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ÚJPESTI NAPLÓ

TISZTELT OLVASÓINK!

Lapunk az október 23-i ün-
nep és szabadnap miatt
nem jelenik meg a 43. hé-
ten – ennek pótlására állí-
tottuk össze a jelenlegi
dupla számunkat. Legköze-
lebb november 2-án talál-
kozhatnak az ismét meg-
szokott terjedelmû Újpesti
Naplóval. 

HOVA MENJEN
AZ A GYEREK?
Összeállításunkban a középiskolai
felvételikkel kapcsolatos tudniva-
lókról számolunk be.

14–19. oldal

SZEMÉT EGY ÜGY
Szerzõdés van, átvétel nincs – meg-
tagadja a FKF Zrt. az újpesti hulla-
dékudvarokban a nagyobb darabos
hulladékok átvételét. Miért?

12–13. oldal

A TÖRTÉNELEM ÚJPESTEN
Az ‘56-os októberi eseményeket új-
pesti szemszögbõl a kivégzett már-
tír, Kósa Pál lányának visszaemléke-
zésébõl ismerhetjük meg.

2–3. oldal

Segítünk a döntésben  – 6–7. oldal
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1956. október 23-án egy elnyomott,
megtizedelt, megalázott nemzet emel-
te fel fejét a zsarnokság ellen. Népünk
mindig türelemmel viselte a történelem
során olyan sokszor tragikusan rosszra
forduló sorsát, bízva a változásban,
csendben küzdve a jobb életért, mert a
hitét sohasem adta fel. Amikor az el-
nyomás olyan fokú lett, hogy a szorítás-
ban a lélek fulladozott, mindig a tettek
mezejére lépett, mert a nemzeti lélek –
bár e században különösen megtipor-
tatott –, mégis él. Így volt ez 1848-ban
és 1956-ban is. 1956. október 23-án a
magyar nép kezébe vette sorsát, csele-
kedett, mert nem tehetett másként.

A forradalom hullámai 1956. októ-
ber 23-án Újpestet is elérték. Az utcá-
kon nemzeti színû zászlóval sétáló em-
berek izgatottan tárgyalták a pesti ese-
ményeket. A tüntetõ újpestiek 24-én
ledöntötték a szovjet hõsi emlékmû-
vet, a zsarnokság jelképét. Az egyik,
röplapokat szóró fiatalt a rendõrség
elõtt, az épületbõl lelõtték. A felhábo-
rodott emberek a halott fiút a véres
autóban a Tanácsháza elé tolták, köve-
telve a bûnösök felelõsségre vonását.
A szobor helyén felravatalozott testet
nemzetiszínû lobogóval és virágokkal
borították. Az egyre növekvõ tömeg
fegyvert és radikálisabb cselekvést kö-
vetelt. Dr. Rajki Márton ügyvéd és
Kósa Pál asztalos mester a rögtönzött

szónoki emelvényen megpróbálták az
embereket lecsillapítani.

Délután a tanácsháza elõtt össze-
gyûlt tömeg elõtt Kósa Pál asztalos
mester felolvasta az Egyesült Izzóban
– az országban elsõként – megalakult
munkástanács által kiadott röplapot;
utána beszédet mondott, melynek
tartalma nem ismeretes, de minden
forrás megegyezik abban, hogy Kósa
nemcsak széles körben ismert aszta-
losmester volt Újpesten, hanem kiváló
szónoki képességekkel rendelkezett.
Egy küldöttség élén a Rendõrkapitány-
ságra mentek, hogy a foglyul ejtette-
ket kiszabadítsák.

Kósa javaslatára a Tanácsházán meg-
alakult az Újpesti Forradalmi Bizottság.
Elnöke dr. Rajki Márton, tagjai Kósa Pál,
Gerényi Gyula, Kiss Imre és Koszterna
Gyula. A bizottság – legitimitását –
megbízatását a tömegtõl nyerte. A For-
radalmi Bizottság rövidesen új tagok-
kal bõvült, hogy a megnövekedett köz-
igazgatási, közellátási és rendfenntartói
feladatokat zökkenõmentesen végez-
hessék. Ki kell emelni, hogy Újpesten a
bizottsági tagok nem a korábbi ráko-
sista emberekbõl kerültek ki. A bizott-
ság késõbbi mûködését, minden meg-
nyilvánulását, intézkedését a Tanácshá-
za elõtt „gyülekezõ” tömeg ellenõrizte.
Az épületre hangszórókat szereltek, s
idõrõl idõre közölték a bizottság hatá-

rozatait, intézkedéseit, felhívásait. 25-
én, a rendõrség elõtt fegyveres összetû-
zésre került sor, de a rend rövidesen
helyreállt. 27-én az újpesti pártbizott-
ság a BM-tõl fegyveres segítséget kért a
forradalmárok ellen. Rendõrruhába
bújtatott ÁVH-s és partizán-különít-
mény érkezett. Nagy Imrének a forra-
dalmat támogató beszéde után a külö-
nítmény elhagyta Újpestet. Ezután a
Forradalmi Bizottság megszervezte Új-
pest békés életét. Sokak szerint a közel-
látás soha nem volt olyan jó, mint a
forradalom idején.

A Forradalmi Bizottság, szervezett-
ségének köszönhetõen, a kerület nor-
mális életfeltételeit biztosította.  Az
ügyész szerint: „Olyan szervezeti for-
mát vettek fel és olyan funkciókat vé-
geztek, hogy Újpest államot képezett
az államon belül.” Saját politikával,
közigazgatással, fegyveres erõvel ren-
delkezett. Megszervezték a kerület
élelmiszer- és gyógyszerellátását, biz-
tosították a dolgozók fizetését.

A forradalom tisztaságára jellemzõ,
hogy a harcok és sorbanállások követ-
keztében elesettek hozzátartozói szá-
mára az Állami Áruház kirakatában
pénzt gyûjtöttek. Ahogy másutt sem,
itt sem õrizte senki, mert mindenki
szemében szent volt és nem nyúltak
hozzá. A középületek és az utcák biz-
tonságát a rendõrség és a nemzetõrség

közös járõrszolgálattal felügyelte. A
gyûlölt hatalmi jelképek helyébe a
középületekre nemzetiszínû lobogót
tettek. A Forradalmi Bizottság bel- és
külföldi politikai erõkkel is kapcsola-
tot teremtett. Tárgyaltak az Írószövet-
séggel, az egyetemisták képviselõivel, a
parlamentben lévõ vezetõkkel, köztük
Nagy Imrével. Az Újpesti Nyomda le-
foglalásával lehetõség nyílt tájékozta-
tók, sztrájkra és fegyveres ellenállásra
felszólító röplapok készítésére, melye-
ket Újpesten, Palotán és a XIII. kerület-
ben szórtak szét. Többnyelvû, a való-
ságos helyzetrõl informáló röplapokat
pedig a környezõ országokban terjesz-
tették.

Október 30-án, a Forradalmi Bizott-
ság határozatot hozott, hogy a fogva
tartott Mindszenthy bíborost felsõpe-
tényi fogságából ki kell szabadítani.
Fegyveres csapat indult érte. Az idõ-
közben kiszabadított bíborost az új-
pestiek várbeli rezidenciájára kísérték,
ahol napokon keresztül õrséget adtak.
A kerületben újra szervezõdtek a betil-
tott pártok: Magyar Függetlenségi
Párt, Keresztény Demokrata Párt.

November 1-én arra a hírre, hogy az
országos börtönben kivégzik a politi-
kai foglyokat, az újpestiek tankokkal
és fegyveresen indultak kiszabadítá-
sukra. A X. kerületi fegyveres csoport-
tal együtt sikerrel jártak. Ezen a napon,
a budapesti harcokban és a sorbanál-
lások közben elhunyt újpestieket ka-
tonai pompával temették el a Megye-
ri Temetõben.

A szovjet támadások hírére a bizott-
ság felkészült Újpest védelmére. Nagy
mennyiségû fegyvert, lõszert, techni-
kai felszerelést szereztek a nemzetõr-
ség számára. A harcok elkerülésének
céljából küldöttséget menesztettek a
szovjet katonai parancsnokhoz azzal a
kéréssel, hogy Újpestet kerüljék el,
mert a kerületben rend, béke nyuga-
lom van. Hiába!

November 4-én hajnalban, Újpest
lakói tankdübörgésére ébredtek. Rá-
kospalota és Vác felõl, az Árpád úton,
az Elem utcában, a Tél utcában, a kül-
sõ Váci úton özönlöttek a szovjet tan-
kok, katonáik állig felfegyverezve. Új-
pest védõi ugyanitt tankokkal, felfegy-
verkezve várták õket. Megkezdõdött
az elkeseredett küzdelem a túlerõben
lévõkkel. Az események hatására a fo-
lyamõrség teljes létszámával és fegy-
verzetével a forradalmárok mellé állt.
A túlerõvel szemben csak ideig-óráig
lehetett védekezni, az erõviszonyok el-
döntötték a küzdelmet. A legvéresebb
nap november 8-a és 9-e volt. A fegy-

– Megemlékezés és ko-
szorúzás az 56-os park-
ban, a Görgey úton.
Az Újpesti 56-os Forra-
dalmi Szervezet ebben
az esztendõben is ko-
szorúzási ünnepséget
rendez 2009. október
23-án, 11 órakor. 
– A Megyeri Temetõ-
ben is sor kerül az
1956-os emléktábla
ünnepélyes koszorú-

zására, október 30-án
10 órakor, a Politikai
Foglyok Országos Szö-
vetsége rendezésében.
A szervezõk minden
emlékezni vágyót szere-
tettel várnak.
– Az Újpesti Torna
Egylet, a magyar és a
nemzetközi sportélet
egykori kiválósága, Vi-
téz Halassy Olivér
olimpiai bajnok vízi-

labdázó és Európa-
bajnok gyorsúszó tisz-
teletére, hajdani álta-
lános iskolájának falá-
ra emléktáblát helyez
el Újpest Önkor-
mányzata. Az avatás
idõpontja: 2009. ok-
tóber 23-a, 10.30
óra. Helyszíne: Tano-
da tér,  a volt 1-es szá-
mú fiú polgári iskola,
a Kassai utcában.  

1 9 5 6 2

Újpesten 1989. október 23-a óta minden évben méltóan meg-
emlékezünk dicsõ forradalmunkról két helyen is: a Városháza
falain elhelyezett emléktáblák elõtt, valamint az ‘56-osok terén.
Sajnos ezeken a szép megemlékezéseken alig látható néhány
fiatal, pedig rájuk várna az magasztos feladat, hogy az '56-os
forradalom emlékét megõrizzék, eszméiket tovább éltessék.
Fontos lenne, hogy a még élõ, a forradalomért minden áldoza-
tot vállaló résztvevõket felkeressék, emlékeiket megörökítsék. 

A fiatalok érdektelensége a forradalmi események iránt rész-
ben azzal magyarázható, hogy évtizedekig hallgatni kellett a
történésekrõl, vagy a meghamisított történelmet kellett taní-
tani. Családi körben tabu volt ‘56. Éppen ezért nagy a felelõs-
sége a családnak és az oktatásban résztvevõknek, hogy a fel-
növõ generációnak megfelelõ hangsúllyal tanítsák ‘56 valós
történelmét, és a mártírok áldozatát szeretett hazájukért.

Szendiné Kósa Katalin, a kivégzett Kósa Pál lánya

– Újpesten, újpestiekkel történt1956

Ünnepi rendezvények Újpesten, október 23-án MEGHÍVÓ
Hagyományainknak megfelelõen
Önkormányzatunk ebben az esz-
tendõben is koszorúzási ünnepség-
gel tiszteleg az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc, valamint
hõsei elõtt. Ünnepi beszédet
mond: Szunyoghy András „Újpest-
ért” díjas képzõmûvész.
Várom családjával, barátaival együtt
rendezvényünkre: 2009. október
23-án 18 órára, az Újpesti Város-
háza hátsó homlokzatánál.
(Bp.,  IV. ker. Trombita tér) 

– Dr. Derce Tamás polgármester
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veres harcok november 10-én fejezõd-
tek be. Gyõzött a hatalmas túlerõ és a
modernebb haditechnika.

A Forradalmi Bizottság próbálta
menteni eredményeit, és együttmûkö-
dést ajánlott az illegalitásból visszatért
tanácsi vezetõknek. November 12-én
az egyeztetõ tárgyaláson mindkét fél
megjelent, de megegyezésre nem ke-
rült sor. A megbeszélés ideje alatt négy
szovjet páncélautó vette körül az épü-
letet, miközben a környéket fegyvere-
sek zárták le. A jelenlévõ bizottsági ta-
gokat megkötözve, a hátsó kijáraton
át vitték a páncélautókba. Ismeretlen
helyre szállították õket. A hozzátarto-
zók csak hónapok múlva kaptak híre-
ket szeretteikrõl. A forradalmárok elsõ
kihallgatói szovjet nyomozók voltak. A
megtorlás szörnyû volt. Az 1848-as

forradalom és szabadságharc letiprása
után Haynau rémuralmáról beszél a
történelem, pedig 1956 után majd-
nem tízszeres az áldozatok száma. Sta-
tárium, kivégzések, hosszantartó pe-
rek, börtönbüntetések következtek.

Kósa Pál és 33 társa perében, 92 zárt
tárgyalási nap után: a Budapesti Fõvá-
rosi Bíróság Népbírósági Tanácsa 1959-
ben március 15-én, vasárnap – az
1848-as forradalom és szabadságharc
évfordulóján – hirdette ki ítéletét. A 33
vádlottból elsõ fokon tízet, majd má-
sodfokon 1959. július 28-án, hetet kö-
tél általi halálra, hármat életfogytiglan
tartó, míg a többi bizottsági tagot
összesen 217 év börtönbüntetésre ítél-
te, és bárhol fellelhetõ vagyonuk teljes
elkobzására. A kivégzéseket 1959. július
30-a és szeptember 12-e között hajtot-
ták végre. Az újpestiek emelt fõvel
mentek a bitófa alá. Családjuk nem te-
methette el õket. Az Új Köztemetõ
301-es parcella jeltelen sírjaiba – arccal
lefelé, orosz büntetõ szokás szerint –
dobálták õket. Ha kicsi volt a láda-ko-
porsó, akkor eltörték a kezüket, hogy
beleférjenek. Sírjaikat családtagjaik
nem látogathatták, nem ápolhatták.
Éveken keresztül március 15-e vagy ok-
tóber 23-a környékén a jeltelen sírokon
lovak patái táncoltak. Ezekrõl az ese-
ményekrõl 33 éven át nem lehetett be-
szélni, nem lehetett igazat mondani.

– SZENDINÉ KÓSA KATALIN 

H. Bodó József: 
A HÁRSFA VIRÁGA
(Címû regényébõl részlet)

„….Dr. Szénási Géza fõügyész
hallgatta ki Fáncsik Györgyöt.
Az õrizetes kérte, hogy Bozsó
Imre meghallgatása céljából
vigyék vissza pótnyomozásra
a Gyorskocsi utcába, mivel
Bozsó vallomása enyhítõ kö-
rülmény lehetne számára. Dr.
Szénási közölte, hogy erre
már nincs lehetõség, a nyo-
mozati szakasz lezárult. 

Mindnyájan érdeklõdve fi-
gyeltük, amikor a zárkába
visszahozták. Arca komor
volt, szemében a tehetetlen
düh könnyeivel.

– Mi van?
– Az ügyész azt mondta,

hogy „Nekünk nem az a fel-
adatunk, hogy azt nyomoz-
zuk ki, hogy maga milyen jó
cselekedeteket hajtott végre,
hanem az, hogy hány embert
gyilkolt meg! Hány fegyveres
támadásban, hány szovjet
ember életét oltotta ki!?”

Fáncsik György aznap nem
vacsorázott. A gyufásdoboz-
nyi „hitlerszalonnát” és az egy
szelet kenyeret nekem adta.
Végtelenül szomorú volt.

Másnap reggel az eligazí-
táson Kósa Pál zárkafelelõs
jelentette az ügyeletes bör-
tönõrnek, hogy mennyi a
„zárkalétszám”. Ugyan, men-
nyi lenne? Tizenheten vol-
tunk akkor talán, és az ágya-
kon felváltva aludtunk.

Jelentette továbbá, hogy
Fáncsik György éhségsztráj-
kot kezd, és mindaddig foly-
tatja, míg vissza nem viszik
pótnyomozásra a Fõ utcába.

„Õ tudja.” – volt a válasz.
Majd adnak neki maguk!

Másnap reggel Kósa Pál
zárkafelelõs bejelentette,
hogy a teljes létszám nem
kér enni. Akkor nem reggeliz-
tünk. Kihagytuk az átlátszó
barna árpalevet, a szelet ke-
nyeret és a kockasajtot. 

Volt közöttünk egy „kissé
ütõdött” szegény ember,
Mózsa Géza, horthysta hu-
szárszázados, aki 1950-ben
jött vissza orosz hadifogságból.
Utána jött Recsk, majd Mária-
nosztra a magyar hazától. ‘56-
ban kiszabadították, és vala-
hogy részt vett a forradalom-
ban. 1957-tõl újra le volt fogva.
Kopaszodó fején iszonyatos
sebhely, mély forradással. (…)

Eljött az ebédidõ, és a há-
zi a vaslemez padlón a zárka
ajtókhoz húzta az ebédszál-
lító kocsit. A vasajtón mell-
magasságban egy kisebb ajtó
volt, és alatta belül, egy kis
vaspolc. Ide raktuk a csaj-
kánkat, mindig sorban állva
az ajtónál, és a házi ebbe ra-
kott egy merõkanál sárga-
borsót vagy káposztát. Most
viszont nem fogadtuk el az
ebédet. De nyílt a kisajtó és
Mózsa Géza odarakta a csaj-
káját. A házi éppen rakta be-
le a fõzeléket, amikor Kósa
Pál kiütötte a kezébõl. Ha-
marosan elvitték Palit, hat
óra kurtavasat kapott. Este
két smasszer iszonyú állapot-
ban hozta vissza õt.

Másnap reggel Fáncsik
Györgyöt visszavitték pót-
nyomozásra.

Kósa Pált nagyon tisztel-
tem és szerettem. (…) Amíg
élek, megõrzöm emlékét…

Szentkuti Ferenc: 
HÕSKÖLTEMÉNY A PESTI
SRÁCRÓL

Te pesti Srác!
Te napköziben nevelkedett
apró kamasz,
Te, akinek élte mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz,
Te, kibe már az ABC-vel
tömték az ideológiát,
A szovjet tankok vad 
tüzében
Zengted a szabadság dalát.
A tankok acélzáporában
Nem remegett gyenge 
kezed.
Bátran markoltad meg 
a géppisztolyt,
És szórtad rájuk a tüzet.
Kicsiny szíved tán 
összerezzent,
De lábad bátran szaladt,
Kezedbõl nyugodt, 
biztos ívben
Repült a benzines palack.
Te pesti Srác, te hõsök 
hõse,
Ontottad drága véredet,
S a kivívott szent 
szabadságban
Megkaptad érte béredet.
Te kicsiny bajtárs, 
esküszünk, hogy
Megvédjük ezt a drága bért,
Mert nem lehet, 
hogy kicsiny szíved
Hiába ontott annyi vért.
Te napköziben nevelkedett
apró kamasz,
Te, akinek élte mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz,
Téged, ki ezt a drága 
életet
Hazádért így adtad oda,
Amíg magyar él a földön,
Nem feledhetnek el soha! 

A HÉT KIVÉGZETT ÚJPESTI MÁRTÍR

DR. RAJKI MÁRTON 58 éves ügyvéd,
a Forradalmi Bizottság elsõ elnöke
nõs, egy felnõtt fia van. A Forradalmi
Bizottság zökkenõmentese mûködé-

sének szervezésében tevékenykedett. Röplapokat
szerkesztett, a Keresztény Demokrata Párt újra szer-
vezésén fáradozott. Új rendet akart, melyet így fo-
galmazott meg: „A bukottnak látszó kommunista
rendszer után hozzájárulni az új rend kialakításá-
hoz.” Bátran jelentette ki: „Leszögezni kívánom,
hogy felfogásom szerint a kommunista rezsim elle-
ni összeesküvést nem tartom elitélendõnek.”

KÓSA PÁL 38 éves asztalos mester, a
Forradalmi Bizottság késõbbi elnöke
nõs, két kiskorú lánya van. Kezdemé-
nyezte a Forradalmi Bizottság meg-

alakítását, fegyveres polgári õrség megszervezését,
Mindszenthy bíboros kiszabadítását. Szervezte és
biztosította a kerület biztonságos, békés életét, vala-
mint a környezõ települések, a többi kerülettel és
külfölddel a kapcsolattartást. Magyar- és idegen
nyelvû röplapok szerkesztését, nyomtatását rendelte
el. Fegyveres harcra buzdított, és megszervezte a vé-
dekezést a szovjet csapatok ellen. Segédkezett a ha-
talmas mennyiségû fegyverek megszerzésében. 

„Bolsevistáktól nem kérek kegyelmet” – mondta
az ítélet kihirdetésekor.

CSEHI KÁROLY: 31 éves nõs, egy
kiskorú gyermeke van. Nemzetõr-
ként 20-25 fõs csoporttal rész vett a
pesti harcokban. Újpesten a gépko-

csi osztály helyettes vezetõjeként gyógyszerek, vö-
röskeresztes szállítmányok, élelmiszer és fegyverek
beszerzését biztosította, Részt vett a fegyveres har-
cokban, fegyvereket, lõszereket, élelmiszert szállí-
tott a védekezési pontokra. A megsebesült harco-
sokat kórházba szállította.

GÁBOR LÁSZLÓ 29 éves, elvált,
gyermektelen tisztviselõ. Katonai
szervezetekkel, ifjúsági csoportokkal,
az Írószövetséggel szervezte és tar-

totta a kapcsolatot. A Corvin-közi harcosokkal is
tárgyalt. Mindszenthy bíboros kiszabadítására in-
dult. November 4-tõl a nemzetõrség parancsnoka
lett. Harckocsikat, fegyvereket szerzett. A szovjetek
elleni fegyveres ellenállás szervezése volt a feladata.
Egyik parancsnoka volt a Könyves Kálmán Gimná-
ziumban állomásozó harci egységeknek.

GÉMES JÓZSEF: 50 éves vegyipari
munkás, nõs, egy kiskorú gyermeke
van. Röpiratokon bíztatta az újpes-
tieket a szovjetek elleni harcra. 

A fegyveres csoportokat ellenõrizte. Az újjászer-
vezõdött Függetlenségi Párt alelnöke volt. A vád-
iratban ezt írták: „Újpesten is megalakultak a kü-
lönbözõ pártocskák…” A forradalom leverése
után munkástanács-tagként követelte, hogy en-
gedjék szabadon a bebörtönzött újpestieket. 

KOSZTERNA GYULA: 26 éves laka-
tos, nõs, egy kiskorú gyermeke van.
Jelen volt a Rádió ostrománál, Újpes-
ten nyomozó parancsnok volt. Fegy-

veres csoportok vezetését vállalta, fegyverrel is
harcolt a szovjetek ellen.

S. NAGY SÁNDOR: 57 éves, volt hu-
szár alezredes, 1945 után bõrváloga-
tó munkás, nõtlen. Szakszerûen
megszervezte, kiképezte a védeke-

zésre jelentkezõ újpestieket. Az újpesti fegyveres
erõk fõparancsnokaként a Könyves Kálmán Gim-
náziumból irányította a kerület pontjain dúló har-
cokat. A vádirat szerint: „Parancsnoksága alatt leg-
alább 800 fõnyi fegyveres csapat volt.” Fegyverese-
it elszántságra, a szovjetek elleni kíméletlen harcra
buzdította. Õ maga is fegyverrel harcolt a szovje-
tek ellen. 

(Gémes József fotója kivételével a képek a börtön-
ben készültek.)

1989. június 16. 301-es parcella
– Kósa Pál sírjánál unokája
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ogyan kerül egy vasaló az asz-
tal helyett a falra? Errõl egy
rokonszenves, szerény fiatal-

emberrel, Barna Tamás újpesti feltalá-
lóval, az Erzsébet Utcai Általános Isko-
la egykori diákjával beszélgettünk, mi-
után Horváth Dávid fotós kollégám az
éles kép és a hatás kedvéért többször
is megismételtette a mutatványt… 

– Testmozgásnak is beválik, ha fél
kézzel, kinyújtott karral naponta
többször ide-oda teszi a vasalót. De a
mutatványból miként lesz találmány? 

– A vasaló három kilós, elég emel-
getni. Valamikor a dédnagymamám a
család ruháit vasalta ezzel, minden
bizonnyal csodálkozna azon, hogy
néhány éve installációs eszközzé szelí-
dült, azért is lett aranyszínû. A vasaló
persze igazi. A fal azonban valóban
nem hétköznapi: úgynevezett mág-
nesfal, ami lehetõvé teszi a dekorá-
ció új korszaknyitását, használati tár-
gyak roppant egyszerû, rögzítés nél-
küli elhelyezését. Mintegy másfél
éves kísérlet és gyártás eredménye.
Nemrégiben költöztünk ide, az új la-
kásban még csak a konyhában van
mágnesfal, de nemsokára a kislá-
nyom, Luca szobájába is kerül…

– A mágnesfal nem boszorkányság,
technika?

– A mágnesfal – amire akár egy va-
saló is feltehetõ – egy speciális, lágy-

vas tartalmú glettanyag, amelynek az
alapja egy kémiai elem: a nagy erejû
mágnesként alkalmazható neodími-
um, amely korábban is ismert volt, de
mintegy 100 éven át aludta Csipkeró-
zsika-álmát. A találmány maga a
massza, ami felvihetõ a függõleges
falra, avagy kívánság szerint a meny-
nyezetre is, nem olvasztott anyag, ha-
nem rugalmas massza, ami a szoba-
hõmérsékleten, mintegy 14 óra eltel-
tével megszilárdul és máris alkalmaz-
ható sokféle célra. Nem rozsdásodik,
jól tapad rá a mágnes, sokkal ol-
csóbb, mint egy vaslemez, nem tar-
talmaz toxikus anyagot, nem vonz
semmit, nem sugároz. A glettnek kö-
szönhetõen nem is reped. Nagyon
sok helyütt alkalmazható: iskolákban,
óvodákban, munkahelyeken, otthon,
fúrás nélkül rögzíthetõk a falra a ké-
pek, virágtartók, installációk, és fém
tárgyakat néhány mágnessel stabilan
rögzíthetünk.

– A korábbi korszakok újítói, sok-
szor a feltalálók is a saját világukból
merítettek, olykor a munkájukat kí-
vánták megkönnyíteni amikor létre-
hoztak valamit. Önnek ugye nem a
vasaló elhelyezésével volt gondja?

