
Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N AK  H I V ATAL O S  LA P J A

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2009. szeptember 14., III. évf., 17. szám

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

ÚJPESTI NAPLÓ

KOR, DOKUMENTUM
Horváth Dávid, lapunk fotóripor-
tere „Képes krónika a rendszervál-
tásról – ahogy én láttam” címû ki-
állítására invitálunk.

16. oldal

TOVÁBBRA IS
ZÁSZLÓSHAJÓ
Könyvkedvezményrõl és más új-
donságokról Kocsis András Sán-
dorral. 

9. oldal

MINDEN SZÛRÕN ÁT
A 45-65 év közötti újpesti nõknek
ezekben a hetekben ismét lehetõ-
ségük nyílik ingyenes mammog-
ráfiás szûrõvizsgálatra.

8. oldal

ÚJRA STARTVONALNÁL
Ismét Futó- és Kerékpáros Feszti-
vál Káposztásmegyeren: ezúttal
rendhagyó helyszínekkel bõvülve.

4. oldal

Játszótéravató 
a Kassai utcában

Képes beszámolónk az 5. oldalon
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Játszótéravató 
a Kassai utcában



– Újpest is gondolkodik a szociá-
lis kártya bevezetésén? Erre utal a
sajtótájékoztató helyszíne? – kérdez-
tük dr. Derce Tamás polgármestert. 

– Nem, errõl nincs szó. A monoki
polgármester régi jó barátom, csupán
segítséget nyújtottam neki azzal, hogy
felajánlottam a dísztermünket a sajtó-
tájékoztató megrendezésére, ezáltal
segítve a téma iránt érdeklõdõ médiu-
mok munkáját is. Nincs szó a kártya
bevezetésérõl, mivel úgy vélem, hiá-
nyoznak a megfelelõ törvényi feltéte-
lek. A személyiségi jogokat manapság
nagyon szigorúan kell vennünk, töb-
bek közt ez is az akadálya. 

– Néhány olvasónk úgy vélte, a
szociális kártya bevezetésének in-
doklása túlzottan általánosít.

– Nézze, természetesen nem sza-
bad általánosítani, ugyanakkor azt is
gondolom, hogy a segélyezés rend-
szere ingatag lábakon áll. Nem kont-
rollált, nem korlátozott. A rendszeres
segélyt kapók esetében jó volna néha
egy alapos környezettanulmány,
mint ahogy a tisztességes országok-
ban ez meg is tud valósulni. Nálunk
erre nincs lehetõség. Emlékszem, ré-
gebben, amikor a postások vitték ki a
segélyt, elõfordult, hogy valaki egy-
két nappal késõbb kapta meg az ösz-

szeget. Azonnal kihívták a televíziót,
és úgy hangzott el az adásban, hogy
késve kapták meg a „fizetésüket”. Ez
óriási félreértés. Ez ugyanis nem fize-
tés. Sokan azt gondolják, hogy a se-
gély jár nekik. És persze jár is, alanyi
jogon, de kérdem én: mit tesz azért,
hogy ne segélyen éljen? Számtalan-
szor tapasztaltam, hogy fiatal, élet-
erõs emberek nem hajlandóak köz-
munkát vállalni. Vajon ebben az eset-
ben is jogos a havi juttatás? 

– Egy kedves olvasónk 51 éves,
évek óta nem tud munkát vállalni,
és talán érthetõ a kártyával kapcso-
latos ellenérzése. 

– Nem is a negyven fölöttiekre
gondoltam. Negyven fölött
megfelelõ munkát találni,
sõt, munkát találni na-
gyon nehéz. Ötven fölött
munkát találni ma Ma-
gyarországon szinte lehe-
tetlen. Rengeteg
munkanélküli
keres meg
b e n n ü n -
ket, szinte
napon-
ta ér-
k e z -
n e k

hozzánk az önéletrajzok, a levelek.
Nem véletlen, hogy a közterület-fel-
ügyelõk közé nem fiatalokat, hanem a
negyvenes-ötvenes generációból válo-
gattunk. De nem errõl a korosztályról
beszélek. Igenis, a segélyezettek között
van egy olyan réteg, aki meg akarja
úszni a munkát, aki nem élelmiszerre,
a gyereke taníttatására, a lakbér kifize-
tésére költi a pénzt.    

– Lehet egyáltalán ellenõrizni,
kontrollálni ezt a rendszert? 

– Az ellenõrzéshez több munkaerõ
kellene, ahhoz meg több pénz. Most,
hogy 120 milliárdos megvonásról be-
szélünk, erre biztosan nem futja. 
A problémát inkább abban látom,
hogy az önkormányzatoknak nincs
elég hatásköre, lehetõsége az önálló
döntésekre. Alaposan át kellene ala-
kítani a törvényt ahhoz, hogy a hely-
zetet kontroll alatt tudjuk tartani. A
személyiségi adatokkal való vissza-
élést manapság mindenre rásütik, a
jogalkotás ebbõl a szempontból rop-
pant kezdetleges, még a ‘90-es évek
elõtti szabályok is tisztábbak voltak a
maiaknál. 

– Ha a jogszabályok engedéke-
nyebbek volnának, létezne megol-
dás a segélyezést övezõ problé-
mákra? 

– Van olyan ember, akinek lehet
pénzt adni a kezébe, van olyan em-
ber, akinek nem szabad. Megértem
azokat, akiket ez az elképzelés bánt-
hat, fõleg azokat, akik – mint a pél-
dában szereplõ hölgy – megpróbál-
nak mindent megtenni azért, hogy
újra bekerüljenek a munkavállalók
közé. Igenis, látunk elrettentõ példá-
kat, segélyért sorba állókat, akik aztán
beülnek a méregdrága autóba. Vajon
mit gondol róluk az átlagember? És

mit gondoljunk mi? Hol húzhatjuk
meg a határt? És hogyan, ha

nincs rá törvényi felhatalmazá-
sunk? Mindenki tudja rólam,
nem nagyon kedveltem a régi
rendszert, de egy dologban jól

mûködött: közel vitte
a közigazgatást az

emberekhez. Ért-
hetõ volt, ügy-

f é l b a r á t
v o l t ,
á t l á t h a t ó

volt. A mosta-
ni kusza álla-
potról ez már
nem mond-

ható el. – P. K.

gyik újpesti olvasónk 2002-ben vált munkanélkülivé; 51 évesen kevés esé-
lye van, hogy hivatásának megfelelõ munkát vállaljon.  
– Egy évig jártam csak középiskolába, mivel fiatalon elmentem dolgozni.

Kezdetben két mûszakot is vállaltam, aztán férjhez mentem, megszülettek a
gyermekeim, nem volt idõm felkészülni és letenni az érettségit. Anélkül ma
félember vagyok, hiába a közel 30 éves könyvelõi tapasztalatom. 300 cégnek
dolgoztam, aztán 28 év munkaviszony után munkanélkülivé váltam. Havon-
ta 28 500 Ft segélyt kapok, és folyamatosan keresek munkát; ebben a mun-
kaügyi központ is sokat segít, de manapság, ahogy mondtam, sok esetben
már nem a megszerzett tapasztalat számít. A bevételem a 30 ezret sem éri
el, a kiadásom – csak a számlák! – majdnem 40 ezer forintra rúgtak. Ha a
családom és a barátaim nem segítenének ki néha-néha, nem tudom, mihez
kezdenék; cserébe segítek nekik a pénzügyi dolgokban, az adópapír kitöltésé-
ben, tanácsot adok… Minden hónapban elsõ dolgom az, hogy befizetem a
számlákat, porciózom az élelmiszereket; gyógyszerekre már alig futja. Én va-
lóban csak a legszükségesebb dolgokat vásárolom meg, sosem alkoholra köl-
tök, nem járok játékterembe... Ha bevezetik a szociális kártyát, mibõl fizetem
ki a számlákat, ha abból csak élelmiszert vásárolhatok? Valóban szükséges
ez a korlátozás? 
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Szociális kártya: 
pro és kontra 
Szociális kártya: 
pro és kontra

Augusztus 13-án az Újpesti Polgármesteri Hivatal díszterme adott helyet annak a
sajtótájékoztatónak, melyen Monok polgármestere, Szepessy Zsolt mutatta be az ön-
kormányzat által elfogadott és szeptembertõl már használatos szociális kártyát. 
A cikk megjelenése után több olvasó megkeresett minket kérdéseivel, melyekre eb-
ben az írásban igyekszünk választ adni. 



bben az esetben azonban úgy
mondott elmarasztaló véle-
ményt, hogy nem nézett utána,

mi az igazság a szobor körül. Ennek
az lett a következménye, hogy a leg-
vadabb állítások hangzottak el, ter-
mészetesen politikai köntösbe öltöz-
tetve. A rend kedvéért lássuk az igaz-
ságot. 

1937-ben készült el Kocsis András
szobrászmûvész kitûnõ alkotása, egy
Piéta. A halott gyermekét ölében tar-
tó anya fájdalma nem hordoz politi-
kai üzenetet, hiszen ez az érzés min-
den kultúrában ugyanazt jelenti. A
szobor talapzatára az alábbi Vörös-
marty-vers egy szakaszát vésték: 

Kevés, de nagy, mit szólni akarok:
„Ember, világ, természet, nemzetek!
Ha van jog földön, égben irgalom,
Reám és kínaimra nézzetek!”

A szobor túlélte a politikai és tár-
sadalmi változások viharait, egészen
1996-ig, amikor egy éjszaka megpró-
bálták ellopni. Az éber újpestieknek

köszönhetõ, hogy a szobor
megmenekült. 2007-ben az
Újpesti Városvédõ Egyesület
szervezésében 100 újpesti
polgár nyílt levélben kérte a
polgármestert, kerüljön vég-
leges helyére a szobor. A kérés
most teljesül, mert megkezdõ-
dött a Fõtér rendezése. 

A szoborállítás körül kipat-
tant vitát az újpestiek nem
értik. Nem értik például
Krausz Tamás javaslatát,
hogy állítsunk Újpesten
Marx-szobrot, hiszen
Marxnak sohasem volt itt
szobra. A sajtó és
Krausz Tamás is
mélyen hallgat
arról, hogy azok
az újpestiek, akik
most elszántan
követelik a
szobor ismé-
telt felállítá-
sát, húsz esz-
tendeje ha-

sonló elszántsággal aka-
dályozták meg, hogy a
tanácsköztársasági vö-
rös katona szobra és a
Partizán-emlékmû le-

bontásra kerüljön.
Néhány hónappal ez-
elõtt avattuk fel Kele-
men Gyula szociálde-

mokrata politikus
szobrát, bizo-
nyítva, hogy az

újpestiek nyitottak
minden érték meg-
mentésére. Tulajdon-

képpen akkor mi a
gond? – kérdezheti
a kedves olvasó. 

Krausz Tamás
szerint az, hogy
egy szocialista
politikus, Új-
pest alpolgár-
mestere, dr.
Trippon Nor-
bert merészel-
te javasolni a

meglévõ, felújítást nem igénylõ szo-
bor elhelyezését. További botrány az,
hogy egy szocialista politikus javasla-
tával Újpesten minden politikai erõ,
párt egyetért. Igen, igen, itt van a ku-
tya elásva. 

Ismét van egy ügy, amiben a jobb
meg a baloldal képes összefogni, fi-
gyelmen kívül hagyva minden acsar-
kodást, sanda politikai szándékot,
határozottan képviselve a többség,
az újpesti polgárok akaratát. 

Lehet-e 2009-ben szebb, biztatóbb
üzenete egy szobornak?

– KADLECOVITS GÉZA
az Újpesti Városvédõ Egyesület 

tiszteletbeli elnöke, 
Újpest Díszpolgára  

Ú J P E S T I  N A P L Ó –  I I I .  É V F O L Y A M ,  1 7 .  S Z Á M , 2009. szeptember 14. K ö z é l e t3

E

Egy újpesti szobor üzenete
Napok óta hangos a hazai sajtó a hírtõl: Újpesten ismét köztéren akarnak elhelyezni
egy szobrot, amelyet az idõs helyiek mint trianoni emlékmûvet emlegetnek. 
A lavinát Krausz Tamás történész indította el, akit, mint magyar állampolgárt és
gondolkodó embert tisztelek. 

Kadlecovits
Géza

A „Virágos utcák – Virágos otthonok” pályázat
keretében 2009. augusztus 15-ig pályázhattak
az újpestiek Újpest legszebb kertje, illetve Új-
pest legszebb erkélye elismerõ címre. Informá-
cióink szerint kisebb-nagyobb meglepetésekre
minden résztvevõ számíthat.

– Nagy öröm számomra, hogy az idén még töb-
ben – kétszer annyian – pályáztak Újpest legszebb
kertje, illetve Újpest legszebb erkélye elismerõ
címre. Jómagam is láttam a pályázók által megkül-
dött fotókat, és bátran állíthatom az idén sem lesz

egyszerû a bíráló bizottság feladata. Az egyik
szebb, mint a másik!

Azt viszont elárulhatom, hogy az idén is tar-
togatunk kisebb-nagyobb meglepetéseket a
résztvevõk számára, és senki sem fog üres kézzel
távozni – tudtuk meg Dr. Trippon Norbert alpol-
gármestertõl, a VirágVáros-program kezdemé-
nyezõjétõl.

A következõ lapszámunkban Önök is megis-
merhetik a nyerteseket, és természetesen Újpest
legszebb erkélyére és legszebb kertjére is betekin-
tést engedünk.

ÚÚ jj pp ee ss tt   ll ee gg ss zz ee bb bb   kk ee rr tt jj ee   éé ss   ll ee gg ss zz ee bb bb   ee rr kk éé ll yy ee

VirágVáros-program 
az újpestiek otthonában

A tavalyi év legszebb
kertjének gyõztese

Balogh Béla



– Régóta az a célom, hogy minden
évben egy kis újdonságot csempész-
szünk a mostanra évtizedes múltra
visszatekintõ káposztásmegyeri ren-
dezvényeinkbe. Valóban, tavaly a
sportnapot megpróbáltuk egy kicsit
kibõvíteni és családiasabbá tenni,
aminek a látogatók szemlátomást
nagyon örültek. A tavaszi Káposztás-
megyeri Napon sláger gyermekjáték-
okból a õsszel is kiállítottunk néhá-
nyat, hiszen ezek éppen a legkisebbe-
ket mozgatják meg, akiknek a sport-
programjaink igazából nem jelente-
nek elfoglaltságot. Két hét múlva,
szeptember 26-án, szombaton is az
lesz a célunk, hogy az egész család jól
érezze magát és sokat mozogjon
ezen a napon.

