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Díszpolgárok 
égen-földön
Díszpolgárok
égen-földön

A FORGALMI REND 
VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk a forgalomban részt
vevõket, hogy a Béla utca, a
Tomori utca, valamint a Vasvári Pál
utca forgalmi rendje módosul. Vár-
hatóan október 5-tõl véglegesen
bevezetésére kerül az egyirányú
forgalomi rend kialakítása. Erre vo-
natkozóan a közúti jelzések kihe-
lyezésre kerültek. Az ott közleke-
dõktõl fokozott figyelmet kérünk.

Polgármesteri Hivatal

JÁTSZÓTEREK 
GYERMEKSZEMMEL
Gyermekrajz-kiállítás nyílik az Új-
pesti Gyermek- és Ifjúsági Ház-
ban. (Bp., IV. ker., István út 17-19.)
október 5-én (hétfõn) 17 órakor.
A kiállítást megnyitja: Belán Beat-
rix alpolgármester.
Az alkotók: a Pozsonyi, a Kassai és
a Rózsa utcai játszóterek avatására
rajzokat készítõ gyermekek.
Minden érdeklõdõt szeretettel
vár Újpest Önkormányzata 

HÁROM ÉVRE KAPOTT ÚJ
ENGEDÉLYT A MEGYERI HÍD
Három évre, 2012. szeptember 30-ig
meghosszabbította a Megyeri híd
ideiglenes forgalomba-helyezési en-
gedélyét a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság. A hosszabbítás oka, hogy a
budakalászi elkerülõút és a sziget-
monostori kis híd megépítése reáli-
san még legalább ennyi idõt vesz
igénybe. Az átkelõt tavaly adták át a
forgalomnak, és idén szeptember
30-ig kapott ideiglenes engedélyt.

TISZTELT ÚJPESTI 
POLGÁROK!
Kérjük azon újpestiek jelentkezé-
sét, akik bírtokában van olyan
fénykép, amelyen a Csalogány
vendéglõ (Rátesi) látható. A fény-
képeket átmásolás után visszad-
juk. Jelentkezésüket várjuk: 06-20-
433-97-03-as telefonszámon.
Köszönettel: Molnár István Gábor

Farkas Bertalan navigálásá-
val repülõútra kísértük Új-
pest kiválóságait – 3. oldal



Tisztelt újpesti lakosok!
Az utóbbi idõben rengeteg illegális
hulladéklerakás történt (és folyamato-
san történik), melyet a rengeteg, jogos
panaszbejelentés is igazol, pedig Új-
pesten számos módja van a külön-
bözõ hulladékok legális elhelyezésé-
nek, melyek az alábbiak:

Budapest IV. kerület, Újpest köz-
igazgatási területén belül jelenleg 36
szelektív hulladékgyûjtõ sziget ta-
lálható, mely szigeteket az Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt. üzemelteti
(1081 Budapest, Alföldi u. 7. Tel.:
459-6700; továbbiakban: FKF
Zrt.). A szigeteken a papírok
(tiszta újság, szórólap, hullám-
papír…stb.), üveg palackok

(színes és fehér), mûanyagok (ásvány-
vizes és üdítõs PET-palackok, kiöblí-
tett háztartási flakon, pl.: samponos,
habfürdõs, tiszta fóliák, pl.: szatyrok,
tasakok) és fémek (üdítõs, sörös, kon-
zerves fém dobozok, illetve háztartási
kis fémhulladékok, pl.: evõeszközök)
elhelyezésére van lehetõség.

Újpesten két hulladékudvart is
üzemeltet az FKF Zrt. Az egyik az Ug-
ró Gyula sor 1-3. szám alatt, a másik
a STOP-SHOP mögött, az Istvántelki
út–Zichy M. u. sarkon. A STOP-SHOP

mögötti hulladékudvarban nagymé-
retû darabos hulladékot is átvesznek
egész évben, pl.: háztartási gépeket,
bútorokat. Ezeken túl mindkét helyszí-
nen az alábbi hulladékokat lehet lead-
ni díjmentesen az egész év folyamán:
papírfajtákat, palackos üvegeket,
fém italos dobozokat, szárazelemet
és akkumulátorokat.

A kisebb mennyiségû (1-2 zsák) épí-
tési törmelék, sitt szabályos leadása,
elhelyezése már idõ- és költségigénye-
sebb feladatot ró a lakosságra, mivel a
fõvárosban jelenleg csak egy lerakó-
hely ismert, ahová el lehet szállítani a
kis mennyiségû sittet, a Ferihegy I.
terminálja mögött, az Orgoványi
úton. Nagyobb mennyiségû sitt ke-
letkezésekor javasolt a lakóknak kon-
ténert bérelni és annak elszállítását
egy arra engedéllyel rendelkezõ cégre
bízni.

Veszélyes hulladék (használt
sütõzsíradék és göngyölege, fáradt
olaj és göngyölege stb.) begyûjtést (a
lomtalanítás napján) és lomtalanítást
az FKF Zrt. végez díjmentesen, évente
egyszer, Újpesten tavaszi idõszakban, a
kerület erre kijelölt ponjain. Amennyi-
ben a tisztelt lakos nem tudja megol-
dani a keletkezõ veszélyes hulladékai-
nak a következõ lomtalanítási idõpon-
tig történõ tárolását, lehetõség van –
pénzért – legálisan leadni egy veszé-

lyes hulladék-kezelési engedély-
lyel rendelkezõ cégnek. A leg-
közelebbi leadóhely: a Palota
Környezetvédelmi Kft. által

üzemeltetett, Budapest XV. kerület,
Rákospalota, Szántóföld u. 4/a
szám alatti lakossági veszélyes hulla-
dékgyûjtõ udvarban (elérhetõség:
www.palotakft.hu).

Elektronikus hulladék (informáci-
ós és távközlési berendezések, pl.: te-
lefon, számítógép; szórakoztatóelekt-
ronikai berendezések: rádió, televízió
stb.; háztartási gépek, pl.: hûtõgép,
mosógép, vasaló) begyûjtést az önkor-
mányzat az idei évtõl, évente kétszer
szervez (2009. június 6-án, és egy õszi
napon), egy tavaly év végi – az önkor-
mányzat és az Elektro-Waste Kft. kö-
zötti – megállapodás aláírása eredmé-
nyeként.

Zöldhulladékok (nyírt fû, lomb,
fa- és bokornyesedék) gyûjtése: az
FKF Zrt. telephelyén (lsd. fent), illet-
ve a kerületben lévõ két hulladékud-
varban egész évben vásárolható
lombgyûjtõ zsák. Ezekbe lehet gyûj-
teni a kerti hulladékot. A megtelt –
és a kommunális hulladékgyûjtõ
edény mellé kihelyezett – zsákokat
az FKF Zrt. speciális gépjármûvel el-
szállítja. A zsák árában benne foglal-
tatik az elszállítás díja is.

Fent leírtakból kiderül, hogy szá-
mos megoldás van a hulladékok le-
gális elhelyezésére Újpesten, nem
szükséges úton-útfélen „elhagyni”,
szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
mellé helyezni, törekedve arra, hogy
mihamarabb megszabaduljunk tõle,
ezzel szennyezve közvetlen lakókör-
nyezetünket!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy az a személy, aki illegálisan
helyez el hulladékot, szabálysértést
követ el! Tettenérés esetén az illetõ
szabálysértési bírság fizetésére köte-
lezhetõ, és a bírság ismételten is ki-
szabható!

Óvjuk együtt Újpest környezetét!
Dr. Vitáris Edit, jegyzõ

Tisztelt Újpesti Lakosok!
Mindennapi életünk során egyre nagyobb prob-
lémát jelent a háztartásokban keletkezõ hulladé-
kok mennyisége, melynek csökkentése létfontos-
ságú környezetünk megóvása és a fenntartható-
ság érdekében. Szerencsére a szelektív hulladék-
gyûjtési rendszer segítségével akár a felére is csök-
kenthetõ a hulladéklerakókra kerülõ szemétha-
lom, hiszen a háztartási hulladék kb. 50%-a sze-
lektíven gyûjthetõ, újrahasznosítható!

Az újpesti lakosság szelektív hulladékgyûjtését
elõsegítendõ, kerületünk számos pontján engedé-
lyeztük az üzemeltetõ FKF Zrt-nek, hogy szelektív
hulladékgyûjtõ szigeteket állítsanak fel. Jelenleg 36
darab sziget áll a lakosok rendelkezésére. Sajnálatos
módon a közelmúltban rengeteg – jogos! – lakos-
sági panaszbejelentés érkezett önkormányzatunk-
hoz a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek környezeté-
ben kialakult szinte elviselhetetlen állapotokkal
kapcsolatban. Itt elsõsorban a szigetek melletti
egyéb hulladékok (kommunális szemét, bútorok,
veszélyes hulladékok) illegális elhelyezésére, továb-
bá a hulladékgyûjtõk nem rendeltetésszerû haszná-
latra gondolok (edények felborogatása, éjjeli idõ-
pontban történõ üveghulladék dobálása stb).

Kérem a tisztelt újpesti lakosokat, hogy a sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigeteket rendeltetésszerû-
en szíveskedjenek használni, ne zavarják a szige-
tek környezetében élõk mindennapi nyugalmát,
ne helyezzenek el szelektíven nem hasznosítható
hulladékot a szigetek mellé (sem), óvjuk Újpest
tisztaságát!

Amennyiben a felhívást követõen nem törté-
nik lényeges változás a szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek és környezetük állapotával kapcsolatban,
kénytelenek leszünk kezdeményezni az üzemelte-
tõtõl az összes újpesti szelektív hulladékgyûjtõ
sziget felszámolását.

Dr. Derce Tamás sk.
polgármester

Tájékoztató a különbözõ 
eredetû lakossági hulladékok 
begyûjtésérõl, leadási 
lehetõségeirõl

Felhívás
A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
rendeltetésszerû használatára
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ELVÉGZETT MUNKÁK
1. Felvonulás – ideiglenes közüzemek kialakítása,

konténerek, szociális helyiségek elhelyezése –
bontási munkák megkezdése, a terület körbekerí-
tése, õrzés felállítása.

2. A megmaradó fák védelmének kialakítása, a for-
galomterelési közlekedési táblák kihelyezése.

3. Húsbolt és BKV-pavilon elbontása.
4. A parkoló berendezések gyártása és szerelése, va-

lamint a parkoló elkerítésére szolgáló U alakú kor-
látok leszállítása. A parkoló üzemszerû mûködé-
sének biztosítása.

5. A 80/100-as vízvezeték kiépítési munkái befeje-
zõdtek, a föld visszatöltése megtörtént.

6. A csobogó vízgépház és a vízi játékok gépházának
a szerkezetépítési munkái befejezõdtek.

7. A vízgépházak szigetelési munkái elkészültek, a
földvisszatöltési munkákkal együtt.

8. A terület vízellátásának fogadására alkalmas akna
szerkezetépítési munkái befejezõdtek, a vízveze-
tékek nyomvonalának kialakítása megkezdõdött.

9. A templom új csatorna rákötése elkészült, a víz-
óraakna kialakításával együtt.

10. A katolikus templom vízellátásának kialakítása,
új rákötéssel és visszatáplálással, valamint az új
elektromos betápvezeték lefektetése megtör-
tént.

11. A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló
út I. ütemének bontási és építési munkái befeje-
zõdtek, ezen terület további felhasználás céljára
átadásra került. A piaccsarnok elõtetõjének el-
bontása szintén elkészült.

12. A Duna-tengelyen a burkolati szegélyek elhelye-
zése megkezdõdött, a végleges burkolat kialakí-
tásával együtt.

13. A pergola szerkezetépítési munkái megkezdõd-
tek, az alaptest bebetonozásra került.

14. A 400-as vízvezeték leágazó vezetékszakasz ki-
alakítása megtörtént, annak érdekében, hogy a
Duna-tengely burkolási munkái akadálytalanul
folytatódhassanak.

15. Bontási munkák folytatása a téren.

JELENLEGI MUNKÁLATOK
1. A Duna-tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezé-

sének folytatása, valamint a megkezdett végleges
burkolati munkák folytatása.

2. Az elektromos nyomvonalak kialakításának foly-
tatása, mind a Duna-tengelyen, mind a Trombita
téren.  Az elektromos kábelek védõcsöveinek te-
lepítése folyamatos.

3. A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek
nyomvonali kialakításának folytatása, a csobo-
gók gépészeti vezetékhálózatának kiépítése
megkezdõdött.

4. A katolikus templom mellett elhelyezkedõ ún.
szimbolikus kerítés, illetve a kiülõ támfal építési
munkái folytatódtak.

5. A folyókák, pontszerû vízgyûjtõk, burkolati szegé-
lyek, fémszegélyek elhelyezésének folytatása a Du-
na-tengelyen és a Trombita téren. 

6. A Trombita tér szegélyépítési, folyókaépítési
munkálatai, a beépített térelemek – padok, ivó
kutak – alaptesteinek kialakítása folytatódott.

7. A Városháza épületét körülölelõ porphyr burko-
lat elhelyezése megkezdõdött.

8. A pergola szerkezetépítési munkái folytatódtak, a
felmenõ falszerkezet készül.

9. A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út
II. ütem bontási és építési munkái megkezdõdtek,
valamint a piac kiszolgáló utca bontási munkái
megkezdõdtek az ütemtervnek megfelelõen.