– Engem is a család inspirált. A já-
tékszenvedély. Amikor a nagyobbik
kislányom évekkel ezelõtt karácsonyra
kapott egy mágneses kirakójátékot,

nemigen tudtuk használni, azaz a ké-
peket kirakni. Gondot jelentett, hol is
tároljuk a kirakás után az elemeket.
Vásároltam egy acéltáblát, amit szeret-
tem volna felszerelni, de sehogyan sem
ment a dolog. Eredetileg díszítõfestõ-
ként végeztem, az anyagismeretbe volt
némi betekintésem. A mágnesfal ötle-
te adott volt. „Csak” meg kellett csinál-
ni. Ma már az sem gond, ha a távirá-
nyítós kisautókat a mennyezeten sze-
retnénk versenybe állítani. Ilyen ver-
senypályák kialakítására kisgyermekes
szülõktõl, de Forma 1-es szponzortól
is kapok megrendelést. Reklámügy-
nökségek tartják óriási ötletnek,
hogy megnyitottuk a teret a mennye-
zettel a reklám kiszélesítésének. Per-
sze ennél lényegesebb, hogy a lakbe-
rendezésben, bútorkészítésben is tu-
dunk új lehetõséget mutatni, lénye-
ges, hogy egy ötlet újabbat is szül: a
mágneses tapéta például egyenes
utat jelentett a tapétagyártás meg-
kezdéséhez is. Azt már megoldottuk,
hogy például egy digitális képkeret is
rögzíthetõ ily módon, és tudjuk, az
LCD-televíziókat sem „bántja”. Most
azon dolgozom, hogy egy közepes
méretû LCD- vagy plazmatelevíziót is
elbírjon a fal. 

– Hogyan lett találmány a mágnesfal?
– Teljesen véletlenül. A házilag ki-

kevert anyagról és az eljárásról beszél-
gettem egy egyetemi professzorral,
aki utánajárt annak, van-e a világban
ilyen. Nem volt. 2003-ban szabadalmi
védettséget kapott a mágnesfal, és
megváltozott – alapjaiban is – az éle-
tem. Európa-díjas és világbronzos ta-
lálmány lett. Meghozta a médiabeli
ismertséget is: a TV2 stábja, amely
Genfben nyomon követte a 25 ma-
gyar találmányt és a kiállítókat, látta,
hogy a standunknál mindig hosszú
sorok kígyóznak. Mi ugyanis játszot-
tunk a látogatókkal, bemutattuk, ho-
gyan lehet például guruló tárgyat
rögzíteni a mágnesfalon. A színes áb-
rákat bárki megcélozhatta a fémgo-
lyókkal. Játszani mindenki szeret. Si-
kerünk volt, megmozgattuk a jelenlé-
võk fantáziáját. 

– Azóta is számíthat a médiumok
érdeklõdésére…

– Így van. Sokat hívnak televízió-
mûsorokba a kereskedelmi csator-
nák és a közszolgálati egyaránt. A
TV2 által elindított innovációs ered-
ményeket bemutató mûsor, a 100
csoda a nézõket külön is megszólítja
azzal, hogy szavazni lehet mind a 100
„csodára”, köztük a mágnesfalra is. 

– Lehet ismerni a szavazás eddigi
eredményét?

– Igen, a mágnesfallal elõkelõ he-
lyen állok, de nem lenne rossz még
egy kis bátorítás, azaz az újpestiek to-
vábbi szavazata sokat segítenie ab-
ban, hogy a már többször elért és
megszokott bronzérmet – netán an-
nál jobbat is – elérjem.

– Jegyezzük gyorsan ennek a mi-
kéntjét! 

– A www.100csoda.hu/szavazás
oldalon lehet szavazni január
közepéig. Köszönöm, ha támogat-
nak. A mágnesfal személyes ismeret-
séget is kínál: éppen a televíziós mû-
sor illusztrálásaként október 28-tól
január közepéig a VAM Design Cen-
ter felsõ szintjén is megtekinthetõ
lesz, az eddig elmondottaktól eltérõ
változatban. De legyen ez meglepe-
tés az Újpesti Napló olvasóinak is. 

– A mágnesfal készen van. Újabb
tervek?

– Örök barátságot kötöttem a mág-
nessel, minden tervem ezzel kapcsola-
tos. Nincs még vége, csak most kezdõ-
dött el igazán! Úgy számolom, öt évig
minden gondolatomat ez foglalja le.
Eddig 9 szabadalom kötõdik hozzá, és
mintegy 10 milliós befektetést igénylõ
történet. Szeretném, és a családomnak
is tartozom ezzel, ha a befektetett
pénz megtérülne. Vagyis 15 évig nem
ereszt még a mágnes, ennyi idõ szük-
séges még ahhoz, amíg a hazai és 
a világismertséget az üzleti életben, a
gyártásban is végigviszem. 

Támogassuk Barna Tamást, ne feledjék:
szavazni a www.100csoda.hu/szavazas
weboldalon lehet. 

– BANGHA KATALIN

A mágnes 
vonzásában 
Amennyiben kandi kamera vette volna a jelenetet, vagy
bárki benéz a konyhaablakon, minden bizonnyal sokan
megmosolyogják hármunk erõfeszítését, ami azt céloz-
ta, hogy képre vigyünk, ezáltal olvasóinknak is bemu-
tassunk egy találmányt. Nos, azt próbáltuk fotózni,
hogy egy speciális falra minden erõsítés nélkül odail-
leszthetõ egy szenes vasaló. 

H

K ö z é l e t



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 piaccsarnok 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 templom és a piaccsarnok közötti kiszolgáló
út II. ütem bontási és építési munkái befejezõd-
tek, ezen terület további felhasználás céljára át-
adásra került.

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

14. A pergola szerkezetépítési munkái folytatódtak,
a felmenõ falszerkezet elkészült.

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

16. 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 tele-
pítése folyamatos.

3. A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek
nyomvonali kialakításának folytatása, a csobogók
gépészeti vezetékhálózatának kiépítése folytató-
dott.

4. A katolikus templom mellett elhelyezkedõ, ún.
szimbolikus kerítés, illetve a kiülõ támfal építési
munkái folytatódtak, a fõbejárat új kialakításának
bontási és építési munkái megkezdõdtek.

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, csobogók – alaptesteinek kialakítása foly-
tatódott.

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

8. A piac kiszolgáló utca bontási és építési munkái
folytatódtak az ütemtervnek megfelelõen, vala-
mint a keramitos parkoló felõli merõleges ráhaj-
tás miatt kialakított un. „S” kanyar kivitelezési
munkái megkezdõdtek.

9. A bekötõ és locsolóhálózat vezetékek fektetése
megkezdõdött.

10. Bontott építési anyagok elszállítása folyamatos.

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

nek folytatása.
3. Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a

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

tak – alépítményi munkáinak folytatása.
5. A piaci kiszolgáló utca bontási és építési munkái-

nak, valamint a keramitos parkoló felõli merõle-
ges ráhajtás miatt kialakított un. „S” kanyar kivite-
lezési munkáinak befejezése az ütemtervnek
megfelelõen, ezen terület további felhasználás
céljára történõ átadása.

6. Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.
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Szökõkutak, lámpatestek 
mûszaki megalapozása 
a Fõtéren

Az elmúlt hetekben folyamatos munkában fektették le a tér dísz-
burkolatának jelentõs részét. Körvonalazódnak már a területet
meghatározó teraszok, lámpatestek, csobogók és szökõkutak
végleges formái és helyszínei – tudtuk meg a Fõtér Kft. igazgató-

jától, Tilli Lajostól, aki szokásos beszámolójában további részletekkel szolgál. 

Szökõkutak, lámpatestek 
mûszaki megalapozása 
a Fõtéren



H1N1 többféle törzzsé mu-
tálódott az elmúlt évtize-
dekben: ide tartozik a hú-

szas évek környékén kialakult spa-
nyolnátha, az enyhébb influenzavíru-
sok, vagy a járványos sertésinfluen-
zák is. És ide tartozik az influenza
azon verziója is, amely idén tavasszal
áldozatokkal is járó megbetegedése-
ket okozott Mexikóban, majd késõbb
Európára is átterjedt. 

A hagyományos, szezonális influ-
enza és az új, úgynevezett „A(H1N1)”
influenza fertõzõképessége és hatása
is más. Más szezonban jelentkezik:
míg a hagyományos elsõsorban az
õszi idõszakban, október-november

környékén kezd fertõzni, addig a
H1N1 idén felbukkant változata már
április óta jelen van. Az utóbbi erõ-
sebben fertõz, hosszabb a lappangási
ideje és a lefolyása. Bár a hagyomá-
nyos influenzára jellemzõek a tüne-
tei, elsõsorban légúti panaszokkal
kezdõdik az A(H1N1), és a tanulmá-
nyok szerint a tüdõre is veszélyesebb. 

A szakemberek szerint a megoldás a
védõoltásokban rejlik, amelyek a vírus
hemagglutininjét veszik célba: ebben
az esetben a vírus antigénje, azaz a
kórokozó legyengített formája kerül a
szervezetbe. A WHO (Egészségügyi Vi-
lágszervezet) ajánlása szerint a járvány
további terjedése érdekében minden

ország számára hozzáférhetõvé kell ten-
ni a védõoltást, melyet elsõ körben az
egészségügyi dolgozók, az idõsek és a
krónikus betegségben szenvedõk kap-
nak meg. A már kifejlõdött influenzára
valójában nincs orvosság, de abban az
esetben, ha túl sokáig tart a betegség –
az orvosok szerint egy hét az influenza
lefutási ideje –, illetve akkor, ha nagyon
erõs tünetekkel jár, mindenféleképp
orvoshoz kell fordulni. Minden más
esetben a gyógyulási mód a szokásos:
vitamin- és bõséges folyadékfogyasz-
tás, pihenés, lázcsökkentés (tudtuk
meg az ANTSZ közleményébõl). 

Magyarország a lakosság több mint
felének ingyen, vagy térítés ellenében
biztosít oltóanyagot. Az önkormány-
zatok pedig ezen kívül is dönthetnek
a kedvezményezettek körérõl. A leg-
utóbbi testületi ülésen pozitív döntés
született az újpesti közalkalmazottak
és köztisztviselõk számára adandó té-
rítésmentes oltóanyagról, így a védõ-
oltás ingyenes lehetõségét közel 2350
fõ veheti igénybe. 

Megkérdeztünk két kerületi házior-
vost, pácienst, és oktatási intézmény-
ben dolgozót, hogy miért döntöttek a
védõoltás mellett.  

Dr. Kövesdi István, a Babits Mihály
Gimnázium igazgatója nem elsõ alka-
lommal vállalkozik a védõoltásra.
Mint mondta, döntésében fontos
szerepet játszott az is, hogy gyerekek-
kel foglalkozik. 

– Bár tudom, sem a gyógyszer, sem
az oltóanyag sem nyújt 100%-os biz-
tonságot, bízom az orvosok és a fele-

lõs döntéshozók tudásában, tapasz-
talatában. Nemcsak a munkám, ha-
nem az életkoromból adódó esetle-
ges rizikótényezõk miatt is a védõol-
tás mellett döntöttem, de természe-
tesen mindent megteszek a megelõ-
zésért. A gyerekek között nincs pá-
nik, nincs túlzott aggodalom, mi pe-
dig figyeljük a hiányzások mértékét,
és ez 2–3%-nál sosem volt több. Fo-
kozottabban odafigyelünk a higiéniá-
ra, a mosdókban szappan helyett fer-
tõtlenítõs kézmosó folyadékot alkal-
mazunk, a szülõi értekezleten tájé-
koztatást adtunk a fontosabb teen-
dõkrõl. Bár az influenza közügy, úgy
gondolom, az oltás magánügy. Nem
szabad kollégáimat rábeszélni vagy
lebeszélni az oltásról, mindenkinek
magának kell e kérdésben döntenie.
Az ingyenes oltás lehetõsége adott,
de a döntés felelõsségét mindenki-
nek magának kell viselnie.

Juhászné Rusai Éva óvodapedagógus
és környezeti nevelõ is tervezi, hogy
beoltatja magát:

– Nem éreztem semmilyen ko-
moly mellékhatást a tavalyi oltás
után, nem lettem influenzás, a nát-
hából pedig sokkal gyorsabban
gyógyultam ki, mint azt megelõzõen.
Tájékozódtam idén is a védõoltásról,
és mivel gyerekekkel foglalkozunk, és
a nap folyamán rengeteg szülõvel is
találkozunk, úgy éreztem, nekem kü-
lönösen fontos a megelõzés. Nem ér-

Gyorsan terjed, és rendkívül hatékony: az influenzavírus
okozza a legnagyobb számú megbetegedést, s mivel
könnyen mutálódik, gyakran világméretû járványt, azaz
pandémiát is okozhat. Az ismert A, B és C típusú influ-
enzavírusok szinte minden szezonban elérnek bennün-
ket, az A típusúak pedig további csoportokra osztha-
tók: a felületükön található két fehérjemolekula, a
hemagglutinin és neuraminidáz protein felelõs az új
influenza kialakulásáért, melyek kezdõbetûi alkotják
az új influenza nevét. 

Támadás és ellentámadás

Felvértezve az
influenza ellen
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zem veszélyesnek az oltást, hiszen a
háziorvos megvizsgálja a beteget, és
csak akkor adja be a vakcinát, ha a
páciens egészségi állapota megfelelõ.
Az óvoda szellemiségéhez kapcsolód-
va természetes, hogy kollégáimmal
együtt egészségtudatosan neveljük a
gyerekeket, és mi is igyekszünk pél-
dát mutatni. Rendszeresen fogyaszta-
nak a kicsik gyümölcsöt, zöldséget,
amitõl erõsödik az immunrendsze-
rük. Sokat kirándulunk, a friss leve-
gõn tartózkodunk velük. Betartjuk
és betartatjuk a higiéniai szabályo-
kat – a rendszeres kézmosást, fertõt-
lenítést –, a honlapunkon és az érte-
kezleteken a szülõket is tájékoztat-
juk ezekrõl a törekvésekrõl. 

Dr. Dorka Mária, a Kordován téri fel-
nõtt rendelõ háziorvosa 1983 óta
dolgozik Újpesten. 

– A védõoltás nem csupán az in-
fluenza kellemetlen tüneteinek meg-
elõzését célozza meg, hanem a szö-
võdmények ellen is biztonságot
nyújt. A fiatal, egészséges embereknél
hamar lezajlik az influenzás folyamat,
de vannak rizikócsoportok: a szív- és
tüdõbeteg pácienseknek, cukorbete-
geknek, a 60 év fölöttieknek, illetve
mindazoknak, akiknek betegség mi-
att legyengült az immunrendszerük,
javaslom a védõoltás beadatását.
Mindkét vírus cseppfertõzéssel ter-
jed, és a légutak hámját károsítja. Ál-
talában néhány óra után levertséget,
fejfájást, lázat, izomfájdalmat tapasz-
talunk, szövõdmény nélkül pár nap
alatt lezajlik a betegség. Ha már meg-
történt a baj, és elkaptuk az influen-
zát, igazából a szokásos, ismert meg-
oldáshoz fordulhatunk: otthon ma-
radni, vitamint szedni, melyet a bõsé-
ges folyadékbevitel és a lázcsillapítás
egészíthet ki. Aki a védõoltás mellett
dönt, az átmeneti nyomásérzé-
kenységet, esetleg kisebb fejfájást,
vagy izomfájdalmat tapasztalhat,
de praxisom során ez volt a rit-

kább, tapasztalatom szerint semmi-
lyen jelentõs mellékhatása nincs a vé-
dõoltásnak. 

Szigeti Sándor idén lett 70 éves. A
Kordován téri rendelõben találkoz-
tunk vele. Évek óta beoltatja magát, s
nem volt ez másképp idén sem. 

– 2003-ban nagyon csúnyán elka-
pott az influenza. Talán akkor dön-
töttem arról, hogy ha tehetem, meg-
elõzöm. Sosem volt rossz emlékem a
védõoltással kapcsolatban, nem ta-
pasztaltam semmi problémát, sem-
milyen mellékhatást. Azóta meg-
úszom az influenza-szezont, bár ren-
geteg emberrel találkozom, hiszen
BMV-vel, azaz busszal, metróval, vil-
lamossal járok – mondta jókedvûen
Szigeti Sándor. – A H1N1 vírussal
kapcsolatban volt némi bizonytalan-
ság bennem, hiszen ezt is, azt is lehe-
tett már hallani, olvasni a médiában,
de úgy gondolom, a kutatások, vizs-
gálatok, tesztek, és az orvosi vélemé-
nyek alapján nyugodt lehetek. Van
egy 17 éves unokám, akit roppant-
mód érdekel az orvostudomány, és
olvasmányai alapján õ is azt vallja, túl
nagy kavaro-
dás van ezzel
kapcsolat-
ban. Fele-
ségem is
beoltatta
magát, de
természe-
tesen egyéb

megelõzõ stratégiát is alkalmazunk:
csipkebogyóteát és csalánteát is
rendszeresen fogyasztunk. Remélem,
idén is megússzuk a járványt. 

Dr. Miskolczi Zsuzsanna, a Pozsonyi
úti rendelõ háziorvosa is szorgalmaz-
za a védõoltások beadatását. 

– Idén már 32 páciensem döntött
úgy, hogy beoltatja magát, természe-
tesen most mindkét védõoltást alkal-
mazzuk: a hagyományos influenza és
a H1N1 elleni vakcinát is. Elsõ körben
az idõseket oltjuk be, és azokat, akik-
nek betegségük miatt fontos a meg-
felelõ védelem, de természetesen, ha
a fiatalabbak is igénylik, õk is meg-
kaphatják. Egyelõre senkinél sem ta-
pasztaltunk mellékhatást. Rábeszélni
az oltásra természetesen senkit sem
lehet, de megfelelõ tájékoztatást ad-
ni kell a pácienseknek, hiszen bizo-
nyos betegségcsoportnál rendkívül
fontos a megelõzés. A H1N1 és a már
jól ismert influenzák között sok ha-
sonlóság van, de jelentõs a különbség
is: az új influenzának is nevezett jár-
vány gyorsabban és teljesen más sze-
zonban terjed, mint a hagyományos
influenza. A H1N1 esetében ennek el-
lenére úgy érzem, eltúlzott a félelem:
magától az influenzától nem kellene
ennyire tartani, inkább a szövõdmé-
nyektõl, amelyek megegyeznek a ha-
gyományos influenza szövõdményei-
vel: tüdõgyulladás, arcüreggyulladás,
középfülgyulladás. Fontos azt is tud-
ni, hogy a krónikus betegségben
szenvedõk állapota romlásnak indul-

hat. A betegség hasonló tünetek-
kel jár, mint a korábbi vírusok:

láz, köhögés, tüsszögés,
izomfájdalom, vagy hasme-

nés is jelentkezhet. A vírus

cseppfertõzéssel terjed, és természe-
tesen a megelõzésnek van óriási sze-
repe, melyrõl nem beszélhetünk ele-
get: a gyakori kézmosás, fertõtlenítés,
a vitaminok, zöldségek, gyümölcsök,
friss gyümölcslevek védettséget ad-
nak, és ugye, mindannyian tudjuk,
hogy tüsszenteni tényleg csak zseb-
kendõbe illik… 

Barna Jánosné, Katika eddig elsõsor-
ban a természetes gyógymódokat al-
kalmazta, de idén úgy döntött, beol-
tatja magát. 

– A televízióból, újságokból, és ter-
mészetesen a háziorvosomtól tájéko-
zódtam az új influenza veszélyeirõl és
magáról a védõoltásról. Mérlegeltem
mindent, megismertem az érveket,
ellenérveket is, és döntöttem: idén
elõször beoltatom magam. Bár nyug-
díjas vagyok, azért sok emberrel ta-
lálkozom, ez is fontos szempont volt;
de a döntésemben elsõsorban az ját-
szott szerepet, hogy sajnos magas a
vérnyomásom, ezért nemcsak az in-
fluenzát, hanem a szövõdményeket is
el szerettem volna kerülni. Férjem
még vacillál, talán azért is, mert elsõ-
sorban a természetes gyógymódokat
alkalmazzuk a családban. Vitamino-
kat szedünk, sok gyümölcsöt, zöldsé-
get fogyasztunk, így próbáljuk erõsíte-
ni az immunrendszerünket, és felvér-
tezni magunkat a vírusokkal szemben.
Lehet, hogy ez önmagában is elegendõ
volna, de idén biztosra szerettem vol-
na menni.                                – P. K.  



ezdjük az István úti oldalról.
A József utca sarkán Lipner
üveges Porcelánboltja, mellet-

te a Gyõrbíró féle Drogéria, Röltex.
Sorban a következõ Gerendai azaz
„Tizián” fényképész üzlete. Az István
út és Árpád út sarkán az Arany hor-
gony vendéglõ, államosítás után Ré-
tes bolt, majd Tejivó, talán a legol-
csóbb reggelizõ hely pöttyös bögré-
vel. Tovább az Árpád úti oldalon Bõr-
díszmû, aztán a Fényszöv üzlete.
Szomszédja varroda, ahol méretre
szabták, ráöntötték az emberre ter-

mészetesen minõségi anyagból az in-
get, hölgyekre pedig a zsabós vagy
egyszerûbb stílusú blúzt. Következik
egy kisközért, virágbolt és a végén
olyan hagyományos trafik valódi tra-
fikillattal!

Fadgyas Gábor (1899–1971) a har-
mincas években került Újpestre.
1938-tól üzemeltette az akkori Új-
pest központjában álló Arany hor-
gony vendéglõt. A bejárat felett, két
lámpa közt Újpest címerére is utaló
aranyszínû horgonyt helyeztek el.
Specialitásai az egytálételek, zónaéte-
lek egyszerû, de ízes meleg ebédek,
sör- és borkorcsolyák, hidegtálak
mindennemû röviditalok, sörök, bo-
rok voltak. Feleségével, Rithoffer Má-
riával (1907–1976) egy ideig ugyan-
ebben a házban laktak, melynek be-
járata a József utca felõl nyílt. Idõvel a
Gellért utcában vettek házat, pincé-
jében borkereskedést alakítottak ki.
Balatonkenesén a vasútállomással
szemben vásároltak egy villaszerû
nyaralót. Az államosítás kis híján
mindent elvitt, megmaradt a kenesei
ház egy része három kiutalt társbér-
lõvel, nem három fõvel, három csa-
láddal. Fadgyasék nem keseregtek so-

káig, a pince az övék maradt. Itt nyi-
tottak borkereskedést, a telken pedig
szõlõ- és gyümölcstermesztésbe fog-
tak. 56-elõtt Újpesten nyitottak üzle-
tet a Templom és Lõrinc utca sarkán,
Dózsa Klub néven. Gyermekáldás hí-

ján a László nevû rokonfiút vettek
pártfogásba.

Térjünk vissza a vendéglõhöz, fi-
gyeljük meg az igényes pultról ké-
szült archív fényképet. Felül egy óra,
igen, jól látják, a pultnak van teteje,
ami mára általában elmarad. Alatta
félköríves szalagban: „Komló, árpa ég
áldása” felírat. Klinkertéglából épített
söntés elõtt, a padlóban vésett címer.
A falakon pajzsok, evezõk, az egyik
csillár kocsikerék, a másik háromágú
vasmacska. A sarokban szolidan dí-
szített búboskemence, az alja ugyan-
olyan téglából, mint a pult. Boltíves
ablakok és ajtó színezett üvegabla-
kokkal, a teljes famunka összhang-
ban: ugyanolyan minta van a bejárati
ajtón, akárcsak a konyha felõli csapó-
ajtón. Nagyalakú parketta, a székek
fából támlájukban szív alakú kivágás,
az asztalok lapja kõ. A sok famunka
sem véletlen, az asztalosok kedvenc
törzshelyeként tartották számon.
Fadgyas rokonai közül többen mezõ-
túri fazekasok voltak, az általuk ké-
szített korsók, köcsögök, tányérok
kerültek még a falakra. Két mûvészi-
en megfogalmazott vadászjelenetet
ábrázoló relief, azaz faragott dom-
bormû is helyet kapott. Gondoljanak
bele, aki ilyen nagy igénnyel rendezte
be üzletét az milyen sört csapolha-
tott?

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Képzeletben utazzunk vissza az 1952 elõtti Újpest központjába. Tudják, amikor a
metró még gondolatban se volt és nem állt az Állami Áruház ott, ahol most. Mi is
volt az Állami helyén?  Egy vasbolt és egy ékszerüzlet. Utóbbinak tulajdonosa 1948-
ban kivándorolt. De mi is volt a vele szemben lévõ István úti oldalon? Járjuk végig a
mára lebontott háztömböt, ahol ez idõ szerint buszmegállók sorakoznak.
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Az ajtó kívülrõl

Az ajtó belülrõl 

Búboskemence 

Fadgyas Gábor
és felesége
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Újpesti vendéglátóhelyek ANNO

Arany horgony vendéglõ

Tisztelt újpesti polgárok! Ezúton is keressük a vendéglátásban információk-
kal rendelkezõket, leszármazottakat, alkalmazottakat, tulajdonosokat, akik
segíteni tudnak sorozatunk minél szélesebb és tartalmasabb megírásában.
Jelentkezésüket várjuk a szerkesztõség telefonszámán: 785-0366. Külön kö-
szönet: Síposné Brunovszky Katalinnak, Sípos Miklósnak, Kadlecovits Gézá-
nak, Csóka Jánosnak, és az Újpesti Helytörténeti Gyûjteménynek.



jpesten valaha mindenki villa-
mossal járt. Ebben a mondat-
ban persze van némi túlzás

(nem több, mint az összes többi mon-
datomban szokott), mégis vállalható.
Mert igaz ugyan, hogy volt néhány au-
tóbuszjárat is (egészen pontosan ket-
tõ, a huszas a Nádor utca meg a Ver-
seny utca között és a negyvenhármas,
mely a Szilágyi utcától a Nyugati pálya-
udvarig repítette az utasokat, rossz
nyelvek szerint a számozásának megfe-
lelõ perc alatt), és az is igaz, hogy akadt
már néhány személygépkocsi is a vá-
rosban, de számuk olyannyira elenyé-
szõ volt, hogy mi, kissrácok név szerint
ismertük valamennyi tulajdonosát, és
azt is tudtuk, mikor merre járnak. Élet-
védelmi okokból kellett tudnunk ezt,
hiszen az összes többi idõben – tudni-
illik, amikor nem felénk jártak – az út-
testen fociztunk, elmerülten.

Az igazi közlekedési eszközünk te-
hát a villamos volt. A tuja, ahogy ak-
koriban széles körben nevezték. Ez a
szoftargó kifejezés is komoly jelentés-
változáson ment át különben. Valami-
kor csak a villamoskocsi ütközõjét ne-
vezték annak, s „tujázni” annyit jelen-
tett, mint az ütközõn utazni, bliccelni,
lógni tehát. Aztán általában a villamo-
son történõ utazást kezdték tujázás-
nak hívni, és ez így volt végestelen vé-
gig a gyermekkoromban. Késõbb –
úgy hallottam – egyes irányzatok a
szürke szolgálati villamost kezdték tu-
jának nevezni, minden alap nélkül,
hisz arról minden gyerek tudja, még a
legkisebb is (kézcsókom, Éva néni),
hogy az nem más, mint muki. Ami
pedig a Nepomuki Szent Jánosból sze-
lídült ily kedvessé, és eredetileg azt a
pacákot jelentette, aki ott álldogál
magányosan a templomok ormán.

Aztán meg már minden pacákot. És
onnan már csak egy gyors sínváltás, és
ott vagyunk a szürke villamoskocsinál,
vezetõfülkéjében egyetlen mukival.
Kell-e tovább magyaráznom? (Tudom,
tudom, eddig se kellett volna.)