– A Karinthy ÁMK most is a kü-
lönbözõ szûrések, vizsgálatok szín-
helye lesz?  

– Igen, az ÁMK ilyenkor egyetlen
napra mindig egy nagyszerû „egész-
ségügyi intézménnyé” alakul át, ahol
igen sokféle ingyenes szûrõvizsgálat
és tanácsadás vár mindenkit. A rend-
kívül fontos vércukor- és koleszterin-
mérésen túl többek közt lesz érszû-
kület vizsgálat, látás- illetve hallás-
vizsgálat és ultrahang is, de lesznek
olyan különleges szûrések is, mint a
PSA, helikobaktérium-szûrés vagy a
csontsûrûség vizsgálat. Mindent ter-
mészetesen nem sorolhatok itt fel, a

sok-sok egészségvédelmi program
közül azonban kiemelném még az al-
lergia-tanácsadást, mert ez a beteg-
ség, sajnos, ma egyre többeket érint.
Az egészségnapra gyermekekkel ér-
kezõket játszóház várja, hogy a kicsik
se unatkozzanak, amíg szüleik a vizs-
gálatokon vesznek részt. Természete-
sen most is lesz véradás, a kuriózum-
nak számító véradókamionban.

– Mi a helyzet a sporttal? Mivel
próbálják megmozgatni az újpesti-
eket?

– Mára a város igazi névjegyévé
vált a Futófesztivál, ami évek óta
olyan jól mûködik, hogy idén sem
változtattunk rajta. Nagyszerû dolog
látni, ahogyan több mint háromezer
ember, családok és barátok együtt
futnak, kerékpároznak. Eközben dél-
elõtt az ÁMK melletti füves terüle-
ten a tavaly elindított pontgyûjtõ
sportprogram tart majd, ami fõként
gyermekeknek szól. A futás végén
jön az elmaradhatatlan nyeremény-
sorsolás: nem vitás, hogy az értékes
sporteszközök is nevezésre csábíta-
nak.

– Csak délelõtt lesznek sport-
programok?

– Nem, az igazi érdekességek ép-
pen délután kezdõdnek. Káposztás-
megyer I-en zajlanak a szûrõvizsgá-
latok és a futás-kerékpározás. Idén
elõször azonban az igen színes prog-

rammal jelentkezõ családi sportdél-
után Káposztásmegyer II-n, a jégcsar-
nokban és közvetlen környezetében
vár mindenkit 14 órától. Jégkorong-
mérkõzések, mûkorcsolya-bemutató,
különbözõ vetélkedõk lesznek, 16
órától egészen este tízig pedig ingye-
nes közönségkorcsolyázás. Akinek
nincs korcsolyája, az féláron, 500 Ft-
ért kölcsönözhet egyet. De gondol-
tunk azokra is, akik nemcsak a jeges

sportokat szeretik: a Sirály Életmód
Klub ping-pong programmal érkezik,
lesz gyermek focikupa, floorball min-
itorna, lehet majd szkanderezni, tol-
lasozni. Színvonalas sportbemutatót
tartanak a kangoosok, az Újpest
Bulldogs amerikai focistái és az UTE
tornászai. Itt sem lehet mindent fel-
sorolni, de meg kell említenem a csa-
ládi nap elmaradhatatlan kellékeit: az
ugrálóvárat, a rodeóbikát, a kézmû-
ves sarkot, a lufibohócot, az arcfes-
tést. Ezekkel a programokkal este hat
óráig várjuk a szórakozni vágyókat.

– Tartalmasnak ígérkezik…
– És akkor még nem beszéltem a

jégcsarnokban 18 órakor következõ
nyereményekrõl, amit a délutáni lá-
togatók között sorsolunk ki. Támo-
gatóinknak, az Aquaworldnek, a
Rocesnek, a Danubius Rádiónak, a
Richter Gedeon Nyrt.-nek köszönhe-
tõen igen értékes sporteszközök és
egyéb meglepetések találnak majd
gazdára. Végül hadd ragadjam meg
az alkalmat, hogy köszönetet mond-
jak társszervezõinknek, a Karinthy
Frigyes ÁMK-nak és a Budapesti
Icecenternek, hogy munkájukkal se-
gítik a Káposztásmegyeri Egészség- és
Sportnap színvonalas lebonyolítását. 

Természetesen az összes progra-
munk ingyenes lesz, így mindenkit
arra bíztatok, hogy tegye szabaddá
ezt a szombatját, és ki-ki húzzon fu-
tócipõt, korcsolyát, és töltsön együtt
családjával egy valóban tartalmas és
mozgalmas napot Káposztásmegye-
ren. – H. P.

Megújulva, új helyszínnel is jelentkezik a családi egészségnap Káposztásmegyeren

Tavaly õsszel az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál után
a káposztásmegyeri részönkormányzat nemcsak a Karin-
thy ÁMK-ban évrõl-évre megrendezett egészségmegõrzõ
programokkal és szûrésekkel jelentkezett, hanem délután
igazi sportos családi nappal várt mindenkit. Arról, hogy
mi várható idén a Káposztásmegyeri Egészség- és Sport-
napon, Boruzs András elöljárót kérdeztük. 

A kismamákat ünnepelték
1992 óta augusztus elsõ napján ünnepeljük az anyatejes táplálás vi-
lágnapját. Az ünnep jelentõsége a figyelemfelhívásban rejlik: világ-
szerte sok csecsemõ halálát okozza az, hogy nem jut elegendõ anya-
tejhez. Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF ezért indította el
az egészséges táplálást népszerûsítõ programot és ezért szervezik meg
világszerte az anyatejes táplálásról szóló rendezvényeket. 

Az anyatej számtalan betegségtõl óvja meg az újszülöttet, elõsegíti a baba
fejlõdését és egészséges kapcsolatot alakít ki a baba és mama között. Hoz-
zájárul a beszédkészség fejlõdéséhez, fokozza az agy érési sebességét. A ma-
ma közelsége pedig érzelmileg is elengedhetetlenül fontos, hiszen bizton-
ságérzetet ad a babának. 

Magyarországon is megünnepeljük az anyatejes táplálás világnapját, így
természetesen Újpesten is. A kerületi védõnõk immár hetedik alkalommal
vállalják az ehhez kapcsolódó rendezvények megszervezését. Az öt újpesti
védõnõi szolgálat évrõl-évre egymásnak adja át ennek lehetõségét, idén a
Galopp utcai Védõnõi Szolgálat látta el a feladatokat. Azokat a 2008-ban
szült kismamákat köszöntötték az augusztus 28-án megrendezett ünnep-
ségen, akik legalább hat hónapig szoptatták kisbabájukat, és azokat is, akik
anyatejadó anyák lettek. 
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Futócipõ,
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Kassai utcában megtartott
ünnepélyes átadón hatal-
mas érdeklõdés kísérte az

eseményt. A gyerekek természetesen
órákkal a hivatalos idõpont elõtt bir-
tokukba vették a játékokat, a szülõk
részletesen megvitatták a változáso-
kat, szinte fel sem tûnt a forgatagban
a megnyitószavakhoz készülõdõ
technikai apparátus.   

– Aki ad magára, az adjon a saját
környezetére is, a egy város ad magá-
ra, akkor rakja rendbe a zöld területe-
it, a parkjait, a játszótereit – üdvözöl-
te az eseményt dr. Trippon Norbert al-
polgármester. – Mindezt természete-
sen nemcsak azért, hogy gyönyörköd-
hessünk benne, hanem elsõsorban
azért, hogy akik ide járnak, az anyu-
kák, nagyszülõk, testvérek, gyerekek

jól érezzék magukat, de ezzel itt, kö-
rülnézve, semmi gond nem lesz. 

A játszótér 12 millió forintból
épült meg, öt vadonatúj játszóelem
felhasználásával, modern padokkal,
biztonságos gumitéglákkal, környe-
zetrendezéssel. Ez egy gyermekbarát
játszótér, biztonságos anyagok, esz-

közök felhasználásával; cseréltük a
gyöngykavicsot, a homokot, mindez
az uniós elvárásoknak megfelelõ kö-
rültekintéssel történt. 

A hivatalos megnyitó szalagját Új-
pest polgármestere, dr. Derce Tamás
vágta el, amint elsõként segédkezett
ásót ragadva a park jelképes faülte-
tésénél is. Az esemény záróakkordja
sikerült a leghangosabbra, miközben
a terület képviselõje, Kövecses Janka
(MSZP) igyekezett igazságosan szét-
osztani a városi színekben pompázó
léggömböket a gyermekcsapat gyû-
rûjében:

– Nagyon sokat köszönhetünk a
környéki lakóknak, akik magukénak
érezve a környezet igényes kialakítá-
sát, rengeteget segítettek az apró
részletek kidolgozásában – nyilat-
kozta az esemény kapcsán a képvise-
lõ asszony. – Ám a lakók, a szülõk fe-
lelõssége mélyen érzõdik nem csak a
kialakítás, de a jelen állapotok fenn-
tartása kapcsán is. Magukénak érzik
a helyet s azt hiszem, ez a legna-
gyobb eredmény számunkra a gyer-
mekek látható öröme mellett. – H. P.

Az idei tanév kezdetével szinte minden hétre esik egy
játszótér-, óvoda- vagy parkfelújítás: a JMK ovi, a Rózsa,
Kassai utcai játszóterek, a Szíjgyártó utcai „pihenõpark”
– mind egy több éve megkezdett program eredménye-
ként szolgálják az újpestiek kényelmét. 
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– Azt gondolom, ez a rendez-
vény jelentõs szerepet játszik az
anyatejes táplálás fontosságá-
nak tudatosításában, népszerû-
sítésében – mondta el lapunk-
nak Mellen Katalin, az ÁNTSZ
Budapest IV-XV. kerületi Intéze-
tének vezetõ védõnõje. 

– Ahogy tapasztaljuk, egyre több kismama dönt a helyes táplálás mel-
lett, persze ebben védõnõink is rengeteget segítenek, mint ahogy a rendez-
vény megszervezésében is. 

Közel 170 család vett részt a Karinthy Frigyes ÁMK-ban megrendezett
délelõtti programon, õket az Adonika Mozgásmûvészeti Táncegyüttes,
Burgermaister Ágnes és Ress Tamás néptáncosok, a Rojtos zenekar és a
Basimah tánccsoport szórakoztatta. A Ringató program vezetõje, Gállné
Gróh Ilona megénekeltette a kicsiket és a nagyokat, a támogatók jóvoltá-
ból pedig több ajándékot is kiosztottak a tombolán. 

Az Újpesti Napló június 19-i számában megjelent keresztrejtvényre idén
is sok megfejtés érkezett, melynek szerencsés megfejtõit a rendezvényen
sorsolták ki: idén Fülöpné Török Tündére és Gálné Berek Gabriellára mo-
solygott Fortuna. Ajándékukat a Galopp u. 6. szám alatti Védõnõi Szolgá-
latnál vehetik át (380-6984). Gratulálunk! – P. K.

Játszótéravató 
a Kassai utcában

A
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Az utóbbi években egyre többet hallunk arról, hogy valaki candidás, candi-
da diétát csinál vagy éppen „anticandida” élelmiszert fogyaszt. Az átlagos
mikrobiológiai tudású ember számára ez a kérdés sokszor semmilyen jelen-
tõséggel nem bír mindaddig, amíg õ maga vagy hozzátartozója meg nincs
bélyegezve azzal hogy candidás, és ez ellen tenni kellene valamit. Nézzük
csak meg, mit is kell errõl tudnunk?

Az emberi szervezetben, azon belül is elsõsorban az emésztõrendszerben szám-
talan mikro élõlény található. Ezeknek nagy részére szükségünk van, hiszen az ún.
hasznos együttélés formájában õk segítenek nekünk a táplálék megemésztésében,
mi pedig ezért ellátjuk õket a fennmaradásukhoz elengedhetetlenül szükséges
táplálékkal. Baktériumok és gombák milliói élnek a bélrendszerünkben és ezzel
nincs is semmi baj. Van azonban közöttük olyan, amely adott körülmények kö-
zött kórokozóvá válhat (fakultatív patogén), és így van ez a gombákkal is, közü-
lük is elsõsorban a candidákkal. A bélflóra albérlõi a gombák a vastagbél falán
gombatelepeket hoznak létre és segítenek az összetett szénhidrátok lebontásá-
ban, valamint bizonyos vitaminokat (A, K és némelyik B vitamin) is termelnek az
emberi szervezet számára. 

Vannak azonban olyan esetek, amikor ezek az egyébként nélkülözhetetlen
gombák a megváltozott körülmények hatására kórokozóvá válnak, átjutnak a bél-
falon, bekerülnek a vérkeringésbe, és az egész szervezetre kiterjedõ gombásodást,
ún. szisztémás mikózist okoznak. Ez azonban már nem csak kellemetlen tünetek-
kel jár, hanem gyengíti a szervezet kórokozók elleni védekezõ képességét , és bi-
zonyos körülmények között katasztrófát is okozhat.

Melyek azok a körülmények, amelyek elõsegítik azt, hogy a gombák a szerveze-
tünkben komoly kórokozókká váljanak?

– Az elsavasodás: a rossz minõségû levegõ, a kipufogó gázok savas hatásúak,
amelyek a gombáknak kedveznek. A szervezet kompenzálná ezt ásványi anyagok-

kal, de a savas esõk kioldják a talajból az ásványi anyagokat, nyomelemeket; ezért
váltak a táplálékaink. a mezõgazdasági termények ásványi anyag szegénnyé.
Ugyanígy savas hatásúak a cukros, szénsavas italok, és az élelmiszeriparban elter-
jedt színezõ, állományjavító és konzerváló anyagok is.