10. Bontott építési anyagok elszállítása folyamatos.

A KÖZELJÖVÕ MUNKÁLATAI
1. A burkolási, szegélyelhelyezési munkák folytatása.
2. A bekötõ- és locsolóhálózat vezetékek fektetésé-

nek megkezdése.
3. Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a

vezetékhálózatok kiépítésének folytatása.
4. A beépített elemek – pl.: padok, csobogók, ivóku-

tak – alépítményi munkáinak folytatása.
5. A szimbolikus kerítés, a kiülõ támfal, valamint a

pergola építési munkáinak befejezése.
6. A katolikus templom és a piaccsarnok közötti sé-

tány II. ütemének, valamint a piackiszolgáló utca
bontási és építési munkáinak elkészítése és részleges
átadása az elfogadott ütemtervnek megfelelõen.

7. Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.

Már a piac oldalán tart 
a sétány kialakítása

Látványos léptekkel halad az Új Fõtér építése. Az Egek Királyné-
ja templom mindkét oldalán a végéhez közeledik a díszburkolat
elhelyezése, a piac felõli oldalon már a teraszok kialakítása is
megkezdõdött – tudtuk meg a Fõtér Kft. igazgatójától, Tilli 

Lajostól, aki szokásos beszámolójában további részletekkel is szolgál.
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lsõ hallásra sokakat meglepett
a kemenceépítés gondolata –
mondja Pajorné Hirmann Má-

ria, az óvoda vezetõje. Sok mindenre
szüksége lehet egy óvodának, hiszen
sok pici gyerek használ mindent, bú-
tort, játékot, mesekönyveket  egy-
aránt. Nálunk sem azt jelzi, hogy már
csak ez az egy hiányzott. Bizonyos
szempontból mégis.  Óvodánk ki-
mondottan a hagyományõrzés fel-
vállalója, már a hozzánk járó gyer-
mekek szülei ezen értékek mentén

döntve hozza ide a gyermekeket.
Családias légkörben éljük minden-
napjainkat és tereljük az évek múlá-
sával a gyerekeket az iskola felé. Hat
csoportban közel 140 óvodásunk
van, szoros a kapcsolatunk a szülõk-
kel. Gyakoriak a családi programok,
kirándulások, a bográcsozással egy-
bekötött játékos versenyek az óvoda
– a Károlyiak Fótra menõ útjának
gesztenyesorával övezett – udvarán.
Közös elhatározás volt a kemence-
építés, amely a megvalósítás során is

a közösségteremtõ erõt és az össze-
tartozás élményét jelentette,  szom-
bat óta pedig  az otthon melegét is
hozza közénk. 

Ezért a több éve dédelgetett gondo-
lat az óvodaszék által szervezett jóté-
konysági bálon már konkrét cél volt. A
szülõk, egy fõvédnökké váló „régi apu-
ka”, több cég és a Chinoin  Szociális és
Jóléti Alapítványa, valamint a hagyo-
mányõrzés mindenféle megjelenítését
támogató fenntartónk segítségével
összegyûlt a pénz. Innen szinte gye-
rekjáték volt a megvalósítás: igyekez-
tünk a legjobb mesterek közül válo-
gatni, egy Siklóson lakó kemenceépí-
tõ 3 napra beköltözött az óvodába,
miközben  mi, óvónõk sem voltunk
tétlenek:  a váci malomból hoztuk a

pelyvát, a gondnokunk irányításával a
szülõk gyûjtötték össze az üvegtörme-
léket az építéshez. Az óvoda konyhájá-
ban dolgozó Gizi néni túl a hetvenedik
ikszen is mindenre képes: ért a kenyér-
dagasztáshoz is. Szigorúan a kislányko-
ri receptje alapján 8 órát kelesztette a
kovászt, tanított valamennyiünket.
Igazi nagymamatípusú, sütemény is
sül majd  a kemencében. A kenyér il-
lata megtöltötte a levegõt. A kará-
csonyi mézeskalácsot is  ott süthetik
az óvó nénikkel a szorgos kis kezek. A
kemence képes kerámia tárgyak ké-
szítésére, ezt is kipróbáljuk majd. De
aki  gyermekeket nevel, vagy hivatása
során foglalkozik velük, mindig tanul
valami újat. Mi is ezen az úton já-
runk. – B. K. 

K ö z é l e t

A jövõ évi költségvetés az önkormányzatoktól
közel 200 milliárd forintot von el. Ennek az
összegnek akár a fele is elegendõ ahhoz, hogy a
magyar önkormányzatok olyan pénzügyi
helyzetbe kerüljenek, amely szükségszerûen
padlóra kényszeríti õket.

Újpest esetében ez az elvonás majdnem eléri
az egy milliárd forintot. Ez esetben önkormány-
zatunk a kötelezõ feladatait sem biztos, hogy el
fogja tudni látni. Nem lesz elég pénz az iskolák,
az óvodák, a bölcsõdék mûködtetésére, nem fog-
juk tudni támogatni azt a rendõrséget, amely fel-
adatainak anyagi eszközök híján nem tud már
teljes mértékben megfelelni. Ezt már most is
érezzük bõrünkön, hisz alig van rendõr a közte-
rületen, éjszakai járõrökkel csak a fehér holló ta-
lálkozik.

Október 10-én valamennyiünknek – akiket a saját
sorsuk érdekel – ott kell lenni a Parlament elõtt til-
takozásként, mert szó szerint a saját gyermekeink je-
lenérõl és jövõjérõl van szó. Az elmúlt évek mérhe-
tetlen károkat okoztak a gondolkodásunkban, anya-
gi lehetõségeinkben, cselekvési szándékunkban.

Arra a pontra érkeztünk, hogy amit ha ma át-
lépünk, nincs többé visszaút. Ezért ott kell len-
nünk október 10-én, a Kossuth téren.

Újpest, 2009. október 2.
Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere
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Búbos kemence a Vadgesztenye oviban 

A kenyér illata és
az otthon melege
Ha a Sanofi-Aventis/Chinoin Zrt. Vadgesztenye óvodájában az óvó néni
azzal a hasonlattal illusztrál valamit a gyerekeknek, hogy olyan gömbö-
lyû volt, mint egy búbos kemence, a kicsik azonnal megértik majd, hogy
mirõl beszél. Számos népmese, monda, tréfás elbeszélés  történetében
központi helyet kapó sütõ-fûtõ alkalmatosság ugyanis „beköltözött” az
óvoda kertjébe. A látványnak is impozáns építmény a  szeptember 26-i
családi napon azt is bemutatta, miként tud például kenyeret sütni. Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja
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legutóbbi megoldási javaslat szerint a fõ-
város és Újpest önkormányzata 2/3, 1/3
arányban közösen állták volna a felújítás

hozzávetõlegesen 750 millió forintos költségét,
melynek értelmében Újpest önkormányzata el is
különített 250 millió forintot. Azonban a fõváros
elõ nem készített, és meg nem hozott döntései mi-
att a felújítás komoly késedelmet szenvedett. 

Most a képviselõk úgy döntöttek, hogy az ösz-
szeg átcsoportosításával támogatják a Károlyi Sán-
dor Kórház és Rendelõintézet épületenergetikai
fejlesztéséhez szükséges pályázaton való részvéte-
lét. Ennek értelmében 10 millió forintot biztosíta-
nak a pályázat elõkészítéséhez, míg a fennmaradó
240 millió forintot, a támogatás elnyerése estén, a
pályázati forrás lehívásához önrészként biztosítják. 

A pályázati 
lehetõségeket
rendszeresen
figyelemmel
kísérõ Szalkai
Istvánt (MSZP)
kérdeztük a
részletekrõl: 

– Képviselõ úr, lényegében évek óta a legkülönbö-
zõbb hírek röppennek fel a felnõtt szakrendelõ
ügyében. Milyen új helyzet állt elõ?

– Valóban, végtelenbe veszõ kínlódásnak kez-
dett hatni az intézmény sorsának a rendezése, il-
letve annak ellehetetlenülése. Hiába volt meg a jó
szándék mind az újpesti, mind a fõvárosi önkor-
mányzat részérõl, valahogy elbeszéltünk egymás
mellett, vagy elõre nem látott körülmények ve-
tettek fel újabb és újabb akadályokat, pedig 250
millió forintot rég elkülönítettünk ennek megol-
dására. A gyermek-szakrendelõ felújítása is bizo-
nyítja, hogy jobb, ha a saját kezünkbe vesszük a
dolgainkat. 

– A felnõtt szakrendelõ a fõváros kezelésében
van. Milyen mozgástere lehet ezzel Újpestnek?

– Akik figyelmesen követik a pályázati kiíráso-
kat, azoknak rögtön feltûnhetett a mostanában
meghirdetett Környezetvédelmi, Energetikai Ope-
ratív Program (KEOP), amely bár uniós társvonat-
kozású, de magyarországi felhasználása is nyitott.
A pályázat fõként a fûtéskorszerûsítést, energia-
megtakarítást célozza meg. 

– Hogyan kapcsolódik ez a szakrendelõ jövõjé-
hez?

– Erre a pályázatra egyharmados önrésszel lehet
jelentkezni. Az eddig tartalékolt 240 millió forintot
átadjuk a Károlyi kórháznak, amihez a szakrendelõ
is tartozik s így a Károlyi fõvárosi intézményként
már pályázhat. 

– Milyen összegre?
– Megközelítõen 750 millió forintra s erre a

megoldásra nyitott a fõvárosi önkormányzat is.
– Mire lenne elég ez az összeg?
– A teljes felújításra nem futja, de olyan alapve-

tõ munkákat biztosítana, melyek nagy részben tel-
jesítik a mostani siralmas állapotok megszünteté-
sét. Lépéselõnyben vagyunk a pályázati benyújtás-
sal, mert a Károlyi szakemberei már elõkészítették
a felméréseket. Ennek értelmében megvalósulhat-
na a nyílászárók teljes cseréje, a fûtéskorszerûsítés,
homlokzati felújítás és tetõszigetelés.   – H. P.  

Vita és ellenszavazat nélkül

– Fájdalmas anya
szobra az Új Fõtéren

Vita és ellenszavazat nélkül támogat-
ta kedd este az újpesti képviselõ-tes-
tület, hogy a „Fájdalmas anya” nevû
Trianon-emlékszobor visszakerüljön
eredeti helyére, Újpest megújuló Fõ-
terére.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester
korábban azért kezdeményezte a

mûalkotás ismételt kihelyezését,
mert szerinte az elsõ világháborút le-
záró békeszerzõdés, az ország szét-
szabdalása közös nemzeti tragédia, a
„Fájdalmas anya” pedig méltóképpen
szimbolizálja az ebbõl fakadó gyászt.
Az újpesti pártokon túl a civil szerve-
zetek is egyöntetûen kiálltak a szo-
bor visszaállítása mellett. 

Támogató civil szervezetek:
– Lilák a Zöldekért Egyesület
– Székesdûlõért Egyesület

– Újpesti Mûvészek Társasága 
– Kordován Téri Baráti kör
– Clarisseum Plébánia
– Aschner Lipót Természetjáró 

Egyesület
– NJ Pro Homine Alapítvány
– Egek Királyné Fõplébánia
– Újpesti Helytörténeti Alapítvány
– Újpesti Közmûvelõdéi Kör
– Újpesti Helytörténeti Gyûjtemény
– Újpesti Hajós Club Vizitúrázó Ala-

pítvány
– Újpesti Városvédõ Egyesület

A fõvárosi önkormányzat fenntartá-
sában mûködõ Szakrendelõ felújításá-
nak ügye ismét terítékre került a leg-
utóbbi Képviselõ-testületi ülésen. Bár
a felújítás a fõváros feladata lenne, Új-
pest önkormányzata ismét kísérletet
tett arra, hogy újabb lehetõséget java-
solva megoldja a felújítás kérdését.

Egy pályázat segíthet 

Új fordulat
a szakrendelõ
sorsában

A
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Jenes Olivér büszkén mutogatta há-
rom gyönyörû csincsilláját.
Phenias, illetve Csincsi és Mincsi
hamar a gyerekek kedvenceivé vál-
tak. A társaságkedvelõ kisállatok
szeretik a simogatást, és a gondos-
kodást – melyben bõven részük
volt vasárnap –, és igazi ínyencek: a
zöldségek mellett kedvenc eledelük
a szárított gyümölcs.

Kovácsné Zsigó Nikoletta és párja
igazi állatmentõ. Fanni 11 éves múlt,
tavaly fogadták be a vak kutyus,
Bumbi mellé. Mindkét kutyus azelõtt
mostoha körülmények közt élt, az új
gazdik azonban mindent megadnak
nekik, talán ennek is köszönhetõ,
hogy Fanni és Bumbi rendkívül

egészséges önbizalommal rendelke-
zik, és kis termetük ellenére a na-
gyobb kutyákat is néha „helyre te-
szik”.