Hiszik vagy sem, valamikor kilenc
viszonylatnak volt köze Ujpesthez.
(Gyûjtõknek: az egyes, a hármas, a
nyolcas, a tizes, a tízá, a tizenkettes, a
tizennégyes, az ötvenötös és a hat-
vankettes villamosról van szó.) Ma-
gam mindent szerettem a villamoson.
A lecsapódó vasrácsokat, melyek a
peronokat zárták le, s melyeket ko-
moly munkával lehetett csak leemel-
ni a helyükrõl, az elegáns, pácolt fa-
üléseket (leggyakrabban úgy festett a
villamoskocsi belseje, hogy balról egy
összefüggõ pad épült, jobbról pedig
egymással szemben székek sorakoz-
tak, de volt más variáció is), a bõrka-
paszkodók és csengõvégek illatát, a
vastag ablakkereteket, a vékony csík-
hirdetéseket szemmagasságban (fõ-
leg a Farkas-Varjasi tánciskola hirde-
téseire emlékszem), a homoktartó lá-

dát a vezetõ bal kezénél, és persze
mindenekfölött a kalauzt, az
ujjvégevesztett kesztyûjével, bõrtás-
kájával és rézlyukasztójával és meg-
annyi vonal- és átszállójegyével.
Ahogy szigorúan végigtekint az uta-
zóközönségen, „fáradjunk a kocsi bel-
sejébe”, mondja vagy megkérdi „ki-
nek nem láttam még a jegyét?” végül
az ablakon kihajolva ellenõrzi a fel-
és leszállás gördülékenységét, aztán
lendületesen megrántja a csengõ kö-
zel esõ fogantyúját, s azt mondja „in-
dultam!”, és tényleg.

Nagyon-nagyon komoly embernek
látszott. Csoda-e, hogy egy idõben kala-
uznak készültem magam is? Olyan ha-
talmas és szigorú tekintetû kalauznak,
mint amilyen az ükapám volt. (Ugró
Károly, az elsõ magyar lóvasút fõkalau-
za. Ma ott nyugszik a polgármester fia
mellett, Megyeren.)

Talán mindenki job-
ban járt volna, ha leg-
alább ezt az egy terve-
met valóra váltom.

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 7. – Jolsvai András rovata

Sínen vagyunk
U

Ha
– Ön vagy hozzátartozója mun-
kanélküli lett,
– lakásfenntartási kiadásai,
adósságai elviselhetetlenül nyo-
masztják,
– közüzemi tartozását rendezni
szeretné,
– tájékozódni szeretne a szociális,
egészségügyi, társadalombiztosí-
tási ellátásokról, juttatásokról,
– hivatalos ügyei intézésében se-
gítségre szorul,
– segítséget szeretne kapni csa-
ládi, kapcsolati problémái meg-
oldásához,
– jogi vagy pszichológiai tanács-
ra van szüksége, akkor keresse
meg Szolgálatunk munkatársait!

Az Adósságkezelõ Csoport foglalkozik
azokkal a IV. kerületben élõ egyének-
kel és családokkal, akiknek a háztartá-
sában a lakásfenntartási költségek
nemfizetése miatt adósságok kelet-
keztek és/vagy gondot okoz számukra

a közüzemi számlák folyamatos, ha-
táridõre történõ megfizetése.

A munkatársak az ügyféllel együtt
stratégiát dolgoznak ki az adósság-
probléma kezelésére, a tartozások
csökkentésére, rendezésére.

Az adósságrendezés folyamatában
a szakember végigkíséri ügyfelét, se-
gít a felmerülõ, elõre nem látott gon-
dok megoldásában is.

A díjhátralékkal rendelkezõ ügyfe-
lek a Családsegítõ Szolgálaton keresz-
tül hozzájuthatnak a HÁLÓZAT Ala-
pítvány különbözõ anyagi támogatá-
saihoz a távhõ-, víz-, csatorna-, sze-
métszállítási díj tartozások esetében. 

A Szolgálat javaslata alapján pá-
lyázható a IV. kerületi Önkormányzat
ún. adósságkezelési szolgáltatás né-
ven ismertté vált támogatási formája,
melynek igénylési feltételeit az ön-
kormányzat helyi rendelete szabá-
lyozza. Ennek a szolgáltatásnak a se-
gítségével jelentõs önkormányzati tá-
mogatáshoz lehet hozzájutni a ház-
tartási rezsitartozások egyes fajtáinak
rendezéséhez.

Valamennyi segítési forma a csa-
ládgondozó és az ügyfél folyamatos,
szoros együttmûködésével valósulhat
meg.

A Családsegítõ Szolgálat „Munka
világa” csoportja a kerületben élõ
munkanélkülieknek egyéni tanács-
adást nyújt és „álláskeresõ klubot”
mûködtet. 

Az álláskeresõ klub foglalkozásai
heti 2 alkalommal: kedden és csütör-
tökön 9-12 30-ig vehetõk igénybe,
melyen a következõ segítséget kapják
a szolgálathoz forduló ügyfeleink:

– Express újság, 
– Fõvárosi Munkaügyi Központ ál-

láshely listája,
– önéletrajz és kísérõlevél írásának

segítése
– Internet használat.
Az önkormányzattal együttmû-

ködve a rendszeres szociális segély-
ben részesülõ kerületi lakosoknak az
együttmûködési kötelezettség kere-
tein belül komplex segítségnyújtási
programot biztosítunk.

A Családsegítõ Szolgálat valameny-
nyi szolgáltatása ingyenes! Címünk:
1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93.
Telefon: 369-0602

Ügyfélfogadási idõnk: hétfõtõl csü-
törtökig 8.00–19.00, pénteken
8.00–11.30

Az Újpest SZEI Családsegítõ 
Szolgálatának adósságkezeléssel 
és munkavállalással 
kapcsolatos szolgáltatásai

KRÍZIS TELEFONVONAL

06/30-210-2390

Újpest SZEI Gyermekjóléti Köz-
pont szakemberei válsághelyzet-
ben lévõ gyermekek, fiatalok, il-
letve családjuk, környezetük szá-
mára fontos, akár életmentõ in-
formációkkal, tanácsokkal segítik
a központ nyitvatartási idején túl
felmerülõ problémás élethelyze-
tek megoldását.

A telefonvonal hétköznap 19
órától másnap 8 óráig, pénteken
14 órától hétfõn 8 óráig, illetve
ünnepnapokon hívható.

Amiben tudunk segíteni:
– drogosokkal, alkoholizmussal

foglalkozó telefonos segély vo-
nalak,

– családon belüli erõszak, diszkri-
mináció áldozatai részére telefo-
nos segély vonalak,

– tini ambulanciák, 72 órás ambu-
lanciák elérhetõsége,

– tájékoztatás családos- és gyer-
mekszállók, anyaotthonok,
munkásszállók elérhetõségérõl,

– hajléktalan szállók, nappali me-
legedõk, népkonyhák,

– orvosi ügyeletek, ügyeletes
gyógyszertárak címei.
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A Fidesz újpesti frakciója egy korábbi
testületi ülésen javasolta, hogy a száz
éve született vitéz Halassy Olivér tiszte-
letére emléktáblát állítson az önkor-
mányzat. Az elõterjesztés a Közmûvelõ-
dési és Oktatási Bizottság elé került,
ahol a tagok a tábla szövegének módo-
sítását javasolták. Szalma Botond
(KDNP) javasolta, hogy kerüljön bele a
szövegbe az is, hogy szovjet katonák
gyilkolták meg az egykori sportolót. Ezt
a véleményt dr. Derce Tamás is osztotta,
és hozzáfûzte, Halassy Olivér temetése
a szovjet megszállás elleni tüntetés is
volt. Kovács Sándor (SZDSZ) szerint
közös emléktáblát kellene minden ár-
tatlanul meggyilkolt emlékére állítani;
Wintermantel Zsolt (FIDESZ) szerint ez a
múlt elkendõzése volna; a tábla nem
csupán a sportolónak állítana emléket,
hanem az értelmetlen mészárlásra is fel-
hívja a figyelmet. Hock Zoltán (MDF)
szerint a múlt elkendõzése, vagy szé-
gyellése gyávaságra vall, hazug emlék-
táblát pedig nem szabad állítani. Rövid
frakciószünet után a Közmûvelõdési,
Oktatási Bizottság által javasolt szöveg
módosítását, kibõvítését fogadták el a
képviselõk 28 igennel, kiegészítve azzal,
hogy Halassy Olivért a megszálló szovjet
csapatok katonái gyilkolták meg.

NAPIRENDEN AZ EGÉSZSÉGÜGY
A következõ napirendi pontokat Nagy
István (FIDESZ) alpolgármester terjesz-
tette elõ.  Elfogadta a testület, hogy az
Õszi Fény Integrált Gondozási Központ
Király utcai telephelyén lévõ vendégszo-
ba 28 férõhelyét Idõskorúak Gondozó-
háza férõhelyekké minõsítse, és a Köz-
pont létszámát hat fõvel megemelje. 

Egyetértettek a képviselõk abban is,
hogy a Magyar Honvédség Balatonfü-
redi Kardiológiai Rehabilitációs Intéze-
tért Alapítvánnyal az önkormányzat

támogatási szerzõdést kössön meg,
mellyel az újpesti betegek kardiológiai
rehabilitációját biztosítanák 2010 má-
jus 31-ig. A testület elfogadta továbbá,
hogy az ellátásra 3 MFt-ot biztosít. 

Újpest önkormányzata ellátási szer-
zõdésekrõl is döntött. Egy bölcsõdés
korú, sajátos nevelési igényû újpesti
kisgyerek számára a Fõvárosi Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság kijelölte a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsõdét, mi-
vel a gyermek különleges gondozásá-
hoz szükséges feltételek csak ott bizto-
sítottak. Az elõterjesztést a Népjóléti és
Lakásügyi Bizottság is támogatta, az új-
pesti képviselõk pedig egyhangúlag el-
fogadták, hogy a két önkormányzat el-
látási szerzõdést kössön, illetve az új-
pesti önkormányzat anyagilag is hozzá-
járuljon a bölcsõdei ellátáshoz. Ugyan-
így elfogadásra került a következõ elõ-
terjesztés is: Újpest önkormányzata
2008-ban megállapodást kötött a XV.
kerületi önkormányzattal. A szomszéd
kerületben mûködik egy fogyatékos
gyermekek nappali ellátását szolgáló
intézmény, ahol hat újpesti gyermek el-
látása már folyik. A szerzõdést módosí-
tották: a megállapodás október 1-tõl
hét gyermek ellátását támogatja. 

Ellenvetés nélkül fogadták el a kép-
viselõk az újpesti Szent István téri Piac
és Vásárcsarnok Felügyelõsége vezetõi
álláshelyére kiírt pályázat érvénytelen-
nek nyilvánítását.  

ISMÉT A LAKÁSHITELRÕL 
Az egyebek és a zárt ülés elõtti utolsó
napirendi pont Nagy István elõterjesz-
tése volt. Mint ahogy arról az Újpesti
Naplóban korábban beszámoltunk, az
alpolgármester rendeleti javaslatot
dolgozott ki az átmenetileg nehéz
helyzetbe került családok lakáshitel-
törlesztéseinek támogatására. A világ-
méretû gazdasági válság egyik követ-
kezménye az, hogy számos család lét-
biztonsága, lakhatása veszélybe került.

Az önkormányzatot eddig 20 család
kereste meg azzal, hogy nem tudják
teljesíteni a fizetési kötelezettségeiket,
ezért otthonuk veszélybe került. A ja-
vaslat szerint a kamatmentes és vissza-
térítendõ támogatás havi 20-50 000 Ft
közötti összeg volna, a támogatási idõ-
szak 6-12 hónapig tartana. A Népjólé-
ti és Gazdasági Bizottság szeptember
10-én tárgyalta a tervezetet, és több
módosító javaslatot fogadott el. 
Elõször Szalma Botond kért szót. A
képviselõ javasolta, hogy a 2.§-ban lé-
võ „Európai Unió tagállamának állam-
polgára” szöveg helyett „magyar ál-
lampolgár” szerepeljen, illetve arról
kérdezte a testületet, vajon az erre el-
különített 7,5 MFt elegendõ lesz-e en-
nek megvalósítására. Pajor Tibor (JOB-
BIK) támogatta az alpolgármester ja-
vaslatát, de úgy vélte, az adós tulajdo-
nában lévõ gépjármûvek forgalmi ér-
tékének határát – mely a rendelet sze-
rint 3 MFt – csökkenteni kellene. Fel-
vetette továbbá, hogy abban az eset-
ben, ha pereskedésre kerül sor, az ön-
kormányzat segítséget nyújthatna az
adósnak. A rendelet egyik pontja meg-
határozta, hogy az adós háztartásában
élõ személyek egy fõre jutó havi nettó
jövedelme nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át a törlesztési díjak
levonása után. Szalkai István (MSZP)
300%-ot javasolt, melyet az elõterjesz-
tõ – késõbb a testület is – elfogadott.
Nagy István úgy vélte, a bizottság által
elfogadott módosító indítvány az
egész javaslat szerkezetét megváltoz-
tatja; a módosítással csökkenni fog a
támogathatóak köre, mivel azok kerül-
hetnének be a támogatás alá, akinek
csökkent a jövedelmük, és nõtt a ki-
adásuk. A módosítás csak átmeneti se-
gítség lesz, a pénzintézetek a vissza
nem térítendõ támogatást – melyet a
bizottság elfogadott – elviszik. A vita
után szavaztak a képviselõk. Elfogad-
ták, hogy a támogatás elnyerésére pá-
lyázatot írnak ki. (Lásd lapunk 25.
oldalán – a szerk) 19 igennel elfogad-
ták a módosított alapjavaslatot. Elfo-
gadták, hogy az adósnak, vagy adós-
társak egyikének 2008. szeptember 1.
elõtt Újpesten bejelentett lakó-, vagy
tartózkodási hellyel kellett rendelkez-
nie. 18 igen, 10 nem arányban megsza-
vazták, hogy a hitellel terhelt lakások
alapterülete 2 fõig maximum 56, ket-
tõ-öt fõ között maximum 72, öt fõ fe-
lett maximum 100 m2 lehet. Ugyan-
ilyen arányban fogadták el a képvise-
lõk azt, hogy az adós esetében önhibá-

ján kívüli körülménynek minõsül, ha
munkahelyét elveszítette, vagy rész-
munkaidõssé vált, ha a lakáshitel ösz-
szege jelentõsen, több mint 25%-kal
emelkedett, és ha havi nettó jövedel-
me legalább 20%-kal csökkent. 18 igen,
10 nem szavazattal elfogadták, hogy a
vissza nem térítendõ támogatás havi
összege maximum 30 000 Ft, folyósítá-
sának idõtartama maximum 6 hónap
lehet. Törölték a támogatási idõszak
12 hónapos meghosszabbításának le-
hetõségét, illetve kiegészítették a to-
vábbi támogatások odaítélését azzal,
hogy azt a Népjóléti és Lakásügyi Bi-
zottság negyedévente kiírhatja azt, s a
pályázatok elbírálásánál a bizottság a
költségvetésben biztosított keretösz-
szeg idõarányos részét jogosult fel-
használni úgy, hogy az elõzõ negyed-
évek döntéseibõl származó kötelezett-
ségvállalással terhelt elõirányzatra és a
szabadon felhasználható elõirányzatra
tekintettel kell lennie.  

VÉGÜL: AZ „EGYEBEK”
Dr. Derce Tamás tájékoztatta a képvi-
selõket arról, hogy Tetétlen község
képviselõ-testülete próbapert indít az
állam ellen a normatívák folyamatos
csökkentése miatt. Tetétlen polgár-
mestere, Bernáth László arra kérte az
önkormányzatokat, hogy mûködjenek
közre a próbaperben. A képviselõk 29
igen gombot nyomtak. 

Horváth Imre (MSZP) elmondta,
hogy a kerületek közti futballtornán
Újpest a 11. helyen végzett. Bár szó
esett róla, hogy az Újpest-Ferencváros
mérkõzés ideje alatt a két önkormány-
zat is megmérkõzik egymással, azt koc-
kázatosnak érezték, de tervezik annak
késõbbi megrendezését.

A zárt ülés elõtt Szalma Botond a
Metropol újságban megjelent, Újpesttel
kapcsolatos cikkek miatt kért szót.  A
képviselõ szerint az újságban megjelent
cikkek csupán pénzkidobást jelentenek,
melyrõl nem esett szó sem a bizottsági,
sem a testületi ülésen; hozzáfûzte, sze-
retné látni az ehhez fûzõdõ szerzõdést.
Dr. Trippon Norbert alpolgármester
(MSZP) szerint jó városi marketingak-
ció, ha egy népszerû, és magas olvasott-
ságú lapban az Újpesttel kapcsolatos
fontos történések megjelennek. Végül
Nagy István azt javasolta, a testület a ke-
rületben megjelenõ másik hetilapot is
támogathatná havi 1 MFt összeggel. A
képviselõk 9 igen, 9 nem, 3 tartózkodó
szavazattal éltek; a szavazásban 12 kép-
viselõ nem vett részt, így a javaslatot
nem fogadták el. – P. K.

Folytatjuk a szeptember 29-i testületi
ülésrõl szóló beszámolónkat

Maratoni közgyûlés III.

K ö z é l e t
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lakótelep szívében, a Deák Ferenc utca vé-
gén található óvoda mindig fontosnak tar-
totta a szûkebb és tágabb értelemben vett

környezet megismertetését, a környezettudatos, és
egészségtudatos nevelést: helyi nevelési program-
juk egyik kiemelt területe épp ezért a „Környezõ
világ tevékeny megismerése” címet kapta. A gyere-
keket az érzelmek és játékok eszközével tanítják
meg a környezet szeretetére és tiszteletére, mely-
ben természetesen a kicsik is aktívan közremûköd-
nek: kerti munkákon, gyûjtögetésben, állatgondo-
zásban vesznek részt. Az óvoda dolgozói az egész-
séges étkezésre és a friss levegõn történõ testmoz-
gásra is ügyelnek, rendszeresen kirándulnak a gye-
rekekkel, és a fontos ünnepeken túl a természet
ünnepnapjairól (Állatok Világnapja, Föld Napja,
Madarak és Fák Napja) is megemlékeznek. 

– Juhászné Rusai Éva óvodapedagógusunk az
óvodai környezeti nevelõi szakon szakvizsgázott az
ELTE Tanító- és Óvóképzõ Fõiskola Karán, és így ju-
tott el a „Zöld óvoda” pályázathoz – kezdtük a be-
szélgetést az intézményvezetõvel, Nagy Imrénével.
– A pályázathoz fûzõdõ környezettudatos nevelés

óvodánk alapvetõ sajátossága, hiszen a lakótele-
pen élõ kisgyerekek élete általában nem mondha-
tó alapvetõen természetközelinek. A nevelés, a
környezettudatos viselkedés, a takarékoskodás, a
szelektív hulladékgyûjtés, és a különbözõ játékos,
ugyanakkor tanító, nevelõ feladatok egy lakótelepi
óvodában különleges fontossággal bírnak. Mond-
hatni, csupán összefoglaltuk a pályázathoz mind-
azon feladatokat, munkákat, melyeket nap, mint
nap alkalmazunk a gyermekek nevelésében, a har-
monikus, egészséges óvodai környezet megterem-
tésében. Óvodánk a környezettudatos nevelés
mellett az anyanyelvi nevelést és a mozgásfejlesz-
tést is fontos céljának tartja.   

– Szeptember 25-én vettük át az oklevelet, és
nagyon büszkék vagyunk rá – folytatta Juhászné
Rusai Éva. – Mind az óvodánk környezete, mind
nevelési módszerünk alkalmassá tette az intéz-
ményt erre a címre. Hatalmas, gondozott udva-
runk van, sok bokor, sziklakert és mesterséges tó
díszíti a környezetet. Az itt jelenlévõ élõvilágot
minden nap felfedezhetik a gyerekek. Hamarosan
új virágágyásokat alakítunk ki, így a gyerekek ala-
posan megfigyelhetik majd a növények fejlõdését.
Évente többször autóbuszos kirándulást szerve-
zünk a gyerekeknek, a családokat pedig néha ba-
kancsos túrára invitáljuk. Barkácsolunk a kicsikkel,
megmutatjuk nekik a hulladékok megfelelõ fel-
használását. Fontos kihangsúlyoznom azt is, hogy
mindezeken a programokon természetesen az
óvodánkba járó, sajátos nevelési igényû gyermekek
is részt vettek, illetve lehetõség szerint a szülõket is
igyekeztük bevonni a tevékenységekbe. 

A pályázóknak, így a
Deák óvodának is az el-
múlt három évre vonat-
kozóan kiemelkedõ és
eredményes tevékeny-
séggel kellett rendelkez-
nie, mely sikerrel való-
sult meg a környezeti
nevelés céljainak elérése
érdekében. A díjazott a
cím elnyerése után sem
pihenhet: szigorú kritériumrendszernek kell meg-
felelnie, mely nemcsak a környezettudatos neve-
lést, hanem az óvoda berendezését, udvarát, játé-
kait, sõt, az óvoda külsõ kommunikációját is meg-
határozza.  – P. K.

gyszer volt, hol nem volt, az
Óceánárkon túl, ott, ahol a tu-
dás fája ered, ahol a kerítés ko-

pottas, szülõk, nagyszülõk, rokonok,
együtt a diáksággal és a tanárokkal
kéz a kézben, illetve ecsettel a kéz-
ben összegyûltek, hogy nagy tettet
vigyenek véghez. 

Úgy hangzik ez mint egy mese, de
tényleg jó volt látni, hogy mindez le-
hetséges. Akik eljöttek, idõt, energiát

nem sajnálva közösen tettek azért,
amit fontosnak éreztek, mégpedig
azt, hogy az iskola kerítése új ruhába
öltözzön.

A Homoktövis Iskola idén ünnepli
20. születésnapját, s a tanév telis-tele
lesz programokkal. Úgy gondolom,
hogy ez az akció nagyon jó kezdõ
programja volt ennek a kivételes év-
nek. Bár elsõ olvasásra nem tûnik a
kerítésfestés túl szórakoztatónak, de

aki ott volt, az tudja, hogy nemcsak
a munkáról szólt ez a nap. Sokkal in-
kább a közösségépítésrõl. Az önzet-
len tenni akarásról, s arról, hogy a
szülõk és az osztályfõnökök elõre
mindent megszerveztek, s a nagy
eseményre szendvicsekkel és sütivel
készültek. Az apraja-nagyja együtt,
egymás mellett dolgozott, aztán fa-
latozott, homokozott és focizott.
Spontán, kötetlen beszélgetések és
jókedv jellemezte ezt a napsütötte
szombati napot. 

Én ott voltam, s örültem, hogy ré-
szese lehetek ennek az eseménynek,
és tagja a diákcentrikus iskola tantes-
tületének.

Ha az 541,5 négyzetméter kerítést
le nem festettük volna, az én mesém
is tovább tartott volna. Köszönjük a
segítségét minden résztvevõnek!

– Márkus Róbert, tanár

Tom Sawyer-akció, avagy a nagy
kerítésfestés a Homoktövisben

„Kizöldült” az óvoda
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az
Oktatási és Kulturális Minisztérium megtisztelõ címet adott
az újpesti Deák Óvodának: a kisgyermekkori környezeti neve-
lés terén végzett szakmai tevékenységükért 2012-ig használ-

hatják a minõségi díjnak is tekinthetõ „Zöld óvoda” címet. 

A

E
SZÜRETI MULATSÁG
A kapunyitás harmincadik évfordulója alkalmából jubileumi tanévet kö-
szöntõ Erzsébet utcai Általános iskolában szüreti mulatság színesíti a né-
hány héttel ezelõtt gyermeknappal rajtoló programsorozatot. Az október
20-án, 16 órától 17 óráig tervezett programra örömmel várják az iskola
iránt érdeklõdõ óvodás családokat is, hiszen a kötetlen találkozás jó alka-
lom az ismerkedésre is. Az iskola november 7-én Kreatív Stúdiót indít,
amelynek elõzetes beharangozását is szolgálja a szüreti mulatság.



któber 6-án érkezett egy le-
vél a szerkesztõségünkbe:
„Az Újpesti napló 2009.

szeptember 28-i számában  a Tájé-
koztató a különbözõ lakossági hulla-
dékok begyûjtésérõl, leadási lehetõsé-
geirõl  cím alatt az alábbi  sorokat ta-
láltam:  

»Újpesten két hulladékudvart is
üzemeltet az FKF Zrt. Az egyik az Ug-
ró Gyula 5or 1-3. szám alatt, a másik

a STOP-SHOP mögött, az lstvántelki
út-Zlchy M. u. sarkon, a STOP-SHOP
mögötti  hulladékudvarban nagymé-
retû darabos  hulladékot is átvesznek
egész évben, pl. háztartási gépeket,
bútorokat stb. Ezeken túl mindkét
helyszínen az alábbi hulladékokat le-
het leadni díjmentesen az egész év fo-
lyamán: stb.«

Nos, vagy a hulladékudvar, vagy
Önök nem mondanak igazat. Ugyan-

is minden könyörgés ellenére sem vet-
ték azt a két régi fotelt, amit az újság-
ban leírtak alapján némi szervezés
után, nagy nehezen odaszállítottam
és persze vissza!”

(név és cím a szerkesztõségben) 

KINEK VAN IGAZA? 
A szelektív hulladékgyûjtõ szige-

tek, valamint a gyûjtõtartályok a Fõ-
városi Közterület-Fenntartó Zrt. (FKF

Zrt.) tulajdonában és kezelésében
vannak – az újpesti önkormányzat
csupán a helyszínt biztosítja. Így az
FKF Zrt. munkatársainak kötelessége
a hulladék elszállítása és a környezet
rendben tartása.

– Miután az újpestiek szenvedik el
a rendetlenséget, az önkormányzat
közbeszerzési eljáráson keresztül kü-
lön megállapodást kötött egy város-
üzemeltetési céggel – mondta el
kérdésünkre Lõrincz Mihály, Újpest
önkormányzatának városüzemelte-
tési fõosztályvezetõ-helyettese. – A
megállapodás része a szelektív hulla-
dékgyûjtõ szigetek környezetének
tisztántartása, karbantartása is. Így
tehát az önkormányzat egészíti ki az
FKF Zrt. tevékenységét a környezet
tisztántartása.  Ez nem egyedi meg-
oldás Újpest esetében.  Egy fõvárosi
rendelet értelmében például a tulaj-
donosok kötelessége volna a házuk
elõtt takarítani, mégis járdatisztító
gépek végzik a munka javát. Nos,
ugyanez történt a szelektív hulla-
dékgyûjtõ szigetek esetében is. 

SZEMÉT EGY ÜGY
Arról is tájékoztatta az önkormány-
zat a lakosságot, hogy 2009 áprilisá-
ban dr. Derce Tamás polgármester
szerzõdést kötött az FKF Zrt-vel. En-
nek értelmében Újpesten két olyan
hulladékudvar is mûködik, ahol nem
csak a szelektív hulladékot lehet le-
adni, hanem más típusúakat is, így
például akkumulátort, festéket is.
Ennek kiemelt jelentõsége van, hi-
szen éppen ezek azok a szemét-típu-
sok, amelyeket elõszeretettel helyez-
nek a lakosok a tartályok mellé. A
STOP-SHOP mögött, az Istvántelki
út-Zichy Mihály utcák keresztezõdé-
sében található hulladékudvar a

Szerzõdés van, mégsem veszik át a bútort a hulladékudvarban

Káosz a hulladék körül
Hetek óta jelenik meg a közlemény az Újpesti Naplóban, mely szerint a hulladékud-
varban átveszik a bútorokat, háztartási gépeket is. Ám aki ezzel próbálkozik, megle-
põ fogadtatásban részesül: a hulladékudvar dolgozói megtagadják az átvételt. Cik-
künkben ennek jártunk utána.