– A mozgásszegény, stresszes életmód, a túltápláltság, a túlzott alkohol- és
cukorfogyasztás, mûszálas ruházat viselése. Az egyre inkább elterjedt mû-
anyag csomagolóanyagok (PET palackok is!) a gombák számára príma tápta-
lajt biztosítanak

– A gyógyszerelés megváltozása: „fejlõdése”. Amikor a szervezetben a bakté-
riumok elszaporodnak, gyulladás keletkezik és az orvos antibiotikumot ír fel ne-
künk, az antibiotikum nemcsak a kórokozókat pusztítja ki, hanem azokat -a ko-
rábban leírt- az életünkhöz nélkülözhetetlen hasznos baktériumokat is, a gombá-
kat viszont nem. Így azok a gombák amelyek eddig közösségben éltek a többiek-
kel, most egyeduralkodóvá válnak, és túlzott mértékben elszaporodván kellemet-
len tüneteket okoznak. Amennyiben ehhez még a gombák életfeltételeit javító
más okok is jelen vannak, a gombák áthatolnak a bélfalon, bejutnak a szervezet-
be, és már is kialakult a candidiázis. Persze más gombákkal is megtörténhet
ugyanez, de a szisztémás gombásodást okozó fajok 80%-a valamilyen candida faj.
Az utóbbi években ezért terjedt el, hogy az antibiotikumok mellé az orvos vagy
a gyógyszerész bélflóra helyreállító szert is ajánl. Ne sajnáljuk rá a pénzt, többe ke-
rül ha nem szedjük!

A témát a következõ cikkünkben folytatjuk, de addig is közzétennék egy konk-
rét példát. Közeli ismerõsünk egy 21 éves fiatalember 4 éve, gastroenterológiai
vizsgálaton megállapított tejcukor érzékeny volt. A gombadiagnosztikai vizsgálat
rendkívül magas gombafertõzést igazolt. A fiú tejterméket csak alig, vagy tejcuk-
rot bontó laktáz tablettával tudott tejtartalmú ételeket enni. A szükséges terápia
és diéta megkezdés után pár nap óta nem tapasztal tejcukor intoleranciát, napi
két liter tejet iszik.

– DR. STARCZ JUDIT

Jókai Biocentrum Kft.
IV. ker Árpád út 77.

www.jokaipatika.hu, 
www.jokaibiocentrum.hu
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HOGYAN IS VAGYUNK A GOMBÁKKAL?
A fejlett országokban élõ emberek 

nagy része gombafertõzött.

Az õsz beköszöntével az emberek visszatérnek a munkába, elkezdõdik az is-
kola, kevesebb idõ jut a nyugodt, családi étkezésekre, pihenésre, és sajnos
kevésbé figyelünk az egészségünkre is. Védekezõrendszerünk így legyengül
és könnyebben kapunk el fertõzéseket. Az õszi-téli hónapokban különösen
gyakoriak a vírusfertõzések és meghûlések. Az újpesti BioLabor ezek meg-
elõzéséhez nyújt segítséget immunrendszer-erõsítõ kezeléseivel.

Hogyan is mûködik a rendszer?
A BioLaborban olyan egyedülálló, endogén jel alapú, azaz a kezelt sze-

mély saját belsõ jeleit szûrõ, számítógép-vezérelt módszert alkalma-
zunk, amely nem csak fogadni képes a szervezet komplex jeleit, hanem
már vissza is tudja juttatni azokat a szervezetbe, gyakorlatilag már képes
kommunikálni, párbeszédet folytatni a szervezettel. A módszer új és igen

eredményes, referenciánkat kórházak, orvosi szakvélemények, gyõztes
olimpiai teamek és több ezer kezelt személy alkotja.

Mivel az eljárás a szervezet öngyógyító folyamatait segíti és kedvezõt-
len mellékhatásai nincsenek, a tudománynak köszönhetõen megoldást
jelent gyógyszermentes programok végzésére, illetve gyógyszeres kezelé-
sek hatékonyságának növelésére is.

A kezelés során a személy nyugalmi állapotban van, a szervezet „üze-
neteit” speciális érzékelõk fogadják, majd a számítógép szûri és a megfe-
lelõ jeleket továbbítja a szervezet számára, amely önkéntelenül önellen-
õrzésbe kezd, és megkezdi a szinkronizált korrekciót.

Speciálisan kialakított programjaink a szervezet fõbb irányítórendsze-
reinek frissítésével nyújtanak segítséget a gyógyulásban. 

Célzott, speciális kezeléseink:
– depresszió
– emésztési zavar
– stressz
– menopauza
– menstruációs zavar
– sérülések
– frontérzékenység
– migrén
Az újpesti BioLaborban szep-

temberben az immunrendszer-
erõsítõ kezelések árából 25% en-
gedményt biztosítunk.

Jöjjön, próbálja ki Ön is, az elsõ kezelést most ingyen adjuk!

BEJELENTKEZÉS: MENG TÜNDE
06-30-663-9494 ujpesti@biolabor.hu

Cím: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 15.

IMMUNRENDSZER-ERÕSÍTÉS
AZ ÚJPESTI  BIOLABORBAN
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Az is lett. A késõi kezdés ellenére sem mérséklõdõ
hõségben több százan voltak kíváncsiak a Szõnyi
Zsuzsával együtt néhány éve Rómából hazatérõ
képekre. Szõnyi Zsuzsa barátai, tisztelõi, a
zebegényi Szõnyi István Emlékmúzeum vezetõi,
mûvészettörténészek, Szõnyi István festészetének
szerelmesei nemcsak az Újpesten 115 évvel ezelõtt
született mûvész ritkán látott képeinek örülhettek,
hanem a viszontlátás örömének is. A kortárs kép-

zõmûvészek, egykori Szõnyi-tanítványok zöme je-
lenlétükkel és festményekkel töltötték meg a kiál-
lítótermet. Bálványos Huba, Kiss János grafikusmû-
vészek, Juhász Erika, Károlyi Ernõ, M. Szûcs Ilona,
Doór Ferenc, Kórusz József, Ridovics László, Breznay
József festõmûvészek mûveikkel idézték meg haj-
dani mesterüket. Feledy Balázs mûvészeti író meg-
nyitóját a mester és a tanítványok mûvészetének
elismerése és ajánlása hatotta át, Szõnyi Zsuzsa
édesapja szülõvárosának mondott hálás köszöne-
tet. A látogatók megcsodálták az egykor Rómában,
a Szõnyi Zsuzsa-Triznya Mátyás házaspár otthoná-
ban látott képeket: a természet ihlette tus rajzo-
kat, gouache (ejtsd: guas) képeket: a Csendélet
zöld almákkal, a Szekér tehenekkel, a Zebegényi
udvar, a Tehénbrigád címûeket, avagy a vászonra
festett olajképet: a Zsuzsa és Matyi-t a Zsuzsa a
korsóval címût, a temperával, vászonra festett
Zebegényi táj címû képet és sok más alkotást. 

A kiállítás szeptember 16-ig tekinthetõ meg.

Három különleges koncertet is meghallgathattak az
érdeklõdõk a városnapi rendezvények estjein: szom-
baton Szvorák Katalin élõ hanglemez-bemutatójára
került sor az Egek Királynéja templomban; másnap
este pedig egy idõben tartottak hangversenyt az új-
pesti zsinagógában, valamint a belvárosi református
templomban. A szemfüles zenerajongók akár mind-
három helyszínt útba ejthették. 

A zsinagóga kántorkoncertjét  ezúttal az önkormány-
zat  támogatását élvezõ MÁV Szimfonikus Zenekar kísér-
te. Közremûmüdött: Oravecz Pedro gitáron, Szabó Sándor
fuvolán és Pásztor Rajmund Sándor zongorán. Vezényelt:

Kollár Imre vezetõ karnagy. A zenekari nyitányt követõen
imák hangzottak el, majd a kántorok – Fekete László, Szi-
lágyi Gábor, Zucker Immanuel – és Székelyhidi Hajnal, a
Magyar Állami Operaház magánénekese énekeltek. Az
énekszámokhoz Szerdócz Ervin rabbi fûzött a vendégek
tiszteletére magyarázatot. A belsõvárosi református
Templomban a Nyitott Református Udvarnak elnevezésû
rendezvény várta a koncertlátogatókat. A Nyáresti Zon-
gorakoncert nemcsak Erdélyi László zongoramûvész által
a zongorairodalom remekmûveivel, Scarlattitól Gershwi-
nig történõ megszólaltatásával marad emlékezetes, ha-
nem a zongoramûvész értõ magyarázatai miatt is.  

Szõnyi-mûvek Rómából
Az Újpesti Városnapok egyik nyitó mozzanata az Újpest Galéria tárlata. Jó-
solni sem kellett a sikert: biztos volt, hogy a Szõnyi-mûvek Rómából címet
viselõ, Szõnyi István Kossuth-díjas festõmûvész, egyetemi tanár lányának,
Zsuzsának ajándékozott képei kiállítássá rendezõdve országos eseménnyé
váljon Újpesten. 

OO rr ss zz áá gg oo ss   jj ee ll ee nn tt õõ ss éé gg gg ee ll

Ú J P E S T I  N A P L Ó –  I I I .  É V F O L Y A M ,  1 7 .  S Z Á M , 2009. szeptember 14. V á r o s n a p o k7

A kezdetre emlékezve
Hódolva a hagyomá-
nyok továbbéltetésé-
nek és az emlékek õr-
zésének: ebben az
esztendõben Lõwy
Izsák tímárnak, Új-
pest elsõ bírójának
emlékére állíttatott
emléktáblát – a Vá-

rosháza István úti homlokzatára helyezve – az Új-
pesti Közmûvelõdési Kör, amelyet a városnapok
szombatján avattak fel a jelenlévõk gyûrûjében. Dr.
Kõrös András a Kör ügyvivõje avató beszédében ki-
emelte: Lõwy Izsák személyében nemcsak az elsõ la-
kosok egyikét, hanem az elsõ bírót kívánták megje-
leníteni, és ezzel egyúttal a helyi közigazgatás kiala-
kulására utalni. Lõwy Izsák tímármester a Nyitra me-
gyei Nagysurány szülöttje, 1823-ban vette át édesap-
jától a helyi talpbõrgyárat. Pesten nem kapott lete-
lepedési engedélyt. Mivel Nagysurány is Károlyi bir-
tok volt, kézenfekvõ volt az üzem Új-Megyerre köl-
töztetése, amelyre itt alkalom nyílott. Lõwy Izsák és
családtagjai: ikertestvére, Bernát és Joachim az elsõk
között béreltek házhelyet. Lõwy Izsák leveleiben la-
kóhelyét következetesen Újpestnek nevezi, így a
legenda szerint mai lakóhelyünk névadójaként kö-
szönthetjük. Lõwy Izsákot 1840-ben bírónak vá-
lasztották. Az emléktáblát dr. Derce Tamás polgár-
mester avatta fel megalkotójával a Kör által erre
felkért Schrammel Imre Kossuth-díjas és Príma
Primissima-díjas újpesti képzõmûvésszel. 

(További beszámolóink a következõ számunkban.)

Emlékezetes koncertek

Elsõsök
munkáiból
A Károlyi István 12 Évfolyamos Gim-
náziumban évek óta hagyomány,
hogy az elsõs tanulókat kiállítással
és ünnepi mûsorral köszöntik a tan-
év elején az iskola vezetõi és diákjai.

A kiállítás különlegességét pedig az
adja, hogy a mûveket a tanulmá-
nyaikat megkezdõ elsõsök készítik.
Az intézmény már tavasszal meghir-
deti a tárlatot, melyre minden jö-
vendõbeli kisiskolás egy-egy mun-
kával készül: ki grafikával, ki színes
munkával, gyurmával, gyöngyfûzés-
sel, vagy agyagozással; a másodiko-
sok pedig néptánccal, irodalmi pro-
dukcióval köszöntik a rendhagyó
évnyitón a legifjabb károlyisokat.  

Kántorok a koncert elõtt… …és alatt



8K ö z é l e t

A 45-65 év közötti újpesti hölgyek a napokban
kapják meg a térítésmentes mammográfiás
szûrõvizsgálatra szóló meghívójukat. Az
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Inté-
zete az Országos Onkológiai Intézettel (XII.
Ráth György utca 7-9.) karöltve szervezi a
rendszeres vizsgálatot, mely a betegségek ko-
rai felismerést szolgálja. A szûrõvizsgálat fon-
tosságáról Dr. Kiss Attilával, a Prevenció Orvo-
si Rendelõ nõgyógyászával beszélgettünk. 

– Nem lehet eleget beszélni a szûrõvizsgála-
tokról. Most a mammográfiás szûrõvizsgálat
vált aktuálissá az újpesti hölgyek esetében. 

– Még mielõtt a mammográfiáról szót ejtünk,
a rendszeres önvizsgálatra szeretném felhívni az
olvasók figyelmét. Nemcsak a vizsgálatot,
hanem a rendszerességet is ki kell hangsúly-
oznom: minden egyes menzesz után érdemes
áttapintani a melleket álló és fekvõ helyzetben.
Bár a félévente történõ rákszûrésen a nõgyó-
gyász is el szokta végezni az emlõk vizsgálatát,
önmagunk megnyugtatása és a korai felismerés
miatt elengedhetetlenül fontos önmagunk vizs-
gálata is. Figyelni kell a nyirokcsomókra, az
esetleges bõrproblémákra, a mellbimbó módo-
sulásaira, meg kell vizsgálni, hogy felemelt
karoknál mindkét kebel egyenletesen mozog-e,
érzünk-e esetleg fájdalmat, észreveszünk-e ren-
dellenességeket. Fontos kiemelni, hogy a nõi

mell hormonszint-függõ szerv, azaz egy cikluson
belül is történhetnek kisebb-nagyobb fizikai vál-
tozások. Bizonyára sok kedves nõi olvasónk
tapasztalta, hogy menstruáció elõtt érzékenyeb-
bé válik a mell, vagy kisebb mértékben fájhat is,
de ez egy bizonyos határig természetes. Minden
nõnek meg kell ismernie a saját testét, és ahhoz
viszonyítani az esetleges rendellenességeket. 

– Orvosi tapasztalata szerint mennyire
vesszük komolyan az otthoni vizsgálatokat és a
rendszeres szûrést? 

– Sajnos az emlõrák elég gyakorta fordul elõ,
de remélhetõleg a felhívások, az ingyenes vizs-
gálati lehetõségek végre elérik céljukat.
Tapasztalatom szerint a hölgyek tudatában
benne van, hogy érdemes felkeresni félévente a
nõgyógyászt, és egy bizonyos kor felett rend-
szeresen kell járni emlõvizsgálatra. Sokan
fontosnak tartják, hogy szép legyen a hajuk, a
ruhájuk, de talán félelembõl, tájékozatlanságból,
vagy rossz beidegzõdésbõl a szûrõvizsgálatokat
inkább kikerülik. Sajnos láttam már ennek
következtében kialakult betegségeket. 