A két francia bulldog, Zsófi és Tukó
morcos külsejük ellenére rendkívül
kedves, emberszeretõ kutyusok, kü-
lönösen a gyerekeket kedvelik. A gaz-
dik szerint néha különcködnek – de
ezt bizonyára elnézik nekik –, ugyan-

akkor nagyon ragaszkodóak. „Úgy
követnek bennünket, mint az ár-
nyék” – fogalmazott az egyik kutyus
gazdája, Zachár Endréné.

Fruzsi igazi öreg hölgy, 13 éves
múlt. Bár kora miatt már elsõsor-
ban a nyugalmat és a csöndet szere-
ti, nem volt ellenére a városnapi zaj,

a tömeg és az ismeretlen állat-
barátok simogatása sem. Kutya-
sága ellenére imádja a zöldsé-
get, sõt, a cicákat is: egyszer
pótmamája volt egy kismacská-
nak – mesélte a büszke gazdi,
Gyarmati Gábor.

Herczeg Irén kutyusát elsõ ránézésre
nem is lehetne másképp hívni, mint
Boszinak, bár az eb természetére in-
kább a barátságosság és a játékosság
jellemzõ. A rottweiler és dalmata ke-
verék kutya külsején inkább az elõbbi
fajta mutatkozik meg, azért a vadász-
ösztön és a bohóság is jellemzõ rá: a
Tábor utcában is
azonnal beleve-
tette magát a
játékba.
–P. K.

A hétvégi rendezvény második napján kilátogató újpes-
tiek kisállatokban és kutyusokban gyönyörködhettek.
Nyuszi és csiga, csincsilla és kutya jól megfértek egymás
mellett az Újpesti Napló sátránál. Szívünk szerint mind-
egyik „modellnek” megszavaztuk volna az aranyérmet,
kinek szépségéért, kinek történetéért, vagy épp külön-
legességéért. A döntésben végül Dr. Horváth Ádám új-
pesti állatorvos segített, könyvajándékkal honoráltuk a
részvételt. Minden megjelent gazdinak köszönjük, hogy
eljött és természetesen várjuk õket vissza a következõ
városnapi bemutatóra!

Nem csak…

Városnapi
házikedvencek
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testületi ülés önkormányzati
rendeletek módosításainak
tárgyalásával kezdõdött. A

módosítások érintették a lakások, va-
lamint a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítését, az önkor-
mányzati lakások, illetve a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletét és
bérbeadását, az elektronikus ügyinté-
zés szabályait, a természeti környezet
és a városesztétika kérdéseit. Dr. Der-
ce Tamás elõterjesztését egyhangúlag
fogadták el a képviselõk. 

Ezt követõen az önkormányzat ál-
tal fenntartott költségvetési szervek
alapító okiratának módosításáról
esett szó, melyre többek közt a szak-
feladatszámok kiegészítése miatt volt
szükség. Elõször Pajor Tibor (Jobbik)
kért szót. A képviselõ nem értett
egyet azzal, hogy minden óvodának
és iskolának el kell vállalnia a sajátos
nevelési igényû (SNI) gyerekek ellátá-
sát, mivel úgy vélte, erre alaposan fel
kell készülni. 

Erre Belán Beatrix (MSZP) vála-
szolt. Az alpolgármester elmondta,
hogy a pedagógusok megfelelõ ellá-
tást tudnak biztosítani, illetve az in-
tegráció a fejlõdés, a beilleszkedés és
a tolerancia kialakítása miatt is szük-
séges. Az intézmények maguk dönt-

hették el, hogy milyen SNI gyermeket
tudnak vállalni. Molloné dr. Balog Éva
(MDF) úgy vélte, Pajor Tibor aggodal-
ma jogos, és nem tud egyetérteni a kö-
telezõ, erõltetett integrációval, mivel
ha nem megfelelõ a fejlesztés, akár kárt
is okozhatnak azzal. Véleménye szerint
az intézményvezetõk és a szülõk véle-
ményét is figyelembe kellene venni en-
nél a döntésnél. Végül a testület sza-
vazott: 22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás
mellett elfogadták az elõterjesztést. 

A harmadik pontot, mely a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát érintette, vita nél-
kül, egyhangúlag fogadták el a képvi-
selõk. Az elõterjesztés az újpesti köz-
terület-felügyelet munkáját, a szociá-
lis osztály ügyfélfogadását is érintette. 

Ezt követõen dr. Trippon Norbert
(MSZP) számolt be az önkormányzat
2009. évi költségvetésérõl szóló ren-
delet I. féléves végrehajtásáról. Az al-
polgármester tájékoztatta a testüle-
tet arról, hogy a bevételek megfelelõ-
en alakultak, és várhatóan ez így ma-
rad az év végéig. Befejezõdtek az in-
tézmény-felújítások, jól haladtak a
parkfelújítások, az Ökoprogram sike-
res volt. Az influenza elleni védõoltás-
ra elkülönített 5 millió forint némileg
módosítani fogja a kiadásokat,

ugyanígy a lakáshitelesek megsegítése
szánt összeg is. Szó esett a Károlyi
Kórháznak szánt segítségrõl (melyet
egy késõbbi pontban tárgyaltak), a
közterület-felügyelet bõvítésérõl, il-
letve a kialakításra kerülõ diszpécser-
szolgálatról. 19 igen, 1 nem, 8 tartóz-
kodással szavaztak a képviselõk. 

A következõ elõterjesztésben a
2009. évi költségvetési fõösszeg bevé-
telének és kiadásának módosítása sze-
repelt, melyet 18 igen, 6 nem, 4 tartóz-
kodással szavazott meg a testület. 

Ezt követõen az Újpest FC által ala-
pítani kívánt rendezvényszervezõ cég-
rõl tárgyaltak a képviselõk. A cég fel kí-
vánta venni az „Újpest” nevet, azonban
ellentmondás van a kérelemben meg-
jelölt és a kft.  alapító okirat tervezeté-
ben szereplõ adatok között, így sem az
elõterjesztõ, dr. Derce Tamás, sem a tes-
tület nem támogatta a kérelmet. 

A Károlyi Sándor Kórház és Rende-
lõintézet épületének felújításáról szó-
ló elõterjesztésrõl hosszú vitát foly-
tattak a képviselõk. Az elõterjesztõ,
dr. Trippon Norbert alpolgármester el-
mondta, a felújítás újpesti közügy,
azonban eddig nem történt meg a
megfelelõ lépés a fõváros részérõl. Az
elõterjesztés egy európai uniós pályá-
zatra hívta fel a figyelmet, amely épü-
letenergetikai fejlesztéseket támogat,
s ezáltal komplex felújítási projektek
támogatására nyílik lehetõség. A pá-
lyázat feltétele, hogy a támogatás el-
nyerése esetén a szükséges önrészt
Újpest önkormányzata biztosítsa ma-
ximum 240 millió forint keretössze-
gig, s az önkormányzat a pályázat elõ-
készítéséhez is hozzájárulna maxi-
mum 10 millió forinttal. A kórház fõ-
igazgatója támogatta a pályázati
szándékot. (Egy korábbi határozatban
a testület kötelezettséget vállalt arra,
hogy a Felnõtt Szakrendelõ felújításá-
hoz a bekerülési költségek 1/3 részét,
legfeljebb 250 millió forintot biztosít
a költségvetésben azzal a feltétellel,
hogy a többletköltséget a fõvárosi
önkormányzat is biztosítani fogja.)  

Elõször Wintermantel Zsolt (Fidesz)
kért szót. A képviselõ úgy vélte, helye-
sebb volna, ha nem fõvárosi, hanem
újpesti intézményt újítana fel a kerü-
let, azaz át kellene gondolni a privati-
zációt, amit a Fidesz korábban több-
ször javasolt a testületnek. Hozzáfûz-
te: fel kellene szólítani a fõvárost,
hogy a Szülõotthont adják vissza Új-
pestnek. Dr. Derce Tamás szerint nem
helyes, hogy a fõváros feladatát Új-
pest végezze el, hiszen a fõvárosnak
jelentõs tartozása van a kerület felé.

Szalma Botond (KDNP) azt javasolta,
hogy az Újpesti Naplóban ne csak  a
kerületi eredmények szerepeljenek,
hanem az is, hogy az MSZP és a kor-
mány milyen hibákat követ el; arra
kérte továbbá az illetékes képviselõ-
ket, hogy szólítsák fel a fõvárost, hogy
megfelelõen járjon el ez ügyben. Pajor
Tibor nem értett egyet a javaslattal,
mivel a felújítás nem Újpest feladata
volna; Bartók Béla (Fidesz) úgy vélte,
nem azzal kell foglalkozni, hogy kinek
a feladata, hanem azzal, hogy milyen
állapotban van az intézmény. A kép-
viselõ is a privatizációt szorgalmazta.
Hock Zoltán (MDF) véleménye szerint
nem politikai haszonszerzés miatt kell
ezt a problémát megoldani. A privati-
záció esetében a teljes felújítási költsé-
get Újpestnek kellene vállalnia, amely
komoly felelõsséget róna az önkor-
mányzatra. Nagy István (Fidesz) egy
korábbi javaslatára hívta fel a figyel-
met, amely szerint privatizáció esetén
megoldható volna, hogy az intézmény
rentábilisan mûködtethetõ legyen, s ez
a megoldás fontos gesztus volna az új-
pestiek felé. Az alpolgármester hozzá-
fûzte, hogy a kerület rengeteg pénzt
költött tanulmányokra, tervekre, me-
lyekbõl kevés valósult meg. Jelentõs
összeget fordított a kerület intézmény
felújításokra is, ugyanakkor a gyer-
mekfogászat kérdése még mindig nem
megoldott. Dr. Hollósi Antal (Fidesz)
arra hívta fel képviselõtársai figyelmét,
mint a Károlyi Kórház orvosigazgatója
is, hogy a kilencvenes években pozitív
szaldóval zárt a rendelõ, most nullszal-
dós; továbbá köszönetet mondott a
lehetõségért az intézmény nevében. 

Végül dr. Trippon Norbert kapott
szót és válaszolt a kérdésekre. Az alpol-
gármester pozitívnak vélte, hogy eb-
ben a kérdésben alapvetõen egyetérte-
nek a képviselõk. A Szociális és Egész-
ségügyi Intézmény vezetõjével már fel-
vették a kapcsolatot a gyermekfogá-
szat ügyének megoldására, amelyet
valószínûleg a Templom utcában ala-
kítanak ki. A vita után 26 igennel, 1
tartózkodás mellett elfogadták az elõ-
terjesztést. (A témáról részletesen ol-
vashatnak az 5. oldalon) – P. K. 

A beszámolót következõ lapunkban
folytatjuk. A szerk.

Maratoni közgyûlés
Szeptember 29-én került sor az újpesti képviselõk leg-
utóbbi testületi ülésére az újpesti polgármesteri hivatal
dísztermében. A frakciószünetekkel és vitákkal tarkított
közgyûlésen közel harminc pontot tárgyaltak. 

A
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A lehetõséggel Bíró Lóránd, az új-
pesti Clarisseum Plébánia plébánosa
és Gyémánt László festõmûvész, Új-
pest díszpolgárai, valamint dr.
Matavovszky Tibor Újpestért-díjas
tanár éltek.

A nagy repülésnek a Dunakeszi
Repülõtér adott helyszínt, ahol a
szeptember 26-27-én családi repülõ-
napot tartottak.  Újpest büszkesé-
geit Magyarország egyetlen ûrhajó-
sa, Farkas Bertalan tábornok kalau-
zolta  az AN-2 típusú tizenkét sze-
mélyes repülõgéphez, majd mint az
mindannyiunk örömére kiderült, a
pilóta is õ volt a repülés során.
Ámulatos volt fentrõl látni Újpestet,
a hidat, az élményfürdõt, a víztor-
nyot, az ismerõs épületeket. Volt ab-
ban valami különleges, hogy egy
igazi ûrhajós irányítja a repülõnket. 

Leszállás után mindenki nagyon
elégedetten szállt ki az egyik legmeg-
bízhatóbbnak mondott légi jármû-
bõl, megköszönték az idén hatvan-
éves pilótának, ûrhajósnak a gyönyö-
rû és zökkenõmentes utat. Amint ki-
szállt a gépbõl, gyermekek hada ro-
hant Farkas Bertalanhoz, mondván,
hogy õk lesznek a jövõ ûrhajósai és
lássa el õket néhány jótanáccsal, és
természetesen egy aláírással, amelyet
majd büszkén mutogatnak osztály-
társaiknak. Mondani sem kell, õ kész-
ségesen osztotta autogramjait, és fel-
hívta a figyelmet a tanulás fontossá-
gára, mert az álmok megvalósulásá-
ért bizony tenni is kell.

Köszönjük a lehetõséget, mind-
annyiunknak különleges élményben
volt része ezen a csodálatos szep-
temberi szombaton. 

Repültek a díszpolgárok
Telepovszki Tibor tavaly a Megyeri-híd tervezõjét, Hu-
nyadi Mátyást hívta meg egy sétarepülésre, amelynek
során madártávlatból nézhette alkotását, az újpesti hi-
dat. Idén nyáron szintén megkereste szerkesztõségün-
ket Tibor, ezúttal Újpest idei díszpolgárainak és
Újpestért-díjasainak ajánlott repülést. 

A biztonsági sávot
kérjük elhagyni

Az ajtók záródnak

Híd a „Kwai folyón”

Akár Bruce Willis…?