Ü t k ö z õ 12
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szerzõdés értelmében ezen felül
nagy terjedelmû hulladékot is köte-
les átvenni, mint például a mosógép
vagy a bútor.

Szerzõdés ide-vagy oda, bizony
pórul jártak sokan. Volt, hogy köny-
vespolcot, foteleket vittek az udvar-
ba – ám hiába. Az ott dolgozók nem
voltak hajlandóak tõlük átvenni a fe-
leslegesnek ítélt holmikat, mondván,
várják meg a következõ lomtalaní-
tást. A hoppon maradtak pedig for-
dulhattak vissza a könyvespolccal,
fotelekkel.  

Az újpesti önkormányzat a beér-
kezett panaszokat kivizsgálta. A ki-
alakult helyzetet és a szerzõdéssze-
gést jelezte a hulladékudvar vezetõ-
jének és a FKF Zrt. illetékeseinek is.
Írásbeli válasz lapzártánkig nem érke-
zett. 

A helyzet pedig változatlan.

MAGYARÁZKODNI KELLETT
Az Újpesti Naplóban az önkormány-
zat tájékoztatta az újpestieket a ki-
alakult helyzetrõl és arról, hogy a tár-
gyalások megkezdõdtek. Egyúttal el-
nézést kért a félretájékoztatásért –
bár a hiba nem az önkormányzat ké-
szülékében van…

Lõrincz Mihály kérdésünkre el-
mondta, hogy remélhetõleg egy-két
héten belül véget ér a hulladékudvar
körüli vita. Miután az önkormányzat
kedvezménnyel adja a területet az
udvar üzemeltetéséhez, ragaszkod-
nak a szerzõdésben leírt kötelezett-
ségek teljesítéséhez. 

AZ FKF ZRT. ÁLLÁSPONTJA
Nardai Ferenc, az FKF Zrt. üzemveze-
tõje, a hulladékudvar vezetõje nem
kívánt érdemben nyilatkozni lapunk-
nak az üggyel kapcsolatban. 

Horváth László, az FKF Zrt. helyettes
szóvivõje az alábbiakról tájékoztatta
szerkesztõségünket: „A hulladékudva-
rok fennállása óta nem merült fel
igény bútorok átvételére, mivel a ren-
des évi lomtalanítások keretében a ke-
letkezett felesleges bútort a lakosság-
tól begyûjtöttük. Nem kivétel ez alól a
IV. kerületben található két hulladék-
udvar sem. Szerzõdésünk valóban tar-
talmazza ezt az opciót, ezért most –
hogy ez igényként jelentkezett – hala-
déktalanul intézkedni fogunk az udvar
ez irányú mûködéséhez szükséges en-
gedélyek kibõvítésére.

A terület korlátai azonban még a
vonatkozó engedélyek birtokában
sem teszik lehetõvé a nagyméretû bú-
torok rendszeres befogadását. Erre a
célra változatlanul a rendes évi lomta-
lanításokat tartjuk megfelelõ mód-
szernek, illetve a lakosoknak lehetõsé-

ge van soron kívüli lomtalanítást meg-
rendelni társaságunktól.  Az építési
törmeléket ugyanakkor már nem le-
het az Orgoványi úti inert lerakóban
elhelyezni, mivel azt az uniós elõírások
értelmében 2009 nyarán bezártuk és
rekultivációra a területet visszaadtuk.”

ZÖLD SZÁM
Felhívtuk az FKF Zrt. zöld számát, hogy
tájékozódjunk, mégis hova vihetjük Új-
pestrõl legálisan a megunt bútorokat.
A válasz értelmében a legjobb volna,
ha megõriznénk a következõ  – 2010
tavaszán esedékes – lomtalanításig a
bútorokat. De ha mindenképp meg
szeretnénk válni tõlük, akkor vigyük
Dunakeszire vagy Pusztazámorba.

Csak reménykedhetünk benne,
hogy a nagyobb hulladékok nem az
utcákra vagy az erdõkbe kerülnek
ezek után… – TUTOR KATA

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. közlése
szerint hatékonyságnövelõ és költségcsök-
kentõ programjuknak köszönhetõen a hul-

ladékkezelés költsége a várható inflációnál kisebb
mértékben,  4,2 százalékkal nõtt. A díjemelésre
ugyanakkor azért volt szükség, mert a költségek nö-
vekedése mellett a társaság bõvíti szolgáltatásainak
körét: új hulladékszigetek létesülnek és nõ a zöldhul-
ladék szelektív gyûjtésébe bevont területek aránya is.

A fõvárosban kétszázzal nõ a szelektív hulladék-
szigetek száma, amely így meghaladja majd az ezret.
Budapesten 2009. év végétõl összesen 1103 szelektív
hulladéksziget áll majd a lakosság rendelkezésére.
Bõvítik a zöldhulladék szelektív gyûjtését is, így már

az érintett területek 85 százalékában kerül megol-
dásra a kerti zöldhulladék járatrendszerben történõ
gyûjtése.

A FKF Zrt. szerint a budapesti hulladékkezelési
díj a jövedelmi szintek arányában is alacsonyabb,
mint Európa más nagyvárosaiban és hazai viszony-
latban sem tartozik a legdrágábbak közé. Magá-
ban foglalja a háztartási hulladék elszállítása mel-
lett a szelektív gyûjtõszigetek üzemeltetetésének
költségét, a zöldhulladék házaknál történõ össze-
gyûjtését, a háznál történõ komposztálás támoga-
tását, a lakossági hulladékudvar-hálózat mûködte-
tését, a lomtalanítások és a veszélyes hulladék kü-
löngyûjtését, a lomtalanítás utáni takarítás költsé-
gét valamint a díjhátralékosok támogatását.

A TÁRSASHÁZI GYÛJTÉS HATÉKONYABB? 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ada-
tai szerint Magyarország polgárai átlagosan 350 kg

háztartási hulladékot termelnek évente. A keletke-
zett hulladék 85%-át lerakókba viszik, vagy elége-
tik, és körülbelül 15%-ot hasznosítanak újra. Ez az
arány a skandináv országokban akár a 80-90%-ot is
elérheti. 

Az Öko-Kord Országos Nonprofit Kft. friss ku-
tatása arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az
újrahasznosított hulladék arányának növelése el-
sõsorban a lakosság felelõssége, mivel jelenleg a
családi háztartásokban keletkezõ, elsõsorban cso-
magolási hulladék jelenti a legnagyobb veszélyt
környezetünkre. Sajnos, még mindig nem eléggé
elterjedtek azok az ismeretek, amelyek elegendõ-
ek szelektív hulladékgyûjtés jelentõségének felis-
merésére. Aki megismerkedik ezekkel, az sokkal
nagyobb valószínûséggel vállalja magára az
anyagfajtánként történõ gyûjtés fáradtságát, és
hajlandó aktívan is tenni a környezet megóvásá-
ért.

Mindennek
ára van
A
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EGYSÉGES SZABÁLYOK:
Valamennyi képzési formában (négy-,
hat- és nyolcosztályos gimnáziumok)
érvényesülõ egységes szabályok: Jelent-
kezés a középiskolákba az általános is-
kola által kitöltött lappal (lapokkal)
lehet. Egy tanuló számára ki kell állíta-
ni egy tanulói adatlapot, és a középfo-
kú intézményekbe küldendõ jelentke-
zési lapot. Egy jelentkezési lapon egy
iskolának több tagozata, képzési szak-
ja is megjelölhetõ. A gyermek jelent-
kezési lapját mindkét szülõ, továbbá –
ha a gyermek 14 éves elmúlt – a je-
lentkezõ írja alá. Az adatlapokat az ál-
talános iskola a Közoktatási Informá-

ciós Központnak (Gyõr), a jelentkezé-
si lapokat a középiskoláknak küldi
meg 2010. február 19-ig. A felvételik
lebonyolítását követõen a középisko-
lák az elért eredmények alapján ideig-
lenes felvételi jegyzéket állítanak össze,
melyet 2010. március 16-ig nyilvános-
ságra hoznak.

Az általános iskolák 2010. már-
cius 18. és 2010. március 19. kö-
zött egy alkalmat biztosítanak ar-
ra, hogy a tanulói adatlapon fel-
tüntetett iskolák sorrendjét a szü-
lõk megváltoztathassák. Az így
módosított listákat az általános isko-
lák 2010. március 22-ig megküldik a

felvételit koordináló Felvételi Köz-
pontnak.

A központ a beérkezõ listákból ki-
húzza azoknak a nevét, akiket az adat-
lapon sorrendben elõbb szereplõ in-
tézménybe felvesznek. A középisko-
lák ezen visszaküldött lista alapján
2010. április 26-ig a felvételi döntés-
rõl írásban értesítik a jelentkezõ
szüleit és az általános iskolájukat.

NÉGYOSZTÁLYOS  GIMNÁZIUM 
Négyosztályos gimnázium – szabá-
lyok az általános képzésre jelentkezõk
számára: ha az iskola szervez írásbelit,
akkor ezek kompetencia-alapú egysé-
ges feladatsorát az OH állíttatja ösz-
sze, adja meg a javítási útmutatót.
Ezek megírására valamennyi írásbeli
vizsgát tartó középiskolában 2010.
január 23-án 10 órától kerül sor.
Ezekre jelentkezni kell 2009. de-
cember 11-ig a felvételit szervezõ
középiskolában. Ehhez jelentkezési
lapot a felvételt hirdetõ iskola ad ki,
vagy letölthetõ az OH honlapjáról. A
felvételi dolgozatokat a középiskola
2010. február 11-ig kijavítja, és az
eredményrõl tájékoztatja a szülõket.

NYOLC-, ÉS HATOSZTÁLYOS 
GIMNÁZIUM
Nyolc- és hatosztályos képzés – speci-
ális szabályok: az ilyen képzést folytató
iskolák felvételi eljárásaikat két módon
szervezhetik.

A felvételrõl:
– kizárólag a tanulmányi eredmé-

nyek alapján, vagy
– a tanulmányi eredmények és a

központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapok-
kal megszervezett írásbeli vizsga
eredményei alapján dönthet.

Ha a nyolcosztályos képzést folytató
középiskola a felvételi eljárásában az
általános iskolai eredményt figyelem-
be veszi, akkor az általános iskolai szö-
veges értékelést az adott általános is-
kolának kell osztályzatra váltania.
(Közoktatási Törvény 70.§ (3) bekez-
dés.)

Az írásbeli kompetencia-alapú fel-
adatlapjait az OH állíttatja össze, adja
meg a javítási útmutatót. Ezek megírá-
sára valamennyi, írásbeli vizsgát tartó
középiskolában 2010. január 22-én
14 órától kerül sor. Erre elõzetesen
jelentkezni kell 2009. december 11-
ig a felvételit szervezõ középiskolá-
ban. Ehhez jelentkezési lapot a felvé-
telt hirdetõ iskola ad ki, vagy az OH
honlapjáról letölthetõ. A felvételi dol-
gozatokat a középiskola 2010. február
11-ig kijavítja, és az eredményrõl tájé-
koztatja a szülõket.

A szülõk a jelentkezési lapot a
középiskolába nyújtják be 2010.
február 19-ig. FONTOS! A kitöltött
tanulói adatlapot a szülõk közvet-
lenül az Felvételi Központnak kül-
dik meg. 

Felvételi tájékoztató a 2010/2011-es tanévre

Merre tovább?
Az általános iskola utolsó évébe pályát-, sõt, középisko-
lát választani nem könnyû. Még akkor sem, ha az élet-
hosszon át tartó tanulmányok során olykor szükséges
is, nemcsak lehetséges a többféle  pályairány megisme-
rése, a sokoldalú képzés. Összeállításunkban az újpesti
önkormányzat által fenntartott öt középiskola kínála-
tát mutatjuk be, és tájékoztatást adunk az érvényes fel-
vételi szabályokról, ezzel segítve az iskolaválasztás ne-
héz problémájának megoldását.
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Kedves érdeklõdõ, leendõ Babitsos!
Iskolánk elmúlt 20 éves, „nagykorú-
vá” vált, így vannak már eredménye-
ink, amelyekre büszkék lehetünk; ha-
gyományaink, melyeket boldogan
ápolunk, õrzünk; és vannak terveink,
hogyan szeretnénk eredményeinket,
értékeinket megtartva még többet
nyújtani diákjainknak.

Lássuk csak, mi minden vár itt
Rád. Iskolánk hagyományos négy- és
nyolcosztályos rendszerben mûkö-
dik. Nevelési céljaink mellett leg-
fõbb képzési törekvésünk, hogy ta-
nulóinkat felkészítsük a továbbta-
nulásra, a felsõoktatásban való biz-
tos helytállásra. Munkádat segíti is-
kolánk mintegy ötvenezer kötetes
könyvtára. Diákjaink az OKTV-n ki-
válóan szerepelnek, sokak számára
az ott elért helyezés kiváltja az érett-
ségit is. 

Az utolsó két évben céltudatosan
készülhetsz akár az emelt szintû
érettségire is. Ennek érdekében több
tantárgyból emelt óraszámú képzést
nyújtunk. Az elmúlt évek során a fel-
vételi eredményünk közel 100%-os
volt. 

NÉGYOSZTÁLYOS KÉPZÉS
Iskolánk kódja: 035228
A 2010/2011-es tanévben egy osz-
tályt indítunk. Az induló osztályban
három csoportot hozunk létre.

I. angol-japán idegen nyelvi cso-
port, kódja: 01

II. magyar nyelv és irodalom emelt
szintû csoport, kódja: 02

III. matematika emelt szintû cso-
port, kódja: 03

A választott tárgyakat emelt óra-
számban és csoportbontásban tanít-
juk. Az induló osztály 1/3-a idegen
nyelvként angol és japán nyelvet ta-
nul, a másik két csoportban elsõ ide-
gen nyelvként angolt  választhatnak
a tanulók, második idegen nyelvként
pedig francia, spanyol, német, orosz
nyelvekbõl választhatnak. Második
idegen nyelvként azt a két nyelvet
fogjuk tanítani, amit a legtöbben vá-
lasztottak. A gimnáziumi képzésnek
megfelelõen a 11. évfolyamtól dönt-
hetnek a tanulók és szüleik arról,
hogy mely tantárgyakból tesznek
majd emelt szintû érettségit, így a
továbbiakban azokat a tantárgyakat
tanulhatják magasabb óraszámban.

A gimnáziumba jelentkezõ tanu-
lók központi írásbeli felvételit tesz-
nek. Azon tanulók jelentkezését vár-
juk, akiknek érdeklõdése az idegen
nyelvek, a magyar és matematika
iránt nagyobb az átlagosnál.

A felvétel a felvételi pontszámok alap-
ján történik. A felvételi összpontszá-
ma két részbõl tevõdik össze: 1. hozott
pontszám, 2. írásbeli pontszáma.

A HOZOTT PONTOK SZÁMÍTÁSA
A 7. év végi és 8. félévi osztályzatok
adják a következõ tantárgyakból:
magyar, nyelv és irodalom, történe-
lem, idegen nyelv, matematika, fizika,
földrajz, biológia. Hozott pont maxi-
málisan 80 pont.

A SZERZETT PONTSZÁMOT 
A KÖVETKEZÕK ADJÁK
A jelentkezõ tanulók a felvételi eljá-
rást megelõzõ egységes írásbeli felvé-
telit tesznek matematika és magyar
nyelv és irodalom tantárgyakból, s az
ezeken elért eredményekbõl számít-
juk ki. Ez maximum 100 pont lehet.
A felvételi összpontszám a hozott és
szerzett pontok összege.

A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS 
HATÁRIDÕK
A központi írásbelire való jelentkezés
határideje: 2009. december 11. (a je-
lentkezési lapok a gimnázium portá-
ján beszerezhetõk, ezek kitöltését és
a gimnáziumba juttatását a szülõk-
nek kell elvégezni).

Az egységes írásbeli felvételi vizs-
gák idõpontja: 2010. január 23.
(szombat) de. 10 óra. A pótírásbeli
idõpontja 2010. január 28., 14 óra.
Errõl külön értesítést nem küldünk!
Az írásbeli eredményérõl 2010. febru-
ár 11-én tájékoztatjuk a szülõket
8–16.30-ig. Ezen eredmények ismere-
tében történik az általános iskolák-
ban a jelentkezési lapok kitöltése,
melyek beérkezési határideje:
2010. február 19. Az ideiglenes lista
kifüggesztése: 2010. március 16.

A tanulói adatlapok módosításá-
nak lehetõsége 2010. március 18-19-
ig az általános iskolában történik. A
felvételirõl a tanulók és az általános
iskolák 2010. április 26-ig írásban
kapnak értesítést.

A négyosztályos képzés iránt ér-
deklõdõ tanulóknak 2009. november
23-24-25-én 8 órától nyílt napot tar-
tunk. A képzésrõl és a felvételirõl szü-
lõi tájékoztatót tartunk 2009. novem-
ber 24-én 17 óra 30-tól.

NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM
A nyolcosztályos képzés kódja: 04
A 2010/2011-es tanévben két osz-
tályt indítunk. Választható idegen
nyelv angol vagy német. A csoport
indításának feltétele, hogy a felvettek
kb. 25%-a válassza az adott nyelvet.
A nyelvi csoportba sorolásról a felvé-
teli értesítéskor tájékoztatjuk a fel-
vetteket.

A felvétel pontszámok alapján tör-
ténik. A tanulók valamennyien részt
vesznek a központi írásbeli felvételi
vizsgán. 

1. Írásbeli pontszáma: A tanulók
központi írásbeli vizsgán vesznek
részt, matematika, magyar nyelv  és
irodalom tantárgyakból.  A vizsga
feladatsorát az OH állíttatja össze.
(A megszerezhetõ maximális pont-
szám 100 pont.)

2. Hozott  pontszám: magyar iro-
dalom, nyelvtan, matematika, kör-
nyezetismeret (A megszerezhetõ ma-
ximális pontszám 40 pont.)

A felvétel a központi írásbeli és a
hozott pontszámok alapján történik.
Az írásbeli vizsgára jelentkezni a gim-
náziumban beszerezhetõ jelentkezési
lappal lehet 2009. december 11-ig.

Az írásbeli vizsga idõpontja 2010.
január 22., 14 óra. A pótírásbeli
idõpontja 2010. január 28., 14 óra.
Errõl külön értesítést nem küldünk!

Az írásbeli eredményérõl 2010. feb-
ruár 11-én tájékoztatjuk a szülõket
8–16.30-ig.. Az eredmények ismereté-
ben 2010. február 19-ig lehet jelent-
kezni a nyolcosztályos képzésre, mely-
hez jelentkezési lapot a középiskola
biztosít. A lapokat a szülõk állíthatják
ki és továbbítják a középiskolába, il-
letve az Felvételi Központnak (Gyõr).

A tanulói adatlapok módosításának
lehetõsége 2010. március 18–19-ig
az általános iskolában történik. Az
ideiglenes lista kifüggesztése: 2010.
március 16. A felvételi eredményérõl
2010. április 26-ig a szülõk és az általá-
nos iskolák írásban kapnak értesítést. 

A képzésrõl és a felvételirõl szülõi
tájékoztatót tartunk 2009. november
24-én 17 óra 30-tól. Esetleges kérdé-
seikkel keressenek meg bennünket!

– Dr. Kövesdi István, 
igazgató

Az iskola címe: 1047 Budapest,
Tóth Aladár u. 16-18

OM azonosító: 035228 
Telefon/ fax: 233-42-90
Honlap: www.babits.hu

E-mail: posta@babits.hu

BABITS MIHÁLY
GIMNÁZIUM
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Kedves 8. évfolyamos diák!
Ha középiskolában szeretnél tovább-
tanulni, akkor válaszd a Bródyt!
– Angol és német nyelvtanulás,
– informatika oktatás,
– Internet-hozzáférés,
– tartalmas diákélet.

AZ ISKOLA A 2010 / 2011-ES 
TANÉVRE HÁROM OSZTÁLYBA
HIRDET FELVÉTELT
élsportolói osztályba 034866 02, 
drámatagozatos osztályba 034866 03,
képzõmûvészeti osztályba 034866 04.

(A kódszámokat a jelentkezési la-
pon feltétlenül szerepeltetni kell! A
sportosztályba jelentkezõk külön je-
lentkezési lapot is kitöltenek, amely-

hez az iskola titkárságán juthatnak
hozzá, ill. ez letölthetõ lesz az iskola
honlapjáról). 

NYÍLT NAPOK 
– 2009. november 10-én 14 óra-

kor drámai és mûvészeti osz-
tály,

– 2009. november 11-én 14 óra-
kor sportosztály.

Ezeken a napokon tájékoztatót
adunk az intézmény pedagógiai
programjáról, lehet látogatni drámás
és mûvészetis bemutatóinkat, ismer-
kedni a gimnáziummal.  A jelentkezõ
tanulók központi írásbeli vizsgát tesz-
nek január 23-án. Errõl további infor-

mációkat a nyolcadikos osztályfõnö-
köktõl, illetve decembertõl a gimná-
ziumtól kaphatnak.  Ezen felül a mû-
vészeti és drámatagozatos osztályok-
ba jelentkezõk alapmûveltségi tesztet
is kitöltenek a szóbeli alkalmával. 

A szóbeli felvételi vizsgákra
2010. március 1-2-án kerül sor. A
névszerinti beosztást a jelentkezõk
értesítésekor levélben pontosítjuk. A
szóbeli beszélgetéseken a tanulók
személyiségét szeretnénk megismer-
ni, a sporttagozatosok magyarból és
matematikából, a másik két tagozat-
ra jelentkezõk alapmûveltségbõl szá-
mítsanak kérdésekre. Erre az alka-
lomra hozzák magukkal az ellenõrzõ
könyvüket, az irodalom és a mate-
matika füzetüket, valamint egy saját
címre megcímzett, felbélyegzett bo-
rítékot. A mûvészeti tagozatra jelent-
kezõk hozzák magukkal mûvészeti
jellegû munkáikat (rajzok, fotók, ke-
rámiák stb.) a drámamûvészeti tago-
zatra felvételizõk készüljenek verssel
vagy prózával. A sporttagozatra je-
lentkezõk a szóbeli vizsgára hozzák el
a kitöltött sportlapot! 

A gimnáziumban az angol és a né-
met nyelvet, valamint a számítás-
technikát kötelezõ jelleggel, csoport-
bontásban, tudásszintnek megfelelõ-
en tanulják a gyerekek. Az internet-
hozzáférés biztosított. Ezen kívül
francia, orosz, svéd nyelvi képzés is
lehetséges, egyéni igény szerint.

A mûvészeti és drámatagozatos
osztályokat az iskola az MS Mester
Alapítvánnyal együtt mûködteti. En-
nek költségeihez a szülõk alapítványi
támogatással járulnak hozzá.

ELÕKÉSZÍTÕ TANFOLYAM 
A  KÖZPONTI ÍRÁSBELIRE
A foglalkozások során az elõzõ évi
központi írásbeli felvételi tapasztala-
tai szerint haladnak majd a csopor-
tok. A felkészítõkre november köze-
pétõl tíz héten át kerül sor, az idei
tanév központi felvételijével bezáró-
lag. Egy-egy alkalommal két tanítási
órát tartunk.

A tanfolyamokra jelentkezni lehet
az iskola titkárságán október 15-e
után. A felkészítés ára: egy tárgy ese-
tén 6400 Ft, két tárgy esetén 10 000 Ft. 

– Rajz
– Matematika
– Magyar nyelv- és irodalom

Elsõ alkalom: november 2.

Szeretettel várnak a  diákok, taná-
rok.

– Giczy Béla, igazgató

Bródy Imre Oktatási Központ
Cím: 1047 Budapest, 

Langlet u. 3-5.
Telefon: 369-4917, 

Fax: tel.+201/105 mellék
Internet:  www.brody-bp.sulinet.hu

E-mail: titkar@big.sulinet.hu

BRÓDY IMRE
OKTATÁSI
KÖZPONT



Jelenleg a 9-12. évfolyamon, azaz a
középiskolai tagozaton 195 diák tanul. 

2010. szeptemberében két 9. osztály
indítását tervezzük. 

Az írásbeli felvételi vizsga idõpont-
ja: központi írásbeli vizsga: 2010.
január 23., 10 óra. Pótnap: 2010.
január 28., 14 óra. Az iskola tago-
zatkódja: 01

A FELVÉTELI PONTOK KISZÁMÍTÁSA:
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (8.
sz. melléklet) változása miatt a felvé-
teli eljárásban szerezhetõ pontok szá-
mítása iskolánkban is változott.

HOZOTT PONTOK: A hozott pontok
számítása a 7. osztály év végi és a 8.
osztály félévi eredményei alapján tör-
ténik. A számításba vett tantárgyak a
következõk: magyar nyelv, irodalom,
idegen nyelv, történelem, matemati-
ka, biológia, magatartás, szorgalom. A
hozott pontok maximuma 30 pont.

SZERZETT PONTOK: A szerzett pon-
tok számítása: az írásbeli vizsgán
mindkét tantárgyból 30-30 pont, a
szóbeli vizsgán 15-15 pont, összesen
tehát maximum 90 pont szerezhetõ. 

A maximálisan elérhetõ felvételi
összpontszám a hozott és a szer-
zett pontok összege: 120 pont.

Mentesül az írásbeli és szóbeli fel-
vételi vizsgák alól az a jelentkezõ, aki
7-ben és 8-ban az említett nyolc tan-
tárgyból legalább 4,5-es eredményt
ért el. A felvételi összpontszám a ho-
zott pontok négyszerese. 

A jelentkezõket a felvételi
összpontszámuk alapján rangsoroljuk. 

A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfo-
lyamos Gimnáziummal tanulói jogvi-
szonyban álló 8. évfolyamos tanulók
számára a továbbhaladást az iskola
pedagógiai programjában rögzített
feltételek mellett biztosítjuk.

MIT TUDUNK NYÚJTANI 
A KÖZÉPISKOLÁSOKNAK?

– Az élethosszig való tanuláshoz
szükséges biztos készségeket és
képességeket. 

– Tehetséggondozást a választott
irányultságnak megfelelõen.

– A közép- és emeltszintû érettségi
vizsgára felkészítést a kötelezõ és
a szabadon választandó érettségi
vizsgatárgyakból.

– Két jól felszerelt számítástechni-
kai termet internet-eléréssel. 

A középiskolai tagozaton a humán
tantárgyak (elsõsorban idegen nyel-
vek) és reáltantárgyak (matematika,
informatika) oktatása jelentik a tar-
talmi csomópontokat. 

– Igény és lehetõségeink szerint
szakköröket, önképzõköröket,
eredményes felkészítést tanulmá-
nyi versenyekre.

– Nyári táborokat.
– Sítábort.
– Külföldi tanulmányutakat

(Ausztria, Anglia, Franciaország,
Németország, Erdély).