– A meghívó a 45 év fölötti nõknek szól.
Miért? 

– Mivel a speciális röntgentechnika miatt a
sugárzás egy része elnyelõdik az emlõben, nem
célszerû a rendszeres mammográfiás vizsgálat a
gyermekvállalás elõtt álló nõk esetében. Akinél
nincs komoly indok, nincs családi kórelõzmény,
azoknál nem szükséges a rendszeres szûrõvizs-
gálat, de természetesen más a helyzet azoknál,
akiknél ismert a rizikófaktor. 

– Mi történik a
s z û r õ v i z s g á l a t
során? 

– Az emlõt rá
kell helyezni egy
röntgenlemezre, és
az asszisztens egy
másik lemezzel
kissé összenyomja
a szervet. Ez az
összes kellemetlen-
ség a vizsgálat
során. Mindkét
emlõrõl 2-2 felvé-

tel készül a vizsgálat alatt, Tudni kell azt, hogy a
mammográfiás vizsgálatnál röntgenfelvétel
történik. Mivel a nõi mell leginkább a gömbfor-
mához hasonlítható, és egyenetlen a vastagsá-
ga, minden páciensnél személyre szabottan kell
meghatározni a sugár energiáját, fókuszát. Az
ultrahangos vizsgálat is hatékony, kisebb az
esetleges fizikai károsítás, de ezzel a módszerrel
nem lehet minden problémát észrevenni. A
mammográfiás vizsgálat azonban a finom
szerkezeti eltéréseket is ki tudja mutatni.

– Ismert az emlõrák kiváltó oka?  
– Sajnos nem. Nyilván számtalan faktor

elõidézheti: a hajlam, az életmód, a lelki beállí-
tottság, a hormonszint változása, ezért is fontos,
hogy a menopauza idején még fokozottabban
figyeljenek oda a hölgyek. Odafigyelés, rend-
szeres szûrõvizsgálat szükséges ahhoz, hogy
egészségesek maradjanak. – P. K.

A lehetõség adott

Unalomtól megüvegesedett szemmel
hallgattam mindig felmenõim – sze-
rintük – izgalmas, okulásomul el-
mondott történeteit arról, mi min-
dennel voltak képesek a legendás
„bezzeg az õ idejükben” játszani a
gyerekek, mert nem voltak ám úgy el-
kényeztetve, mint én, aki felhúzható
pléhcsirkére vágytam. Még nagy-
anyám repetitív elõadásmódja sem
zökkentett ki soha, csak bámultam ki
az ablakon, azt saccolgatva, az aznapi
hegyibeszéd vajon mennyire húzódik
el és mikor mehetek már le játszani.

A kora hetvenes években történt
mindez, az új gazdasági mechaniz-
mus ívelt felfelé, tombolt a szocreál
és épült az Izzó lakótelep. Nagyjából
ott, ahol a kurta farkú malac túr, a
Megyeri temetõ fölött, a nagy semmi
közepén. Utólag már nincs ötletem,

kit és mi vezethetett arra, hogy nulla
úthálózattal, tömegközlekedéssel,
közvilágítással megálmodja a káder-
dûlõt, mindenesetre figyelemremél-
tó emberkísérlet volt.

Mi például a lehetõ legritkábban
unatkoztunk. Mivel a hetvenes
évekrõl beszélünk, valamennyien
kulcsos gyerekek voltunk, naná,
hogy hol egyikünknél, hol mási-
kunknál volt a gyülekezõ. Aztán
irány a „jó levegõ”.

A Farkas-erdõ akkoriban még Kis-
erdõ névre hallgatott és kommunális
szemétlerakóként mûködött. A fák
között hihetetlenül érdekes limlo-
mokat lehetett találni, mondta is va-
lamelyik fiú, hogy az összes zsilett-
pengéjét odaadná azért a falábért,
amit ott ástunk ki. Szüleink termé-
szetesen tiltottak bennünket onnan,

állítólag heti rendszerességgel buk-
kantak ott hullákra meg fel nem rob-
bant bombákra – nem hiába siet-
tünk tehát oda suli után, hátha.

Környezettudatos énünk elég ha-
mar szárba szökkent: rájöttünk, hogy
ha a patak vizébe bármilyen, még
életjeleket mutató valamit dobunk,
legkésõbb két percen belül oszlásnak
indul. Olyan büdös volt a víz, mint
egy lepratelep latrinája, állaga pedig
a mésszel oltott sósavhoz volt hason-
latos.

Amikor sötétedett, kimentünk az
építkezésre bújócskázni, remek he-
lyek adódtak ott a vasbeton elemek
és a gödrök között. Ha szerencsénk
volt, emberi maradványokra is buk-
kantunk, ha mégsem, akkor befárad-
tunk érte a temetõ hátsó részén,
amelyet éppen felszámolt a tanács,
aztán közfelkiáltással döntöttük el,
kinek értékesebb az aznapi zsákmá-
nya.

Az egyik ottmaradt háborús bom-
batölcsérben lakott Kísértet bácsi, de
vele nem volt jó kötözködni vagy el-

vinni valamelyik szeméttel teli szaty-
rát, mert kísértethez nem méltóan
tudott káromkodni és féltéglákat do-
bálni.

Esetleges baleseteinkkel a lehetõ
legritkábban terheltük a szülõket,
csak akkor, ha nem állt el a vérzés, pél-
dául amikor nagyon benéztem, melyik
Gergely-iker akar a bicajom küllõi kö-
zé vasrudat dugni, miközben épp
gyorsulási versenyben voltam a teme-
tõ melletti, lejtõs Reviczky utcán.

Egyébként jó gyerekek voltunk,
elit iskolába jártunk, angol tagozat-
ra, és bármelyikünk ártatlan sze-
mekkel bármeddig képes volt végig-
hallgatni bármelyik felmenõje szó-
noklatát arról, hogy a legendás „bez-
zeg az õ idejük-
ben” a gyerekek
még beérték a
rongylabdával és
nem hisztiztek
holmi pléhcsirké-
ért jódolgukban.

– TÖRÖK
MONIKA

Gyermekjátékok
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Rendezett, újjávarázsolt téglatest az
új irodaház, kiáltó ellentéte a Bocs-
kai utca földszintes régi házaknak.
A Libro-udvar a kultúra szeglete:
földszintjén a Fejtõ Ferenc Könyves-
bolttal, emeletén a Kossuth Kiadó
Zrt. mûhelyeivel, világos belsõ te-
rekkel, udvarias, láthatóan kiegyen-
súlyozott munkatársakkal. Könyves
szekrénnyel teli, impozáns méretû
dolgozószoba, bronzszobrok a pol-
con: Kossuth Lajos bronzba öntött
portréja az íróasztalon, másoké a
folyosón, posztamensen. Kocsis
András Sándor, a Kossuth Kiadó el-
nök-vezérigazgatója szobájában
minden „kellék” a beszélgetéshez
tartozik. 

– Adódik a kérdés: kinõtték a szom-
szédos Csányi utcai irodaépületet? 

– Csak részben ez az indok. A rak-
tárat teljes mértékben kinõttük, az
irodákat nem teljesen. A korábbi iro-
dám ablakából kinézve szúrt szemet az
az „eladó” tábla, ami a Bocskai utcai
egykori kereskedelmi épületen volt ol-
vasható. Mivel a Zrt. ma már 5 cégcso-
portot, a könvvkiadást, az eladást, ke-
reskedelmet végzõ Kossuth Kiadót, to-
vábbá a Ventus Libro Kft-t, az Új
Könyvbarát Kft.-t, a Noran Libro Kft-
t, valamint a tevékenységünkhöz
Délkelet-Ázsiából származó termé-
kek importjára szakosodott Ventus
Commerce Kft-t foglalja magában,
elõnyösebb volt ez az irodaépület,
ahol a tulajdonviszonyokat is rendezni
tudtuk. Nagyszerû lehetõség volt az is,
hogy a földszinten 180 négyzetméter-
nyi területen a korábbi mintaboltunk-
hoz hasonlóan könyves áruházat tud-
tunk kialakítani, ahol sokkalta bõvebb
választékot: 16 kiadó könyveit kínál-

juk. Mindez nekünk sem ment egyik
napról a másikra: két év alatt sikerült.
A költözés elõtti utolsó napok kará-
csony közeliek voltak, nyáron pedig
megnyílt a Libro-udvar Fejtõ Ferenc
Könyvesboltja is. Az elsõ pillanattól
nagyon jól érezzük itt magunkat. 

– Újpesten is?
– Igen. Újpesti megtelepedésünket

két dolog motiválta: hogy legyen biz-
tos logisztikai hátterünk, legyen hely a
rakodásra. Mivel sok szerzõvel dolgo-
zunk, szempont volt a metró-
közeliség, a jó közlekedés. E két feltétel
itt adott volt. Megtelepedésünket az
elsõ pillanattól bátorította az önkor-
mányzat is, az évek alatt mintegy házi
kiadójává váltunk az önkormányzat
anyagi támogatásával megjelent köny-
veknek, például az Újpest Lexikonnak,
az Újpest, a száz éves város 1907-2007
emlékkönyvnek, a Híres Újpestiek cí-
mû kötetnek, Babits Mihály fakszimile
verseskötetének, a néhány héttel ez-
elõtt Újpest építészeti örökségét „hoz-
tuk ki” a nyomdánkból. 

– Nyereséges vállalkozások ezek? 
– Kapcsolatunk messze túlmutat az

anyagiakon. Megállapodtunk a polgár-
mester úrral, hogy minden egyes
könyv esetében a rezsiköltség ellené-
ben elvégezzük a munkát. Tiszteletre-
méltónak tartom az önkormányzatot,
hogy ilyen könyvek kiadására képes és
hajlandó áldozni. Ennek lokálpatrióta
üzenete van. Örömmel tölt el, hogy
ebben szakmai segítséget tudunk
nyújtani. Külön jó dolog, hogy az eltelt
évek alatt kiváló emberekkel kerültünk
szoros munkakapcsolatba, hogy csak
néhány személyiséget, az irodalomtör-
ténész Sipos Lajost, Estók János törté-
nészt, avagy Banga Ferenc grafikusmû-
vészt említsem. Szunyoghy András gra-

fikusmûvésszel a több kötetes sorozat
más oldalról nézve köt össze bennün-
ket. Mindez szilárd alapot nyújtott
ahhoz, hogy az újpestiek felé további
gesztust tegyünk, s ebben a polgár-
mester úrral meg is állapodjunk. 

– Miben élveznek elõnyt az újpesti
lakosok? 

– Könyvesboltunkban alanyi jogon
20 százalékos kedvezményt biztosí-
tunk az újpestieknek, amelyhez a lak-
címkártya bemutatása elegendõ. Sze-
retettel várunk mindenkit, számunkra
nagy megtiszteltetés, ha nálunk vásá-
rolnak. Ez nem határidõzött kedvez-
mény, hosszú távra tervezünk. Szep-
temberben más kedvezmény is igény-
be vehetõ: a Kossuth több éves filozó-
fiája alapján 90 könyvet 50 százalékos
kedvezménnyel árusítunk. Ez csak egy
hónapnyi akció, októberben a köny-
vek ára „visszamegy” az eredetire. 

– Változott-e az idõk során - ahogy
Ön fogalmaz - a  kiadó filozófiája?

– Amikor a rendszerváltozás haj-
nalán átvettem a céget, a Kossuth az
ország elsõ könyves mûhelye volt, a
magyar könyvészet asztalára sokat
tett le a tudományos ismeretterjesz-
tésben és a politikai kiadványokban
egyaránt, úgy, hogy a legnagyobb nõi
kiadó is volt. Új filozófiánk alapján
természetesen fejet kellett hajtanunk
a szûkülõ piac, a sok kiadó megléte
elõtt.

– Továbbra is a sorozatok jelentik a
gerincet?

– Zömében igen. A magyar piac ki-
csi, de termékeinkkel széles portfóliót
kínálunk. 110 hangos könyvünkkel
pár éve berobbantunk a könyvpiacra,
4 féle útikönyv-sorozatunk újdonsága
a már 8 európai várost az olvasó, azaz
a hallgató elé táró változat, amely
iPod-ra, vagy MP3-ra mentve saját
kalauzt ad. Rómában Für Anikó, Bécs-
ben Mácsai Pál a kísérõnk. Büszkék
vagyunk a saját fejlesztésû sorozata-
inkra, amelyeken 40-70 munkatárs
dolgozik egy idõben. Ilyen sike-
res kiadvány a Magyar
Kódex, a Magyar Épí-
tészet, a Kontinensrõl
kontinensre sorozat,
vagy a Magyar Tu-
dománytár, amely-
nél az MTA a part-
nerünk. Helyet kap a
szépirodalom, a képzõ-
mûvészet, a kulinária.
Keresett a világiro-
dalom, vagy a
líra klasszi-

kusait felvonultató sorozatunk, de a
Természettudományi Enciklopédia is.
Fogy a Magyar festészet mesterei soro-
zat, de a Romsics Ignác történész által
szerkesztett 24 kötetes Magyarország
Története, sõt Jókai Mór regényeinek
díszkötetes változata is. Miközben örü-
lünk, hogy a kiadói kollégium rendsze-
res team-munkája, az erre „hangolt”
marketing, és kereskedelem jó dönté-
seinkben erõsít meg bennünket, fejet
hajtunk a magyar olvasók elõtt is, akik
áldoznak a könyv vásárlásra. Számunk-
ra ez fontos visszajelzés. 

– Van-e még újdonság, terv?
– Régi vágyunk volt a kulturális fo-

tó ügynökség létrehozása, amely szer-
kesztõségeknek, online újságoknak,
fotóügynökségeknek lehet remek bá-
zisa. Jelenleg 60 000 magyarul, októ-
berre mintegy 25 000 angolul is digitá-
lisan elérhetõ fotó található meg
adatbázisunkban. Fotós partnereink
között olyan kiválóságok vannak,
mint Eifert János, Korniss Péter, Keleti
Éva és még hosszan sorolhatnám. Szá-
mításaink szerint fiatal kollégáim
munkája 2-3 év múlva térül meg. 

– Ön nemcsak könyvkiadó, a tudo-
mányos élet szereplõje, elismert szob-
rász és festõ is. Ecce Homo címmel az
Újpest Galériában nyílik tárlata szep-
tember 22-én. Honnan az idõ mindeh-
hez? 