Nem térkép e táj

Az ûrhajós visszanéz
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– Hogy került ki a színdarab az ame-
rikai fesztiválra? 

– Csodába illõ történet volt. Egy
amerikai producer megnézte a Bör-
tönszínház címû darabomat, mely-
ben Maki bácsit, egy tolvajlásért el-
ítélt fegyencet játszom. Maki bácsi
cellájába új rab – egy színész –  érke-
zik, aki felforgatja az öreg minden-
napjait. Sok kérdést vet fel a darab,
szól a hatalmi harcról, a kiszolgálta-
tottságról, és magáról a színházról.
Itthon az Újpest Színházban, és a Ti-
voliban is sikerrel futott. A producer-
nek megtetszett, lefordította, elküld-
te a szövegkönyvet, majd javasolta,
hogy nevezzünk be a New York-i
nemzetközi színházi fesztiválra
(Midtown International Theatre
Festival). Elküldtük a szervezõknek a
szövegkönyvet, késõbb egy rövid je-
lenetet tartalmazó DVD-t, s a 200 je-
lentkezõ közül bennünket is ki-
választottak. 45 darab került
bemutatásra. Európából
úgy tudom, csupán há-
rom került be, rajtunk
kívül egy francia és egy
spanyol elõadás. Itt is
köszönetet mondok
Újpest önkormányza-
tának, akik a kiutazás-
ban támogattak ben-
nünket. 

– Volt az angol változatnak ma-
gyarországi õsbemutatója is? 

– Természetesen, és szükség is volt
rá. Az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont igazgatója, dr. Oláh Zsigmond
segített a szervezésben. Angol nyelv-
tanároknak, angol anyanyelvûeknek,
és kéttannyelvû iskolák diákjainak ad-
tuk elõ a darabot. Tetszett nekik,
megnyugodtunk, mert ez azt jelen-
tette: színpadképessé vált a darab.
Középszinten ugyan beszélek angolul,
színészpartnerem, Tar Zoltán külföl-
dön érettségizett, kiválóan beszéli a
nyelvet, de bevallom, voltak félelme-
im. Régebben láttam a Nemzetiben
egy elõadást. Orosz színészek magya-
rul adták elõ Csehov egyik darabját,
és tény, kicsit mosolyogtunk rajta.
Nem olyan könnyû más nyelvbe „be-
lebújni”, és nemcsak a megfelelõ kiej-

tés miatt. Sokkal na-
gyobb a színész fele-

lõssége ebben az
esetben. Más-
képp kell ta-
nulni, ala-
posabban
kell felké-
szülni. 

– Magya-
rul vagy ango-

lul gondolkodtak
játék köz-

ben? 

– Ez nagyon jó kérdés. Amikor csak
beszélgetek, természetesen magyarul
gondolom át az angol szavakat, a
mondat összeállítását. Ennél a darab-
nál viszont olyan mélyen belénk vé-
sõdtek a mondatok, jelenetek, hogy
valóban angolul gondolkodtunk, an-
golul gondoltuk át a szöveget.  

– Miben más a kinti színházi élet? 
– Hihetetlen fegyelem és szigorú-

ság jellemzi mind a szervezést, mint a
rendezvények lebonyolítását, de ez a
profizmus. Csak egy példa: elsõ alka-
lommal kicsit korábban értünk pró-
bálni a June Havoc színházba, egy óra
helyett fél egykor, de pontosan egy-
kor nyílt ki az ajtó, addig be sem en-
gedtek bennünket. Az elsõ elõadá-
sunkon kevesen ültek a közönség so-
raiban. Az egyik fõszervezõ rá is kér-
dezett, miért nem teszi a dolgát a
menedzserünk… Mert nem volt. A
másodikon már jóval többen voltak,
sõt, az említett úr is beült a nézõk kö-
zé, és a végén személyesen gratulált
nekünk. A nézõszám elõadásról elõ-
adásra nõtt, a szervezõ beült a har-
madikra is – tudtommal más darabot
nem nézett meg ennyiszer – sõt ek-
kor már a kritikusok is figyelték a
darabot. Kiváló visszajelzéseket kap-
tunk mindenkitõl.  

– Látott különbséget a fesztiválon
részt vett darabok között? Beszélhe-
tünk európai és amerikai színjátszás-
ról? 

– Én úgy látom, az európai színját-
szásnál az átlényegülés sokkal na-
gyobb értékkel bír. Az európai stílus
finomabb, melegebb, az amerikai eh-
hez képest rideg, és nagyon fontos a
színészeknek, hogy a saját személyisé-
gük elõtérbe kerüljön. Mi inkább a já-
tékra, a dráma történetére, hatására
helyezzük a hangsúlyt.

– Hogy tudta meg, hogy ön lett a
fesztivál legjobb férfi színésze? 

– Augusztus 30-án már itthon
voltunk, nem tudtam személyesen
átvenni a díjat, pedig igazi amerikai
ceremóniát rendeztek a szervezõk. Öt
kiváló színésszel „versengtem”. Mit
mondjak, meglepett, és nagyon jól
esett, de nemcsak a díj, hanem annak
szakmai indoklása. 

– Nemzetközi siker, elismerés, díj…
hogyan tovább?  

– Az amerikai kollégáknak is na-
gyon tetszett a darab, még a megfil-
mesítés lehetõségérõl is szó eset.
Megszületett egy szerzõdés, ami több
megoldásra is lehetõséget ad. Egyik
szerint átadom a darabot, és valaki
megrendezi, valakik eljátsszák. Egy
másik szerint magam is megrendez-
hetem a darabot; szó esett külföldi
turnéról, sõt, arról is, hogy a darab-
ban Maki bácsi szerepe az enyém ma-
rad, és egy „húzónév” lesz a színész-
partnerem. A tárgyalások még folyta-
tódnak, bármi lehetséges. Az biztos,
ha a történet itt mégis véget ér, nem
leszek csalódott, arra is nagyon büsz-
ke vagyok, amit eddig elértünk. –P. K.

Magyar színész, magyar színdarab, hangos nemzetközi siker: Harsányi Gábor saját
darabjával, a Börtönszínházzal mutatkozott be a New York-i színházi fesztiválon, sõt,
a legjobb férfiszínész díját is elhozta. Az Ady Endre Mûvelõdési Központban, az Új-
pest Színház épületében beszélgettünk, ahol a darab elindult hódító útjára. 

Egy kis Újpest a Broadway-n

KÉZMÛVES TANFOLYAM
Helye: Bródy Imre Oktatási Központ, IV. Bp., Langlet Valdemar u. 3-5. Ide-
je: 2009. november 4.–dec. 2-ig. Szerdánként 18-20-ig.
Tematika: November 4., 1. foglalkozás: Csuhé-csuhévirág, pillangó, baba.
November 11., 2, foglalkozás: Peddignád gyöngyös kosárka, papírzseb-
kendõ tartó
November 18., 3. foglalkozás: zsugorka-fülbevaló, medál készítése; mo-
zaik-fazékalátét készítése
November 25., 4. foglalkozás: papírmerítés, fakanálbábok készítése
December 2., 5. foglalkozás: adventi koszorú készítése, méhviasz gyertya
sodrása, szalma alap, természetes anyagokkal díszítve.
Minden résztvevõ kap a tematikához kapcsolódó kis füzetet, melyben el-
méleti anyagok, sablonok, beszerzési helyek találhatók. Az elkészült
munkadarabokat haza lehet vinni. Ár: 12 500 Ft/fõ. A tanfolyam ára tar-
talmazza a terem bérleti díját, az alapanyagok árát, a kézmûves oktató
díját és egyéb felkészülési költségeket. 
A tanfolyamot minimum 10 fõ jelentkezésénél tudjuk elindítani.
Jelentkezni lehet: Gulyás Ildikó Tel.: 30/822 8313
E-mail: gulyas.ildi@freemail.hu
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yerekkoromban nem volt
még televízió. (Hû, ez na-
gyon Doberdósan hangzott,

pontosítok is rögtön, valahogy úgy,
hogy televízió volt már, csak adás
nemigen, készülék pedig a mi környé-
künkön végképp nem.) Úgyhogy ren-
geteg idõnk maradt mindenre, olvas-
ni, például, társasjátékokat játszani,
csavarogni vagy csak úgy lenni, bele a
nagyvilágba.

Ja, és moziba menni, természetesen.
Négy éves lehettem, amikor nagy-

apám elõször elvitt a Mesemoziba. A
mesemozi afféle kakaóközeli matiné
volt az Árpád úti Polgár Centrumban
(akkoriban, mondjuk, nem így hívták),
két-három rövid rajzfilmet adtak ben-
ne keskenyvásznon. Afféle emelkedett,
vasárnapi diavetitésnek számított, va-
lami különös finomságnak az ünnepi

ebéd elõtt. Ha rántott szelet meg
uborkasaláta van otthon, ma is érzem
orromban a felmelegedõ celluloidsza-
lag illatát. (Egy kerületi szintû Proust,
aki vagyok.) Magukra a mûalkotásokra
már nemigen emlékszem, de arra igen,
hogy gyakran adódott filmszakadás.
Azt is szerettem, mert olyankor jött
gyógyírként a sósperec.

Iskolás koromban aztán már szaba-
don csatangolhattam az összes fellelhe-
tõ ujpesti mozi között. Az Alkotmány
elõtt gyakran hosszú sorok kígyóztak,
ami nem is csoda: bemutató mozi volt,
a legfrissebb filmekbõl válogathattunk
ott kedvünkre. (Jegyelõvétel három
napra elõre, óvakodjunk a jegyüzérek-
tõl.) Én a régi, fapados mozit szerettem
igazán, de persze jártam a szépen (leg-
alábbis a hetvenes években annak
tûnt) felújított mûmárványos, mûbár-

sonyos változatában is. Mára az épület
se maradt meg, vadonatúj üzlet-és la-
kóház van a helyén, a lakók következõ
generációja már azt sem igen fogja ér-
teni, miért hívják Alkotmány-háznak az
épületet. (Közbevetõleg: ez a házelne-
vezés, mely újabban ismét divat lett vá-
rosszerte, tetszik nekem. Kedvencem
persze az Árpád-házban rejlõ duplacsa-
var, de a többiek is jól festenek.)

A Fény, mely szintén az Árpád úton
állott, csak az Államitól Palota felé,
szinte családtagnak számított nálam:
abban a házban éltek ugyanis a szüle-
im, mielõtt én megszülettem. Hát per-
sze, hogy szerettem ezt az apró mozit
(Lux volt a neve eredetileg, csak aztán
magyarosított.) Délelõttönként fincsi
csehszlovák filmeket lehetett nézni
benne korhatár nélkül. (De, sajnos,
nem idõhatár nélkül. A jegyszedõk kü-
lön is ambicionálták, hogy mindenki
elérje a délutános iskolakezdést.) Most
patika – abban is van valami jelképes.

A Tündért nem nagyon szerettem:
lent volt a külsõ Váci útnál, a bõrgyá-

rak között. Kicsi volt, piszkos, elhanya-
golt, apró szenes kályhával fûtötték, és
a lejtése sem volt elégséges egy ma-
gamfajta kisnövésû versenyzõ számára.
(Ha látni akartam a filmet, muszáj volt
az elsõ sorba venni jegyet. Financiáli-
san megérte, de két napig nem tud-
tam kiegyenesíteni a nyakamat.)
Mindazonáltal hálás vagyok ennek a
kis mozinak, mert abban láttam gye-
rekkorom meghatározó filmélményét,
a Római vakációt. Akkor döntöttem el,
hogy ha nagy leszek, újságíró lesz belõ-
lem, és feleségül veszem a tüneményes
Audreyt. A fele bejött. (Hogy melyik,
azt most nem árulom el.)

Aztán ott volt még a Szabadság.
Nem általában persze, hanem filmmû-
vészetileg. Közepesen komoly mozi
volt, kerthelyiséggel. Az egyetlen,
melynek maradt írmag-
ja. Ma az Ady mûvház
van a helyén.

Kinek legyen mond-
va? 

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 6. – Jolsvai András rovata

Mozizós emlékek
G

A KARINTHY FRIGYES ÁMK
PROGRAMJAI
ZENÉS, TÁNCOS 
NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN  
Október 8-án, 16–18 óráig. Szere-
tettel várunk minden zenét szeretõ
nyugdíjast, ill. azokat, akik nagyszerû
társaságban szeretnének eltölteni
egy kellemes délutánt. Összejövete-
lünk „batyus” jelleggel mûködik.
Közremûködik: Boldizsár Endre, be-
lépés díjtalan! A programot Újpest
Önkormányzata támogatja. 

A ZENE VILÁGNAPJA
Október 9. péntek, 17 óra. Hang-
verseny gyermekeknek és felnõttek-
nek. Közremûködnek az Erkel Gyula
Zeneiskola növendékei, a Csokonai
Vitéz Mihály 12 évfolyamos Általános
Iskola és Gimnázium énekkara. Be-
mutatkoznak a zenetanfolyamunkra
járó gyerekek is. A mûsor ingyenes. 