– A gimnáziumok hagyományos ün-
nepségeinek emlékezetes megren-
dezését (gólyabál, szalagavató, bal-
lagás) és számos közös programot.

– Mozgalmas diákéletet.      

KIKET VÁRUNK?
Minden tanulni vágyó, felsõoktatási
intézménybe készülõ általános iskolát
befejezett diákot, aki az elõírt felvéte-
li vizsgán szerzett, és a tanulmányi
eredményei alapján kapott
összpontszáma alapján megfelel a
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos
Gimnázium négy éves gimnáziumi
képzésében elvártaknak. Az érdeklõ-
dõk számára felvételi elõkészítõ fog-
lalkozásokat is tartunk.

Minden leendõ diákot és szüleiket
szívesen látjuk ismerkedésre, beszél-
getésre, tapasztalatszerzésre.

– Borosné dr. Kézy Zsuzsanna sk.
igazgató

Az  iskola címe: 1046 Budapest,
Bõrfestõ u. 5-9.

OM azonosító: 034877
Telefon/fax 230-6679, 380-7170

Honlap: www.csvmg.hu

SAPERE AUDE! – MERJ GONDOL-
KODNI!  – hirdetik hitvallásunkat is-
kolánk homlokzatán a latin szavak.
Gondolkodó embereket, a jövendõ
értelmiségét nevelni – ez a legfõbb
célunk. Mindezt emberséggel, megér-
téssel, de következetesen, felelõsséget
vállalva minden gondjainkra bízott
gyermekért. Törekszünk arra, hogy
kreatív, döntésképes, a világot reálisan
látó, abban biztonsággal közlekedni
tudó, boldog felnõttekké váljanak.  

KIK IS VAGYUNK MI? 
A CSVMG Újpest egyik legnagyobb is-
kolája. Az elsõ osztálytól az érettségiig
egységes pedagógiai elvek szerint vé-
gezzük nevelõ, oktató munkánkat. A
9. osztályba azonban bármelyik ál-
talános  iskola 8. osztályát elvégzõ
és az elõírt felvételi feltételeket tel-
jesítõ diákot szeretettel és bizalom-
mal várunk.

Társaink a szülõk, akik elfogadják ne-
velési elveinket és igyekeznek minden-
ben segítségünkre lenni. A MESTERSÉ-
GEK ISKOLÁJA ALAPÍTVÁNYUNK so-
kadik éve támogatja a tanulmányi ki-
rándulásokat, a nagy rendezvényeket, a
mozi- és színházlátogatást, az iskolai
sportéletet, a tehetséges tanulókat, a
számítástechnika oktatását.

Gimnáziumunk évrõl évre egyete-
mi és fõiskolai hallgatók tanítási
gyakorlatának helyszíne. Ennek ve-
zetése nagy szakmai kihívást jelent
minden pedagógusnak, amelynek
évek óta sikerrel felelünk meg. 

ITT MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI!
Hol a szakmai rendezvényeink, más-
kor egy jól sikerült diáknap vagy a csil-
logó kupák, olykor pedig az országos
siker – tévészereplés, sajtóvisszhang –
jelzi azt, hogy a Csokonaiba járni jó.

KELL ENNÉL TÖBB?
Igen. Osztálylétszámaink optimálisak, a
tanítás tárgyi és eszközbeli feltételei
adottak a színvonalas munkához. Igény
szerint étkezési, sportolási lehetõséget
biztosítunk. Iskolánkban három ide-
gen nyelv oktatása folyik: angol, né-
met, francia. A tanulóink szabadon
választhatják ki a tanulni kívánt két
nyelvet, melyek közül az egyiket emelt
óraszámban, heti 5 órában tanulhatják.

MÚLT ÉS JELEN.
2003-ban az elsõ 9. évfolyammal indí-
tottuk el középiskolai képzésünket,
amely általánosan képzõ, érettségire, a
felsõoktatásra és/vagy a munkába állás-
ra felkészítõ középfokú oktatást nyújt. 

CSOKONAI VITÉZ
MIHÁLY 12 ÉV-

FOLYAMOS
GIMNÁZIUM
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Gimnáziumunk nevelõtes-
tülete törekedett egyéni ar-
culatának kialakítására,
hogy vonzó legyen a kerü-
letben és az agglomeráció-
ban élõk számára egyaránt.

a már elmondhatjuk,
képzési struktúránk elsõ-
sorban az iskolai hagyo-

mányokra épül, s igyekszik rugalma-
san reagálni a szülõi elvárásokra és a
társadalmi igényekre. A szülõi közös-
ség elvárja a gimnáziumtól, hogy se-
gítse a fiatalokat a társadalmilag és
önmaguk számára is értékes célok
megtalálásában, s azok eléréséhez
szükséges tudással vértezze fel õket.
Bízunk benne, hogy a hozzánk járó

diákok olyan felkészítést kapnak a
felsõfokú tanulmányokra, amely ver-
senyképes más gimnáziumokkal. Cé-
lunk, hogy minél több végzõs diák
felvételizzen sikeresen felsõfokú in-
tézményekbe, tegyen eredményes
érettségi vizsgákat, legyen nyitott
környezetének problémáira, s tevé-
kenyen vegyen részt a közéletben. 

A következõ tanévben is 2 osztályt
szándékozunk indítani, emelt óraszá-
mú idegen nyelvoktatással. Isko-
lánk honlapján tájékozódhatnak a
bekerülés feltételeirõl. Természe-
tesen minden információ-
nál többet jelent a
személyes
találkozás ,
eszmecse-
re. Erre

mi a Nyitott kapuk rendezvényein te-
remtünk alkalmat, amelyre ezúton is
tisztelettel meghívjuk. 

Találkozzunk Önnel és gyermeké-
vel november 4-én a Károlyi István
Gimnázium Aulájában, 17 órakor.

Nehéz dolog szülõként helyes
döntéseket hozni gyermekünk sorsát
illetõen. Bízunk benne, hogy a most
következõ információk segítségül
szolgálnak.

Kire számít a gimnáziumunk tanu-
lói közössége és nevelõtestülete?
Olyan tanulókra, akik felismerik a le-
hetõségeiket, tenni akarnak tanul-
mányi eredményük javításáért, a to-
vábbtanulást nem álomként kezelik,
hanem életcélként. A diákközösség
rendezvényein aktívan részt vesznek
és a programokba szívesen bekap-
csolódnak.

Mit kell teljesíteni a gyermek-
nek ahhoz, hogy Károlyis diák-
ként kezdhesse a következõ
szeptemberben tanulmányait?

Hozott pontok: magyar nyelv, iro-
dalom, az idegen nyelv, a történe-
lem, a matematika, a fizika, és a
kémia tantárgyak 7. év végi és 8.
félévi jegyeinek átlagából össze-

sen 70 pontot lehet
szerezni!

Központi írásbeli feladatlap:
50-50 pont szerezhetõ vele. 
Összesen: 100 pont

Szóbeli elbeszélgetésre 30 pon-
tot adunk. A jelentkezõ tanulók
emelt óraszámban tanulják az el-
sõ idegen nyelvet (angolt vagy né-
metet), ezért az idegen nyelvi kife-
jezõ képességüket és szókincsüket
egyszerû beszélgetés formájában
mérjük fel: 10 pont.

Szituációs beszélgetésben lehe-
tõségünk van megismerni a felvé-
telizõ diák véleményalkotási ké-
pességét, érvelését, helyzet felis-
merését. Ezért is 10 pont kapható
maximálisan. Az általános mû-
veltséget feltáró beszélgetésért is
10 pont szerezhetõ.

A hozzánk jelentkezõ tanulóknak
felvételi elõkészítõt is szervezünk,
hogy sikerként tudják megélni életük
elsõ komoly kihívását!

Minden kedves érdeklõdõ olvasó-
nak eredményes felvételi eljárást kí-
vánok a nevelõtestületünk nevében.

– Hirmann László igazgató

OM azonosító: 034 863
Igazgató: Hirmann László

Pályaválasztási felelõs: Csatlósné
Miklós Anna igazgatóhelyettes

Telefon/ fax: 369-3627
E-mail: info@kig.hu

Honlap: www.kig.hu

M

KÁROLYI ISTVÁN
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Elõkészítõ tanfolyamokat szerve-
zünk magyarból és matematikából
október közepétõl február közepéig. 

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
Két párhuzamos osztályt indítunk. A
hatosztályos gimnáziumban hosz-
szabb képzési idõ alatt elmélyültebb
ismeretszerzésre nyílik lehetõség. Az
elsõ két évben egységes alapozó ok-
tatás folyik, a 9. és 10. évfolyamon
matematikából teljesítmény alapján
osztjuk csoportba a tanulókat. Az
utolsó két évben felkészülési lehetõ-
séget biztosítunk az érettségi-felvéte-
li vizsgákra. Diákjaink a második ide-
gen nyelvet  9. osztálytól  tanulják. 

Azoknak a tanulóknak a jelentke-
zését várjuk, akiknek a tanulmányi
eredménye elméleti tárgyakból eléri
a 4-es vagy 5-ös osztályzatot. A felvé-
teli eljárásban a központi írásbeli fel-
vételit kell megírni. Szóbeli felvételi
vizsga nincs. A jelentkezõket az írás-
beli eredménye és a hozott általános
iskolai eredménye alapján rangsorol-
juk. A hozott pontokat az alábbi
tantárgyak 5. év végi és a 6. év félévi
átlageredménye alapján számoljuk:
magyar nyelv és irodalom, matema-
tika, történelem, idegen nyelv, ter-
mészetismeret. 

A központi írásbeli értékelõ lapját
2010. február 11-ig minden felvételizõ
megkapja. 2010. március 16-ig hozzuk
nyilvánosságra az elõzetes felvételi
rangsort. 2010. április 26-ig értesítjük
a tanulókat a felvételirõl, illetve az el-
utasításról. A 6 évfolyamos osztályba
jelentkezõk számára elõkészítõ tanfo-
lyamot indítunk matematikából és
magyarból október közepétõl február
közepéig. 

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:
Nyári pihenõ- és tehetséggondozó tá-
borokat, mûvészeti tábort, kerékpá-
ros-, vízi- és sítábort továbbá csilla-
gász, valamint gólyatábort szervezünk
minden évben. Iskolánk az egyetlen
olyan budapesti gimnázium, amely-
ben csillagászati obszervatórium mû-
ködik. – Sömjén Gábor igazgató

Az iskola címe: 1043 Budapest, Tano-
da tér 1., telefonszáma: 369-3388;
fax: 399-2093.
A gimnázium OM azonosítója: 035227 
Tagozatkódok: 4 évfolyamos humán: 01, 

4 évfolyamos reál: 03, 
6 évfolyamos képzés: 06.

z 1905-ben alapított Köny-
ves Kálmán Gimnázium Új-
pest legrégebbi gimnáziuma.

Évszázados falai között az egyetemes
kultúra magas szintû megismertetése
a legfontosabb feladat. Célunk, hogy
az ismeretek, a tudás, a gondolkodás
végzõs diákjainkat alkalmassá tegye
felsõfokú továbbtanulásra. A Köny-
vesben nagyon fontosnak tartjuk a
tanulmányi eredményt, de azt is,
hogy a mindennapokban olyan diák-
élmények szülessenek, amelyek felejt-
hetetlenné teszik az itt töltött éveket.
A gimnázium 2005 szeptemberében
ünnepelte 100-ik születésnapját. Az
erre az alkalomra megújult külsõvel
várja újonnan jelentkezõ diákjait. 

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
Két párhuzamos osztályban indítunk
4 évfolyamos képzést. Mindkét osz-
tályban emelt óraszámban tanulják
az elsõ idegen nyelvet. Az egyik osz-
tály humán, a másik osztály reál irá-
nyultságú lesz. A tanulók érdeklõdé-
sük szerint jelentkezhetnek egyik
vagy másik csoportba. A felvételi el-
járásban a központi írásbeli felvételit
kell megírni. Szóbeli felvételi vizsga
nincs. A jelentkezõket az írásbeli
eredménye és a hozott általános is-
kolai eredménye alapján rangsorol-
juk. Írásbeli felvételi idõpontja:
2010. január 23. (szombat) 10 óra.

Az írásbeli felvételi vizsgára je-
lentkezés határideje: 2009. decem-
ber 11.

A hozott pontokat a 4 évfolyamos
képzés estében az alábbi tantárgyak
5., 6., 7. év végi és 8 év félévi átlag-
eredménye alapján számoljuk: ma-
gyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv és egy ter-
mészettudományos tárgy. 

A központi írásbeli értékelõ lapját
2010. február 11-ig minden felvételi-
zõ megkapja. 2010. március 16-ig
hozzuk nyilvánosságra az elõzetes
felvételi rangsort. 2010. április 26-ig
értesítjük a tanulókat a felvételrõl, il-
letve az elutasításról. 

KÖNYVES KÁLMÁN
GIMNÁZIUM

A

1905–2009
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I. A FELAJÁNLOTT LAKÁSOK 
FONTOSABB JELLEMZÕI

1. A megpályázható lakások címei
és alapterületük: 

I. Budapest, IV. ker. Blaha Lujza u.
9. fszt. 1., 29 m2

II. Budapest, IV. ker. Blaha Lujza u.
9. 1/18.: 29 m2

a) A megpályázható lakások közös
jellemzõi: garzonlakások, szeparált
fürdõszobával és fõzõfülkével. A
fûtést az épület pincéjében lévõ
gázkazánok látják el, lakásonként
egyedileg szabályozott központi
fûtés biztosításával. Mindennemû
energia- és vízfogyasztás lakáson-
ként mérhetõ, eszerint kerül elszá-
molásra. Padlóburkolatok mázas
kerámia, illetve laminált meleg-
padló burkolattal ellátottak. Lakó-
egységenként zárható pincei táro-
ló rekesz áll rendelkezésre, vala-

mint lehetõség van meghatáro-
zott számú gépkocsinak az ingat-
lan kertjében való tárolására.

b) A fenti lakásokat az Önkormány-
zat adja bérbe.

c) A lakások a gondnok közremûködé-
sével – a pályázatra nyitva álló határ-
idõn belül – minden hétfõn 12–
17.30 óra között megtekinthetõk. 

2. A lakbér mértéke és megfizeté-
sének módja:
a) A bérleti díj a szerzõdés megköté-

sekor 112 Ft/m2/hó.
b) Külön szolgáltatások díja a lakbé-

ren felül: 257 Ft/m2/hó.*
c) A díjakat a tárgyhónap 10. napjáig

kell megfizetni a bérleti szerzõdésben
meghatározott módon és idõben.

d) A lakbért és a külön szolgáltatások
díját a bérbeadó évente – a vonat-
kozó önkormányzati rendeletnek
megfelelõen – módosíthatja.

* A külön szolgáltatások díja nem tartalmazza a
fogyasztástól függõ lakásfenntartási kiadásokat
(pl. a lakás fûtési költségei, villany, kábel tv, tele-
fon.) Ezeket a bérlõ a fogyasztás mértékétõl füg-
gõ összegben közvetlenül a szolgáltatónak fizeti.

II. A PÁLYÁZATON VALÓ 
RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS 
FELTÉTELEI*

1. Pályázaton részt vehet minden olyan
fiatal házaspár  , akinél a házastársak
mindegyike cselekvõképes magyar
állampolgár, illetve az Európai Unió
valamely tagállamának állampolgára,

2. legalább az egyik házastárs a kére-
lem benyújtását megelõzõen leg-
alább egy éve folyamatosan az Ön-
kormányzat illetékességi területén
bejelentett lakóhellyel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkezik és
életvitelszerûen ott is él,

3. a házastársak sem együttesen, sem
külön-külön nem rendelkeznek, il-
letve korábban sem rendelkeztek
önálló lakással, így különösen kü-
lön-külön és együttesen nincs és
nem is volt beköltözhetõ lakásra
nézve tulajdonjoguk, haszonélveze-
ti-, használati-, vagy bérleti joguk***,

4. a házastársak mindegyike állandó
jelleggel keresõ tevékenységet végez,
vagy felsõfokú oktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatója****,

5. a keresõ tevékenységet végzõ házas-
társ vállalja a jelen kiírásban megha-
tározott lakáscélú elõtakarékosság
teljesítését,

6. a lakásbérleti jogviszony bármely
okból történõ megszûnése esetére
rendelkezik befogadó nyilatkozattal,

7. továbbá megfelel az egyéb pályá-
zati feltételeknek és nem áll fenn
vele szemben valamely alább felso-
rolt kizáró ok.

* Az 1–7 pontban foglalt feltételeknek együttesen
kell megfelelni. A pályázaton a házastársak
(élettársak) csak együttesen vehetnek részt.
**A rendelet alkalmazásában fiatal házaspár
az a házaspár, illetve azon élettársi kapcsolat-
ban élõ személyek, akiknél a lakásbérleti szerzõ-
dés megkötésének idõpontjában a házastársak
(élettársak) egyike sem töltötte be a 35. életévét.
*** a rendelet alkalmazásában nem tekinthetõ
önálló lakásnak az olyan ingatlan, amelyben a
kérelmezõnek a tulajdoni részesedése nem ha-
ladja meg az 50%-ot, és a tulajdoni illetõség
özvegyi joggal vagy legalább három éve bejegy-
zett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt
és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban la-
kik. Nem tekinthetõ önálló lakásnak az albér-
let sem. A rendelet alkalmazásában bérleti jo-
gon az önkormányzati, vagy az Önkormányzat
többségi tulajdonosi részesedésével mûködõ
gazdasági társaság (UVZRT) tulajdonában lé-
võ lakás, bérleti jogát kell érteni.
**** az elbírálás szempontjából a keresõ tevé-
kenységgel esik egy tekintet alá, ha a pályázó
munkaviszonya fenntartása mellett azért van
fizetés nélküli szabadságon, mert kiskorú gyer-
meke után rendszeres (havi) ellátásban része-
sül. (Gyás ,Gyes, Gyed stb..)

III. A PÁLYÁZATON VALÓ 
RÉSZVÉTEL EGYÉB FELTÉTELEI.
1. A házaspár a megpályázott lakásba

kiskorú gyermekével* is (örökbefo-
gadott, mostoha-és nevelt gyerme-
kével, a továbbiakban együttesen:
gyermekek) beköltözhet, amennyi-
ben – az együttköltözõ gyermekeit
is figyelembe véve - személyenként
legalább 6 m2 lakóterület jut.**

2. A részvétel további feltétele, hogy
a pályázók és a velük együttköltö-
zõ gyermekeit is figyelembe véve,
az egy fõre jutó havi nettó jövedel-
me*** elérje a mindenkori mini-
málbér 60%-át. ****

3. A pályázónak a konkrét lakás meg-
határozása nélkül, a pályázati ki-
írásban megjelölt garzonházi la-
kásra lehet beadni pályázatát. A
pályázó indokolással együtt meg-
jelölheti, hogy a lakással kapcsolat-
ban milyen igényei vannak.

4. A Pályázat benyújtásának további
feltétele, hogy a házastársak – ki-
véve a felsõoktatási intézmények
nappali tagozatos hallgatóit – ren-
delkezzenek valamely arra feljogo-
sított szervezetnél olyan lakáscélú
elõtakarékossági szerzõdéssel,

amely alapján vállalják, hogy éven-
te a garzonházi lakás bekerülési
költségének legalább az 5%-át ta-
karítják meg.*****

5. Fontos! A pályázatot csak az erre a
célra készült adatlapon, az abban
meghatározott mellékletekkel
együtt lehet benyújtani.

* Kiskorú az a személy, aki a tizennyolcadik
életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házas-
ságot kötött.
** A lakóterület számításánál csak a lakás la-
kóhelyiségeit (lakószoba, félszoba, hall, étkezõ,
lakóelõtér) lehet figyelembe venni.
*** Az egy fõre jutó nettó jövedelem megállapí-
tásánál az érintettek valamennyi jövedelmét
(munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szo-
ciális ellátások stb.) figyelembe kell venni. Nem
vehetõ figyelembe a lakásfenntartással kap-
csolatban kapott bármilyen támogatás. A havi
nettó jövedelem megállapításánál a pályázat
beadását megelõzõ 3 havi nettó jövedelem át-
lagát kell igazolni. A társadalombiztosítási el-
látások vonatkozásában a kérelem beadását
megelõzõ egy hónapról szóló jövedelemigazo-
lást, míg vállalkozók esetében az APEH által ki-
adott igazolást kell benyújtani.
**** A havi  nettó minimálbér 57 814 Ft (annak
60%-a: 34 688 Ft). A jövedelemhatár megálla-
pításánál figyelmen kívül kell hagyni azt a pá-
lyázót, aki (akik) felsõfokú oktatási intézmény
nappali tagozatos hallgatója.
***** Amennyiben elõtakarékossági szerzõdéssel
még a pályázó nem rendelkezik, elegendõ, ha
kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzõdés alá-
írása elõtt ilyen szerzõdést köt. Az elõ-
takarékosság összege minimum havi 25 000 Ft

IV. A PÁLYÁZATON NEM VEHET
RÉSZT, ILLETVE PÁLYÁZATÁT 
ÉRVÉNYTELENNEK KELL 
TEKINTENI, HA:
1. A pályázó nem felel meg a pályáza-

ti kiírásban meghatározott feltéte-
leknek,

2. a pályázat kiírását megelõzõen 5
éven belül birtokháborítással, vagy
egyéb módon önkényesen költö-
zött be az Önkormányzat illetékes-
ségi területén lévõ bármely lakás-
ba, illetve ellene lakásfenntartási
költség meg nem fizetése miatt bí-
rósági eljárás volt folyamatban,

3. pályázatát nem az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon,
nem a pályázati kiírásban megje-
lölt határidõn belül adta be, vagy
pályázata hiányos.

V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
ÉS ELBÍRÁLÁSA
1. A pályázatot kizárólag az erre

rendszeresített pályázati adatla-
pon lehet benyújtani, a Polgármes-
teri Hivatal Lakásügyi Irodáján
(Bp., IV. István út 14. fszt. 4. szám

Pályázati 
Felhívás

A Budapest Fõváros IV.
Kerület Újpest Önkor-
mányzat Népjóléti és La-
kásügyi Bizottsága, a fia-
talok garzonházában lévõ
bérlakások bérbeadásá-
nak szabályairól és a bér-
leti jogviszony feltételei-
rõl szóló 14/2001. (VI. 01.)
számú Önkormányzati
rendelet (a továbbiakban:
rendelet) felhatalmazása
alapján, figyelemmel a la-
káscélú állami támogatá-
sokról szóló 12/2001. (I.
31.) Korm. számú rende-
letben foglaltakra, az új-
pesten lakó fiatal polgá-
rok elsõ lakáshoz jutási
feltételeinek megteremté-
se érdekében, a felaján-
lott lakások bérleti jogá-
nak (a továbbiakban: bér-
leti jog) elnyerésére céljá-
ból, pályázatot ír ki, az
alábbi feltételekkel.



alatt). Pályázati adatlapok besze-
rezhetõk a Polgármesteri Hivatal
Központi Ügyfélszolgálati Irodáján
(Bp., IV. István út 15.); a Polgár-
mesteri Hivatal Lakásügyi Irodáján
(Bp., IV. István út 14. fszt. 4.) és a
Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati
Irodán (Bp., IV. Hajló u. 42–44.)  

2. A pályázatokat 2009. év október
16. napjától kezdõdõen 2009. év
november 18. napjáig lehet be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatal
Lakásügyi Irodáján (1042 Buda-
pest, István út 14. fszt. 4.) ügyfélfo-
gadási idõben.

3. A pályázat benyújtására vonatko-
zó határidõ elmulasztása jogvesz-
tõ. Hiánypótlásnak csak a pályáza-
tok beadására nyitva álló határ-
idõn belül van helye.

4. A Pályázattal kapcsolatban felvilá-
gosítás kérhetõ a Polgármesteri
Hivatal Lakásügyi Irodáján (Bp., IV.
István út 14. fszt. 4.) személyesen
vagy a 231-3101/170, 176, és a 177-
es mellékeken.

5. A Pályázóknál indokolt esetben
helyszíni szemlét kell tartani. A
szemle idõpontját a pályázóval
elõzetesen egyeztetni kell.

6. A pályázatokat az Önkormányzat
Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága (a
továbbiakban: NLB) bírálja el a Pol-
gármester javaslata alapján. Dönté-
se kiterjed a pályázat kihirdetése és
a pályázat elbírálása között meg-
üresedõ lakások bérbeadására is.

7. Fontos! A hiányosan benyújtott,
vagy a pályázati kiírásban megha-
tározott feltételeknek nem megfe-
lelõ kérelmek nem kerülnek elbírá-
lásra. Errõl a kérelmezõket az ok
megjelölésével a hivatal értesíti.

8. A benyújtott pályázatokat a Nép-
jóléti és Lakásügyi Bizottság 2009.
december hónapban bírálja el.

9. Az Népjóléti és Lakásügyi Bizott-
ság által elbírált pályázatok ered-
ményérõl a pályázók az elbírálástól
számított 15 napon belül értesí-
tést kapnak.

VI. A SZERZÕDÉS MEGKÖTÉSÉNEK
TOVÁBBI FELTÉTELEI
1. A pályázat nyerteseivel az Önkor-

mányzat lakásbérleti szerzõdést

köt, a pályázó beköltözését meg-
elõzõen.

2. Ha a nyertes pályázó az errõl szóló
értesítésben meghatározott határ-
idõn belül a bérleti szerzõdést ön-
hibájából nem köti meg, elveszíti a
bérleti szerzõdés megkötésének
jogát. A szerzõdés megkötésére
legalább 15. napos határidõt kell
biztosítani.

3. A felek között lakásbérleti jogvi-
szony határozott idõre, 5 év idõ-
tartamra jön létre.

VII. A LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY
LÉTESÍTÉSE ÉS LÉNYEGES 
TARTALMI ELEMEI
1. A lakásbérleti jogviszony a bérbe-

adó és a bérlõ írásbeli szerzõdése
alapján jön létre. A szerzõdés mel-
lékletét képezi a lakóépület házi-
rendje.

2. A lakást csak magánszemélynek és
csak lakás céljára lehet bérbe adni.
A lakásban vállalkozási tevékeny-
ség nem folytatható. 

3. A lakásba gazdálkodó szervezet,
vagy egyéni vállalkozás székhelye,
telephelye vagy fióktelepe nem je-
lenthetõ be. A polgármester elõze-
tes hozzájárulásával az egyéni vál-
lalkozó, vagy a jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság a lakást
székhelyként bejelentheti abban
az esetben, ha a tényleges vállalko-
zói tevékenységet teljes egészében
a lakáson kívül végzi.

4. A bérlõ a lakást, illetve annak ré-
szeit albérletbe nem adhatja.

5. A bérlõ a lakásbérleti jogviszony
folytatása ellenében nem köthet
tartási, életjáradéki, vagy öröklési
szerzõdést.

6. A bérlõ a lakást nem cserélheti el
és bérleti jogát másra nem ruház-
hatja át. A házastársak egyben bér-
lõtársak. Más személy esetében a
bérlõtársi jogviszony létesítése
nem engedélyezhetõ.

7. A bérlõ a bérbeadó hozzájárulása
nélkül fogadhatja be gyermekét
(örökbefogadott, mostoha-és ne-
velt gyermekét) azonban ennek
tényét 30 napon belül köteles a
bérbeadónak bejelenteni.