– Kell, hogy az ember néha elbújjon
a nyomdagépek mellõl. Számomra a
festés és a szobrászat kikapcsolódás.
Az, hogy ez nemcsak szép elfoglaltság,
hanem esetleg több is annál, Varga Im-
re, a szobrászfejedelem jelezte felém.
Legnagyobb tisztesség, hogy felkérésre
megmintáztam a Fejtõ Fe-
renc-díjat és a Babits-dí-
jat, amelyet például
Hubay Miklós, Juhász
Ferenc és Kányádi Sán-
dor õriz otthonában.
Megtisztelõ, hogy az Új-
pest Galéria másodszor
fogadja be a portrékat –

velem együtt.        
– BANGHA
KATALIN
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala (Bp., IV. ker., István út 14.)
eladásra meghirdeti a Budapest IV. kerület, Bár-
dos Artúr u. 6. V/26. szám alatti lakást. A pályáza-
ti felhívást a Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének 7/1994. (V.4.) szá-
mú rendelete – mely a lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésérõl szól – szerint
tesszük közzé. Pályázatot benyújthat bármely a jog-
szabályok szerint magyarországi ingatlan tulajdonjo-
gának megszerzésére jogosult magánszemély, jogi sze-
mély, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. 

Az ingatlan adatai: 1042 Budapest IV. ker., Bár-
dos Artúr u. 6. V/26.  
Helyrajzi szám: Hrsz: 71422/15/A/145
Tulajdonos: Budapest Fõváros IV. Kerület Új-
pest Önkormányzata
Alapterülete: 35 m2

Lakásadatok: összkomfortos, távfûtéses, 1 +
félszobás, felújítandó állapotú panellakás, mely
jelen állapotában kerül értékesítésre. Az önkor-
mányzat felújítást a lakásban nem vállal.
A lakás megtekintését – telefonos egyeztetést

megelõzõen – a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Iro-
dája biztosítja. Elérhetõség: Bp., IV. ker. István út 14.
fsz. 4. Tel.: 231-31-79 / 177 mellék, Szepesiné Deim
Judit ügyintézõ.

A licitálás alapjául szolgáló kikiáltási ár: 7 800 000
Ft, azaz: hétmillió-nyolcszázezer forint. Letétbe he-
lyezendõ pályázati díj összege: 780 000 Ft, azaz: hét-
száz-nyolcvanezer forint.

A pályázati díjat a pályázónak pályázata benyúj-
tásakor be kell fizetnie a Polgármesteri Hivatal
pénztárába. 

Pénztár nyitvatartási ideje: hétfõn14-17 óráig,
szerdán: 10-13, 14-16-óráig, pénteken: 9-12 óráig

A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a vé-
telárba beszámításra kerül, míg a nem nyertes pá-
lyázók részére a pályázati díj az eredmény megálla-
pításától számított 15 napon belül visszafizetésre
kerül. A pályázati tárgyaláson a licitálás a vételár
összegére történik. A pályázat nyertese az, aki a
legmagasabb vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
Amennyiben az ingatlanra több pályázat érkezik,
úgy licittárgyalást tartunk, licitlépcsõ meghatáro-
zásával. Ha a pályázat nyertese a szerzõdés megkö-
tése elõtt visszalép, neki a pályázati díj nem jár vis-
sza. Ebben az esetben a szerzõdést a második leg-
magasabb ajánlatot tevõvel kell megkötni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
szeptember 30., (szerda) 11 óra.

Helye: Budapest, IV. Kerület Újpest Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. Ker. István
út 14. sz. fsz./4-es szoba. 

Pályázati tárgyalás idõpontja: 2009. szeptem-
ber 30., 11:15 óra. 

Helye: Budapest, IV. Kerület Újpest Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. Ker. István
út 14. sz. II. em. 64-es szoba. 

Eredményhirdetés idõpontja: 2009. szeptember
30., a pályázati tárgyalás befejeztével azonnal. 

A pályázat benyújtásának módja, feltételei: 
1.) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani. 
2. ) A pályázatot tartalmazó zárt borítékban el-

helyezett ajánlatnak tartalmaznia kell: 
a) a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levele-

zési címet, képviselõje nevét és telefonszá-
mát, 

b) a megpályázott lakás pontos címét és a pá-
lyázati kiírásban esetlegesen feltüntetett
egyéb azonosító adatait

c) ajánlati árat
d) a pályázó cégszerû aláírását.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az eredmény-

hirdetést követõen 15 napon belül köteles az adás-
vételi szerzõdést az Önkormányzattal megkötni. A
vételárat a vevõ a szerzõdés megkötésekor köteles
egy összegben megfizetni.  

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
kérhetõ a 231-3179-es telefonszámon. 

Pályázati ûrlap beszerezhetõ az Újpesti Önkor-
mányzat Ügyfélszolgálatán (1041 Bp., István út 15.,
Tel.: 231-3101) vagy letölthetõ a www.ujpest.hu
honlapról) 

– DR. TRIPPON NORBERT, alpolgármester

íz éve rendezték meg Magyar-
országon elõször a Kulturális
Örökség Napjait, amely idén

is arra ösztönöz: szeptember harma-
dik hétvégéjén – szeptember 19-20. –
nézzünk körül szûkebb pátriánkban,
avagy annál távolabb és pillantsunk
be olyan mûemléképületek ajtaján,
amelyek a hétköznapokon a nagykö-
zönség elõtt általában zárva tartanak.
Maga a kezdeményezés ötlete Fran-
ciaországból indult még 1984-ben Eu-
rópa más országain át útjára és a ki-
tárt kapuk, az ingyenes épületlátoga-
tó hétvégék programja minden évben
tovább gazdagodik. Az Itthon láss cso-
dát! mottó ma is érvényes, az idei
programok kiemelt figyelmet szentel-
nek a szakrális tereknek, ily módon
kapcsolódnak Szakrális Mûvészetek
Hetéhez, valamint a Templomok éj-
szakája programhoz is. Továbbá jeles
évfordulókhoz: a Pécsi és a Gyulafe-
hérvári Püspökség megalakulásának
ezredik, valamint Kálvin János születé-
sének ötszázadik évfordulójához. 

ÚJPESTEN LÁSS CSODÁT!
Újpesten három szakrális intézmény
tárja ki kapuit és egy középiskola en-

ged betekintést múltjába a Kulturális
Örökség Napjai alatt.

Az Újpesti Fõplébánia, az Egek Ki-
rálynéja Fõplébánia Templom
(Szent István tér 13.) szeptember
20-án, vasárnap 12-18 óráig nyújt
látogatóinak vezetést, információs
anyagot. Az épület kerekes székkel is
bejárható. A séta óránként indul a
templom bejáratától. 16 óra 30 perc-
kor a Made In Brass rézfúvós együt-
tes ad hangversenyt. 

A templom 1870-ben épült, 1911-
ben bõvítették. A templom dísze a
fakazettás mennyezet, az eredeti ti-
zenöt darabos színes ólomüveg ab-
lak.

Az Újpest-Belsõvárosi Refor-
mátus Templom (Szent István tér
24.) szeptember 20-án, vasárnap
várja a látogatókat, 11 óra 30- tól
18 óráig, vezetéssel, információs
anyaggal. Az épület kerekes szék-
kel is bejárható. 14 órakor és 17
órakor rövid orgonakoncert
lesz. 

Az Újpest-Belsõvárosi Reformá-
tus Egyházközség kezdetei az 1873-
as esztendõre nyúlnak vissza. A
templomot 1878-ban építették,

1932-ben és 1941-ben bõvítették, il-
letve átépítették. Az orgona bõvíté-
sére 1983-ban került sor.

Az Újpesti Zsidó Hitközösség
Zsinagógája és Emlékparkja
(Berzeviczy u. 8.) szeptember 20-án,
vasárnap 10-18 óráig fogadja a láto-
gatókat. Vezetés, információs anyag
kérhetõ, a templom kerekesszékkel is
bejárható.

Az épület Budapest második leg-
nagyobb zsinagógája, amely a II. vi-
lágháborúban komoly károkat szen-
vedett, 1948-ra helyreállították, nap-
jainkra a teljes felújítása elkészült, új
orgonával is felszerelték. Az emlék-

park az elhurcolt 17 000 mártírnak
állít emléket.

Újpesten a negyedik helyszín a
Kozma Lajos Faipari Szakközépis-
kola (Deák Ferenc u. 40), ahol mind-
két napon – szeptember 19-én és
20-án – 10-18 óráig a 125 éves isko-
la tanmûhelyében rendezett szak-
matörténeti kiállításra várják az ér-
deklõdõket. A kiállítás a faipart a
magyar szakmatörténet szerves ré-
szeként jeleníti meg. Több száz éves
szerszámok bemutatásán túlmenõ-
en Újpest híres asztalos dinasztiái-
nak is emléket állít. A vezetés idõtar-
tama kb. 45 perc. – B. K.

Itthon – és Újpesten – láss csodát!

T

Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja
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– Van különbség a futsal és a te-
remfoci között? – kérdeztük
Borsche Gábortól, a klub elnökétõl. 

– A teremfoci nálunk sokáig fõleg
az amatõr vagy hobbiszinten ûzött
sportot jelentette, a futsal pedig
nemzetközileg elfogadott, spanyol
eredetû szavakból összeállt új, hiva-
talos kifejezés. A sportág az ‘50-es
években Uruguayból indult el hódító
útjára, Magyarországra a ‘80-as évek-
ben érkezett. Budapesten került
megrendezésre az elsõ, bár nem hiva-
talos világbajnokság, ahol a magya-
rokat a Mezey György vezette labda-
rúgó-válogatott képviselte, majd ezt
követõen szép lassan gyarapodni
kezdtek a csapatok; közülük az
Aramis vagy a Rubeola még ma is ak-
tívan mûködik. Elindultak más klu-
boknál is a játékok – például a Fradi-
nál, vagy az ETO-nál –, ideje volt,
hogy az UTE-nak, az egyik legna-
gyobb múltú sportklubnak is legyen
futsal-csapata. 

– Nehéz volt az indulás? 
– Régóta gondolkodtunk már a

csapatalakításon. 2008-ban Sós Lász-
lóval és néhány szurkolóval kezdtünk
beszélgetni arról, hogy kellene egy

egyesület, végül ez év februárjában
megalakultunk. Szívügyem volt ez az
ötlet, hiszen több sportág mellett eb-
ben is kipróbáltam magam. A kisebb
terem jobban tetszett, mint a füves
pálya, sokkal barátságosabbnak, csa-
ládiasabbnak tûnt a játék. Részt vet-
tem az elsõ bajnokságokban, dolgoz-
tam edzõként is. Az egyesület meg-
alakulása után hamar összeállt a csa-
pat az újpesti kötõdésû játékosokból:
Kerényi Norbi, vagy Takó Csaba neve
bizonyára sok szurkolónak ismerõs.
Folyamatosan érkeztek a játékosok,
és pozitív visszajelzéseket, biztatást
kaptunk a kezdetektõl fogva a többi
csapattól. A megalakulásban és a fo-
lyamatos munkában Sólyom László
vezetõedzõnek is óriási szerepe van.

– Fontos volt önöknek az, hogy a
klubnév is tükrözze az elkötelezõ-
désüket? 

– Természetesen, hiszen a csapat
95%-a újpesti lakos, vagy Újpest-
szurkoló, akiknek érzelmileg rendkí-
vül fontos, hogy milyen klubban
sportolnak. Úgy érzem, ezzel a név-
vel  támogatókat is könnyebb szerez-
ni, és minden újpesti magáénak érez-
heti a csapatot. Jól esett, hogy a kép-

viselõk mellénk álltak, az UTE és az
Újpest FC pedig engedélyezte a cí-
mer használatát. Mi mindent megte-
szünk azért, hogy elnyerjük a sport-
rajongók bizalmát, szeretetét. Már
csak egy megfelelõ teremre volna
szükségünk. Régebben a Halassy Oli-
vér Sportközpontban edzettünk,
utána fogadott be bennünket a
Láng-Vasas Sportcsarnok, ahol az
edzéseket tartjuk és ahová a szurko-
lók is beférnek. 

– Miben különbözik a futsal a
labdarúgástól?

– Négy mezõnyjátékos, egy kapus
és maximum nyolc cserejátékos alkot
egy csapatot. A tiszta játékidõ két-
szer 20 perc, ami természetesen so-
sem csak ennyi, egy-egy mérkõzés
idõtartama el szokta érni a másfél
órát. Sokkal tisztábbak a szabályok,
mint a labdarúgásnál, kevés a durva-
ság, óvatosabb a játék. „Lusta” labdá-
val játszunk, mások az erõviszonyok,
mások a taktikák. 

– Gondolnak az utánpótlásra is? 
– Természetesen. Sajnos egyelõre

szûkös anyagi kerettel mûködünk, re-
mélhetõleg ez idõvel megváltozik. Jó
néhány fiatal megkeresett már ben-

nünket, és örömmel látnánk is õket,
mint ahogy szívesen felvennénk a
kapcsolatot azokkal az újpesti isko-
lákkal, ahol futsalt is oktatnak. 

– Mikortól szurkolhatunk „hiva-
talosan is” a csapatnak? 

– Az új idény sorsolása szeptember
10-én lesz, remélhetõleg szeptember
21-tõl már tele lesz a lelátó a hétfõi
meccseinken. Harminc edzésen va-
gyunk túl, összerázódott a csapat, te-
hetséges fiatalok és neves „öregek”
alkotják a játékoskeretet. Öt edzõ-
mérkõzés áll mögöttünk, ebbõl egy
NB II és négy NB I-es mérkõzés, az
utóbbi esetében két gyõzelem. 2010
januárjában Magyarország rendezi
meg az Európa-bajnokságot, tehát
van feladat és kihívás. Szeretnénk ha-
marosan a legjobb csapatok közé fel-
jutni. – P. K..

Fiatal csapat, tekintélyes múlt
Hamarosan elindul a következõ futsal-idény új csapattal kiegészülve: az Újpest
Futsal Club is leadta nevezését. A szakosztály februárban tartotta alakuló közgyûlé-
sét, pár héttel késõbb pedig megszavazták az újpesti képviselõk, hogy az egyesület
felvehesse az Újpest Futsal Club nevet. Minden adott tehát ahhoz, hogy hamarosan
a teremben is bizonyítsanak az újpesti játékosok. 