SZEDERINDA – APRÓK TÁNCHÁZA
Október 10-én 17–18.30 óráig. Sze-
retettel várjuk hangulatos tánchá-
zunkba az óvodás, kisiskolás korú
gyerekeket és szüleiket! Szõlõõrzõ
énekes népi játékokat, népi mondó-
kákat, szüreti szokásdalokat tanul-
hatnak a résztvevõk Prekler Kata ve-
zetésével. Közremûködik: a Csobán

zenekar. Belépõdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves
kor alatt a belépés díjtalan. A progra-
mot Újpest Önkormányzata támo-
gatja. 

AGYAGOZÁS 
Ismerkedés a kerámia formázási tech-
nikáival. A tanfolyamot kisiskolás kor-
tól ajánljuk. Foglalkozások: kedden
17–19 óráig, díja: 5000 Ft/hó.

TIFFANY SÍKÜVEG, 
HOBBY TANFOLYAM
Felnõttek részére Tiffany síküveg ké-
szítõ tanfolyamot indítunk. Foglalko-
zások: szombaton 10 órakor és
szerdán 18 órakor. A tanfolyam idõ-
tartama: 40 óra (5 alkalom), díja:
1125 Ft/óra, összesen 45 000 Ft.

KIÁLLÍTÁS
Október 9.–november 9.: A 20 éves
Magyar Köztársaság – Horváth Dá-
vid fotóriporter és KFÁMK közös fo-
tó- és dokumentum kiállítása. A
programot Újpest Önkormányzata
támogatja.

AZ  ÚJPESTI GYERMEK 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMJAI
BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE 
Október 10., 9–13 óra
Kisgyermekes családoknak biztosí-
tunk lehetõséget a már használaton

kívüli, de jó minõségû ruhák és
egyéb kiegészítõk eladására ill. meg-
vételére. Belépõ vásárlóknak: 250 Ft

ZENESZÍNHÁZ
Október 8., 10 óra Három görbe le-
gényke: A Holló Együttes gyermekkon-
certje. A bérlet ára három elõadásra:
1800 Ft Jegy ára/elõadás: 800 Ft. Bér-
letek és jegyek (korlátozott szám-
ban) az elõadás kezdetéig válthatók
az információs pultnál.

OVIS-SULIS SZÍNHÁZ
Október 9., 14.30 óra Világszép
Nádszálkisasszony: A Nektár Színház
elõadása. A mesejáték õrzi a népme-
sék nyelvi világát, a benne felcsendü-
lõ dalok a hagyományos népzenét –
mai hangszerelésben. Jegy ára/elõ-
adás: 800 Ft Jegyek (korlátozott
számban) az elõadás kezdetéig vált-
hatók. 

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ
Október 11., 10 óra Pinokkió: A
Trambulin Színház elõadása. A
nyugtalan, izgõ-mozgó fabáb elsza-
lad hazulról. Még nem ismeri a vilá-
got, ezért könnyû õt becsapni. Így
kerül veszélybe, és így vetõdik el ide-
oda. Fellép a Cirkuszban, és
Játékországba is eljut. Megtudja, mi-
lyen igazi szamárnak lenni. Szegény
Dzsepettó, az ácsmester nem találja

sehol, a Tücsökre pedig annak min-
den igyekezete ellenére sem hallgat.
Nem tudni, mi lesz vele, mi lesz be-
lõle, nem tudni haza kerül-e egyál-
talán. A jegy ára: 1000 Ft. Jegyek
korlátozott számban válthatók az
információs pultnál.

AZ ÚJPESTI GYERMEK 
GALÉRIÁBAN
Az Altamira Egyesület bemutatkozá-
sa október 11-ig. Alapszabályban is
rögzített céljuk: a természet értékei-
nek mûvészi megörökítése, népsze-
rûsítése,a  természeti szép iránti vágy
helyes útra terelése, szemléletformá-
lás, ergo: természetvédelem.

Ajánló/Program

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.)

HIRDETÉS
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jpesten 2008-as statisztikák alapján sze-
mélyi sérüléssel járó közlekedési baleset
185 történt, ebbõl három volt halálos,

ötven esetben pedig súlyos sérültekhez riasztották
a mentõket, rendõröket. 559 esetben keletkezett
anyagi kár a jármûvekben közúti balesetek során,
amely a közlekedési morál romlását is jelentheti,
mivel az elõzõ évhez képest ez jelentõs emelkedés. 

Közlekedésrendészeti szempontból baleseti góc-
pontnak számít Újpesten a Váci út, Árpád út, Fóti
út és az ezekhez kapcsolódó övezetek, csomó-
pontok. Évek óta jellemzõen ezen területeken kö-
vetkezik be a balesetek jelentõs hányada. 

Nyilván ilyenkor felmerül a kérdés, hogyan le-
hetne csökkenteni ezen körzetekben a balesetek
számát. Az egyik megoldás a sebességmérés. Heti
három alkalommal rendre traffipaxos sebességmé-
rés történik Újpesten. Visszatérõ helyszín többek
között a Külsõ-szilágyi út, a Víztorony mellett, a
Tél utca, Rózsa utca, hogy csak néhányat említ-
sünk. A sebességmérõk kihelyezése függ a lakossá-
gi visszajelzésektõl is. 

A sebességmérésnek két típusa van: a leállításos
mérés, amelyet tavaly májusig alkalmaztak a rend-
õrök, azóta nem állítják le a jármûvezetõket, ugyan-
is életbe lépett az objektív felelõsség szabálya. Ez ar-
ról szól, mint ismeretes, hogy a gyorshajtásért a
gépjármû tulajdonosa felel, a bírságot neki kell befi-
zetnie. Objektív felelõsség alá tartozik a sebességtúl-
lépés, vasúti átjárón történõ szabálytalan áthaladás,
piros jelzésen való áthaladás, megállási, várakozási
tilalmak megsértése, biztonsági öv használata is,
hogy csak a legjellemzõbbeket említsük.

Káposztásmegyeren a különösen nagy forgalmat
lebonyolító utak a Külsõ-szilágyi út, az Óceánárok
út, Megyeri út és Homoktövis utca. Ezen területe-
ken két csúcsidõszakot regisztráltak a mérések
alapján a rendõrök: reggel 7–9 óráig, befelé a bel-
városba, délután 16–18 óra között, ekkor mennek
kifelé haza az emberek a munkából. A tapasztala-
tok szerint a reggeli csúcsforgalom mindig na-
gyobb, mint a délutáni. Feltehetõleg azért, mert a
délutáni csúcsban jobban eloszlik az autómennyi-
ség. Ebbõl a szempontból a Dunakeszi-átjáró az
egyetlen és legsúlyosabb probléma. Nyilvánvalóan
a Megyeri-híd forgalma is hatással van erre a jelen-
ségre. A Dunakeszi felõl érkezõk nem tud-
nak kiáramlani az útra, mert a
híd felõl folyamatosan ér-
keznek az autósok. Ettõl
alakul ki a közlekedési du-
gó a csomópontban. A
rendõrség kezdeményezte
az átjáró átépítését az il-
letékes hatóságoknál, az a
késõbbiekben derül ki, mi-

kor valósulhat meg a bõvítés vagy körforgalom ki-
alakítása. 

A Jármûtelep és Galopp utca között volt eddig a
Külsõ-Szilágyi úton a legtöbb anyagi kárral járó és
személyis sérüléses baleset is. Az Óceánárok út és
Farkaserdõ keresztezõdése is kiemelt, a balra ka-
nyarodás nehézsége miatt sok baleset történt, ám
már folyamatban van a körforgalom kialakításának
felmérése, elõkészítése, amely orvosolhatná ezt a
problémát. 

Káposztásmegyer belsõ területein elenyészõ
számban vannak közlekedési problémák, fõként a

fentiekhez viszonyítva. Ezen kerület-
részeken a legtöbb gondot a parko-
lás okozza. Egyértelmû helyzet: túl

sok a gépjármû, kevés a parkoló-
hely. 

– Szeretnénk kialakítani to-
vábbi Tempo30 övezeteket
Káposztásmegyeren, valamint
néhány utcát egyirányúsítani
kellene – mondja a tervekrõl
Újpest rendõrkapitánya. –
Mindez a közlekedés javítá-

sát szolgálná. 
Ezen kezdeményezés része

volt a mûanyag gyalogátkelõhe-
lyek kialakítása is, amirõl már

elõzõ lapszámunkban olvas-
hattak. – H. P.

íres neves embereket fo-
gadtak az Ady Mûvelõdési
Központban szeptermber

25-én: az intézmény névadójának,
Ady Endrének a leszármazottai ér-
keztek baráti beszélgetésre. A csa-
ládban mindenki büszke a méltán

híres költõre, a fiúgyermekek több-
nyire az Endre utónevet kapják, a
beházasodó feleségek is büszkén vi-
selik férjük nevét manapság is, ami-
kor egyre inkább az önmegvalósítá-
si törekvések jellemzõek a névvise-
lésre is. 

A Vér és Arany Ady baráti társa-
ságnak már jó ideje az újpesti Ady
Mûvelõdési Központ ad otthont.  S
mivel a társaság vezetõje dr. Ady
Endréné Benedetti Mária, nem oko-
zott különösebb nehézséget a roko-
nok felkutatása. Férje, dr. Ady Endre
a költõ unokaöccse, így tehát a csa-
lád egyenes ági leszármazottja a köl-
tõfejedelemnek. 

A baráti beszélgetés során kide-
rült, hogy az Ady-családból ketten
újpestiek, így igazán szoros a kötõ-
désük a mûvelõdési központhoz,
amely a család hírességének, büsz-
keségének ad otthont. A két újpesti
Ady-rokon, Ady Endre és Ady
Endréné a centenárium évében Új-
pestért díjat kapott, a város is szá-

mon tartja õket, kölcsönös a tiszte-
let. 

Mint megtudtuk, híres név viselõi
elenyészõ esetben kerülnek kelle-
metlen helyzetekbe nevükbõl adó-
dóan, többnyire a helyzet jó oldalá-
val találkoznak. 

A tavalyi év szeptemberében volt
egy nagy rendezvény az Ady Mûve-
lõdési Központban Benedetti Mária
operaénekes rokona tiszteletére,
amikor az Ady-család egy portrét
ajándékozott a mûvelõdési intéz-
ménynek egykor élt költõ rokonuk-
ról. Tavasszal lesz valószínûleg egy
nagyobb esemény, amikor a széle-
sebb közönség is találkozhat majd
az opera-est keretében Ady Endre
rokonaival. 

Ady-rokonok látogattak hozzánk

Növekvõ autóforgalom Újpesten
A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat testületi ülésének ven-
dége dr. Baranyi József alezredes, Újpest rendõrkapitánya volt. Beszámolt a
rendõrség tevékenységérõl, eredményeirõl, terveirõl, amelyek Újpesttel,
Káposztásmegyerrel kapcsolatosak. 

H

Ú
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Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola,
minden hónap elsõ hétfõjén 16.30-17.30 
Kovács Sándor listás képviselõ fogadó-
órája: Megyeri Úti Általános Iskola, min-
den hónap elsõ hétfõjén 16.30-17.30
Szabad Demokraták Szövetsége Újpesti
Szervezet (1042 Bp.,  Árpád út 56.) Tel.:
788-0802 (munkaidõben) E-mail:
info@szdszujpest.hu. Kedden és csütörtö-
kön 16-19 óráig személyesen is várunk
minden érdeklõdõt.

www.szdszujpest.hu

KÉPZÕMÛVÉSZETI 
KLUBDÉLUTÁN
A „Ki Mit Tud” Pódium képzõ-

mûvészeti kiállításain számtalan szebb-
nél szebb mûalkotást láthattunk. Töb-
ben jelezték, szeretnének hasonló alko-
tásokat készíteni, ezért a „Ki Mit Tud”
Klub következõ rendezvényének kiemelt
témája a képzõmûvészet lesz.

Sok szeretettel várjuk Önt és kedves csa-
ládját (nem csak klubtagokat) október
16-én (pénteken) 15 órától a Polgár
Centrumban (IV. Árpád út 66.) megren-
dezésre kerülõ klubnapunkra.

Kiemelt témánk a képzõmûvészet,
ezért a következõ lehetõségekkel élhet-
nek majd ott: gyöngytárgyak készítése;
üvegfestés; decoupage technika elsajátí-
tása. Készítsen saját ajándékot, névna-
pokra, szülinapokra, karácsonyra! Ötle-
tek, tippek, fortélyok. A rendezvény véd-
nökei: Kiss Péter és Csizmár Gábor or-
szággyûlési képviselõk. Részvételükre
számítunk! KMT Klub szervezõi

„KI MIT TUD?” PÓDIUM PLUSZ
Immár hat év telt el azóta, hogy elõször
megrendeztük nyugdíjasok részére a „Ki
Mit Tud?”-ot. A sikeres rendezvénysoro-
zat a fiatalabbakban is kedvet ébresztett,
sokan kérték, hogy megmutathassák te-
hetségüket, de eddig a korosztályi kikötés

ezt nem tette lehetõvé. Ebben az
évben ezt a korlátot feloldjuk, fellé-
pési lehetõséget biztosítunk mind-
azok számára, akik szeretnének élni
ezzel a lehetõséggel. 