8. A bérleti jogviszony bármely okból
történõ megszûnése esetén a be-
fogadott személy köteles a lakást
elhagyni. Ez esetben a befogadott
személyek kiköltöztetésérõl a bér-
lõnek kell gondoskodnia.

9. A bérlõ közeli hozzátartozóit, 15
napot nem meghaladó idõtartam-
ra befogadhatja.*

10. A bérlõ havonta köteles lakbért
fizetni és megfizetni a lakás hasz-
náltához kapcsolódó egyéb költ-
ségeket. 

11. A bérlõ és a vele együtt lakó sze-
mélyek a lakást rendeltetéssze-
rûen kötelesek használni, és kö-
telesek betartani a házirend elõ-
írásait.

12. A bérbeadó – a jogszabályok és a
bérleti szerzõdés rendelkezései-
nek keretein belül – jogosult a la-
kás rendeltetésszerû használatát
ellenõrizni.

13. A bérlõnek életvitelszerûen a la-
kásban kell laknia.

14. Ha a bérlõ a lakást, 90 napot
meghaladó idõre elhagyja, ezt –
tartózkodási helyének és a távol-
lét okának megjelölésével – köte-
les a bérbeadónak bejelenteni.

15. A bérlõk (bérlõtársak) kötelesek
a lakás címére lakóhelyet vagy
tartózkodási helyet létesíteni.
(bejelenteni). A velük együtt jog-
szerûen együttlakó személyek
ezen a címen lakóhelyet vagy tar-
tózkodási helyet létesíthetnek.
Más személyek a bérlakás címére
sem lakóhelyet sem tartózkodási
helyet nem létesíthetnek.

* Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes
ági rokon, az örökbefogadott, mostoha-, és ne-
velt gyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és
nevelõszülõ, valamint a testvér.

VIII. A BÉRLETI JOGVISZONY
MEGSZÛNÉSE
1. A bérlõ a szerzõdésben meghatá-

rozott határozott idõ elteltekor, il-
letve a bérleti jogviszony bármely
okból történõ megszûnésekor
vagy megszûntetésekor köteles a
lakást kiüríteni és a vele együtt la-
kó személyekkel együtt elhagyni,
továbbá – a felek eltérõ megálla-
podásának hiányában rendeltetés-
szerû használatra alkalmas állapot-

ban – azt a bérbeadónak visszaad-
ni. A bérlõ másik lakásban való el-
helyezésre vagy pénzbeli térítésre
nem tarthat igényt.

2. A lakásbérleti jog nem folytatható.
A bérlõ halála esetén a vele együtt
lakó személyek a lakást 6 hónapon
belül kötelesek kiüríteni, a fenti 1.
pontban foglalt szabályoknak
megfelelõen.

3. A bérbeadó és a bérlõ a lakásbérle-
ti jogviszonyt közös megegyezéssel
megszûntetheti.

4. A bérleti jogviszonyt 6 hónapos
felmondási idõvel fel kell mondani, 

a) ha a bérlõ keresõ tevékenysége 90
napnál hosszabb idõre megszûnik, 

b) vagy hallgatói jogviszonya meg-
szûnik és 90 napon belül nem lé-
tesít keresõ tevékenységre vonat-
kozó jogviszonyt, illetve nem köt
lakáscélú elõtakarékossági szerzõ-
dést,

c) lakáscélú elõtakarékosság teljesí-
tésére vállat kötelezettségének
nem tesz eleget,

d) másik beköltözhetõ lakáshoz jut.

5. A bérbeadó a bérleti szerzõdést a
határozott idõtartam lejárta elõtt
– a lakástörvény elõírásai szerint –
írásban felmondhatja, ha:

a) a bérlõ a lakbért illetve a külön
szolgáltatások díját a fizetésre
megállapított határidõig nem fize-
ti meg,

b) a bérlõ a jogszabályban elõírt,
vagy a szerzõdésben vállalt lénye-
ges kötelezettségét nem teljesíti,

c) a bérlõ, vagy a vele együtt lakó
személyek a bérbeadóval, vagy a
lakókkal szemben az együttélés
követelményeit súlyosan megsze-
gi,

d) a bérlõ vagy a vele együtt lakó
személyek a lakást vagy a közös
használatú területet rendeletetés-
ellenesen használják, rongálják,

e) a bérlõ részére megfelelõ és beköl-
tözhetõ lakást ajánl fel,

6. A lakást jogcím nélkül használó
személy, a jogcím megszûnését kö-
vetõ 15 napon belül köteles a la-
kást elhagyni, vele lakáshasználati
szerzõdés nem köthetõ.

Budapest, 2009. október 10.
Budapest IV. ker. Újpest

Önkormányzata  
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Ku l t ú r a  

A változás évei Újpesten címmel
nemrégiben jelent meg az Újpesti
Városvédõ Egyesület legújabb köny-

ve, amelyet Kadlecovits Géza helytör-
ténész – Újpest díszpolgára – írt és
szerkesztett. A könyv idõben is beha-

tárolja a belsõ tartalmat: az 1985. és
1990. között zajló évek helyi esemé-
nyeit, dokumentumait és a szemé-
lyes visszaemlékezéseket tárja az ol-
vasó elé. Megjelenését Újpest önkor-
mányzata támogatta. 

A könyv elõszavában Kadlecovits
Géza – aki dr. Derce Tamásnak, Új-
pest polgármesterének ajánlja tiszte-
lettel a kötetet – arról ír: „a történel-
mi közelmúltról írni egyszerre köny-
nyû és nehéz feladat, hiszen még él-
nek azok az emberek, akik húsz évvel
ezelõtt aktív szereplõi voltak a társa-
dalmi átalakulás eseményeinek,
ugyanakkor nehéz is, mert az emberi
emlékezet az idõ múlásával kopik, és
sokszor másképpen emlékeznek az
egykori szereplõk.” A könyv elkészí-
téséhez a szerzõt korabeli jegyzõ-
könyvek, plakátok, feljegyzések segí-
tették, bár érdekes módon a hiteles
kép kialakításához szükséges doku-
mentumok nagy részét a pártok és a
civil szervezetek nem õrizték meg.
Kadlecovits Géza munkáját a magán-
gyûjteményekbõl elõkerült fotók,
iratok, videófelvételek  és a Fõvárosi
Levéltárban rendelkezésre álló taná-
csi iratok segítették. Ezeket egészítik
ki és fûzik össze azok a visszaemléke-
zések, amelyeket a rendszerváltás
idejére Újpesten is létrejövõ pártok
vezetõi, az akkori közszereplõk írtak.

A szerzõ bíztat a dokumentumokba
való betekintésre, de óva int attól,
hogy a könyvbõl keressen ki-ki arra
választ, hogy mi valósult meg a húsz
év elõtti reményekbõl. 

Dr. Vitáris Edit, az önkormányzat
jegyzõje a bevezetõben például azon
gondolatait osztja meg az olvasóval,
hogy a rendszerváltozást megelõzõ
hat esztendõ eseményeit csak most,
húsz esztendõ távlatából érthetjük
meg igazán. Ebben a könyvben a
szerzõ dokumentumok felhasználá-
sával vezeti végig az olvasót az ese-
mények idõrendjében. Külön emlí-
tést érdemel az a kísérlet, amit hiva-
talosan a tanácsrendszer korszerûsí-
tésének neveztek el, s az erre vonat-
kozó javaslatot az újpesti tanács tag-
jai, illetve vezetõi alkották, s ajánlot-
ták a „felsõbb szervek” más kerületek
figyelmébe. A történelem átlépte ezt
a tervet, de a rendszerváltozás újpes-
ti történetének fontos adaléka –
folytatja dr. Vitáris Edit, aki szerint ez
a könyv nem csak a történészeket ér-
dekelheti, hanem a politika iránt ér-
deklõdõ polgárokat is. 

A kötet valóban kordokumentum
és az újpesti könyveket gyûjtõ újpes-
tiek könyvespolcára kívánkozik.
Megvásárolható az Újpesti Helytör-
téneti Gyûjteményben 2000 forintos
áron. – B. K.

A Nyelvek Európai Napja alkalmával az angliai
King Edward IV. Grammar School felhívást tett
közzé. Ebben néhány perc alatt, hajtogatással
készíthetõ  mini-könyv elõállítására inspirálta
a tizenéves ifjúságot.

A WORLD MINI-BOOK MAKING PROJECT cél-
ja volt, hogy a diákságot olvasásra ösztönözze, az
elkészült könyvecskéket – fotók és videók segítsé-
gével – mutassák meg egymásnak, és a felhívás
eredményeként készüljön el 100 000 kiskönyv. Ez-
zel a projekttel tisztelegnek a résztvevõk a világ
nyelvei és a nyelvtanulás napja elõtt, amely szep-
tember 26-án volt.

A megadott hajtogatási technikával készített
kis könyvecskét egyénileg, saját elképzelés alapján
illusztrálják rajzokkal, képekkel. A téma kötetlen
volt. A Babits Mihály Gimnázium tanulói is csatla-
koztak a felhíváshoz. A 11-18 éves korosztály 220
darab mini-könyvvel járult hozzá a felhívásban
meghirdetett cél eléréséhez. A nyelvek megoszlá-
sa: 1-1  könyvecske íródott svéd, kínai, vietnámi és
finn nyelven. Angolul 144, németül 23, franciául
11, spanyolul 17, oroszul 3, japán nyelven 6  könyv
készült. 

– KOVÁCS VALÉRIA 
angoltanár, munkaközösség-vezetõ
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Nyelvek
Európai
Napja

A rendszerváltozás jubileumához kapcsolódva egymást
érik az írott sajtóbeli, és TV-s összefoglalók, visszaemlé-
kezések, a kiállítások. Újpest sem marad ki a sorból.
Nemrégiben fotókiállítást ajánlottunk, most egy
könyvrõl szólunk. 

Hat esztendõ dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel

A változás évei
Újpesten (1985–1990)
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gõzmozdonyversennyel
párhuzamosan került meg-
rendezésre az V. Nemzetkö-

zi Étkezõkocsi Találkozó is, melynek
keretében Magyarország, Ausztria és
Németország különbözõ régióinak
gasztronómiai világát vonultatták fel.

Az elsõ napon, szeptember 19-én
a legnagyobb gõzmozdonyoké volt
a fõszerep. A versenyen a „mozdo-
nyok szépe” kategória nyertese a
méltán világhírû magyar 424-247-es
csoda lett, de az összetett verseny-
ben is kiválóan szerepeltek hazánk
vasparipái, hiszen a fõdíjat a Ma-
gyar Vasúttörténeti Park által indí-
tott 109-109-es kuriózum szerezte
meg.

A több ezer vendég nem csak
verseny közben csodálhatta meg a
kolosszális gõzmozdonyokat, de be-
tekintést nyerhettek az „istállókba”

is, így mindenkinek lehetõsége volt
közelebbrõl is megismerkedni a vas-
úttörténet remekeivel.

A verseny során nemcsak gyorsa-
ságukat, de ügyességüket is össze-
mérték a „vasparipák” és „lovasaik”
az angol posta, a sörmenet, a tûzol-
tás és a kisasszonyok kiszabadítása
versenyszámokban.

A verseny második napján  a kis-
gõzösök vetélkedõjén folytatódott
a magyar gõzmozdonyok sikeres
szereplése. A dobogó legfelsõ foká-
ra a Magyar Vasúttörténeti Park
BHÉV 27-es mozdonycsodája állha-
tott. A második helyet az angolok
22.034-ese, míg a harmadikat
megint csak egy magyar büszkeség,
a Máv Nosztalgia Kft. által indított
22-034-es szerezte meg, negyedik
helyen pedig a szlovák 422.0108-as
végzett. – SZABÓ RÓBERT

Taroltak a magyar 
vasparipák 
A vasúti közlekedés legendás feltalálójára emlékezve ren-
dezték meg a IX. Közép-Európai Gõzmozdony Grand
Prix-t a budapesti Vasúttörténeti Parkban. A gõzmoz-
donyok parádéja keretében, a magyar masiniszták Euró-
pa legjobbjaival mérték össze tudásukat a bajnoki címért. 

A Grand Prix
egyik nyertese

A gõzmozdony belseje

Az elsõ nap nyertese

Izgatottan várták…Felsorakoztak a versenyzõk

A kisasszonyok elrablása

A



E m l é k e z é s

Mélyen megrendített bennünket
a hír, hogy búcsúznunk kell szere-
tett nyugalmazott kollegánktól,
vezetõtársunktól, Varga Dezsõ
igazgató úrtól.

Kiváló pedagógus, kimagasló teljesítményû igazga-
tó, rendkívüli ember távozott közülünk. Minden kö-
zösségben példaértékû volt az élete: a gyerekek, szü-
lõk, kollegák szeretete, tisztelete, ragaszkodása kísér-
te mindig, nyugdíjas éveiben is, mert szerette, tisztel-
te az embert mindenkiben. Meglátta a szemekben az
örömet és a bánatot is, tudta, mikor kell bíztatni és
elismerni, segíteni és önállóságot biztosítani, dicsérni
és szeretve dorgálni. Szigorú és mégis csupa lélek em-
ber volt, akinek a szaktudása, erkölcsi tartása, az em-
berekkel való kapcsolata minta a többiek számára
ma is, és minden bizonnyal az is marad.  

A kerület pedagógusai, igazgatói is feltekintettek
rá, hiszen az õ munkájának eredménye a Bajza Utcai
Általános Iskola hírneve, rangja, talán ami a legfonto-
sabb: varázsa. 1966-tól dolgozott itt 1991-ig, 25 évig
volt a vezetõje. Személyisége meghatározó volt az is-
kola életének szervezésében: tudás, következetesség,
szorgalom, kreativitás, emberség, lélek…       

Nagyon fog hiányozni kedves, bíztató tekintete,
határozott kézszorítása, tanácsai, szakértelme, az a
sok jó, amit nekünk, valamennyiünknek adott. Emlé-
ke tovább él bennünk, hogy átadhassuk mi is mind-
azt, amit kaptunk Tõle.

A IV. kerületi iskolák igazgatói nevében 
egykori diákja, kollegája: Kohodné Tóth Andrea

Varga Dezsõ temetése október 21-én 14 órakor 
lesz a pilisvörösvári temetõben.

Köstner Henrik, a magyar
úszóedzõk nagy öregje októ-
ber 2-án reggel is arra kérte
Irénkét, szeretõ gondozóját,
hogy ugorjon le az újságárus-

hoz a Nemzeti Sportért. Habár ekkor már hosszú
hetek óta ágyához kötötte a betegsége, és erõsen
romlott a látása, kedvenc lapjában egyetlen be-
tût sem hagyott olvasatlanul. Irénkének úgy
tûnt, Riki bácsinak – mindig így szólította – ez-
úttal is örömet okoztak a lapban megjelent fény-
képek és írások, mert amikor kisvártatva el-
nyomta az álom, mosoly ült az arcára. Talán
azért is, mert ekkor már tudta, hogy a 24-én el-
érkezõ 99. születésnapját már azok körében ün-
nepelheti évtizedekkel megfiatalodva, akik sze-
retettel vették õt körül az életében. Minden idõk
egyik legkiválóbb vízilabdázója, az olimpiai baj-
nok id. Szívós István is ott volt, akit Riki még
edzõi pályafutása legelején, l932-ben vett a „szár-
nyai alá” éppúgy, mint jóval késõbb  a Rudas

uszodában pancsolgató Novák Évát és Ilonkát,
akik szintén aranyéremmel tértek haza 1952-ben
a helsinki olimpiáról. 

Riki 1940-ben Jugoszláviába szerzõdött, s ami-
kor megtudta, hogy az újpesti lila-fehéreknek
szükségük lenne rá, sikereinek csúcsán sem habo-
zott, hogy hazatérjen. 1986-ban alighanem ott, és
nem az Egyesült Izzóban fejezhette volna be úszó-
edzõi munkásságát, ha 1951-ben fejet hajtott vol-
na sportegyesületének hatalmaskodó urai elõtt,
akik vele ellentétben nem a keményen dolgozó
versenyzõk érdekeit képviselték. S habár a Hon-
védban tárt karokkal várták az érkezését, a bel-
ügyi sportvezetés hosszú kezei oda is utána nyúl-
tak. Az Egyesült Izzóban töltött évei során vált
annak a 12 esztendõs Szabó Jóskának a nevelõ-
edzõjévé, akinek a tiszteletére a barcelonai olim-
pián játszotta el a zenekar a magyar himnuszt.  

A magyar sportvezetés lelke legyen rajta, hogy
Riki több mint fél évszázados edzõi munkásságát
csupán egy oklevéllel jutalmazta…                      

Köstner Henrik hamvasztás utáni búcsúztatá-
sára október 19-én 11 óra 15 perces kezdettel a
Megyeri temetõben kerül sor.

A temetõi rend is módosul: a Fiumei
úti Sírkert és az Újköztemetõ kivételé-
vel október 31-én és november 1-jén
a temetõkben tilos a gépkocsiforga-

lom. Az EU-országokban érvényes
mozgáskorlátozott igazolvánnyal ren-
delkezõ temetõlátogatót szállító gép-
jármûvet idõkorlátozás nélkül be kell

engedni a temetõkben, abban az eset-
ben, ha ezt a temetõi gyalogosforga-
lom sûrûsége megengedi. Rendkívül
indokolt esetben a temetõ igazgatója,
vagy megbízottja a nagyon idõs, illet-
ve járóképtelen, de mozgáskorláto-
zott igazolvánnyal nem rendelkezõ
személyt szállító gépkocsit október
31-én és november 1-jén is beenged-
heti a temetõbe 7–12 óráig. (Ez alól
kivételt képez az Angeli úti és a Tamás
utcai temetõ). 

Az Újköztemetõben október 30-án
16–20 óráig, október 23-án, október
31-én, valamint november 1-jén
egész nap díjmentes a gépkocsi behaj-
tás. A kiemelt temetõk belsõ forgal-

mának segítése érdekében az Újköz-
temetõben október 26-tól november
2-ig három, a Fiumei úti sírkertben
október 31-én és november 1-jén egy
mikrobusz segíti a közlekedést, igény-
bevételük ingyenes. 

Általános szabály, hogy október 31-
én pénteken, és november 2-án, hét-
fõn a temetések szünetelnek. A teme-
tõkben október 30-tól november 2-ig
a sírok gondozásán kívül (virágkiülte-
tés, kapálás, gyomlálás, takarítás stb.)
bármilyen más munkálatokat nem le-
het végezni. A temetõirodákban októ-
ber 29-tõl november 2-ig a temetõlá-
togatók tájékoztatására ügyeletet tar-
tanak naponta 7.30 és 17 óra között. 

Mindenszentek ünnepe és a halottak napja idején az átlagosnál na-
gyobb lesz a temetõk látogatottsága, ehhez  igazodik a temetõk  nyitva
tartási rendje. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-tõl kapott tájékoz-
tatás szerint elsõsorban október 30-tól november 2-ig számítanak a
nagy forgalomra, de  már az október 23-i kegyeletes ünnepségek, teme-
tõlátogatások is új nyitva tartási rendet kapnak, ezzel is segítik a láto-
gatókat. Október 23-tól 29-ig: 7 órától 18 óráig, október 30-tól novem-
ber 2-ig: 7 órától 20 óráig tartanak nyitva a temetõk. November 3-tól
visszaáll a szokásos rend: 7.30-tól 17 óráig látogathatók.

Mindenszentek ünnepe, halottak napja:

Meghosszabbított
nyitva tartás 
a temetõkben

In Memoriam Isten veled, drága Riki!
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I. A PÁLYÁZATON VALÓ 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
1. A pályázat benyújtására jogosult

az a természetes személy aki, ma-
gyarországi székhellyel vagy telep-
hellyel rendelkezõ bankkal, pénzin-
tézettel (a továbbiakban együtt:
bank) 2008. szeptember 1. napját
megelõzõen olyan lakáshitel szer-
zõdést kötött új vagy használt la-
kás megvásárlására vagy felújításá-
ra, amelynek biztosítékául a meg-
vásárolt vagy felújított lakásra (a
továbbiakban: hitellel terhelt la-
kás) jelzálogjogot jegyeztek be az
ingatlan-nyilvántartásba, ameny-
nyiben

a) az adós, adóstársak (a továbbiak-
ban együtt: adós) az Európai Unió
tagállamának állampolgára, illetve
letelepedési engedéllyel vagy ál-
landó tartózkodásra jogosító en-
gedéllyel rendelkezõ személy, 

b) a hitellel terhelt lakás Újpest köz-
igazgatási területén van, 

c) egyéb beköltözhetõ lakás célú in-
gatlannal az adós, illetve az adós-
sal egy háztartásban élõ személyek
nem rendelkeznek, 

d) az adós, illetve az adóssal egy ház-
tartásban élõ személyek tulajdo-
nában – a lakáshoz tartozó garázs
és tároló kivételével – nincs üdülõ
– vagy egyéb nem lakás céljára
szolgáló ingatlan, 

e) az adós, illetve az adóssal egy ház-
tartásban élõ személyek tulajdo-
nában lévõ gépjármûvek – a tulaj-
donos foglalkozásának gyakorlásá-
hoz elengedhetetlenül szükséges
gépjármûvek kivételével – együt-
tes forgalmi értéke nem haladja

meg a hárommillió forintot, 
f) az adós bejelentett lakó- vagy tar-

tózkodási helye a hitellel terhelt la-
kásban van és életvitelszerûen ott
is lakik, illetve az adós vagy az
adóstársak egyike már 2008. szep-
tember 1-jét megelõzõen is rendel-
kezett Újpesten bejelentett lakó –
vagy  tartózkodási hellyel, 

g) az adós lakáshitelének törlesztésé-
hez más jogcímen rendszeres tá-
mogatásban nem részesül, 

h) az adósnak 2008. szeptember 1-
jén a hitellel terhelt lakásra nem
volt 30 napnál régebbi lakáshitel-
törlesztési- vagy közüzemi díj hát-
raléka, 

i) az adós a pályázat benyújtásának
idõpontjában érvényes és hatályos
(fel nem mondott), a jelen rende-
letben meghatározott egyéb felté-
teleknek megfelelõ lakáshitel szer-
zõdéssel rendelkezik, 

j) a lakáshitel havi törlesztési díjának
levonását követõen az adós háztar-
tásában élõ személyek egy fõre ju-
tó havi nettó jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének
(nyugdíjminimum) 300%-át.

Érvénytelen a pályázat, ha az adós
nem felel meg a fent meghatározott
valamely feltételnek, illetve ha a pá-
lyázatot hiányosan vagy nem az elõ-
írt formában nyújtották be. Az ér-
vénytelen pályázatot a polgármester
az ok megjelölésével elutasítja.
2. A támogatás csak akkor állapítha-

tó meg, ha a hitellel terhelt lakás-
ban – az egy háztartásban élõ sze-
mélyek számához viszonyítva – a
lakás szobaszáma és alapterülete
nem haladja meg az alábbi mérté-
ket:

a) két fõig 2,5 szoba, 56 m2;
b) két fõtõl öt fõig 3,5 szoba, 72 m2;   
c) öt fõ felett 4 szoba, 100 m,
3. A támogatást azon adósok részére

lehet megállapítani, akik önhibáju-
kon kívül kerültek olyan helyzetbe,
hogy fennáll a közvetlen veszélye
annak, hogy lakástulajdonukat –
ezáltal lakhatási lehetõségüket –
elveszítsék, ugyanakkor alaposan
feltételezhetõ, hogy nehézségeik
átmenetiek, ezért a támogatási
összeg visszafizetését reális eséllyel
vállalhatják.

Az adós önhibáján kívüli körülmény-
nek minõsül különösen, ha:
a) 2008. szeptember 1-jét követõen

munkahelyét elveszítette, vagy a

munkáltató 2008. szeptember 1-jét
követõen meghozott döntésével
csak részmunkaidõben alkalmazza;

b) a lakáshitel – a pályázat benyújtá-
sát megelõzõ utolsó – törlesztõ-
részletének összege jelentõsen,
több mint 25%-kal növekedett a
2008. szeptember havi törlesztõ-
részlethez viszonyítottan; és

c) havi nettó jövedelme 2008 szep-
temberéhez viszonyítottan leg-
alább 20%-kal csökkent. 

II. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, 
IDÕTARTAMA:
1. A támogatás vissza nem térítendõ.

A támogatás havi összege legfel-
jebb 30 000 Ft lehet.

2. A támogatási támogatás folyósítá-
sának idõtartama legfeljebb hat
hónap lehet. 

3. Újabb támogatásra nem jogosult
az az adós, aki a jelen rendelet sze-
rinti támogatásban korábban már
részesült. 

4. Valamely hitellel terhelt lakás vo-
natkozásában egyazon háztartás-
ban élõ személyek  részére csak egy
támogatás állapítható meg.

III. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
1. A nyertes pályázókkal az önkor-

mányzat – a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvérõl szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Ptk.) szabályainak megfelelõ-
en – támogatási szerzõdést (a to-
vábbiakban: szerzõdés) köt az NLB
döntésétõl számított 30 napon
belül. 

2. Az önkormányzat a támogatás
összegét havonta közvetlenül a hi-
telezõ bank részére utalja át. 

3. A támogatási szerzõdés hatálya
alatt az adós köteles az esedékes
lakáshitel törlesztési – illetve köz-
üzemi díjfizetési kötelezettségei-
nek maradéktalanul eleget tenni,
és ezt az önkormányzat felé ne-
gyedévente igazolni. 

4. Amennyiben az adós a támogatá-
si szerzõdésben foglalt kötelezett-
ségeit súlyosan megszegi, vagy
egyébként rosszhiszemûen jár el,
az önkormányzat a támogatás fo-
lyósítását azonnali hatállyal meg-
szünteti, ebben az esetben a tá-
mogatott a már folyósított támo-
gatás teljes összegét – a Ptk. sze-
rinti késedelmi kamatokkal növelt
összegben – haladéktalanul köte-
les az önkormányzat részére visz-
szafizetni.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA,
HATÁRIDEJE
1. A pályázatot az erre a célra rend-

szeresített formanyomtatványon
lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Lakásügyi Irodáján (Buda-
pest IV. ker., István út 14., fsz./4.)

2. A pályázattal kapcsolatos részletes
felvilágosítás ugyanitt kérhetõ
(Tel.: 231-31-79)

3. A pályázat benyújtására nyitva álló
határidõ: 2009. november 11., 15 óra.

4. Az érvényes pályázatokat a Népjó-
léti és Lakásügyi Bizottság – a pá-
lyázatok beadására nyitva álló ha-
táridõ utolsó napjától számított 45
napon belül – értékeli, és dönt a
támogatás odaítélésérõl, a támo-
gatásban részesített pályázók köré-
rõl, valamint a támogatás mérté-
kérõl és idõtartamáról.