Tenisztanfolyam

Az Újpest Sport Club te-
nisztanfolyamot hirdet
gyerekek részére, 10-17
éves korig, két csoportban:
kezdõ és haladó szinten.

Edzések kedden és csütör-
tökön 16-17 óráig, és 17-18
óráig lesznek.

Jelentkezés Bánkuti László
edzõnél az alábbi telefon-
számon: 06-30-341-9429.
Helyszín: Budapest, IV. Tá-
bor utca, az önkormányza-
ti sportpályáknál.

CSELÉNYI JÓZSEF EMLÉKÉRE
„Nótáskedvû volt az apám…” címmel jubileumi
mûsor színhelye lesz október 18-án, vasárnap
15 órakor az Ady Endre Mûvelõdési Központ,
amelyen Cselényi József színészre, aranykoszorús
nótaénekesre emlékeznek születésének 110-ik,
halálának 60-ik évfordulója alkalmából.

A rendezvény fõvédnöke: Belán Beatrix, Új-
pest alpolgármestere. Fellépõ mûvészek: Tarnai
Kiss László, Gránát Zsuzsa, Szegedi Sándor, Sze-
gedi Csaba, Bagdi Erzsi, Bende Tibor, Pál Attila,
Szászik Melinda, Kapi Gábor, Kiss József, Petik Er-
zsi, Czipó István,Turai Kiss Mária. Közremûkö-
dik a fóti Cselényi József Népdalkör. Vers: Nyári
István elõadómûvész. Zenei kíséret: Oláh Euro
Gipsy Band, ifj. Oláh Ernõ prímással. Rendezõ-
mûsorvezetõ: László Mária. Jegyek 900 forintos
árban kaphatók   az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont pénztárában.

AZ ELSÕ ÉVFORDULÓ
Megalakulásának elsõ évfor-
dulóját ünnepelte szeptember
1-jén az Újpesti Magyardal és
Zenebarát Társaskör, amely az
Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pontban tartja összejövetele-

it. A társaskör vezetõje László Mária, aki megannyi nó-
taest szervezõje, maga is dalszövegíró, versmondó. A
megalakulás elsõ évfordulóján a  zene és a vers szerelme-
sei közkedvelt nótákkal, és az Erkel Gyula Újpesti Zene-
iskola növendékeinek mûsorával köszöntötték a jel-
nelevõket. Belán Beatrix alpolgármester további sikere-
ket kívánt – dr. Oláh Zsigmondnak a mûvelõdési köz-
pont igazgatója jelenlétében – a civil kezdeményezés
nyomán létrejött társaskörnek. A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével dr. Baranyi József, Újpest rendõrkapitá-
nya is. A társaskör minden hónap elsõ keddjén tartja
összejöveteleit, 15 órai kezdettel.
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Ingatlan eladó

�� Pomázon panorámás, tiszta levegõjû nyugodt
környezetben 647 m2-es telken 44-es Poroterm
téglából, Bramac tetõfedéssel 314 m2-es, dupla
komfortos, tehermentes ház eladó. Ajándék: 20
m2-es fedett kocsi beálló! Irányár: 54 MFt. Tel.: 06-
20-925-2042

�� Tulajdonostól! Eladó Újpest, Virág utcában
2+fél szobás, vízórás, dupla ráccsal védett 71,5
m2-es VI. emeleti felújítandó panellakás. Egyedi
fûtésmérés szerelése folyamatban. Megegyezéssel
igény szerint felújítom. Ár: 9,5 MFt. Tel.: 06-20-
209-5557

�� Káposztásmegyer I-en X. emeleti 37 m2-es össz-
komfortos öröklakás kétliftes házban 7,8 millió
forintért eladó. Tel.: 06-28-478-518

�� Eladó 53 m2-es 1+2 félszobássá alakított keleti
fekvésû, világos konyhás panel. Parkra nézõ,
Károli Egyetemhez közeli. Diákoknak! Járólap,
parketta, biztonsági rács, vízóra. Tulajdonostól!
Irányár: 9,5 millió forint. Tel.: 06-20-518-7907

�� Újpest kertvárosában 580 m2-es saroktelken 250
m2-es 6 szobás, 2 szintes (mindkét szinten összkom-
fort, légkondicionáló, riasztó) jó állapotú családi ház
szuterénnel, két beállós garázzsal 54 MFt-ért eladó.
A Nagyvárad ligeti lakóparkban I. emeleti lakást be-
számítunk. Tel.: 233-1645, 06-20-525-0216 

�� Tulajdonostól eladó! II. emeleti panellakás, par-
kettás, járólapos, beépített konyha, gardróbszek-
rény, 2,5 szoba, klíma, ablakok reluxával + re-
dõnnyel ellátottak, 2 biztonsági ajtó. Loggián ki-
behajtható napfényvédõ. Parkra nézõ öröklakás.
Irányár: 12,5 MFt. Tel.: 06-20-396-9950

�� Áron alul eladó panel! Földszinti, felújított, 2,5
szobás nagy konyhás (cseresznyefa utánzatú be-
épített bútorral). Sarokkádas fürdõszobával, járó-
lap, szalagparketta. 12,5 MFt. Tel.: 369-3142, 06-
20-934-1445

�� Eladó II. emeleti 34 m2-es, másfél szobás lakás a
Virág utcában. Keleti fekvésû, tehermentes, azon-
nal költözhetõ. Tel.: 06-20-442-5929

�� Eladó a IV. kerületben (Pácoló utcában) egy
20 m2-es ikergarázs, saját részem: 16 + 4 m2, ga-
rázs + tároló. Tel.: 06-70-414-9665, e-mail:
nagy.csaba5@rubicom.hu

�� Újpesten, Erzsébet utcában, 3. emeleti, 1+1/2
szobás lakásomat eladom. A lakás tehermentes,
világos, jó elosztású.  Irányár: 8,35 MFt. Tel.: 06-
30-676-3897

�� Újpesten 1 + fél szobás, világos, csendes panel-
lakás eladó. Tehermentes, azonnal költözhetõ.
Ára: 8,2 MFt.Tel.: 06-20-380-1252

��Újpesten négylakásos kertkapcsolatos házban 46
m2-es gázcirkós, egy szoba, étkezõs felújított ház-
rész és 33 m2-es fürdõszobás nyári lakrész kedvezõ
áron eladó. Irányár: 12,9 MFt. Tel.: 06-20-417-1375

�� Újpest központban, csendes utcában, tégla tár-
sasházban, gázfûtéses, alacsony rezsijû, félemeleti,
89 m2-es, 3,5 szobás, parkettás, nagypolgári lakás
kedvezõ áron eladó. Tel.: 06-20-417-1375 

�� Erdõkertesen, jó közlekedésnél, nagyméretû,
megosztott összközmûves építési telek 2 szobás
télíesített faházzal eladó. Tel.: 06-20-417-1375

�� Erdõkertesen, közel a fõúthoz, buszmegállóhoz
160 nöl-es telek + 33 m2-es fürdõszobás faház teljes
berendezéssel eladó. Tel.: 783-9874, 06-30-853-9660

�� Eladó Káposztásmegyeren, cseréptetõs házban,
elsõ emeleti, 76 m2-es, 2 + 2 fél szobás, tehermen-
tes, felújított öröklakás. Új konyha, fürdõ, redõ-
nyök, új bejárati ajtó, radiátorok. Ár: 13 290 000
Ft. Tel.: 06-20-770-4230

�� Újpest kertvárosában, a Madách utcában 96,5
m2-es felújított családi ház 618 m2-es telken tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 44,9 MFt. Tel.: 06-20-272-7766

�� Újpesti 24 m2-es galériázható, olcsó rezsijû, tég-
la épületben lévõ lakás eladó. Irányár: 5,5 MFt.
Tel.: 389-8053

IV. Izzó lakótelepen, Bródy Imre utcában II. eme-
leti, 55 m2-es kétszobás, erkélyes, világos konyhás
tégla öröklakás 11,5 MFt irányáron eladó. Tel.: 06-
30-950-4551

�� Budapest, IV. kerület Szõnyi István utcában
szép környezetben 365 m2-es telken álló 216 m2-
es kétszintes, 5 szobás, 2 fürdõszobás, étkezõ-
konyhás családi ház 2 állásos garázzsal eladó. Tel.:
06-30-228-6261

�� Tulajdonostól a Pozsonyi úton, Újpest-
Központhoz közel 1 + 2 félszobás, 56 m2-es V.
emeleti világos konyhás, parkra nézõ csendes, új
nyílászáróval felszerelt panellakás eladó. Ár: 9,5
MFt. Tel.: 06-20-359-4383

�� Újpest-Központban eladó egy 81 m2-es, 2002-
ben épült téglaépítésû, dupla komfortos, két és
fél szobás, második emeleti lakás. Ár: 26,2 MFt.
Tel.: 06-70-382-9461

�� Eladó Káposztásmegyer I-en, az Intarzia utcá-
ban IV. emeleti, 2 + 2 félszobás, 68 m2-es panella-
kás. Irányár: 13,5 MFt. Tel.: 06-20-546-8780

�� Újpesti téglaépítésû, 40 m2-es házrész (vízórás,
gázkonvektoros, jó állapotú, tetõtér beépítés le-
hetséges) tulajdonostól eladó. Irányár: 10,8 MFt.
Tel.: 06-70-376-2538

�� Újpest-Központban hatéves téglaépítésû, elsõ
emeleti, 96 m2-es lakás tulajdonostól eladó. Beépí-
tett konyhával, klímával, padlófûtéssel, egyedi ajtók-
kal, sarokkáddal, zuhanyzófülkével, beépített gard-
róbbal. Azonnal beköltözhetõ. Tel.: 06-70-335-3172

�� Eladó Újpesten, a piac környékén egy 72 m2-es,
két és félszobás, tégla, kertes, felújított, klímás
házrész. Csere is érdekel a kerületben (másfél szo-
básra). Irányár: 14,7 MFt. Tel.: 06-20-392-1805

Ingatlant kiad

�� Újpest központhoz közel, 35 m2-es, másfél szo-
bás, bútorozott, vízórás, panellakás kiadó. 40 000 Ft
+ rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 06-20-581-4208

�� Bútorozott szoba kiadó. Ár: 35 ezer forint. Tel:
06-70-601-1147

�� Újpest-Városközpontban, metrótól 10 percre
csendes, napfényes lakás kiadó diák, egyedülálló
dolgozó fiú részére. Alacsony rezsi, reális ár, egyedi
gázfûtés, parkolási lehetõség. Tel.: 06-30-854-2751

Ingatlant vesz

�� Sürgõsen keresek a kerületben másfél szobás, le-
hetõleg felújított és erkélyes lakást I-IV. emeletig, 8
MFt-ig. Készpénzzel fizetek! Tel.: 06-20-918-6162

�� Vásárolnék 1970 után épült másfél szobás,
emeleti, napos, loggiás, egyedi gázfûtéses, külön
konyhás és ablakos fürdõszobás, tégla társasházi
öröklakást. Tel.: 06-23-374-635

Ingatlant cserél

�� Elcserélem Újpesten, az Erzsébet utcában lévõ
2 szobás erkélyes 53 m2-es önkormányzati panel-
lakásom 35-40 m2-es önkormányzati panelra. Rá-
fizetést kérek. Tel.: 06-20-321-7945, 370-2237

�� IV. kerületi, 88 m2-es telekhányadon 42 m2-es össz-
komfortos régi építésû házrészemet elcserélném ha-
sonlóra. Jó közlekedés, alacsony rezsi. Közös költség
nincs. Tel.: 306-5087, 379-5547, 06-30-555-6030

�� Kettõ + két félszobás panel önkormányzati laká-
som két kisebbre cserélném. Tel.: 06-20-967-0696

Garázs

�� Újpest Központhoz közel, az Árpád út 88. alatt
teremgarázs beállóhely kiadó. Tel.: 06-30-485-6785

�� Garázs hosszútávra kiadó (IV. kerület, Fóti út
108.) Tel.: 233-0354, 17 óra után.

Oktatás

�� 2009 nyarán nyugdíjba vonult gimnáziumi ta-
nár gyerekfelügyeletet, magyar nyelv és irodalom
tantárgyból korrepetálást, érettségire felkészítést,
orosz nyelvtanítást vállal, illetve tanulási problé-
mákban segít. Tel.: 06-30-869-7475

�� Matematikatanítás. Nagy gyakorlattal rendel-
kezõ középiskolai tanár korrepetálást, közép- és
emeltszintû érettségire felkészítést vállal mate-
matikából Újpesten. Tel.: 06-20-532-9770

�� Angol és orosz nyelvoktatás felnõtteknek és
gyerekeknek egyaránt. Nyugodt, derûs körülmé-
nyek, reális árak. Tel.: 06-20-946-9556

�� Magas színvonalú németoktatás Káposztás-
megyeren évtizedes tapasztalattal rendelkezõ ta-
nártól. Érettségire és bármilyen típusú nyelvvizs-
gára felkészítést vállalok. Tel.: 230-5607, 06-20-
216-7801, 06-20-988-9920, 06-30-472-7142

�� Angolt szeretni, tudni vágyó tanítványokat,
nyelvvizsgázókat nagy gyakorlattal vállalok
Újpest-Központnál. Tel.: 379-4595

�� Olasz nyelvoktatás! Több mint 10 év tapaszta-
lattal, bolognai egyetemi diplomával várom ked-
ves régi és leendõ tanítványaimat Újpest-
Központjában! Tel.: 06-20-518-7907

�� Angoltanítást vállal tapasztalt angol nyelvtanár
minden szinten. Tel.: 06-20-235-3664

�� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten.
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korre-

petálást, felzárkóztatást. Dolgozatírások elõtt
esetenkénti felkészítést is. Tel.: 06-30-403-6244,
este: 417-3005

�� Logopédus, fejlesztõ és gyógypedagógus beszéd-
hibák javítását, írás- olvasás- és számolási zavarok
megszüntetését illetve megelõzését vállalja 5-10
évesek körében. Tel.: 369-3462, 06-30-416-3282

�� Angoltanítást vállal gyakorlott tanár. Korrepe-
tálás, érettségire és nyelvvizsgára felkészítés. Tel.:
380-4284, 06-70-775-3493

�� Vizsgáztatói gyakorlattal általános és középis-
kolások korrepetálása, felvételire, érettségire való
felkészítése matematikából, fizikából. Tel.: 06-20-
476-7574, 17 óra után.