Meghirdetjük a „Ki Mit Tud?”
Pódium Pluszt. Szeretettel várunk
mindenkit, akik részt vennének és
bemutatnák tudásukat a követke-
zõ kategóriákban: vers- és próza-
mondás, magyar nóta, dalmû,
operett, énekkórus, táncdal, hang-
szeres, képzõmûvészet, fotó és
egyéb szórakoztató kategóriákban.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet
október 16-ig: Palotán: szemé-
lyesen az MSZP XV. kerületi szer-
vezetének irodájában az Eötvös
utca 8. szám alatt minden hét-
köznap 8-16 óra között, vagy te-
lefonon a 307-6320-as számon.
Újpesten: személyesen az MSZP
IV. kerületi szervezetének irodájá-
ban a Nádor utca 1. szám alatt
minden hétköznap 14-17 óra kö-
zött, vagy telefonon a 369-4205-
ös számon. 

Jelentkezésüket várva, jó felké-
szülést kívánunk!                            

Hajdu László, Csizmár Gábor, 
Kiss Péter országgyûlési képviselõk

Tisztelettel meghívom Önt és ked-
ves családját október 21-én 17
órakor kezdõdõ Teadélutánra –
egy rendhagyó fogadóórára –,
melynek helyszíne: Német Tagoza-
tos Általános Iskola (IV. Pozsonyi
út 3.) Házigazda: Szabó Gábor ön-
kormányzati képviselõ. Jöjjön el
egy kötetlen, baráti beszélgetésre!

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

A Baloldali Baráti Kör sok szeretet-
tel vár mindenkit Táncklubjába,
ahol élõ zenei kísérettel kedveske-
dünk vendégeinknek. Idõpont:
2009. október 8. csütörtök 15
órától 17 óráig. Helyszín: Újpest,
1046 Nádor u. 1. A rendezvény In-
gyenes!

Az Újpesti Societas szeretettel vár
mindenkit kézmûves foglalkozásá-
ra. A foglalkozás tárgya: üvegmatri-
ca technika. Idõpont: 2009. októ-
ber 9. 16 órától 18 óráig. Helyszín:
Újpest, Nádor u. 1.

www.mszpujpest.hu

Pajor Tibor önkormány-
zati képviselõ fogadóórája
minden hónap elsõ hétfõ-

jén 18 órától a a Szent László tér 7.
szám alatt.

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI 
KÖZPONT PROGRAMJA
VÁLTSON BÉRLETET 
AZ  ÚJPEST SZÍNHÁZBA!
A bérletben megtekinthetõ 4 +1 meg-
lepetés elõadás: Galambos-Turcsán-
Meskó: Kell egy színház (2009. október
3., 19 óra); Eisemann-Szilágyi: Én és a
kisöcsém (2009. október 31., 19 óra);
Kishon: Házasságlevél (szervezés alatt);
Brandon Thomas: Charlie nénje (szer-
vezés alatt) + 1 Meglepetés. A bérlet
ára: 1-9. sor: 7000 Ft, 10-15. sor: 6000 Ft.
Bérletek rendelhetõk személyesen az
Ady Endre Mûvelõdési Központban
vagy a 231-6000-es számon. Az elõadá-
sok bérleten kívül is megtekinthetõek.
Jegyárak: 2000 és 2200 Ft.

2009. októberben induló információs
és hálózati szolgáltatások tanfolyam
1. MODUL: INTERNETHASZNÁLAT 
NYUGDÍJASOKNAK  
Idõtartama: 6 hét, 24 tanóra, (heti 1x4
tanóra, megbeszélés szerinti napon és
idõpontban) Kedvezményes részvételi
díj: 6800 Ft. Beiratkozás az információ-
nál, a csoportonkénti létszámkeret ha-
táráig (15 fõ/csoport). Kérjük, hozza
magával nyugdíjas igazolványát!

KÍNAI GYÓGYÁSZAT
2009. október 8., 16 óra
Nem csalás és nem ámítás! Nincs töb-
bé stressz! Mozgásterápia és gyógytor-
na, légzésgyakorlatok. Vendég: Gervai
Miklós András mozgásterapeuta. Jel-
mezes csikung és tajcsi bemutató ere-

deti kínai zenével. Helyszíni kezelés és
tanácsadás a jelenlévõknek. Házigaz-
da: P. Szabó József. A belépés ingyenes! 

SZÜRETI BÁL
2009. október 17., 20 óra
Játszik a Nincspardon tánczenekar.
Vendég: Endrõdi Éva és Roki Boy tánc-
dalénekesek. Fergeteges báli hangulat!
Éjfélkor tombola! Jegyár: 1900 Ft

TÁRSASKÖR
Újpesti Magyardal és Zenebarát Tár-
saskör minden hónap elsõ keddjén 15
órakor.

KERÁMIA STÚDIÓ
Foglalkozások: hétfõn, kedden és szer-
dán 17-20 óráig (létszámtól függõen).
Idõtartama: 4 hónap, heti 1x4 óra
(összesen 64 óra) Stúdióvezetõ: Nagy
István Róbert keramikusmûvész. Rész-
vételi díj: gyerekeknek: (14 éves korig)
19 000 Ft, felnõtteknek: 31 000 Ft. Fo-
lyamatos bekapcsolódás.

GALÉRIA
Az Újpest Galéria (Árpád út 66.) kö-
vetkezõ kiállítása az örmény függet-
lenség kivívásának évfordulójára emlé-
kezve dr. Tóth Rózsa festményeibõl
nyílik – Örmény templomok címmel.
Megtekinthetõ: október 9-18-ig. 

Juhász Erika festõmûvész kiállítása ok-
tóber 9-18-ig, Koó É. Lídia festõmûvész
kiállítása október 8-18-ig tekinthetõ meg. 

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket,
hogy a Vasárnapi találkozások címû
rendezvényt szüneteltetjük.

Ajánló/Program
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRÁK
Daróczi Lajos önkor-

mányzati képviselõ október 12-én
hétfõn 15-17 óráig; Wintermantel
Zsolt önkormányzati képviselõ ok-
tóber 14-én szerdán 18-19 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz
Iroda (1042 Budapest, Árpád út
56.) Dr. Hollósi Antal október 13-
án kedden 18-19 óráig tart fogadó-
órát. Helyszín: Megyeri u. 20., Álta-
lános Iskola

OKTÓBER 6-I MEGEMLÉKEZÉS
A Fidesz – MPSZ Újpesti Szervezete
a nemzeti gyásznapon október 6-
án 19 órakor fáklyás megemléke-
zést tart az aradi vértanuk kivégzé-
sének 160. évfordulóján a Görgey
Artúr szobránál. (Görgey- Corvin u.
sarok) Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Az Újpesti Fidesz szeretettel vár
minden kedves érdeklõdõt Ma-
gyarság-tudat DVD-estjére, ahol
2009. október 9-én, 18 órai kez-
dettel Jelenczki István: „Népek
Krisztusa, Magyarország 1956” fil-
mének III. része kerül vetítésre. Hely-
szín: Fidesz Iroda (Árpád út 56.) 

www.ujpestifidesz.hu

A KDNP tisztelettel értesíti
az újpesti választópolgáro-
kat, hogy Szalma Botond

képviselõi fogadóóráját minden
hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
tartja a KDNP Templom u. 4. alat-
ti helyiségében. Az esetleges kérdé-
seikkel ezen az idõponton kívül a
kdnpujpest@gmail.com címen
bármikor fordulhatnak hozzánk.

KERÉKPÁROZÁS
ÚJPESTRÕL ÓBUDÁRA
ÉS VISSZA

Az SZDSZ Új Generációja idén is
megrendezi a már hagyományossá
vált õszi kerékpáros felvonulását,
hogy felhívja a figyelmet a nagyvá-
rosi környezetvédelemre és az al-
ternatív közlekedési formákra. Ta-
lálkozó: az újpesti Városháza elõtt,
2009. október 10-én, 15 órakor.
Mindenkit szeretettel várunk!

Boruzs András frakcióvezetõ,
egyéni képviselõ (15. választókerü-
let: Megyer-Székesdûlõ) Tel.: 232-
1501, e-mail: boruzsa@ujpest.hu

Párthírek
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Jogos-e a pánik és a fokozott fi-
gyelem?

– Jobb félni, mint megijedni. Fel
lehet és kell is készülni az influenzá-
ra, sõt, jó eséllyel el is kerülhetõ. De
félni sem kell, hiszen a szakemberek
– jelesül az Állami Népegészségügyi
Szolgálat dolgozói, az Epidemiológiai
Központ, a háziorvosok és gyermek-
háziorvosok felkészültek, hogy segít-
senek az ismeretterjesztésben és a
gyógyítás során is. Az ÁNTSZ, mint
közegészségügyi koordinátor az ön-
kormányzattal és a területen mûkö-
dõ egészségügyi ellátó rendszerrel
együtt felkészült az esetlegesen ki-
alakult rendkívüli események (és
nem csak az influenza) kezelésére.
Ennek a tervnek egyik részeleme az
esetleges járványra való felkészülés.
Szeptember végéig országos méretû
járvány nem alakult ki. Vannak szór-
ványosan jelentkezõ – például egy-
egy iskolát érintõ – megbetegedések,
amelyek kiváltják a média figyelmét.
Ilyenkor az õ felelõségük, hogy a va-
lóságnak megfelelõ, tényszerû, hiteles

legyen a tájékoztatás. Az infuenza-
vírussal leginkább õsztõl tavaszig ta-
lálkozunk. Amiben a H1N1-vírust
más jellegûnek véljük, talán átadásá-
nak a mértéke, vagyis a fertõzés. Ha
egy közösségben megjelenik, és az il-
letõ nem marad otthon, hanem a
munkahelyen vagy egyéb közösség-
ben huzamosabb ideig tartózkodik,
köhög, prüszköl, az ilyenkor távozó
parányi váladék-szemcsékkel a kör-
nyezetébe kerülnek a vírusok, és a
betegség létrejöttének a valószínûsé-
ge megnövekszik. De ugyanezek a
jellemzõk minden egyéb aerogén, le-
vegõ útján terjedõ betegségre is jel-
lemzõ. 

Új is, kevésbé ismert is, fogéko-
nyabbak is vagyunk rá…

– Ez csak részben igaz, mert a ví-
rus-adatbankban már 2000-ben is re-
gisztrálták. A figyelem központjába –
akkor még – nem került. Az amerikai
kontinensen történt tavaszi megbe-
tegedéseket és a szövõdmények mi-
atti haláleseteket összegzõ átfogó
elemzõ vizsgálatok jelentései még

nem készültek el. Úgy gondolom, az
életkörülmények, a szokások, a szen-
vedélybetegségek jelenetõsen befo-
lyásolják a betegségek elleni harci ké-
pességeit. Hazánkban van orvos,
gyógyszer, megfelelõ tájékozottság és
tudás a lakosság körében is, amely le-
hetõvé teszi, hogy a tünetek korai fá-
zisában már reagáljunk. Véleményem
szerint nem egyenes következmény a
szövõdmények kialakulása sem. Oda-
figyeléssel, tájékozottsággal, az ellen-
álló-képességünk karbantartásával
minden nem kívánatos következ-
ményt idõben megelõzhetünk.

Milyen tünetekkel jár? 

– A vírus is cseppfertõzéssel terjed,
azaz a beteg nyálcseppecskéire ta-
padva, köhögés, tüsszentés útján 3
méter távolságig is akár. A betegség-
nek 1-3 napos lappangási ideje van. A
megbetegedésre jellemzõek a szoká-
sos influenzás tünetek. Hidegrázás,
hõemelkedés, láz, torokfájás a beve-
zetõ tünetek. Jellemzõ az izom- és
ízületi fájdalmak mellett a fejfájás is.
Köhögés, orrdugulás és orrfolyás ne-
hezítik meg a beteg pihenését. Mind-
ebbõl látható, a betegség jellegzetes-
ségei nem térnek el más, korábban
már ismert influenza-fajtától. A meg-
elõzés legegyszerûbb formája, ha
ügyelünk arra, hogy azok, akik már
betegek, ne menjenek közösségekbe.
A higiéniai feltételeket be kell tartani.
Gyakori kézmosás, a cseppfertõzés le-
hetõségének kerülése segíthet a be-
tegség kivédésében. Például jármûve-
ken, metrón való utazásnál szánk, or-
runk sállal takarásával (egyes orszá-
gokban látjuk, hogy védõmaszkok al-
kalmazásával) lehetséges. Télen
egyébként sem árt ügyelni arra, hogy
ne menjünk szükségtelenül tömegbe,
és tudatosítani kell: a lázas, beteg em-
ber inkább maradjon otthon, és ha
mód van rá, másik szobában történjen
a gyógyulása, lábadozása. Lázas gyer-
meket ne vigyünk közösségbe. Remé-
lem, a munkáltatók is tudomásul ve-
szik: az õ érdekük is, hogy az alkalma-
zottaik ne dolgozzanak betegen, mert
megfertõzhetnek több embert is.

Mit kell tenni, ha az influenza
tüneteit tapasztaljuk magun-
kon, vagy a család más tagján? 

