a Zavadszky Alapítvány

egyik alapítója a mérkőzés előtt a kö-

vetkezőket mondta el:

– Az együttműködésünk az év elejére

nyúlik vissza, amikor Dányi Szilárddal

arról beszéltünk, mi lenne, ha az Újpest,

a Ferencváros, a Rapid Wien és az

Ausztria Wien részvételével négyes tor-

nát rendeznénk. Az ötlet akkor nem vál-

hatott valóra, de a két alapítvány azóta

is folyamatosan dolgozik, és gyakorla-

tilag egymástól függetlenül jutott el

odáig, hogy együttműködjék a másik-

kal. Az Összefogás Napja három célt

szolgál. Az első természetesen a meg-

emlékezés. A második, hogy olyan ala-

pokat rakjon le, amely a sikerek alapját

jelenti, tehát minket most elsősorban

nem a bevétel motivál. Természetesen

az is a célunk, hogy olyan csapatokat

hívjunk meg, amelyek kapcsolódnak a

két alapítványhoz és olyan közönséget

vonzanak, amelyek minden értelemben

sikeressé és emlékezetessé tehetik ezt

a napot. Szeretnénk ugyanis a régi Új-

pest-Fradi meccsek hangulatát is visz-

szaidézni, és szeretnénk az összefogás

szellemiségét képviselni a szurkolók

között is, bár a dunaszerdahelyi esemé-

nyek óta az ő összefogásuk is egyre

szorosabb.

Zavadszky János, Gábor édesapja:

– Gábor halála örök fájdalom szá-

momra, de az mindig is gyógyírt jelent,

hogy a barátai gondolnak rá, megemlé-

keznek róla, legyen szó akár az RTK,

akár a Dunaújváros, akár az MTK vagy az

FTC játékosairól. Örömmel vagyok velük

és szívesen veszek részt az ilyen prog-

ramokban. Nagy boldogságot jelent

számomra, hogy a két alapítvány össze-

fog, is ilyen nagyszabású eseménnyel

állít emléket Gábornak, Kristófnak,

Miklósnak és Balázsnak. – T. K.
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Újpest önkormányzata február 2-tól

kezdődően ingyenes nordic walking

erdei sétáló, kocogó, gimnasztikázó

sportprogramot kínál mindazon 50

éven felülinek, akik szeretnék alakju-

kat, edzettségüket és életvidámságu-

kat megőrizni, illetve fejleszteni. 

A sportprogram helyszíne a

Farkaserdő, ahol hétfőnként és szer-

dánként egyaránt 14-15 óráig van le-

hetőség a Katona Sándor testnevelő

vezette túrán való részvételre. 

Jelentkezni lehet ezen időpontok-

ban Katona Sándor testnevelőnél.

Gyülekezni lehet mindkét napon 5

perccel korábban a Farkas erdő-

Óceánárok utcai rekortán sportpályán,

időjárásnak megfelelő öltözetben.

Havi egy-két alkalommal önköltséges

hétvégi kirándulást (gyalogtúrát) is

szervezünk a programban résztvevők-

nek. Érdeklődni lehet a 06-30-250-

9536-os telefonszámon.

Pétery Pál elnök, Újpest Sport Club

Egy kicsi mozgás – ötvenen túliaknak

Heves érzelmek az Összefogás Napján

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

Egész napos futballtornát rendeztek a Papp László Budapest Sportarénában január 11-én, vasárnap, a fiatalon el-

hunyt futballisták tiszteletére. A hazai futballéletben eddig nem sokszor volt példa a nagy klubok összefogására,

ezúttal azonban, félretéve az indulatokat, közös célért küzdöttek a focisták és a rajongók egyaránt.  A szurkolók né-

ha elfeledkeztek a nemes célról, s válogatott sértéseket vágtak egymáshoz. Ez azonban úgy tűnt, hozzá tartozik a

hangulathoz, hiszen az esemény legvégén együtt hajtottak fejet egy dal erejéig az elhunytakra emlékezve.

A
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SportSport

Századik születésnapja alkalmából köszöntötték

Kende Rezső olimpikon tornászt családtagjai és

az UTE képviselői Máriaremetén december 30-

án. Rezső bácsi az 1928-as Amsterdami Olimpián

még Pierre de Coubertin báróval is találkozott.

Bizony, sok érdekes történet lehet még a tar-

solyában. Kívánunk neki sok boldogságot és jó

egészséget!