�� Angol, német, olasz nyelvtanítás, korrepetálás,
érettségire, általános és gazdasági nyelvvizsgára
felkészítés. Egyéni tematika. Tel.: 06-30-448-8030

Õrzött parkoló

�� Megyeri úton õrzött parkolók kiadók. Tel: 06-
30-680-6716

Szolgáltatás
�� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyár-
tása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk ké-
szítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

�� Mosógép-, mikrosütõ-szerviz. Felújított
mosógépek értékesítése garanciával, szállítás-
sal. Tel.: 453-0567, 06-30-931-9955

�� Autókarosszéria munka! Törött, korrodált
gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom.
Tel.: 06-30-932-8305

�� Nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javítást is.
Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759

Állást keres

�� Megbízható, szorgalmas, fiatalos nyugdíjas nõ,
4-6 órára irodai munkát vállalna, elsõsorban Új-
pesten. Tel.: 06-30-358-5718

Állást kínál

�� Állományápolásra, kapcsolattartásra keresek
érettségizett munkatársakat, diplomásokat, má-
sodállásúakat is. Tel.: 06-30-912-45-02

Egészség
�� Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezo-
nanciás kezeléssel 7000 Ft, Újpesten a Görgey
u-i  nagy SZTK-ban, és több SZTK-ban. Beje-
lentkezés: 06-70-271-9867

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

Állat

�� Gyönyörû  zsemleszínû kiscicák  (két fiú, egy
lány), az elõzõ alomból pedig egy lány cica szere-
tõ gazdit keres. Érdeklõdni: 06-20-386- 4946.

Könyv

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

Vegyes
�� Eladó 2 db diógyökér furnéros, elegáns, hajlí-
tott ajtóval, zárt polcos éjjeliszekrény, valamint
egy db alsó felsõ részes, vitrines, nagy rakodófelü-
letû, 5 ajtós, polcos szekrény 2m x 1,70m magas
eladó. Tel.: 06-30-605-7038

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

Társkeresés
�� 37 éves független fiatalember keres kb. 22-38
éves korig hölgyet komoly kapcsolat céljából. Tel.:
06-30-392-4030

Eltartás

�� Megbízható házaspár magas életjáradékot fi-
zetne örökösödési szerzõdés fejében. Tel.: 06-70-
657-8189

Gyermekfelügyelet

�� Újpesti, okleveles, több éves gyakorlattal, refe-
renciákkal rendelkezõ babysitter gyermekfelügye-
letet vállal rugalmas munkaidõben (napközben,
este, hétvégén), valamint idõs embereknek segí-
tene. Tel.: 06-30-505-7796

Köszöntõ

�� 99. születésnapja alkalmából nagy szeretettel és
hálával köszönti Bistei Mihálynét családja. Szí-
vünk minden melegével köszönjük a sok szerete-
tet és törõdést, amit szavakkal le sem lehet írni.
Kívánunk jó egészséget és kérjük a jó Isten áldá-
sát! Lányai, vejei, unokái és dédunokái"

VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

Kovács Zoltánné,hirdetésszervezõ 
Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257, 
e-mail: ujpestinaplo@invitel.hu 

HOZZÁTARTOZÓI CSOPORT
A Kék Pont Békásmegyeri Drogambu-
lancia Hozzátartozói Csoportot szervez
olyan emberek részére, akik úgy érzik

nem képesek egyedül megbirkózni gyer-
mekük, párjuk, testvérük, barátjuk szen-
vedélybetegségével, illetve hatékony se-
gítséget szeretnének nyújtani. A csoport
anonym, az önsegítés elvei alapján mû-

ködik, két munkatárs vezetésével.
A csoport során rendszeresen meghí-
vunk érintetteket, akik már megszaba-
dultak a szenvedélyeiktõl és tisztán él-
nek, hozzátartozókat, akik elmondják,
hogy nekik, hogyan sikerült „túlélni”,
illetve szakembereket, akik aktuális
kérdésekben nyújtanak segítséget. 

Hely: Kék Pont Békásmegyeri Drogam-
bulancia, 1039 Budapest, Lukács Gy. u. 3.

Telefon: 454-08-76
Idõpont: Minden kedden 18 órától, de

nem elvárás a pontos érkezés.

A lakossági apróhirdetés felvétele az Új-
pesti Média Nonprofit Kft. szerkesztõségé-
ben történik (Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont, Tavasz u. 4., I. emelet).
Információ: 06/20 971-8848

Hirdetésfelvétel: hétfõn: 10-17 óráig,
csütörtökön 9-16 óráig, pénteken 9-12
óráig. Az apróhirdetés díja bruttó 1000
Ft/25 szó/megjelenés.

Hirdetését e-mailen is feladhatja:
unhirdetes@gmail.com (ebben az eset-
ben kérjük, szíveskedjenek a kért megje-
lenési dátumokat, nevüket és postacímü-
ket is megírni). 

Numerológia Tanfolyam
Időpont: szeptember 28-án

17-20 óráig. Cím: IV. Petőfi u. 8.
Részvételi díj: alkalmanként 3500 Ft

Tanfolyamvezető: Horváth Ica
Tel.: 06-30-24-11-489

www.eletenergia.extra.hu

HIRDETÉS
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Társasházi hitelek!
kezes nélkül, jelzálog nélkül, 

óvadék nélkül
5.000.000 Ft: 98.000 Ft/hó, 5 év

10.000.000 Ft: 191.000 Ft/hó, 5 év
Tel.: 70/373-4271

www.egyedifutes.hu

Nyílt nap az Újpesti 
Jógacentrumban

2009. szeptember 19-én 
9-18 óra között. Cím: Virág u. 22.

Bővebb információ: 
www.jogacentrum.hu
Tel: 06-20-915-6878
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OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési 
kedvezményekkel, ingyenes 

szolgáltatásokkal
BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR

További szakképzések: eladó
(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil

és bútor, zöldség-gyümölcs) 
szakács, idegenvezető, 
elsősegély tanfolyam.

Jelentkezés és információ: 
06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége (1042 Bp., Árpád út 56.)

Zöld pettyes családi 

napközi induló csoportjába

másféltől hat éves korig

vár szeretettel gyerekeket. 

– Alacsony csoportlétszám 

– Családias környezet 

– Szakképzett 

pedagógusok 

– Hagyományőrzés 

Telefon: +3620-9965-177

Fénymásolás,  irodaszer,  iskolaszer
nyomtatvány, bélyegző,  papírárú,

bérfaxolás, patronok, névjegy,
Vill-ma 94 BT. IV. Sporttelep u.25.

Tel.: 233 34 57 Mobil:05 30 2113 982
Ny.: H-Cs: 7-11, 15-19, Péntek: 7-11., 15-18.

– parkolás
– nyitvatartás
– árak

3X 
JOBB

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1985-ben koporsósan temetett,
illetve lejárt, de újraváltott egyes és kettes sírhelyek, valamint a 2000-
ben temetett, illetve lejárt, de újraváltott urnafülkék, urnasírok, urna-
kripták – 25, illetve 10 éves – használati ideje letelt. Ezen temetkezési
helyeket az érvényben lévõ rendelkezésekben biztosított jogkörünk-
nél fogva újraváltásra meghirdetjük. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét,
hogy akik a fenti sírokkal, urnahelyekkel kapcsolatosan intézkedni kí-
vánnak, az illetékes temetõirodában jelentkezzenek 2010. december
31-ig. Kérjük a hozzátartozókat a határidõn belüli intézkedésre, mert
annak lejárata után lehetõség nyílik az újra nem váltott temetkezési
helyek kiürítésére és újraértékesítésére.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
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ÚJPESTI  GYERMEK-  ÉS  IFJÚSÁGI
HÁZ PROGRAMOK: 
SZÜRETI MULATSÁG 
Szeptember 18, 13.30. A gyermekek
játékos formában ismerkedhetnek
meg a szüreti szokásokkal, hagyomá-
nyokkal, népdalokkal és táncokkal. Je-
lentkezni lehet a 399-7065-ös telefon-
számon. Belépõ: 350 Ft/fõ.

KÖZÉPISKOLÁK XIX. BÖRZÉJE
Szeptember 22-25. A rendezvényen
42 budapesti és Budapest környéki kö-
zépiskola mutatkozik be a továbbta-
nulóknak és szüleiknek. Nyitva tartás:
22-én 14-18 óráig, 23-24-én 10-18 órá-
ig, 25-én 10-14 óráig. A belépés díjta-
lan! Megnyitó: szeptember 22-én 14
órakor, a rendezvényt megnyitja Belán
Beatrix alpolgármester asszony.

ZENESZÍNHÁZ
Október 8., 10 óra: Három görbe le-
gényke – A Holló Együttes gyermek-
koncertje. A bérlet ára három elõadás-
ra: 1800 Ft. Jegy ára/elõadás: 800 Ft.
Bérletek szeptember 14-tõl, jegyek
(korlátozott számban) az elõadás kez-
detéig válthatók. 

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ
Október  9., 10 és 14.30 óra: Világszép
Nádszálkisasszony – A Nektár Színház
elõadása. A bérlet ára négy elõadásra:
2400 Ft. Jegy ára/elõadás: 800 Ft. Bérle-
tek szeptember 14-tõl, jegyek (korláto-
zott számban) az elõadás kezdetéig
válthatók. 

KARINTHY FRIGYES ÁMK
PROGRAMOK: 
AGYAGOZÁS, KORONGOZÁS
Ismerkedés a kerámia formázási tech-
nikáival. A tanfolyamot kisiskolás kor-
tól ajánljuk. Foglalkozások: heti 1 x 2
órában. Díja: 5000 Ft/hó.

CSUKA MÓNIKA ÉNEKISKOLA
KÁPOSZTÁSMEGYEREN! 
Popzenei ének- és színpadi táncoktatás,
elõadómûvészet a Karinthy Frigyes
ÁMK-ban. Ami rád vár: fellépési lehetõ-
ségek, jó hangulat, stúdiófelvételek, mé-
diakapcsolatok, barátságos csapat. Ok-
tatás: szerdánként két korcsoportban:
16.00–17.15 óráig: 7–11 éveseknek,
17.15–18.45 óráig: 12–18 éveseknek. 

TIFFANY SÍKÜVEG, hobby tanfolyam
felnõtteknek. A tanfolyam indul: 2009.
szeptember 19-én, szombaton 10

órakor és szeptember 23-án, szerdán
18 órakor. Idõtartama: 40 óra (5 alka-
lom), díja: 1125 Ft/óra, összesen 45 000
Ft. Jelentkezés és befizetés: 2009. szep-
tember 16-án 16-19 óráig. 

ANGOL TANFOLYAMOK
Kezdõ – 40 órás, 40 000 Ft, hétfõn és
pénteken: 18.30-20.00 óráig. Középfokú
nyelvvizsga-felkészítõ – 100 órás, 90 000
Ft, kedden és csütörtökön: 18.30-20.00
óráig. Business English – 40 órás, 40 000
Ft, szerdán: 18.30-20 óráig. 

MANÓ TORNA 
2-4 éves korig. A foglalkozásokat a
mondókák, a zene, a mozgásos játékok
és eszközök teszik izgalmassá. A játék
és a gimnasztika mellett nagy szerepet
kap a prevenció is (lúdtalp megelõzé-
se, gerinctorna). A bemutató foglalko-
zás ingyenes! Foglalkozások: hétfõn
9.30-10 óráig. Díja: 750 Ft/alkalom,
bérlet: 2800 Ft/4 alkalom.

BABA-MAMA TORNA
Bármilyen korú kisgyermekkel várjuk
az édesanyákat a zenés, dinamikus
kondicionáló tornára! Kedden és csü-
törtökön 9-10 óráig, Dániel Károlyné,
Éva vezetésével.

ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI 
KÖZPONT PROGRAMJAI
VÁLTSON BÉRLETET AZ  ÚJPEST
SZÍNHÁZBA!
A bérletben megtekinthetõ 4 +1 meg-
lepetés elõadás: Galambos-Turcsán-
Meskó: Kell 1 színház (2009. október
3. 19 óra), Eisemann-Szilágyi:  Én és a
kisöcsém (2009. október 31., 19 óra),
Kishon: Házasságlevél (szervezés alatt),
Brandon Thomas: Charley nénje (szer-
vezés alatt) + 1 Meglepetés.
A bérlet ára: 1-9. sor: 7000 Ft, 10-15.
sor: 6000 Ft. 

AKKREDITÁLT ALAPFOKÚ 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
TANFOLYAM

1. modul: Szövegszerkesztés
A modul sikeres elvégzésével a részt-
vevõ képes használni egy nagyobb
dokumentumkezelõ szövegszerkesz-
tõ alapfunkcióit. Megismeri a szöveg-
szerkesztõk típusait, mûködési elveit;
alapkészség szinten képes alkalmazni
egy modern szövegszerkesztõ min-
dennapi életben leggyakrabban hasz-
nált szolgáltatását.

2. modul: Táblázatkezelés
A modul sikeres elvégzésével a részt-
vevõ képes használni a táblázatkezelõ

FIDESZ–MPSZ KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Daróczi Lajos önkormány-

zati képviselõ szeptember 14-én
hétfõn 15-17 óráig; Helyszín: Fidesz
Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.)
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor
Gyula; Rádi Attila önkormányzati
képviselõk október 5-én hétfõn 17-
18-óráig tartanak fogadóórát.
Bartók Béla október 6-án kedden
18-19 óráig; Koronka Lajos októ-
ber 1-jén csütörtökön 17-18 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: (1042
Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05
Nagy István október 6-án kedden
16-17 óráig  tart fogadóórát. Hely-
szín: 1042 Bp., István út 11.

www.ujpestifidesz.hu

Boruzs András frakcióve-
zetõ, egyéni képviselõ (15.
választókerület: Megyer-

Székesdûlõ) Tel.: 232-1501, Fax: 380-
6341, e-mail: boruzsa@ujpest.hu
Fogadóóra: Megyeri Úti Általános
Iskola, minden hónap elsõ hétfõjén
16.30-17.30
Kovács Sándor listás képviselõ
Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Is-
kola, minden hónap elsõ hétfõjén
16.30-17.30
Szabad Demokraták Szövetsége Új-
pesti Szervezet (1042 Bp.,  Árpád út
56.) Tel.: 788-0802 (munkaidõben)
E-mail: info@szdszujpest.hu. Ked-
den és csütörtökön 16-19 óráig sze-
mélyesen is várunk minden érdeklõ-
dõt.

www.szdszujpest.hu

Pajor Tibor fogadóórája
minden hónap elsõ hétfõ-
jén 18 órától a a Szent Lász-

ló tér 7. szám alatt.