– Elõször is fontos: ne essünk pá-
nikba! A panaszok csökkentését szol-
gálhatja, ha az elsõ tüneti kezeléshez,

az orvos kiérkezéséig, a lázat csillapít-
juk. Ágynyugalom, sok folyadék fo-
gyasztása, gyakori szellõztetés java-
solt. Az esetek többségében a tüneti
kezelés is elégséges lehet. Ha valaki
úgy érzi, a láz és a fájdalom több an-
nál, amit korábbi megbetegedései so-
rán tapasztalt, jelezze az orvosnak.
Az esetleges szövõdmények kialaku-
lása során alkalmaznak az egészség-
ügyi intézményekben antivirális
(úgynevezett vírusellenes) szereket,
amelyek alkalmazásáról mindig az
orvos kell, hogy döntsön. 

Az orvostudomány versenyt fut
a megbetegedéssel, kezeli a bete-
geket, és ezzel párhuzamosan
tesztelik még az oltóanyagot.
Megoldást jelenthet?

– Feltétlenül. Ez is a megelõzést szol-
gálja. Információink szerint szeptem-
ber 29-tól megkezdik a védõoltás ki-
szállítását, az elsõ kétmillió vakcinát –
térítésmentesen – elsõként azok kap-
ják meg, akik olyan krónikus betegsé-
gekben szenvednek, hogy nagyobb
kockázattal jár a fertõzés. Az általános
iskolásokat, a gyógyításban résztvevõ-
ket, azokat a dolgozókat, ahol a fertõ-
zés nagyobb valószínûséggel felbuk-
kan, szintén térítésmentesen oltják.
Térítés ellenében a második körben
újabb négymillió oltóanyag érkezik.
Érdemes a háziorvossal megbeszélni,
van-e az adott esetben bármilyen el-
lenjavallat. Fontos tudatosítani azt is,
hogy létezik továbbra is oltóanyag az
egyéb influenza vírus fertõzés ellen is. 

Újpesten még egy iskolában sem
volt megbetegedés? A felnõttek
körében sem beszélhetünk jár-
ványról? Újpest ebben is más,
mint a többi település?

– Meg kell dicsérnem Újpest lakos-
ságát. Azt tapasztalatom, hogy sokat
tesznek a megelõzés érdekében, igény-
lik az egészségügyi ismeretterjesztõ
elõadásokat, tájékoztatókat. A preven-
tív jellegû információkat, szûrõvizsgá-
latokat, az ismeretterjesztést végzõ
munkatársak tevékenységét is ki kell
emelnem. Ezen a héten továbbítjuk a
szükséges háttéranyagot, valamint tá-
jékoztató elõadást tartunk a háziorvos-
oknak. Az újpestiekre jellemzõ fejlett
egészségügyi kultúra jótékony hatással
lehet ez alkalommal is, hiszen a nyári
hõségriadók idején is igen fegyelmezet-
ten viselkedtünk. – BANGHA KATALIN

Csak semmi pánik…
Gondolná-e az olvasó, hogy az influenza-járványt Hippokratész, az or-
vostudomány megalapítójának tartott görög bölcs már két évezreddel
ezelõtt dokumentálta? Az emberiség történetén azóta is végigvonul ez a
betegség. Olyannyira, hogy a mai napig szinte mindenki számára emlé-
kezetes az 1918–19-es évek spanyol náthája. Ennek a járványnak akkor
20 millió áldozata volt. Az influenza fõ jellemzõje, hogy késõ õsztõl tava-
szig jelentkezik, aránylag igen virulens és többféle válfaja van. A világot
az utóbbi idõben az egyszerûen csak „új influenzának” nevezett H1N1-
vírus tartja – esetenként szó szerint is – lázban. Errõl beszélgettünk Dr.
Csernus Éva kerületi tiszti fõorvossal, az ÁNTSZ Budapest IV-XV. kerüle-
ti Intézetének vezetõjével az Óceánárok utcai székhelyén.
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Ingatlan eladó

�� Eladnám Újpest központjában 53 m2-es klima-
tizált, kétszobás, harmadik emeleti panellakáso-
mat. Tel.: 06-20-249-5388

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

�� Emeleti téglalakás Thaly Kálmán utcában tulaj-
donostól eladó. Alapterület: 31 m2. Kis rezsijû, jó ál-
lapotú, konvektoros fûtésû, csendes napos lakás.
Tágas udvar. Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 06-70-318-6175

�� Újpesten, metrótól 3 percre, eladó egy 71 m2-
es, 2+fél szobás, 4. emeleti, étkezõs, gardróbos,
gépesített konyhás, gyönyörûen felújított lakás
pincével, beépített erkéllyel, biztonsági ajtóval.
Ár: 13,5 MFt. Tel.: 06-20-313-2181

��Sétálóutcában, Újpest központhoz közel, csendes,
67 m2-es, nagykonyhás, felújított lakás, egyedi mérõ-
órákkal, rendezett négyemeletes házban, tulajdo-
nostól eladó! Bõvebben: slash.hu/lakaselado. Hívjon,
s nézze meg, megegyezünk! Tel.: 06-20-396-2178

�� Újpest központban, 71 m2-es, egyedileg átala-
kított, gépészetileg is felújított, világos, erkélyes
panellakás eladó. Ár: 11,9 MFt. Tel.: 06-20-926-
4706

�� Újpesten, a Juharliget lakóparkban eladó, kiadó
egy 1+1 szobás, elõkertes, 42 m2-es lakás. Azonnal
költõzhetõ. Tel.: 06-20-292-0177

�� Fóton a mûemlék templom mellett, 708 m2-es
telken, felújításra szoruló, de azonnal beköltözhe-
tõ, kétlakásos, komfortos régi parasztház, mellék-
épületekkel, telekáron eladó. Irányár: 14 millió Ft.
A házhoz tartozik egy barátságos kutya is. Tel.: 06-
20-942-1763 

�� IV. Izzó lakótelepen, Bródy Imre utcában II.
emeleti, 55 m2-es kétszobás, erkélyes, világos
konyhás tégla öröklakás 11,5 MFt-os irányáron el-
adó. Tel.: 06-30-950-4551

�� Áron alul eladó 54 m2-es 1 + 2 félszobássá ala-
kított keleti fekvésû, világos konyhás panel. Park-
ra nézõ, Károli Egyetemhez közeli. Járólap, parket-
ta, biztonsági rács, vízóra. Tulajdonostól! Ár: 9,25
MFt. Tel.: 06-20-518-7907, 06-30-992-8999

�� Káposztásmegyer I-en X. emeleti 37 m2-es össz-
komfortos öröklakás kétliftes házban eladó. Klíma
beszerelve. Irányár: 7,8 MFt. Tel.: 06/28-478-518

�� Közvetlen Duna-parti exkluzív családi ház pazar
panorámával eladó Gödön. Ára 80 MFt.
www.eladomahazam.com/god. Tel.: 06-30-639-4100

�� Eladó 71 m2-es, kertre nézõ lakás garázzsal, tá-
rolóval, a városközpont mellékutcájában hatlaká-
sos téglaházban. Azonnal beköltözhetõ! Tel.: 06-
30-242-4821

�� Eladó Újpesten egy 37 m2-es gázfûtéses III. eme-
leti felújított lakás téglaépítésû házban. Irányár: 8,5
MFt. Tel.: 06-20-295-7440 (8 és 18 óra között)

�� Újpest frekventált lakóparkjában, a Szilas-
patak mellett kétszintes családi ház eladó. Telek:
365 m2, ingatlan: 216 m2. Nappali + 4 szoba, étke-
zõ, konyha, 2 fürdõszoba, 2 wc, elõszoba, gardrób,
kétállásos garázs, cirkófûtés. Tel.: 06-30-228-6261

�� Rózsa utcában 36 m2-es III. emeleti világos,
Károli Egyetem parkjára nézõ felújított, csendes,
fiatalos lakás kulturált házban tulajdonostól el-
adó. Metró, busz, óvoda, iskola, Spar, uszoda 5
perc. Ár: 8,3 MFt. Tel.: 06-70-215-4346

�� 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

�� Újpesten, a Szigeti József utcában II. emeleti 35
m2-es, 1,5 szobás, jó elosztású lakásomat eladom.
Irányár: 8,4 MFt. Tel.: 06-30-479-6932

��  Eladó Újpesten egy 2 és félszobás téglaépítésû,
elõkertes felújított, klímás házrész (72 m2-es).
Másfélszobás csere is érdekelne a kerületben.
Irányár: 12,5 MFt. Tel.: 06-20-392-1805

��  Újpesten, az SZTK mögött többszintes családi
ház 796 m2-es telken (4 szoba, 2 fürdõszoba, 3
wc, 4 garázs, amerikai konyhás étkezõ, 55 m2 kan-
dallós nappali stb.) eladó. Csak komoly érdeklõ-
dõk jelentkezzenek! Tel.: 06-30-948-4839

��  Virág utcában 34 m2-es, 1,5 szobás, VII. emele-
ti felújított lakás tulajdonostól eladó. Tehermen-
tes, vízórás, fûtéskorszerûsítés folyamatban. Kö-
zös költség: 5900 Ft. Ára alku nélkül: 8 000 000 Ft.
Ingatlanosok kizárva! Tel.: 06-20-329-0500      

��  IV. kerület kertvárosban saroktelken két csa-
ládnak is alkalmas 4 szobás, 2 fürdõszobás + gará-
zsos ház eladó. Irányár: 52 MFt. Tel.: 06-20-550-
0475

�� 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

�� Eladó Újpesten egy kettõ és félszobás, tégla,
elõkertes, felújított, klímás házrész (72 m2-es).
Másfél szobás csere is érdekelne a kerületben.
Irányár: 12,5 MFt. Tel.: 06-20-392-1805

Ingatlant kiad

�� Kiadó kétszobás lakás a Károlyi lakóparkban
igényes bérlõnek, teljesen berendezve és felszerel-
ve! Ingatlanközvetítõk ne hívjanak! Hosszú távra!
Tel.: 06-20-426-6652

�� Újpesten bútorozott szoba, konyhahasználat-
tal (hûtõ, mikró) egy, esetleg két nem dohányzó
fiatalember részére kedvezõ áron kiadó. Tel.: 06-
30-698-0513

�� Újpest villanegyedében csendes sarokház jó
parkolási lehetõséggel iroda céljára hosszútávra
kiadó októbertõl. Lakótér 85 m2 + 40 m2 szute-
rén-raktár. Bérleti díj: 600 EUR/hó+rezsi. Tel.: 06-
30-639-4100

�� Káposztásmegyeren 36 m2-es I. emeleti bútoro-
zott lakás kiadó. Tel.: 06-30-602-9025

�� Kiadó az Izzó lakótelepen egy 57 m2-es bútoro-
zatlan, egyéni fûtéses, loggiás, kis rezsijû lakás. 
55 000 Ft + rezsi. Tel.: 06-70-259-4488

�� Izzó lakótelepen kétszobás, egyedi fûtéses lakás
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-922-6395

�� Újpesten, a Víztoronynál 35 m2-es, 1 + félszo-
bás bútorozott, vízórás, I. emeleti, parkra nézõ,
csendes lakás hölgy(ek)nek kiadó. Megegyezünk!
Tel.: 06-70-638-6409, 18 óra után.

Ingatlant cserél

�� Újpalotai, 53 m2-es 1+2 félszobás erkélyes,
parkra nézõ, felújított önkormányzati lakásomat
elcserélem IV. kerületi önkormányzatira, újszerû,
új építésûre, akár 2 szobásra is. Minden megoldás
érdekel. Tel.: 06-20-776-2616

�� Ingatlancsere! Leányfalui 210 nöl-ön õsfás sa-
roktelken lévõ, 72 m2-es, kétszintes, alpesi stílusú
házat eladunk, vagy elcserélünk újpesti lakásra,
vagy balatoni ingatlanra értékegyeztetéssel. Tel.:
369-3155, 06-20-828-0514

Ingatlant vesz

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

�� Keresek 1,5-2 szobás, emeleti, világos lakást
rendezett téglaházban, jó környéken. Ár: maxi-
mum 11 MFt. Tel.: 06-30-239-6175, e-mail:
gymelinda@gmail.com

Garázs

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

Kocsibeálló

�� Újpest-Központban, teremgarázsban kocsibe-
álló áron alul sürgõsen eladó tulajdonostól. Tel.:
06-30-242-4821

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

Oktatás

�� Alsó tagozatos gyerekek korrepetálását és te-
hetséggondozását is vállalom minden tantárgy-
ból nagy türelemmel és szakértelemmel Újpest-
Központban. Tel.: 389-4619, 06-20-589-8663

�� 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.: 06-30-747-5869

�� 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

�� Matematika korrepetálást vállalok középisko-
lásoknak. Tel.: 06-30-618-0241

�� Angol, német, olasz nyelvtanítás, felzárkózta-
tás, érettségire, általános és gazdasági nyelvvizs-
gára felkészítés. Idegenvezetõi vizsgára elméleti és
gyakorlati korrepetálás. Tel.: 06-30-448-8030

�� Matematika, fizikatanítás általános és középis-
kolások részére nagy hatékonysággal szaktanár-
tól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

�� Gyermekfelügyeletet, másnapi iskolára való felké-
szítést, korrepetálást magyarból, matematikából, fej-
lesztést vállalok Újpest-Központban. Nagy gyakor-
lattal rendelkezõ pedagógus. Tel.: 06-30-438-4360