Kende Rezső 1908. december 31-én Rákospalotán született. 1927-ben a

Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett. 1933-ban jogi diplomát

szerzett. A szertornával Zsigmond Géza testnevelő tanár ismertette meg

a gimnáziumban, ahol 1926-27-ben négy középiskolai bajnoki címet

szerzett. 1926-tól 30-ig az Újpesti Torna Egyletben tornázott, ahol

ebben az időben nyolcvan tornásza volt a szakosztálynak. 1928-ban

részt vett az Amsterdami Olimpián. Csapatban 10. helyezést ért el. Pelle

István mögött a második legjobbja volt a magyar csapatnak. 1929-ben a

Postához került és 1930-ban átigazolt a Postás Sport Egyesületbe. Az

1930-as Luxemburgi Világbajnokságon csapatban IV. helyezett lett.

Aktív sportpályafutásának befejezése után – több évtizedeken keresztül

– versenybíróként segítette a magyar tornasport fejlődését.

Boldog születésnapot,
Rezső bácsi!

Ifjú jégtitánok győzelme
A UTE Mini I. csapata (U10), január 5-én és 6-án nemzetközi jégkorongtor-

nán vett részt Bécsben az Albert Schulz Halle-ban, a Vienna Capitals csarno-

kában. A tizennegyedik alkalommal megrendezett Három Királyok Tornára

tizenkét csapat nevezett: Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Szlové-

niából és Magyarországról érkeztek az ifjú jégkorongozók. A csapatok az el-

ső nap – két hatos csoportban – a selejtezőket játszották.

Az UTE a csoportjában a második helyen végzett és elődöntőt játszott a

másik csoport első helyezettjével, a házigazda Vienna Capitals csapatával.

Az izgalmas elődöntőt az újpesti srácok büntetőkkel nyerték 4-3 arány-

ban, miután a rendes játékidő végén 3-3 volt az állás.

Az első helyért az UTE a HK Slavija Junior Ljubjana csapatával játszott,

akik a másik ágon a pozsonyi Hoba Bratislava legyőzésével kerültek a

döntőbe. A döntőben Keszthelyi Miklós csapata magabiztos játékkal 5-0

arányban legyőzte a szlovén csapatot.

A tornát – a tavalyi győzelem után – ismételten az UTE csapata nyerte,

annak ellenére, hogy a keretben öt 2000-es évben született játékos is

szerepelt. Szalma Zsolt elnyerte a torna legjobb játékosa címet.



24

A Z  I N G Y E N E S  K E R Ü L E T I Ú J S Á G
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A keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2009. január 12-ig. Levélcímünk: Újpesti  Nap-

ló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldő Olvasóink között könyv-

ajándékot sorsolunk ki, továbbá 2 fő részére egy alkalomra szóló belépőt a káposztásmegyeri Ice Centerbe, a közönségjég igénybevételére.  Az előző számban megjelent rejtvényünk nyertesei: Cseresznye Jó-

zsef, Hagyó-Kováts László, Kari Rita, Meatovics Zsuzsanna,  Ódorné Simon Erika és Zsámboki József. A nyeremény átvételéről postán küldünk értesítést.   

Keresztrejtvény

Édes-bús búcsú
Bár csikorgó hidegben, de örömteli eseményekkel bú-

csúztatták az elmúlt esztendőt az első Újpesti Karácso-

nyi Vásár zárásakor. Kisebb szenzációként élték meg az

érdeklődők a helyszíni ökörsütést, ami – valljuk meg - a

kiszemelt állat kivételével majd' mindenkit derűs han-

gulatra késztetett. A vásári forgatagot megállásra kész-

tette a szokatlan látvány s kisebb turistaszenzációként

fotózkodtak mellette a bámészkodók – mielőtt a porci-

ózott adagot hosszú sorban állás után megkaphatták. 

Az utolsó adventi vasárnap szintén gondoskodott az

élményekről: bár az időjárás meggátolta a gyertya-

gyújtást, de a négy történelmi egyház képviseletében

megjelent plébánosok egy jelképes, ökumenikus

gesztusként közösen „álmodtak” lángot az adventi ko-

szorú ékességeire.

Az áhítat perceit nyomban követte az ajándékozás

öröme, hiszen kisorsolásra kerültek azok az ajándékok,

melyekre a lapunk hasábjain megjelentetett ajándék-

szelvény kitöltésével válthattak esélyt. Több tucat, ki-

sebb-nagyobb meglepetés után gazdára talált a fődíj

is egy jelentős méretű plazmatévé formájában. A sze-

rencsés nyertes, Komlódi Sándor őszinte örömmel, bár

némi segítséggel vihette a családi karácsonyfa alá a

méretes karácsonyi meglepetést.   – H. P.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