AZ MSZP ÖNKORMÁNY-
ZATI KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁI

1. körzet: Szabó Gábor minden hó-
nap elsõ hétfõjén 17.00-18.00. Né-
meth Tagozatos Ált. Isk. (Pozsonyi út
3.). 3. körzet: Dr. Kovács László min-
den hónap elsõ szerdáján 18.00-
19.00. Árpád Fejedelem Ált. Isk. (Ár-
pád út 161-163.). 4. körzet: Belán Be-
atrix minden hónap harmadik hét-
fõjén 17.00-18.00. Erzsébet Utcai Ált.
Isk. (Erzsébet u. 31.). 5. körzet: Köve-
cses Janka minden hónap harmadik
hétfõjén 17.00-18.00. Erzsébet Utcai

Ált. Isk. (Erzsébet u. 31.) 6. körzet:
Farkas István minden hónap utolsó
szerdáján 17 órától, sürgõs esetben
telefon: 06 20 518 7830. Testnevelés
Tagozatos Ált. Isk. (Munkásotthon u.
3.). 8. körzet: Kósa Viktória minden
hónap harmadik keddjén 18.00-
19.00. Szigeti József Utcai Ált. Isk.
(Szigeti József u. 1-3.). 9. körzet:
Légrádiné Nagy Klára minden hó-
nap második péntekén 17 órától. Pé-
csi Sebestyén Ált. Isk. (Lõrinc u. 35-
37.) 11. körzet: Juhász László min-
den hónap elsõ hétfõjén 16.30-17.30:
Szûcs Sándor Ált. Isk. (Ugró Gyula u.
1-3.) valamint minden hónap máso-
dik hétfõjén 16.30-17.30. Angol Ta-
gozatos Ált. Isk. (Fóti út 66.) 13. kör-
zet: Szalkai István minden hónap el-
sõ hétfõjén 17.00-18.00 Szûcs Sándor
Ált. Isk. (Ugró Gyula u. 1-3.). 16. kör-
zet: Mészáros Ferenc minden hónap
elsõ hétfõjén 17.00-19.00. Káposztás-
megyeri Közösségi Ház (Lóverseny
tér 6.) 17. körzet: Vasvári László
minden hónap elsõ szerdáján 17 órá-
tól Babits Mihály Gimnázium (Tóth
Aladár u. 16-18.) 18. körzet: Horváth
Imre minden hónap elsõ szerdáján 17
órától Csokonai Vitéz Mihály Gimná-
zium (Bõrfestõ u. 5-9.). 19. körzet: Dr.
Gergely Zoltán minden hónap utol-
só csütörtökén 17 órától. Homoktö-
vis Ált. Isk. (Homoktövis u.). Marsal
Géza: minden hónap elsõ péntekén
18-19 óráig, (sürgõs esetben a 0620
419-7878-as telefonon) Árpád Feje-
delem Ált. Isk. (Árpád út 161-163.)

ALPOLGÁRMESTEREK 
FOGADÓÓRÁI
Belán Beatrix IV. ker. Polgármesteri
Hivatal (István út 14.). Dr. Trippon
Norbert IV. ker. Polgármesteri Hiva-
tal II/68 sz. (István út 14.). Érdeklõd-
ni lehet a hivatal ügyfélszolgálatán a
231-3169, 231-3130 telefonszámon. 

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN
Egy olyan klub, ahol te is tanulhatsz,
és tõled is tanulhatnak a gitár szerel-
mesei! Szeretettel várjuk a most ala-
kuló klubunkba mindazok jelentke-
zését – kezdõket, haladókat, érdeklõ-
dõket –, akik szívesen vennének részt
egy zenei közösség munkájában. 
Ízelítõként: hangszertörténet, kotta-
ismeret, összhangzattan, akkordok és
fordításaik, stílusgyakorlat, zeneelmé-
let. Hozd magaddal: tudásodat, jó-
kedvedet, kíváncsiságodat, kottás fü-
zetedet, gitáriskoládat, zeneszeretete-
det. Figyelem: nem oktatás, csak kon-

Párthírek
Ajánló/Felhívás
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zultáció, a klubtagság ingyenes! Ér-
deklõdni a 06/20-419-7878-as tele-
fonszámon lehet H-SZ-P 10-15 óráig.
Cím: 1046 Budapest, Nádor u. 1.,
MSZP Újpesti–Káposztásmegyeri
Szervezetének székháza.

„MI ITT VAGYUNK!”
„Ki mit tud?” Pódium rendezvényso-
rozat nyugdíjasoknak
Hat év telt el azóta, hogy elsõ alka-
lommal megrendeztük nyugdíjasok
részére a „Ki Mit Tud?”-ot. Az elmúlt
évek alatt nemegyszer profikat meg-
szégyenítõ produkciókat láthattunk.
Kérésükre folytatjuk ezt a szép ha-
gyományt, ebben az évben is meg-
hirdetjük a „Ki Mit Tud?” Pódiumot.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik
résztvennének és bemutatnák tudá-
sukat a következõ kategóriákban:
vers- és prózamondás, magyar nóta,
dalmû, operett, énekkórus, táncdal,
hangszeres, képzõmûvészet, fotó és
egyéb szórakoztató kategóriákban.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet
szeptember 1-október 2. között Pa-
lotán: személyesen az MSZP XV. ke-
rületi szervezetének irodájában az
Eötvös utca 8. szám alatt minden
hétköznap 8-16 óra között, vagy tele-
fonon a 307-6320-as számon. Újpes-
ten: személyesen az MSZP IV. kerüle-
ti szervezetének irodájában a Nádor
utca 1. szám alatt minden hétköznap
14-17 óra között, vagy telefonon a
369-4205-ös számon. Jelentkezésüket
várva, jó felkészülést kívánunk!

Hajdu László, Csizmár Gábor, 
Kiss Péter országgyûlési képviselõk 

„KI MIT TUD?” PÓDIUM PLUSZ
Immár hat év telt el azóta, hogy elõ-
ször megrendeztük nyugdíjasok ré-
szére a „Ki Mit Tud?”-ot.
A sikeres rendezvénysorozat a fiata-
labbakban is kedvet ébresztett, so-
kan kérték, hogy megmutathassák
tehetségüket, de eddig a korosztályi
kikötés ezt nem tette lehetõvé. Eb-
ben az évben ezt a korlátot feloldjuk,
fellépési lehetõséget biztosítunk
mindazok számára, akik szeretnének
élni ezzel a lehetõséggel. Meghirdet-
jük a „Ki Mit Tud?” Pódium Pluszt.

Szeretettel várunk mindenkit, akik
részt vennének és bemutatnák tudá-
sukat a következõ kategóriákban:
vers- és prózamondás, magyar nóta,
dalmû, operett, énekkórus, táncdal,
hangszeres, képzõmûvészet, fotó és
egyéb szórakoztató kategóriákban.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet
szeptember 1-21. között Palotán:

személyesen az MSZP XV. kerületi
szervezetének irodájában az Eötvös
utca 8. szám alatt minden hétköznap
8:00-16:00 óra között, vagy telefonon
a 307-6320-as számon. Újpesten:
személyesen az MSZP IV. kerületi
szervezetének irodájában a Nádor
utca 1. szám alatt minden hétköznap
14-17 óra között, vagy telefonon a
369-4205-ös számon. Jelentkezésüket
várva, jó felkészülést kívánunk!

Hajdu László, Csizmár Gábor, 
Kiss Péter országgyûlési képviselõk

„MÛSOROS DÉLUTÁNI RANDEVÚ”
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját október 2-án 15 órakor
kezdõdõ „Idõsek Napi” mûsoros, vi-
dám rendezvényünkre, melynek
helyszíne az Ady Endre Mûvelõdési
Központ. Jegyek átvehetõk szeptem-
ber 14-tõl minden hétköznap 14-17
óra között az MSZP IV. kerületi szer-
vezetének irodájában (IV. ker. Nádor
u. 1.), vagy érdeklõdni lehet telefo-
non a 369-4205-ös számon. Várjuk
Önt meglepetés vendégünkkel!

Kiss Péter, Csizmár Gábor
országgyûlési képviselõk

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és ked-
ves családját szeptember 23-án
(szerdán) 17 órakor kezdõdõ Tea-
délutánra – egy rendhagyó fogadó-
órára –, melynek helyszíne: Árpád
Úti Iskola (IV. Árpád út 161-163.)

Szeretettel várjuk családi napunkra
szeptember 19-én 15 órától a Nádor
u.1-be. Lesz lufi figura hajtogatás, játék
és móka. Societas Újpesti Szervezete

RAKJUK RENDBE 
KÖRNYEZETÜNKET KÖZÖSEN
Szeptember 19-én 10 órakor az
Istvántelki utca 54-60-as ház mögött,
a festékboltnál szeretettel várnak
minden kedves érdeklõdõt a szerve-
zõk: Marsal Géza önkormányzati kép-
viselõ és a Societas Újpesti Szervezete. 

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET
KÉPVISELÕINEK FOGADÓ-
ÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap
második csütörtök 17-18 óra kö-
zött. Helyszín: Munkásotthon utca
18. (Újpestért Egyesület helyisége)
Dr. Dabous Fayez minden hónap
második csütörtök 17-18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)

Újpestért
Egyesület

55 PILLANAT 
Az Újpesti Városnapok keretében nyílt meg
Vajda János fotómûvész kiállítása az Újpesti
Gyermek Galériában. A tárlat címe a mûvész
születésnapjára utal, s nem is lehetne jobbat,
többet írni annál, mint ami a mûvész honlapján
szerepel: „Mágikusan vonzanak az azonos szám-
jegyû számok. Érzem bennük a titokzatosságot
és ünnepélyességet… sorsalakító jelzésüket.

Hálás dolog lehetne a jubileum kapcsán a magam mögött tudható fotográ-
fusi pályafutás nevesebb állomásait végig venni, inkább azokat próbáltam
meg összeválogatni, amik reményeim szerint átfogó képet adnak errõl az
eltelt idõrõl, amit fotósként (is) igyekeztem megélni. Arról az útról, vizuális
kitárulkozásomról, aminek során beláttam, hogy nem mások útjára kell
áhítoznom, hanem meg kell találnom a magamét.”

A kiállítást szeptember 20-ig tekinthetik meg az Újpesti Gyermek
Galériában (Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház, István út 17-19.)

20% KEDVEZMÉNY MINDEN ÚJPESTI LAKOSNAK 
A FEJTÕ FERENC KÖNYVESBOLTBAN!
A Kossuth Kiadó új, elegáns könyvesboltjában jelentõs hazai kiadók igé-
nyes könyveinek, albumainak, hangoskönyveinek  színes kínálatából vá-
laszthatnak az érdeklõdõk. Gyermekkönyvek � ismeretterjesztõ soroza-
tok � igényes sorozatok � enciklopédiák � idegen nyelvû irodalom � szép-
irodalom � szakkönyvek � egészség � hobbi � család.

A kedvezményt minden újpesti lakos számára biztosítjuk! Önnek nem
kell mást tennie, mint vásárláskor felmutatnia lakcímkártyáját Az ajánlat
2009. szeptember 1-jétõl korlátlan ideig érvényes.
Cím: FEJTÕ FERENC KÖNYVESBOLT (1043 Bp., Bocskai utca 26.) LIBRO
Udvar Irodaház. Tel.: 888-9120. Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig:
8.00- 16.30. Pénteken: 8.00-15.40. Szombat-vasárnap: zárva

szoftver alapfunkcióit; adatkezelési,
nyomtatási és grafikai lehetõségeit;
a táblázatok számítógéppel való
szakszerû létrehozását, kezelését; a
táblázatok adataiból diagram szer-
kesztését; egyszerû adatbázis készí-
tését, alkalmazását.
A tanfolyam idõtartama: 20 hét, he-
ti 1x4 óra, (80 tanóra)

Foglalkozások: hétfõn 17-20 óráig 
Elsõ foglalkozás: szeptember 21-
én, 17 órakor.
Beiratkozás, befizetés: szeptember
17-én, 17órakor. 
Jelentkezési határidõ: szeptember
16. (Legmagasabb iskolai végzettsé-
gét tanúsító bizonyítványát szíves-
kedjék magával hozni!)
Részvételi díj (1+2 modul) 38 000
Ft. Két részletben fizethetõ!

ADJ VÉRT!
2009. szeptember 18. 12-17 óráig
Véradást szervezünk az Újpesti Ifjúsá-
gi Házban  (IV. Bp., István út 17-19.)
Minden segíteni szándékozó véradót
szeretettel várunk! A regisztrációhoz
fényképes igazolvány, lakcímkártya és
TAJ kártya szükséges!

NYELVTANFOLYAM
Az Újpesti Német Kisebbségi Önkor-
mányzat kedvezményes német nyelv-
tanfolyamot indít kezdõ és haladó
szinten. Beiratkozás, jelentkezés:
2009. szeptember 21-én és 23-án 17
-19 óra között a Német Házban. Cím:
1042 Budapest, Nyár utca 40-42. Ér-
deklõdni az alábbi telefonszámon le-
het 18 és 19 óra között: 06/30 866
6458. Szeretettel várjuk régi és új ta-
nítványainkat!
Pappné Windt Zsuzsanna ÚNKÖ elnök

A pályatárs Baricz
Katalin fotómûvész

nyitotta meg.
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2009. szeptember 18-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsé-
ge, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldõ Olvasóink között a Könyvtündér jóvoltából könyv-
ajándékot és két személy részére belépõt sorsolunk ki a káposztásmegyeri Ice Centerbe. A szerencsés nyertesek: Kerek István, Laczina Frigyesné és Weinpel Lászlóné. A nyeremény átvételérõl postán küldünk értesítést.   

Keresztrejtvény

„Képes krónika a rendszer-
váltásról – ahogyan én lát-
tam” címmel látogatható

Horváth Dávid fotómûvész kiállítá-
sa az Újpest Galériában szeptem-
ber 17-én, csütörtökön 18 órá-
tól. 

A jeles eseményt dr. Derce Tamás,
Újpest polgármestere és Donáth Lász-
ló lelkész nyitja meg az Újpest Galéri-
ában.

Az újpesti önkormányzat által tá-
mogatott kiállítás 2009. október 4-ig
látogatható.

Kor, dokumentum
A
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