�� Angolból általános iskolások korrepetálását,
segítését, felzárkóztatását, fejlesztését vállalom
reális áron, Újpest-Központban. Igény szerinti
idõpontban. Tel.: 06-20-494-4590

�� Olasz nyelvoktatás Skype-on is! Több, mint tíz
év tapasztalattal, bolognai egyetemi diplomával
várom kedves régi és leendõ új tanítványaimat
Újpest központjában! Tel.: 06-20-518-7907

Szolgáltatás

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

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

�� Jelzáloghitelek értékbecslõi és közjegyzõi díj
nélkül! A felmerülõ költségeket megelõlege-
zem! Idõpontegyeztetés: Mobil: 70 398 65 30.
E-mail: gor.eniko@credithill.hu

�� Lakás-, házfelújítást (falbontás, vakolás, fes-
tés, víz- és fûtésszerelés) vállalok. Munkákról fo-
tók az interneten www.otthonfelujitas.min-
denkilapja.hu-n találhatók. Tel.: 06-20-518-2020 

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

�� LAKÁSKOZMETIKA! SZOBAFESTÉST, MÁZO-
LÁST, TAPÉTÁZÁST, PVC, SZÕNYEGPADLÓ
RAGASZTÁST, PARKETTACSISZOLÁSSAL, BÚ-
TORMOZGATÁSSAL, TAKARÁSSAL, MÉRSÉKELT
ÁRAKON VÁLLALJA: CSAPÓ GYÖRGY. ALAPÍT-
VA: 1971. Tel.: 221-8281, 06-70-774-3621

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

Állást keres

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

�� Újpesti okleveles bébiszitter gyermekfelügyele-
tet vállal 2-10 éves korig. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30-446-8074

�� Könyveléshez, bérszámfejtéshez, tb-ügyin-
tézéshez értõ, adminisztratív munkában jártas
precíz hölgy állást keres. Tel.: 06-70-243-2192

�� Megbízható nõ, heti 1-2 alkalommal gyermek-
felügyeletet, takarítást, vagy bedolgozói munkát
vállal. Tel.: 06-30-354-8022

�� 61 éves elõnyugdíjas jelenleg is dolgozó nõ ál-
lást vállalna RLB. programmal dolgozó könyvelõ
mellett 8 éves tapasztalattal Észak-Pesten. Tel.:
06-20-374-8289

�� Képzett idõsgondozó nõ gyakorlattal ápolást
vállal ottlakással is. Tel.: 06-30-940-4397

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

Utazás

Okt. 10.: Párkányi vásár 2950 Ft; okt. 18.:
Krasznahorka-Betlér 6300 Ft.; okt. 27.: Fertõtó
hajóval 5500 Ft., dec. 5., 12., 19.: advent Bécsben
7200 Ft.; dec. 6.: advent Máriazellben 8500 Ft.;
dec. 13.: advent Grázban 8500 Ft.; Izrael, Jordá-
nia folyamatosan. Infó: Pataki Edit, tel.: 413-1874  

Program

�� Balatoni programok õsszel-télen: Márton na-
pi libabuli, Hagyományõrzõ disznótorosok, Mi-
kulásbál, SZILVESZTER. Részletes információ:
www.vakaciotabor.hu, vagy info@vakaciota-
bor.hu, Tel.: 06-30-997-5347

Régiség

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

Társkeresés

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

�� 178/65, 34 éves leszázalékolt fiatalember keresi
egy független, szerény, szintén magányos leány is-
meretségét tartós kapcsolatra. Választ „Újpesti fiú”
jeligére a 1325 Bp., Postafiók 196-ra kérek, vagy te-
lefonon: 06-30-260-1518 (18 óra után).Társkere

Vegyes

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

ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

elhárítás 0-24h-ig!
Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434

VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

A lakossági apróhirdetés felvétele az Új-
pesti Média Nonprofit Kft. szerkesztõségé-
ben történik (Ady Endre MK, 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 (kérjük, szíves-
kedjenek a kért megjelenési dátumokat,
nevüket és postacímüket is megírni). Lap-
zárta: csütörtökönként 14 órakor.

SZÉPSÉGSZALON IV. Pácoló u. 7.
Szolgáltatásaink: szolárium, fekvő
infraszauna, fodrászat, műköröm, 

kéz- és lábápolás, masszázs.
Mobil: 06 (20) 292-7876
www.yellowsunshine.hu

HIRDETÉS
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A nyári szabadságok után itt az idõ, hogy visszatérjünk a feszítettebb
tempójú hétköznapokba. Ilyenkor nagyobb energiatartalékokra van
szükség, ezért nem árt, ha kicsit jobban odafigyelünk és feltérképez-
zük szervezetünk aktuális állapotát.

Az újpesti BioLaborban õsztõl szakképzett orvosok várják az elõre beje-
lentkezett érdeklõdõket egy különleges állapotfelmérésre. Az Electro
Interstitialis Scan (EIS) magyarországi bevezetését és a háziorvosi gyakorlat-
ban való elterjesztését a Magyar Háziorvosok Országos Szakkollégiuma
2006 áprilisi ülésén hozott határozata alapján alkalmasnak találta. 

A EIS diagnosztikai rendszer egy korszerû, hatékony, különle-
ges orvosi vizsgálóeszköz, mely fájdalommentes, gyors állapot-
felmérést tesz lehetõvé. Néhány perc alatt hatalmas mennyiségû
információt gyûjt a szervezetrõl, melyet azonnal szövegesen, illet-

ve grafikusan 3 dimenzióban jelenít meg. Az EIS egy képalkotó berende-
zés, mely a szervek és szervrendszerek mûködésbeli állapotát vizsgálja, így
következtetni tud a szervek hibás mûködésére, például gyulladásokra,
emésztési, keringési zavarokra. Tájékoztatást ad többek között a szív, a
vesék, a tüdõ, az emésztõszervek vagy akár az idegrendszer funkcionális
állapotáról. Áttekintést nyerhetünk továbbá a hormonszintekrõl, oxi-
datív stresszrõl, a vérgáz értékekrõl és a sav-bázis egyensúlyról is.
Az eljárás elõnyei:

– teljes test egyidejû, tûszúrás nélküli vizsgálata,
– a probléma eredetének keresése során a beépített kockázatelemzõ-

rendszer javaslatai alapján szûkíthetõ a vizsgálandó területek száma,
– ellenõrizhetõ a terápia, kezelés hatásossága, illetve a mellékhatások,
– költségtakarékos (kevesebb idõ, kevesebb laborvizsgálat, kevesebb vizit).

A mérés menete: A kórelõzmény felvétele után a páciens a tenyereit és a
csupasz talpait egy-egy fémlapra helyezi, míg a homlokára felkerül 2 elekt-
ród. A kb. 4-5 perces vizsgálat közben semmit nem lehet érezni. Ezután tör-
ténik a kapott eredmények kiértékelése, elemzése. Az egész procedúra kb.
egy órát vesz igénybe. A vizsgálat nem végezhetõ olyan pácienseknél, akik-
nek a szervezetükbe valamilyen elektromos eszközt ültettek be (pl. pacema-
ker), terhességben a 6. hónap után, végtaghiány, valamint tenyéren vagy a
talpon lévõ bõrhiány esetén. Az ízületbe beépített fém (pl. csípõprotézis)
megváltoztathatja az eredményt, ezért külön megítélést igényel.

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

Cím: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 15.

ÁLLAPOTFELMÉRÉS 
AZ ÚJPESTI  BIOLABORBAN

AKCIÓ! Az állapotfelmérés díja 12000 Ft. Mindenki, aki októ-
ber 15-ig bejelentkezik, 5000 Ft értékû BioLabor utalványt kap,
mely felhasználható egy Happy Cocktail szellemi frissítõ vagy egy

Maxi Vital fizikai frissítõ kezelésre.
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2009. október 14-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõ-
sége, 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
könyvajándékot és két személy részére belépõt sorsolunk ki a káposztásmegyeri Ice Centerbe. A szerencsés nyertesek: Német Tamás, Varga Józsefné és Vincze Ágnes. A nyeremény átvételérõl postán küldünk értesítést. 
Rejtvényfejtõ Olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy – hetilapként megjelenve – a meghosszabbított beküldési határidõvel a megfejtéseket postai úton eljuttatóknak kívánunk elsõsorban kedvezni. A sorsolásra emiatt
minden második héten térünk vissza. Kellemes idõtöltést kívánunk, várjuk továbbra is a megfejtéseket! 

Keresztrejtvény

SPORTOLÁSI LEHETÕSÉGEK  
A HALASSY OLIVÉR SPORT-
KÖZPONTBAN, FOLYAMATOS 
BEKAPCSOLÓDÁSI LEHETÕSÉGGEL

Body Building: testépítés hétfõtõl
szombatig 7-21 óráig. 

Nõi torna hétfõn és csütörtökön
16-17 óráig. Vezeti Katona Anna.

Gyermektorna Andrea nénivel 3
éves kortól hétfõn és csütörtökön
17-18 óráig. Vezeti: Somlai Andrea. 

Aerobic kedden és csütörtökön
20-21 óráig. Vezeti: Balogh Józsefné
Ani.

Alakformáló és zsírégetõ torna
kedden és csütörtökön 19-20 óráig
Vezeti: Nagy Ilona.

PMS Dance tánciskola: színpadi
táncok minden szerdán 18-tól 20
óráig. Vezeti: Verõczei Edina.

Hastánc – kortól és alkattól füg-
getlenül mindenkinek hétfõn 18-
19.30-ig. Vezeti:  Petróczki Hédi.

Tipegõ torna: Zenés mozgásfej-
lesztés 1-3 éveseknek – sok dallal,

mondókával, ritmushangszerrel.
Szerdánként 9 és 11 óra között két
csoportban és kedden 17.30-18.30-ig.
Vezeti: Tombi Judit.

Hip-hop tánc hétfõ 17.30-18.30,
szerda: 20.30-21.30, péntek 18-19-ig
és 20-21 óráig. Vezeti: Szõke Rita 

Társastánc, latin táncok vasár-
nap 15.30 órától Casablanca Tánc-
klub. Vezeti: Bánkuti Ágnes. 

Versenyaerobic gyermekeknek
kedden és pénteken 16.30-18 óráig.
Vezeti: Murinkó Orsolya 

ÚJ! OKTÓBERTÕL:
Beat Passion Aerobic hétfõn, szer-
dán 19.30-20.30-ig, pénteken 19-20-
ig órától. Vezeti: Bozsik Ildikó. 

Cselgáncs szerdán és pénteken 16-
18 óra között, két csoportban. Veze-
ti Gizur József.

Wado-ryu karate: kedden
csütörtökön 16.30-17.30, pénteken
18-19.30. Vezeti: Bazsó Zoltán.

Aikido kedden, csütörtökön 20-
21.30-ig S. Nagy Mátyás vezetésével.

SPORTTERMEK: Sporttermek bérel-
hetõk a Halassy Olivér Sportköz-
pontban edzésekre, rendezvényekre,
szabadidõs programokra:

– 40x18 m-es tornacsarnok; alkal-
mas labdajátékokra (labdarúgás, ké-
zilabda, röplabda, tenisz),

– 110 m2-es mozgásmûvészeti te-
rem parketta, vagy szõnyeg borítás-
sal, tükörfallal,

– küzdõterem tatami borítással.
Kérésre rendezvényekhez szakembe-
reket, rendezõgárdát biztosítunk.

SZOLÁRIUM: A hét minden nap-
ján várja a barnulni vágyó hölgyeket
és urakat. Elõjegyzés: 3-692-118

TEKE: 2 pályás automata tekepálya
nyitva naponta 15-22 óráig. Pályafog-
lalás 3-692-118

TENISZ TANFOLYAM: Tenisztanfo-
lyam a Tábor u. 24. sz. alatti Sporttele-
pen. Idõpont: kedd, csütörtök 16-17 és
17-18 óráig két csoportban. Jelentkezés
az edzések idõpontjában a helyszínen.

BIRKÓZÁS: Az Angol Tagozatos
Általános Iskolában (Fóti út 66.) hét-

fõtõl csütörtökig 16 órától. Érdeklõd-
ni Katona Sándor edzõnél lehet a 30-
250-9536 telefonszámon.

Folytatódik az ingyenes senior
torna és  nordic walking rekreációs
program 50 év feletti hölgyek és urak
részére. Jelentkezés Katona Sándor
testnevelõnél hétfõtõl csütörtökig 11
és 12 óra között.
RÖPLABDA: Nagy múltú utánpót-
láskorú szakosztályunkba lányok je-
lentkezését várjuk 8-15 éves korig.
Edzések az Árpád út 161-163. sz. alat-
ti Iskola tornatermében hétfõtõl csü-
törtökig 16.30-18 óráig. Érdeklõdni
és jelentkezni lehet  Ipacs Gábor
edzõnél 06-30-245-7363
LABDARÚGÁS: Labdarúgó utánpót-
lás szakosztályunkba 1996-os, 1998-
as és 2000-es születésû fiúk jelentkez-
hetnek. további info: Tóth Attila 231-
3177

Fentiekrõl és egyéb sportolási lehetõ-
ségekrõl bõvebben www.ujpestsc.hu
honlapunkon. Cím: 1043 Budapest,
Pozsonyi u. 4/c., tel: 369-2118
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