5. A pályázókat az önkormányzat az
elbírálástól számított 30 napon be-
lül írásban értesíti a döntésrõl.

V. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 
A pályázatot az alábbi mellékletekkel
együtt kell benyújtani:
a) az adós és a vele egy háztartásban

élõ személyek jövedelmét igazoló
okiratok;

b) az adós és a vele egy háztartásban
élõ személyek jövedelmében 2008.
szeptember 1-jét követõen beállt
változásokat igazoló okiratok;

c) a hitelszerzõdés egy másolati pél-
dánya;

d) a bank által a pályázat benyújtását
megelõzõ 30 napon belül kiállított
egyenleg-értesítõ;

e) a törlesztõ-részletek 2008. szep-
temberéhez viszonyított változá-
sát bemutató okiratok;

f) a bank által esetlegesen küldött fi-
zetési felszólítások;

g) a 2. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott körülmények fennállásáról
szóló igazolások;

h) nyilatkozat arról, hogy nyertes pá-
lyázat esetében az adós hozzájárul
ahhoz, hogy a hitelezõ bank érte-
sítse az önkormányzatot abban az
esetben, ha fizetési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget,

i) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó
2008 szeptember 1-jén fennállt
közüzemi díj igazolások, 

j) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó a
pályázat benyújtásakor 30 napnál
nem régebbi közüzemi díj igazolások.

Budapest IV. ker., 
Újpest Önkormányzata

A Budapest Fõváros IV. Kerület Új-
pest Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete, az átmenetileg nehéz hely-
zetbe került családok lakáshitel-
törlesztéseinek támogatásáról szó-
ló 25/2009. (X.01.) számú Önkor-
mányzati rendelet (a továbbiak-
ban: rendelet) felhatalmazása alap-
ján, annak elõsegítése érdekében,
hogy az érintettek lakástulajdonu-
kat megtarthassák, és a fizetõké-
pességüket helyreállítsák pályáza-
tot ír ki, az alábbi feltételekkel.

Pályázati 
Felhívás
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z újpesti önkormányzat kép-
viselõ-testülete úgy határo-
zott, hogy november 1-tõl a

helyi közterület-felügyelet létszámát
további tíz fõvel megnöveli. Így már
elegendõ lesz a létszám ahhoz, hogy
folyamatos idõszakban, azaz a nap

huszonnégy órájában jelen legye-
nek Újpest utcáin. Nem csupán
gyalogosan teljesítenek szolgá-
latot a közterület-felügyelõk,
immáron két szolgálati gépko-
csi megvásárlása után hatéko-

nyabban, gépjármûvel is
róják az újpesti

utakat. Ily mó-
don lényegesen
nagyobb terü-
letet tudnak
átv iz sgá ln i ,
szemmel tar-

tani, mint ha csupán sétálva próbál-
nának a szabálysértõk nyomába
eredni. 

A húsz  fõbõl álló újpesti közterü-
let-felügyelet saját irodája is kialakí-
tás alatt van, november elején foglal-
hatják el a Király utca 9. szám alatti
helyiséget a tervek szerint. 

Hatékony eszközt kaptak a felügye-
lõk a szabálytalan helyen parkolók
tettenérésére és bírságolására: négy
darab mindentudó PDA készüléket.
Ezzel a mini-számítógéppel a közterü-
let-felügyelõk a jogszabályi követel-
ményeknek megfelelõ fényképet elké-
szülte után egy kattintással átküldik a
rendõrségre, ahol azonosítják az elkö-
vetés helyszínét, a gépkocsit, majd az
objektív felelõsség alapján kiküldik a
bírságot – tudtuk meg a közterülete-
sek vezetõjétõl, Bedõ Józseftõl. 

A
Tettre készek a felügyelõk

Az elmúlt napok hirtelen jött vi-
haros erejû széllökései igazolták,
hogy nem volt hiábavaló a közte-
rületi fák ritkítása, szakértõk által
javasolt vágása. Például a Berda
parknál.

Bár az újpestiek közül többen is
hangot adtak aggodalmuknak – jog-
gal – a parképítések, játszóterek fel-
újítása, a fõtéri munkálatok alkalmá-
val kivágott fák sorsa miatt, a várat-
lan s orkánerejû viharok bebizonyí-
tották, hogy szakmai szempontok
igazolták a „döntést”.

– Valóban, itt a Berda-park kialakí-
tása közben is eltávolítottak néhány
fát, amit a környéki lakók elõször fel-
háborodva vettek tudomásul – nyi-
latkozta lapunknak Farkas István, a
terület önkormányzati képviselõje. –
A szokatlan hevességû viharok azon-

ban sajnálatosan bebizonyították,
hogy nem hiába történt a ritkítás. A
korhadt, beteg, életveszélyes fák vá-
gását az emberek védelme is indokol-
ta, látható Újpest-szerte, hogy mi-
lyen pusztításra képes a vihar. Az új
park közelében az orvosi rendelõnél
is kidõlt két beteg fa még korábban,
nem lehetett vállalni a kockázatot. A
park átadásakor mi magunk is ültet-
tünk új csemetéket, valamint a ker-
tészeti szakemberek is telepítik az új
platánokat és facsemetéket, melyek
idõvel ugyanúgy az újpestiek pihené-
sét szolgálják, mint az elõdeik.

Fától az erdõt

KÉTSZER CSENGET…
Október 6-án, nyilván nem a nemzeti gyásznap-
ra való tekintettel, csöngettek egy Újkisház utcai
ház kapuján. Magas, erõs testalkatú, sötét ruhás
ember állt ott, és azt állította, hogy a villanyórát
jött leolvasni. A háziasszony bevezette, majd alá-
írta a hivatalosnak látszó papírt. A látogató ek-
kor közölte, hogy itt bizony túlfizetés van, de
csak húszezrese van, fel kéne váltani a pénzt. Míg
az ügylet zajlott, egy másik férfi is megjelent, aki
a másik mérõórára volt kíváncsi. A nagy kavaro-
dásban aztán „természetesen” eltûnt a család
összes pénze, közel 160 000 Ft. A nem túl nagy
fantáziával bíró elkövetõk pechjére az utcában
térfigyelõ kamera mûködött, amely nagy valószí-
nûséggel rögzítette a „villanyszámlásokat”.

VESZÉLYES JÁTÉKOK
Október 10-én egy fiatalember békésen
számítógépezgetett a szobájában a Görgey A.
utcában, amikor idegen hangokat hallott a nap-

paliból. Mivel ez nem lehetett a játék része, meg-
ijedt és kimászott az ablakon. Az utcára érve se-
gítséget kért egy épp arra haladó férfitól. A férfi
belesett az ablakon és látta, hogy valóban nem
az ufók jöttek: két betörõ épp lázasan pakolt ki
egy nõi táskát odabent. Amikor a betörõk észre-
vették, az erkélyajtón keresztül sietve távoztak.
Hiába érkezett meg hamar a rendõrség, a betö-
rõk nyomát már bottal üthették.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS
Október 11-én a Zsilip utcai MAHART javító-te-
leprõl igyekezett hazafelé az egyik ott dolgozó fér-
fi, amikor azt látta, hogy a kerítés meg van bont-
va. Mellette egy kisteherautó állt, amelynek cso-
magtartójába egy férfi fémhulladékot pakolt. A
munkás elejét akarta venni annak, hogy a tolva-
jok elvihessék a szajrét, így autójával keresztbe állt
elõttük az úton. A kisteherautó vezetõje azonban
szemfüles volt: a dombos, fás, bokros területen
keresztülhajtva padlógázzal elmenekült a Váci út

felé. A rendõrökkel együtt érkezett ki a helyszínre
a telep bérlõje, aki nem kívánt feljelentést tenni
az ügyben, hiszen „csupán” fémhulladékok tûn-
tek el. Hogy hol fognak felbukkanni? Ki tudja?

NEVETNI VESZÉLYES
Egy fiatalember és a barátnõje villamosra vártak
október 5-én kora délután, közben beszélgettek,
nevetgéltek. Amikor befutott a szerelvény, le-
szállt egy magas, copfos lány és egy alacsony fiú.
A copfos lány úgy vélte, illetlenség nevetgélni,
így se szó, se beszéd, lefejelte a villamosra váró
fiút, majd, mint aki jól végezte dolgát, továbbin-
dult. De meggondolta magát, visszatért és meg-
próbálta kirántani a fiú zsebébõl a mobilját. Rö-
vid dulakodás és némi késeléssel való fenyegetõ-
zés után ez sikerült is neki, ekkor lementek a
metró aluljáróba. Mint kiderült, nem csak a
metró biztonsági õrei látták a furcsa párt, ha-
nem a kamera is. Érdekes volt ugyanis az idill: a
copfos lány felpofozta a saját barátját is. Nem
mindennapi home video lehet, amely alapján a
rendõség most nyomoz.

Rendõrségi hírek

Képünk nem a helyszínen, 
de a viharok után készült
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KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony

Sándor Gyula; Rádi Attila önkor-
mányzati képviselõk november 2-án
17–18-óráig tartanak fogadóórát. Bar-
tók Béla november 3-án 18–19 óráig;
Koronka Lajos november 5-én 17-18
óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042
Bp., Árpád út 56.) Tel: 369-09-05. Nagy
István november 3-án 16-17 óráig
tart fogadóórát. Helyszín: 1042 Bp., Ist-
ván út 11. Daróczi Lajos önkormány-
zati képviselõ november 9-én 15–17
óráig; Wintermantel Zsolt önkor-
mányzati képviselõ november 11-én
18–19 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.)
Dr. Hollósi Antal november 10-én
18–19 óráig tart fogadóórát. Helyszín:
Megyeri u. 20. Általános Iskola.

Az Újpesti Fidesz szeretettel vár min-
den kedves érdeklõdõt Magyarság-tu-
dat DVD estjére, ahol 2009. novem-
ber 6-án 18 órai kezdettel Jelenczki
István: „Népek Krisztusa, Magyaror-
szág 1956” filmének IV. része kerül ve-
títésre. Helyszín: Fidesz Iroda 

www.ujpestifidesz.hu

A KDNP tisztelettel értesíti az
újpesti választópolgárokat,
hogy Szalma Botond képvise-

lõi fogadóóráját minden hónap elsõ
hétfõjén 18-19 óráig tartja a KDNP
Templom u. 4. alatti helyiségében. Az
esetleges kérdéseikkel ezen az idõpon-
ton kívül a kdnpujpest@gmail.com cí-
men bármikor fordulhatnak hozzánk.

Boruzs András frakcióveze-
tõ, egyéni képviselõ (15. vá-
la sztókerület : Meg yer-

Székesdûlõ) Tel.: 232-1501, e-mail:
boruzsa@ujpest.hu Fogadóóra: Me-
gyeri Úti Általános Iskola, minden hó-
nap elsõ hétfõjén 16.30-17.30. Kovács
Sándor listás képviselõ fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola, minden
hónap elsõ hétfõjén 16.30-17.30

www.szdszujpest.hu

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

Dr. Kató Balázs minden hónap má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18. (Új-
pestért Egyesület helyisége)
Dr. Dabous Fayez minden hónap
második csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18. (Új-
pestért Egyesület helyisége)

VIRÁGVÁSÁR
A Varga Márton Kertészeti
Szakközépiskola cserepes vi-

rágainak  és dísznövényeinek  ked-
vezményes vásárát rendezi  irodájá-
ban a Magyar Demokrata Fórum Új-
pesti Szervezete a Budapest, IV. Ár-
pád út 88. szám alatt (bejárat a József
Attila utca felõl).  A virágvásár idõ-
pontja: október 20., 8–17 óra között.
Szeretettel várjuk a városrész lakóit! 

Pettkó András országgyûlési
képviselõ, a vásár szervezõje

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és
kedves családját október 21-

én 16 órakor kezdõdõ Teadélutánra
– egy rendhagyó fogadóórára –,
melynek helyszíne: Német Tagozatos
Általános Iskola (IV. Pozsonyi út 3.)
Házigazda: Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselõ. Jöjjön el egy kö-
tetlen, baráti beszélgetésre!

Kiss Péter, országgyûlési képviselõ

JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ
A Budapest–Káposztásmegyeri Re-
formátus Egyházközség folytatja jóté-
konysági ruhaakcióit. Szeretettel vár-
nak mindenkit november 2-án és 3-
án (hétfõn és kedden) 10–18 óráig  a
Karinthy Frigyes ÁMK Közösségi Há-
zában, a Lóverseny tér 6. szám alatt.

„MI ITT VAGYUNK!”
„Ki mit tud?” Pódium rendezvénysoro-
zat nyugdíjasoknak
Örömmel értesítjük, hogy ebben az
évben a nyugdíjasok számára válto-
zatlan formában szeretnénk folytatni
ezt a szép hagyományt! Mindenkire
számítunk, Önre is, aki esetleg évek
óta rendszeres fellépõ, vagy Önre, aki
eddig nézõként volt jelen és most
mutatkozna be elsõ alkalommal! 

Szeretettel várjuk mindazokat, 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.
Jubileumi rendezvénysorozatunk ke-
retében – valószínûleg a gálán fellé-
pési lehetõséget biztosítva – tovább-
ra is szeretettel várjuk mindazon
nagyszülõk-unokák, szülõk-gyerme-
kek jelentkezését, akik közösen sze-
retnék bemutatni produkciójukat. Je-
lentkezési határidõ: november 2.

Továbbra is szeretettel várjuk azo-
kat az írásmûveket, melyek életüknek
legszebb, vagy legemlékezetesebb pil-
lanatát örökíti meg. A szárnyaló gon-

dolatot nem kívánjuk megkötni, a pá-
lyamû lehet vers és próza egyaránt.
Kérjük azonban, hogy ennek terjedel-
me ne haladja meg a három A/4-es
gépelt oldalt. Érdemes próbálkozni,
hisz a legjobbakat jubileumi kiadvá-
nyunk keretében összefûzve, nyomta-
tott formában kiadjuk! A leadás ha-
tárideje folyamatos, de legkésõbb no-
vember 15-ig kérjük leadni a mûveket.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet Palo-
tán: személyesen az MSZP XV. kerüle-
ti szervezetének irodájában az Eötvös
utca 8. szám alatt minden hétköznap
8:00-14:00 óra között, vagy telefonon
a 307-6320-as számon. Újpesten: sze-
mélyesen az MSZP IV. kerületi szerve-
zetének irodájában a Nádor utca 1.
szám alatt minden hétköznap 14–17
óra között, vagy telefonon a 369-
4205-ös számon. 

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 fiatalabbakban
is kedvet ébresztett, sokan kérték,
hogy megmutathassák tehetségüket,
de eddig a korosztályi kikötés ezt
nem tette lehetõvé. Ebben az évben
ezt a korlátot feloldjuk, fellépési lehe-
tõséget biztosítunk mindazok számá-
ra, akik szeretnének élni ezzel a lehe-
tõséggel. Meghirdetjük 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 no-
vember 2-ig Palotán: személyesen az
MSZP XV. kerületi szervezetének iro-
dájában az Eötvös utca 8. szám alatt
minden hétköznap 8–14 óra között,
vagy telefonon a 307-6320-as számon.
Újpesten: személyesen az MSZP IV. ke-
rületi szervezetének irodájában a Ná-
dor utca 1. szám alatt minden hétköz-
nap 14–17 óra között, vagy telefonon
a 369-4205-ös számon. Jelentkezésü-
ket várva, jó felkészülést kívánunk!

Hajdu László, Csizmár Gábor, 
Kiss Péter országgyûlési képviselõk

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, kot-
taismeret, összhangzattan, akkordok
és fordításaik, stílusgyakorlat, zeneel-
mélet. Hozd magaddal: tudásodat,
jókedvedet, kíváncsiságodat, kottás
füzetedet, gitáriskoládat, zeneszere-
tetedet. Figyelem: nem oktatás, csak
konzultáció, a klubtagság ingyenes!
Érdeklõdni a 06/20-419-7878-as tele-
fonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig.
Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.,

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezeténél ingyenes jogi tanácsadást
tart Dr. Csiki-Szász Elemér ügyvéd. In-
formáció és bejelentkezés a 369-4205
telefonszámon hétköznap 12-18 óráig.

Szeretettel meghívjuk Önt és ked-
ves családját Október 30-án 16
órakor kezdõdõ gyermekprog-
ramunkra, amelynek helyszíne az
Ady Endre Mûvelõdési Központ. 
A rendezvény ingyenes, a jegyek
átvehetõk Október 19-tõl min-
den hétköznap 14-17 óra között
az MSZP IV. kerületi szervezeté-
nek irodájában (IV. ker. Nádor u.
1.)Vagy érdeklõdni lehet telefo-
non a 369-4205-ös számon.

RAKJUK RENDBE 
KÖRNYEZETÜNKET KÖZÖSEN!
Október 31-én, szombaton 10 óra-
kor a Munkásotthon utca, Virág utca
sarkán szeretettel várnak minden ked-
ves érdeklõdõt a szervezõk: Belán Be-
atrix önkormányzati képviselõ és a
Societas Újpesti Szervezete. 

Az Újpesti Societas szeretettel vár min-
denkit Családi napjára, amelyen kéz-
mûves foglalkozással kedveskedünk a
gyerekeknek. A rendezvény október
24-én, 15 órai kezdettel kerül megren-
dezésre. Helyszín: Újpest, Nádor u. 1.

IDÕPONTVÁLTOZÁS
Farkas István MSZP-s önkormányzati
képviselõ fogadóórája október 28-án
elmarad! Sürgõs esetben a 06 20 518
7830 telefonszámon elérhetõ. Követ-
kezõ fogadóórája változatlan: 2009.
november 25., 17 óra (Testnevelés Ta-
gozatos Ált. Isk., Munkásotthon u. 3.)

www.mszpujpest.hu

Pajor Tibor önkormányzati
képviselõ fogadóórája min-

den hónap elsõ hétfõjén 18 órától a
Szent László tér 7. szám alatt.

Újpestért
Egyesület

Párthírek
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AZ ÚJPESTI  GYERMEK-  
ÉS  IFJÚSÁGI  HÁZ PROGRAMJAI 
DIÓTÖRÕ
Októberben újra elindul négyfordulós
levelezõs játékunk a rejtvényeket ked-
velõ felsõ tagozatos diákok részére. 
2. forduló: október 30. A világ országai 
3. forduló: november 13. Érdekessé-

gek a zene történetébõl 
4. forduló:  november 27. Hazánk a

nagyvilágban 
A 4. forduló feladatlapjának visszakül-
dési határideje: december 11. E-mai-
len ill. faxon visszaküldött feladatlapo-
kat is elfogadunk. A feladatlapok le-
tölthetõek a www. ugyih.hu/dio hon-
lapról, illetve az információs pultnál
is beszerezhetõk. Idén a négy fordu-
ló után egyéni versenyt (döntõt) is
rendezünk. A döntõt és eredmény-
hirdetést január 7-én, csütörtökön
13.30-kor tartjuk az Újpesti Gyer-
mek- és Ifjúsági Házban (1042 Buda-
pest, István út 17-19.).

MESTERSÉGEK CÍMERE
A foglalkozásokon a gyermekek kü-
lönbözõ népi mesterségekkel, tevé-
kenységekkel ismerkedhetnek meg
(alkalmanként egy mesterséggel pl.
nemezkészítõ, fazekas, bõrdíszmû-
ves, szövõ, csuhézó, kosárfonó, folt-
varró, egyéb). A programra elõzetes
jelentkezés szükséges. Elsõsorban
óvodai és iskolai csoportokat (max.
20-25 fõ) várunk. Bõvebb információ
a 399-7065 telefonszámon, illetve az
ugyih@ugyih.hu e-mail címen kérhe-
tõ. Idõpont: A csoportokkal és a
foglalkozásvezetõvel történõ egyez-
tetés alapján határozzuk meg. Rész-
vételi díj: 500 Ft/fõ. 

JÓGA
Foglalkozások: minden kedden 14-20
óráig, kétóránként. Részvételi díj: 1000
Ft/alkalom, bérlet 5 alkalomra: 4500
Ft. A foglalkozásokat vezeti: Vanillya

BABATORNA
9 hónapos kortól (ülõ-mászó babák-
nak)* Mozgásra késztetés a szülõk
segítségével, sok-sok eszközzel, mon-
dókával, ritmikus játékokkal. Nagy-
mozgások fejlesztése, forgatás, hin-
táztatás, bújás, minden, ami a picik-
nek élvezetes. Idõpont: szerda 16
óra (30-40 perc)

MANÓ-TORNA 
2 éves kortól* Játékos mozgásfejlesz-
tés a szülõk aktív részvételével.
Nagy- és finommozgások fejlesztése,

sok-sok eszközzel, mondókákkal, mi-
nél önállóbb mozgásra késztetve a
kicsiket. A feladatok részben csopor-
tosan, részben szabadon választha-
tóan végezhetõk. Idõpont: szerda
16.45 (30-40 perc)

OVIS TORNA 
Óvodáskortól* A gyerekek önállóan
vesznek részt a játékos foglalkozá-
son. Sok-sok érdekes eszközzel is-
merkedhetnek meg, a harmonikus
mozgáskultúra kialakítására, a moz-
gásigény kielégítésére helyezve a fõ
hangsúlyt. Egyszerû szabályjátékok,
tartásjavító és lábtorna, koncentráci-
ós gyakorlatok, finom- és nagymoz-
gások fejlesztése adják a tanrend
alapját. Idõpont: szerda 17.30 (40-
45 perc)

*Kérjük a szülõket, hogy gyermeküket
az életkoruknak megfelelõ csoportba
hozzák. Különbözõ életkorú testvérek
egy csoportban való foglalkoztatása
nem lehetséges. A foglalkozásokat ve-
zeti: Melicher Cecília Részvételi díj:
450 Ft/alkalom

MESEPALETTA
„Mesepaletta” rajzpályázatot hirde-
tünk Benedek Elek születésének 150.
évfordulója alkalmából. Az õ meséi-
hez készített illusztrációkat várunk
az általános iskola I. kategóriában az
1-4. osztályos, II. kategóriában az 5-8.
osztályos rajzolni szeretõ gyerekek-
tõl. A rajzok elkészítésének techniká-
ja szabadon választott. Mérete A/4
illetve A/3. A munkák leadási határ-
ideje: október 30. A kiemelkedõ pá-
lyamûveket oklevéllel és jutalom-
könyvvel díjazzuk. 

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
Október 26–november 15.: Tamás
Gábor ferences szerzetes tanár
„VÉRTEStvérem”  természetfotó kiállí-
tása. Megnyitó: október 26. 17  óra.
A kiállítást megnyitja: Dr. Orosz Ló-
ránd, a Sapientia SZHF rektora. Meg-
tekinthetõ:  naponta 9-18 óra között
(hétvégén is)

A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI
A 20 éves Magyar Köztársaság–Hor-
váth Dávid fotóriporter és a KFÁMK
közös fotó- és dokumentumkiállítá-
sa. A programot Újpest önkormány-
zata támogatja. Helyszín: KFÁMK fõ-
épület

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Október 31-én, 10–12 óráig: Szép Er-
nõ Színház: Boszi, boszi, boszorkány cí-
mû elõadása. Nyolc éve mûködõ csa-
ládi programunkra továbbra is szere-
tettel várjuk a gyermekeket, szüleiket
és nagyszüleiket. Az elõadások után
játszóházat tartunk. Belépõ: 800 Ft/fõ.
Két éves kor alatt a belépés ingyenes!
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

ZENÉS, TÁNCOS 
NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN
November 5-én, 16–18 óráig. Sze-
retettel várunk minden zenét szeretõ
nyugdíjast, illetve azokat, akik nagy-
szerû társaságban szeretnének eltöl-
teni egy kellemes délutánt. Összejö-
vetelünk „batyus” jelleggel mûködik.
Közremûködik: Boldizsár Endre. A
belépés díjtalan. A programot Új-
pest önkormányzata támogatja.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

BABAVILÁG, BABABÖRZE
November 14-én, szombaton,
9–13 óráig. Kizárólag kismamák ré-
szére lehetõséget biztosítunk bébi
ruhák, gyermekjátékok, babakocsik
és egyéb eszközök árusítására. Az au-
lában kedvezményes pelenkavásárral
várunk mindenkit. Asztalfoglalás:
személyesen, november 2-án 9 órá-
tól. Díja: 1000 Ft/asztal. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

ÕSZI SZÜNET
Október 26-30. 10–12 óráig. Hétfõ:
üvegmatrica festés, kedd: gyöngyfû-
zés, szerda: csuhébábok készítése,
csütörtök: bõrmunkák, péntek:
üvegmécses festés. Belépõ: 500 Ft/fõ.
Helyszín: KFÁMK fõépület

KISISKOLÁS ANGOL 
1-2. OSZTÁLYOSOKNAK 
Kéttannyelvû angol tematikára és
módszertanra épülõ tanfolyam in-
dul: november 3-án. Idõpontja:
kedd és csütörtök: 16.30–17.15
óráig, díja: 4600 Ft/hó. Jelentkezés
november 2-ig személyesen, vagy te-
lefonon: 3806-163 vagy 3806-188/21.
Helyszín: KFÁMK fõépület 

AGYAGOZÁS ÉS KORONGOZÁS
FELNÕTTEKNEK 
ÉS GYEREKEKNEK 7 ÉVES KORTÓL 
Indul: november 3-án, idõpontja:
keddenként 17–18.30-ig. Díja: (8
óra) felnõtteknek havi 6000 Ft, gye-
rekeknek havi 5000 Ft. Helyszín:
KFÁMK fõépület

DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM
Szerdánként 17–19 óráig (3 alka-
lom). A bérlet ára: 5900 Ft/fõ jegy-
zettel együtt, kezdés: november 4-
én (szerdán) 17 órakor. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház (Tel.: KFÁMK
fõépület, közmûvelõdési csoport:
380-6163, Közösségi ház: 380-6760)

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI 
KÖZPONT PROGRAMJAI
2009. OKTÓBER 31. 19. ÓRA
EISEMANN-SZILÁGYI: ÉN ÉS 
A KISÖCSÉM (Zenés bohózat)
Szereplõk: 
Kelemen Félix: Koltai Róbert
Kelemen Kató: Kiss Diána Magdolna
Vadász Frici: Gyebnár Csekka
Andersen: Miklós Attila
Sas: Ömböli Pál
Vas: Király Adrián
Zolestyák: Fila Balázs
Piri: Udvarias Anna
Bözsi: Placskó Emese
Végrehajtó: Lipták Péter
Jelmez: Szeibert Kati 
Zenei vezetõ: Kemény Gábor 
Rendezte: Koltai Róbert
Eisemann Mihály és Szilágyi László
1934-ben komponálta meg a zenés
vígjátékot, amely a mûfaj egyik legked-
vesebb és legszellemesebb klasszikus
darabja lett. A komédiából kiderül,
hogy „holdvilágos éjszakán mirõl ál-
modik a lány?”,miért utazik Velencébe
fiúruhában egy szerelmes kisasszony,
és ki az a „dr. Sas és dr. Vas, a borzasz-
tó furcsa két pasas”. A Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem egykori hall-
gatói Koltai Róbert rendezésében né-
hány éve vizsgaelõadásként mutatták
be a darabot. A ma már végzett és is-
mert fiatal színészek újra összejöttek,
és Koltai Róberttel kiegészülve mutat-
ják be a jól ismert vígjátékot és a nép-
szerû slágereket. A Körúti Színház ven-
dégjátéka. Bérletek 6000 és 7000 je-
gyek 2000 és 2200 Ft-os áron váltha-
tók az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont pénztáránál elõvételben (IV., Ta-
vasz u. 4.), valamint az elõadás elõtt, a
helyszínen.

OPERAPORTRÉK
október 29., 18 óra fellépõ: Bátori Éva 
A mûsor: Mozart: Figaro házassága –
Susanna áriája; Verdi: A szicíliai vecser-
nye – Elena áriája; Puccini: Pillangó-
kiasszony – Pillangókisasszony áriája; R.
Strauss: A Rózsalovag – A Marschallin
monológja; Janacek: Jenufa – Jenufa
áriája; Vajda János: Karnyóné –
Karnyóné áriája. A belépés díjtalan!
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AZ OKOS ÉTKEZÉS IS FÉL EGÉSZSÉG!
Október 29. 16 óra: A keleti konyha –
igazi orvosság! Az etikett is fontos!
Használd a pálcikát – gyakorlati okta-
tás „pálcikatanból”. Kávé helyett egész-
ségesebb a tea, de tea nem csak egy
van! Vendég: a kulinária nagy nagyasz-
szonya! Vetélkedõ különleges ajándé-
kokkal, speciális ételreceptek… Házi-
gazda: P. Szabó József. Belépés ingyenes! 

KONCERT 
2009. november 1.,19 óra: Fellép-
nek: Sáfár Orsolya – szoprán, Lehõcz
Andrea – alt, Pethõ József – tenor,
Jekl László – basszus. Továbbá a bu-
davári Mátyás-templom Ének- és Ze-
nekara Vezényel: Tardy László kántor-
karnagy A program Mozart:
Requiem. A belépés ingyenes!

KAMARAZENEI 
KONCERTSOROZAT
2009. november 8. 11 óra: „Népze-
ne+” sorozat: Hódolat a klasszikus
zene bölcsõjénél Haydn és kortársai,
interaktív koncertsorozat

KERÁMIA STÚDIÓ
Idõtartama: 4 hónap, heti 1x4 óra
(összesen 64 óra). Stúdióvezetõ:
Nagy István Róbert keramikusmû-
vész. Részvételi díj: gyerekeknek (14
éves korig) 5000 Ft/hó felnõttek-
nek: 8000 Ft/hó. Folyamatos be-
kapcsolódási lehetõség!

2009. OKTÓBERBEN 
INDULÓ TANFOLYAM:
Információs és hálózati szolgáltatá-
sok 1. Modul. Internet-használat
nyugdíjasoknak. Idõtartama: 6 hét,
24 tanóra, (heti 1x4 tanóra, szerdán,
14-17 óráig). Kedvezményes részvéte-
li díj: 6800 Ft. Beiratkozás folyamato-
san október 25-ig az Információnál.
Kérjük, hozza magával nyugdíjas iga-
zolványát! A programmodul sikeres
elvégzésével a résztvevõ könnyen tá-
jékozódik a mindennapi élet infor-
mációs közegében. Megismeri az
internetes kezelés alaplépéseit, az
internetes keresés és levelezés alapja-
it. Bõvebb felvilágosítás a 231-6000
sz. telefonon, vagy: E-mail:
nyarii@adymk.hu

GALÉRIA
Juhász Erika festõmûvész kiállítása
október 9-25. Koó É. Lídia festõmû-
vész kiállítása október 8-25. Dr.
Tóth Rózsa festõmûvész „Örmény-
országban jártam” címû kiállítása

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
2009. november 20-án, fél 4-kor  kez-
dõdik a Zeneakadémián a Káposz-
tásmegyeri Református Templom
építésének befejezéséért szervezen-
dõ jótékonysági koncert. 

A tervezett mûsorban fellépnek:
Kemenes András zongoramûvész,
Pálúr János és Fassang László orgona-
mûvész, Déri György gordonkamû-
vész, a Purcell Kórus és az Orfeo Ze-
nekar tagjai Vashegyi György ve-
zényletével, A Corvina Consort és a
Misztrál Énekegyüttes, Bolyki Balázs
és Szabóki Tünde énekmûvészek, az
Akadémia Vonós kvartett, a Buda-
pest Szaxofon kvrtett tagjai, vala-
mint a Káposztásmegyeri Reformá-
tus Egyház Kiskórusa és a gyülekezet
gyerektagjai, és a káposztásmegyeri
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya-
mos Gimnázium Gyerekkarának Kó-
rusa. 
Bõvebb információ: www.refkap.hu/
taxonomy/term/3 

KÖZÖS KÓRUS HANGVERSENY
A csehországi  Usti nad Labem gyer-
mekkórusával  három alkalommal
ad közös koncertet  a közeli napok-
ban a Babits Mihály Gimnázium
énekkara. Október 22-én 17 órakor a
Káposztásmegyeri Közösségi Ház-
ban, október 24-én a belvárosi Váci
utcai Szent Mihály templomban – a
16 órás mise keretében, majd azt kö-
vetõen ismételten –, október 25-én
11 órai kezdettel a Magyar Nemzeti
Galériában adnak koncertet. A mû-
sorban Bach, Handel, Dvorak mûvei
és modern szerzõk alkotásai  csen-
dülnek fel, a Szent Mihály templom-
ban  pedig Mozart Requiem- ét ad-
ják elõ. Szeretettel várják az érdeklõ-
dõket. 

Tisztelt Támogatók!
A Vitéz Halassy Olivér Sport Alapít-
vány (1042 Budapest, Petõfi u. 4-6.
adószám: 18047338-1-41) kuratóriu-

ma nevében megköszönöm támoga-
tóinknak, hogy adójuk 1%-ának  fel-
ajánlásával segítette az alapítvány
céljainak teljesülését.

A 2007. évi személyi jövedelem-
adóból  2008. évben felajánlott ösz-
szeget  47 671  Ft-ot a Halassy Olivér
Sportközpont 20 éves évfordulójára
reklámpólók és táskák vásárlására
fordítottuk.
– Farkas Ferenc, a kuratórium elnöke

Tisztelt Támogatóink!
Az Újpest Sport Club (1042 Buda-
pest, István út 17–19. Adószám:
19709965-2-41 nevében) köszönetet
mondok mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át egyesüle-
tünknek ajánlották fel.

A 2007. évi személyi jövedelem-
adóból 2008. évben 94507  Ft támo-
gatásban részesültünk, amit  a
Halassy Olivér Sportközpont részére
sportszerek vásárlására fordítottuk.

Eddigi támogatásukat megköszön-
ve kérem, hogy a jövõben is gondol-
janak  egyesületünkre az 1%  odaíté-
lésénél. – Pétery Pál elnök

HIRDETMÉNY
Az  UV Újpesti Vagyonkezelõ
Zrt. bérbeadással történõ hasz-
nosítással meghirdeti: IV. ker.
Temesvári u. 2. sz. alatti 70439.
hrsz.-ú ingatlanon található
904 m2 üres terület bérbeadás-
sal történõ hasznosítását, (tûz-
rendészeti elõírások betartása
mellett) 35 db személygépko-
csi férõhelyre kialakított parko-
ló céljára.

Bérleti díj: 1800 Ft/m2/év + 25%
áfa. Havi bérleti díj: 135 600
Ft/hó + áfa

Érdeklõdni lehet: ÚVZRt. (1042
Budapest, Munkásotthon u. 66-
68.) Telefon: 3-698155 / 144.
mellék.

Az idei utolsó Tábor utcai sport-
parti díjazottjai közül a labdarú-
gás férficsapataiból elsõ helyen
ismét a Belán SC végzett, máso-
dik a Csabagyöngye, míg a har-
madik helyezett az USC váloga-
tottja lett.

A parkröplabda felnõtt vegyes
csapatai között az alábbi sorrend
alakult: elsõ a Gyógyser, második az
Agyonütõk, harmadik pedig az
Arkangyal. Ebben a sportágban, de
az utánpótlás kategóriában élen
végzett a Szupercsajok, második az
NKB, õket követi a KHB. Egyre erõ-
södik a floorball kategória, itt két
harmadik helyet is kiosztottak az
UMSZKI és a Csokonai indulói kö-
zött, elõttük az USC végzett, míg az
abszolút elsõ a Kozma válogatott lett.

Idén elõször jelentkeztek óriási
érdeklõdés mellett a paintball-osok
s egybõl versenyre is kelhettek egy-
mással. A profik között elsõként a
Lelkes amatõrök lõtte be a célt, utá-
nuk következett a Véres Csülök s a
Delta Force. Hét amatõr csapat is
fegyvert ragadott: I. Buldózer, II
Dialect, III. Mészárszék.

Nem maradt el a hagyományos
és vidám fõzõverseny sem: ez alka-
lommal a slambuc, magyarul be-
tyáros nevû étel tudományát vil-
lanthatták meg a 22 hozzáértõ csa-
pat. A rangsor a következõképpen
alakult: Kiscserkészek arany, Luft
FC ezüst, Fenyõ Team bronz. Há-
rom konyha is különdíjban része-
sült – a Fõzõpáros, az Aranyecset
és a Duna SK. 

Szüreti sportparti 

Ajánló/Program

Köszönik

A képviselõ-testület 2009. szep-
tember 29-i ülésén úgy döntött,
hogy 2009. november 1. napjá-
tól a Szociális Osztály ügyfélfo-
gadási rendje az alábbiak sze-
rint változik: hétfõn 14–18 órá-
ig, szerdán 10–17 óráig, pén-
teken 8–12:30 óráig. A keddi és
csütörtöki napokon az ügyfélfo-
gadás megszûnik.
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Ingatlan eladó

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

�� Újpest központban, 71 m2-es, egyedileg át-
alakított, gépészetileg is felújított, világos, erké-
lyes panellakás eladó. Ár: 11,9 MFt. Tel: 06-20-
926-4706

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

�� Eladó Újpesten egy 37 m2-es gázfûtéses III.
emeleti felújított lakás téglaépítésû házban.
Irányár: 6,5 MFt Tel.: 06-20-295-7440 (8 és 18
óra között)

�� Újpest kertvárosában 580 m2-es saroktelken
250 m2-es 6 szobás, 2 szintes (mindkét szinten
összkomfort, légkondicionáló, riasztó) jó álla-
potú családi ház szuterénnel, két beállós ga-
rázzsal 54 MFt-ért eladó. A Nagyvárad ligeti la-
kóparkban I. emeleti lakást beszámítunk. Tel.:
233-1645, 06-20-525-0216

�� Eladó Káposztásmegyeren cseréptetõs ház-
ban, elsõ emeleti, 76 m2-es, 2+2 fél szobás, te-
hermentes, felújított öröklakás. Új konyha, für-
dõ, redõnyök, új bejárati ajtó, radiátorok. Ár: 13
290 000 Ft. Tel.: 06-20- 770-4230

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

�� Újpesten, csendes utcában családi ház eladó.
Lakótér: nettó 66 m2, telek 401 m2, melléképü-
let 17 m2, fedett gépkocsitároló 13 m2, fûtött
pince 22 m2, felújított közmûvek. Junkers kom-
bi cirkó. Ügynökök kíméljenek! Tel.: 369-3903

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

�� Újpest kertvárosi részén, a Szilas-patak lakó-
parkban, gyönyörû, ápolt környezetben eladó
egy igényes kialakítású, két erkélyes, 76 m2 alap-
területû öröklakás. Képek: www.huba.web-
zona.hu. Ár: 26,5 millió Ft. Tel.: 06-70-383-5126

��Újpesten Rózsa utcában Károli egyetemhez kö-
zeli 54 m2-es, felújított, 2+gardrób szobás, beépí-
tett loggiás, klímás, VIII. emeleti panellakás eladó.
Metro közel. Ár: 9,8 MFt. Tel.: 06-20-7777-633

�� Újpest városközpontban, kertes házban el-
adó egy 71 m2-es egyedi fûtésû, napfényes lakás
garázzsal, tárolóval. Azonnal beköltözhetõ. Tel.:
06-30-242-4821, 06-30-940-8682

�� Újpesten, az Izzó lakótelepen háromemeletes
épület elsõ emeletén gázfûtéses, szép állapotú,
loggiás, két szobás, külön WC-s, éléskamrás la-
kás eladó. Parkos környezet. Irányár: 14 MFt.
Tel.: 306-8654, 06-20-316-3151

�� Fiataloknak, azonnal költözhetõ új lakások
Dunakeszin 14,9 millió forinttól eladók. Tel.:
06-30-718-9233. www.ingatlan.com/bridge

�� Fiataloknak, családosoknak azonnal köl-
tözhetõ új kétszintes lakások 4 lakásos tár-
sasházban Dunakeszin 22,9 millió forinttól
eladók. Tel.: 06-30-718-9233. www.ingat-
lan.com/bridge

�� Családosoknak, befektetõknek, építési
vállalkozóknak 70% -os készültségû Ikerházi
lakások eladók Vácdukán 20,5 millió fo-
rint/lakás. tel: 06-30-718-9233. www.ingat-
lan.com/bridge

�� Újpesten, az SZTK mögött többszintes csalá-
di ház 796 m2-es telken (4 szoba, 2 fürdõszoba,
3 wc, 4 garázs, amerikai konyhás étkezõ, 55 m2

kandallós nappali stb.) eladó. Csak komoly ér-
deklõdõk jelentkezzenek! Tel.: 06-30-948-4839

�� Újpesten, az Izzó lakótelepen I. emeleti, 55
m2-es, kétszobás, loggiás, világos konyhás, kam-
rás, gardróbos, gázkonvektoros lakás jó állapo-
tú, tégla öröklakásban 12 MFt-ért eladó.Tel.: 06-
30-950-4551

�� Az Izzó lakótelep legszebb utcájában 56 m2-
es kétszobás, emeleti, erkélyes, felújított, napfé-
nyes, parkra nézõ öröklakás kulturált házban
tulajdonostól eladó. Irányár: 13,5 MFt. Tel.: 369-
5421, 06-30-489-1854

�� Káposztásmegyer I-en VI. emeleti, 36 m2-es,
keleti fekvésû franciaerkélyes öröklakás 7,7
MFt-ért eladó. Tel.: 06-20-254-3555

�� Újpesten, Sporttelep utcai társasházban 75
m2-es, 2 + 2 félszobás (spájz, gardróbszoba), na-
gyon szép, felújított lakás 15,5 MFt-ért eladó.
Tel.: 06-30-222-8494

�� IV. ker Aradi utcában, metróhoz, piachoz kö-
zel, tulajdonostól eladó egy 35 m2-es, másfél
szobás, második emeleti, nyugati fekvésû pa-
nellakás. Ár: 8,3 MFt. Tel.: 06-30-428-4829

�� Újpest Városkapunál, tulajdonostól sürgõsen
eladó 47 m2-es tehermentes, távfûtéses, ameri-
kai konyhás, udvarra nézõ, azonnal költözhetõ
I. emeleti  felújított téglalakás. Irányár: 11,2
MFt. Tel.: 06-30-678-3977

�� Rózsa utcában kétszobás, közepes állapotú,
parkra nézõ, 54 m2-es erkélyes panellakás eladó.
Irányár: 8,5 MFt. Tel.: 06-70-519-3814

�� Szent László téren kétszobás, 54 m2-es, tégla-
építésû, jó állapotú, olcsó rezsijû, tehermentes
lakás parkos környezetben eladó. Irányár: 12,9
MFt. Tel.: 06-70-420-2134

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

�� Eladnám Újpest központjában 53 m2-es kli-
matizált, kétszobás, harmadik emeleti panella-
kásomat. Tel.: 06-20-249-5388

�� Újpesten, a Perényi Zsigmond utcában 39
m2-es gázfûtéses földszinti lakás háromemele-
tes téglaépítésû házban tulajdonostól eladó 9
MFt-ért. Zárt kert, jó közlekedés. Közvetítõk kí-
méljenek! Esetleg kiadó is. Tel.: 06-30-320-8441

�� Virág utcában  34 m2-es, 1,5 szobás, VII. eme-
leti  felújított lakás tulajdonostól eladó. Teher-
mentes, vízórás,  fûtéskorszerûsítés folyamat-
ban. Közös költség: 5900 Ft. ÁRA ALKU NÉL-
KÜL: 8 MFt. Tel.: 06-20-329-0500      

Ingatlant kiad

�� 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

��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

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

�� Káposztásmegyeren I. emeleti, 36 m2-es bú-
torozott lakás kiadó. Tel.: 06-30-602-9025

�� Újpesten bútorozott szoba, konyhahaszná-
lattal (hûtõ, mikró) egy, esetleg két nem do-
hányzó fiatalember részére kedvezõ áron kiadó.
Tel.: 06-30-698-0513

Ingatlant cserél

�� Ingatlancsere! Leányfalui 210 nöl-ön õsfás sa-
roktelken lévõ, 72 m2-es, kétszintes, alpesi stílu-
sú házat eladunk, vagy elcserélünk újpesti la-
kásra, vagy balatoni ingatlanra értékegyeztetés-
sel. Tel.: 369-3155, 06-20-828-0514

Kocsibeálló

�� Újpesten, a József Attila utcában, teremga-
rázsban lévõ kocsibeálló sürgõsen eladó. Fizetés
megbeszélés szerint. Tel.: 06-30-242-4821, 06-
30-940-8682

�� Teremgarázsban kocsibeálló kiadó a Megyeri
út és Külsõ Szilágyi út keresztezõdésénél. Tel.:
06-20-933-1202

Oktatás

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

repetálást, felzárkóztatást. Dolgozat írások
elõtt esetenkénti felkészítést is. Érdeklõdni: 06-
30/403-6244, Este: 417-3005"

�� Matematika, fizikatanítás általános és közép-
iskolások részére nagy hatékonysággal szakta-
nártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

�� Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatá-
sát vállalja egyetemi hallgató. Honlap:
www.zrob.hu. Tel.: 06-30-572-7416

�� Darbuka (egyiptomi kézidob) oktatás kez-
dõk részére. Info: http://darbukaoktatas.fw.hu.
Tel.: 06-20-383-1798

�� Matematikából, magyarból elsõsorban alsós
gyermekek korrepetálását, fejlesztését, hiányos-
ságaik pótlását vállalom. Nagy gyakorlattal ren-
delkezõ pedagógus, Újpest-Központban. Tel.:
06-70-627-3425

�� Általános iskolások angol nyelvtanítását,
órákra való felkészítését, korrepetálását válla-
lom a délutáni órákban lakásomon, Újpest-
Központban. Tel.: 06-70-627-3425

�� Németoktatás, korrepetálás kezdõk és iskolá-
sok részére. Az órák 10 és 18 óra között, beje-
lentkezés alapján. Tel.: 06-30-502-4447

Szolgáltatás

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

�� Autókarosszéria munka! Törött, korro-
dált gépkocsik javítását, alvázvédelmét vál-
lalom. Tel.: 06-30-932-8305

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

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

�� Gyógyszertárunkban, egyedileg, az Ön lá-
bára készült lúdtalpbetét készítését vállal-
juk tartós használatra. Megszabadítja térd,
láb, derékpanaszától. Méretvétel szomba-
tonként Újpest-Városkapunál (Tesco áruház
üzletsorán) Cím: 1138 Bp., Gács u. 3. Tel.:
06-20-347-5879

�� Dugulás elhárítás (gépi), víz, központi fû-
tés-szerelés, FÉG gázkészülékek javítása, csõ-
törések hibaelhárítása. Tel.: 06-30-402-8305,
409-0408

�� Jelzálog hitelek értékbecslõi és közjegyzõi
díj nélkül! A felmerülõ költségeket megelõ-
legezem! Idõpontegyeztetés: Mobil: 70 398
65 30. E-mail: gor.eniko@credithill.hu

�� Testi felfrissülésre, lelki ellazulásra vá-
gyik? Ha fájnak izmai, ízületei és elõ szeretné
segíteni gyógyulását, én segítek. Amit nyúj-
tok: svédmasszázs, talpmasszázs, energia-
adás. Kérésre házhoz megyek. 

�� Mûanyag ablakok, biztonsági ajtók szere-
lése. Ingyenes felmérés, bontott anyag el-
szállítás. Tel.: 06-70-381-7402, 06-20-938-
8108 www.divizorablak.hu

Régiség

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

Egészség

�� Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezo-
nanciás kezeléssel 7000 Ft, Újpesten a Gör-
gey u-i  nagy SZTK-ban, és több SZTK-ban.
Bejelentkezés: 06-70-271-9867

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 ke-
resi egy független, szerény, szintén magányos le-
ány ismeretségét tartós kapcsolatra. Választ
„Újpesti fiú” jeligére 1325 Budapest, Postafiók
196-ra kérek, vagy telefonon: 06-30-260-1518
(18 óra után).

Állást keres

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

�� Leinformálható, képzett, gyakorlott idõsgon-
dozó házi ápolást vállal ottlakással is Budapes-
ten és környékén. Tel.: 06-30-940-4397

�� 60 éves elõnyugdíjas férfi két diplomával, Ke-
reskedelmi Fõiskola és Testnevelési Egyetem at-
léta szakedzõivel, gépkocsival munkát keres,
esetleg vállalkozásba beszáll. Tel.: 06-30-320-
8441

�� Hétvégi állást keresek Újpesten. 53 éves dip-
lomás, megbízható nõ vagyok. Minden lehetõ-
ség érdekel (ügynöki munka, szex kizárva). Tel.:
06-20-975-4569

Gyermekfelügyelet

�� Megbízható hölgy, az otthonában, a hét
minden napján, gyermekfelügyeletet vállal 0-10
éves korig. Tel.: 06-20-989-7567, 708-5436, egész
nap.

Vegyes

�� Gyermekkerékpár (új, 12-es) pótkerékkel fel-
szerelve eladó 12 000 Ft-ért, valamint ugyanitt
fa etetõszék eladó 6000 Ft-ért, amely székké és
asztallá alakítható át. Tel.: 06-30-387-9460

Felhívás

�� Kérem azt a becsületes embertársam, aki
látta szeptember 22-én 18:30-kor az újpesti
víztoronynál az úttesten a verekedést, je-
lentkezzen a 06-20-342-5945-ös telefonszá-
mon. Nagyon fontos számomra!

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 

Felhívjuk kedves olvasóink
figyelmét, hogy a hirdetésfelvétel
október 19-23. között szünetel.
Hirdetéseiket október 26-tól a

megszokott idõpontokban adhatják
fel. Megértésüket köszönjük! 

A lakossági apróhirdetés felvétele az Új-
pesti Média Nonprofit Kft. szerkesztõsé-
gében 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).
Lapzárta: csütörtökönként 14 órakor.
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Álláskeresõk figyelem!
Ingyenes segítségnyújtás

minden kedden 14 és 16 óra
között, a Magyar Vöröskereszt

Irodájában a IV. Templom utca 9
szám alatt!

Amiben felkészült 
szakembereink segítenek:

– Önéletrajz, motivációs levél írása
– Álláskeresés interneten

– Hasznos tanácsok állásinterjúra
készülõknek

– Lelki tanácsadás
– Önbizalom növelése, önismeret

fejlesztése
– Segítõ beszélgetés, 
problémamegoldás

Érdeklõdni lehet az alábbi 
telefonszámokon:

369-0550 vagy 06-70-933-8611

Szeretné egyetlen vizsgálattal (tûszú-
rás és hosszadalmas, megterhelõ di-
agnosztikus eljárások nélkül) meg-
tudni laboratóriumi paramétereit,
hormonális státuszát, idegrendszeri
terhelhetõségét, érrendszerének álla-
potát, mozgásszervei elhasználtságát,
belsõ szerveinek mûködõképességét,
vagy betegségre (daganat, cukorbe-

tegség, érszûkület, gyulladás, depresszió) való hajlamait? Erre egyedülálló le-
hetõséget ad az Európában és hazánkban is elfogadott új orvosi diagnosz-
tikus eljárás: az Elektro Interstitialis Scan (E.I.S.)

Az E.I.S. diagnosztikai rendszer egy korszerû, hatékony, megbízható or-
vosi vizsgálóeszköz, mely fájdalommentes, gyors állapotfelmérést tesz le-
hetõvé. Néhány perc alatt hatalmas mennyiségû információt gyûjt a szer-
vezetrõl, melyet azonnal szövegesen, illetve grafikusan három dimenzió-
ban jelenít meg. Az E.I.S. információt nyújt a szív, a vesék, a tüdõ, a máj, a
hasnyálmirigy, az emésztés, az agy vagy akár a központi idegrendszer funk-
cionális állapotáról. Áttekintést nyerhetünk a hormonszintrõl, oxidatív
stresszrõl, vagy a vérgáz értékekrõl és a sav-bázis egyensúlyról is.

AZ ELJÁRÁS ELÕNYEI:
– A teljes test egyidejû, non-invasive (tûszúrás nélküli) vizsgálata.
– A különféle szervek mûködésérõl ad képet.
– Gyors: azonnali eredmény.

– Költségtakarékos (kevesebb idõ, kevesebb laborvizsgálat, kevesebb vizit).
– A páciensek számára is egyszerûen érthetõ lelet.

A MÉRÉS MENETE: A kórelõzmény felvétele után a páciens tenyereit és
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
történik a kapott eredmények kiértékelése, elemzése. Az egész procedúra
kb. 1 órát vesz igénybe. (x)

BEJELENTKEZÉS: MENG TÜNDE
Tel.: 06-30/663-9494, Cím: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 15.

E.I.S. ÁLLAPOTFELMÉRÉS A PERÉNYI
EGÉSZSÉG CENTRUMBAN

Állapotfelmérés a Perényi Egészség Centrumban. Szakképzett or-
vosok közremûködésével teljes képet kaphat szervezete aktuális
állapotáról. Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft. Amennyiben ok-

tóber 30-ig jelentkezik az állapotfelmérésre, 5000 Ft-os en-
gedményt biztosítunk a BioLabor-kezelés árából.

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési
kedvezményekkel, ingyenes

szolgáltatásokkal
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)

BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó

(élelmiszer- és vegyiáru, lakástex-
til és bútor, zöldség-gyümölcs)

boltvezető, idegenvezető,
elsősegély tanfolyam. Jelentkezés
és információ: 06-30-557-1236

A képzés helye: BKIK Újpesti
Kirendeltsége 

(1042 Bp., Árpád út 56.)

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

06-70-317-0777, www.medaille.hu

TERMELÕI MÉZ
Házhozszállítás fóti termelõtõl!
Rendeljen 5 kg felett és 100 Ft 

kedvezményt adok kilónként az árból
és elviszem a megadott címre is! 

Pl.: 1kg AKÁC: 1600 Ft., 5kg 1500 Ft/kg
1kg VIRÁG: 1400 Ft., 5kg 1300 Ft/kg

1kg SELYEMFÛ, HÁRS: 1500 Ft., 5kg 1400/kg
Seben Gábor, Fót. Tel.: 0630/684-3847
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2009. november 2-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043
Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A 20. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ Olvasói között a Könyv-
tündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki és 2 személyes belépõt a káposztásmegyeri Ice Centerbe. A nyertesek: Bõszéné Török Henriett, Hibó István, Katona Györgyi, Kershner Kálmánné, Légrádi Lászlóné, Wagner Alfréd.

Keresztrejtvény

Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja
Kiadó: Újpesti Média Nonprofit Kft. � Ügyvezető igazgató:

Nemesházi Beatrix � Főszerkesztő: Harkai Péter
� Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin � Szerkesztő: Tutor Kata,

Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Mónika

Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezető-hirdetésszervező: 
Szerencsi Csilla � Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 

1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, 

fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu, 

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Magyar

Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája,

www.hknyomda.hu � Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 887-0737

Megjelenik minden héten 47 000 példányban.
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