INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! •

2009. november 9.., III. évf., 24. szám

ÚJPESTI NAPLÓ
www.ujpest .hu

FOTÓ: HORVÁTH DÁVID

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

Fokról fokra
a távhõrõl
A megtakarítás részleteirõl – 2–3. oldal

MÉLTÓ EMLÉKEZÉS
A legendás újpesti futballistára,
Bene Ferencre emlékeztek a Megyeri temetõben.
6. oldal

MEGÚJUL A KÁROLYIPARK

KÉT HÖLGY ÉS KÉT ÚR
A SZÍNPADON

A terület rendezése része a Fõtérprogram eddigi ütemének. A park
új arculata igényesebb lehetõséget
teremt a pihenésre.
7. oldal

Mester és tanítványa operett- és
musical-mûsorral is bizonyítja:
hangképzést tanulni sohasem késõ, sõt érdemes is.
9. oldal

JÓTÉKONYSÁGRA ÉPÍTENEK
A fedélnélküli templomért csendül
fel ének és zene a Zeneakadémián.
A mûvészek fellépésükkel, Önök
részvételükkel és támogatásukkal
segíhetnek.
11. oldal
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Jelentõs megtakarítás
a díjcsökkenés után
Dr. Molnár Szabolcsot, az újpesti önkormányzat Gazdasági Intézményének igazgatóját kérdeztük arról, mit jelent pontosan, számokban kifejezve Újpest számára a
távhõ árának, valamint áfájának változása. A Gazdasági
Intézmény, mint önállóan gazdálkodó intézmény látja
el az Újpesten mûködõ nevelési, oktatási intézmények jelentõs részével,
valamint néhány egyéb ingatlannal kapcsolatos gazdasági és mûszaki
feladatokat. Ennek keretében az intézmények energiaellátását is ezen
szervezetbõl felügyelik, szervezik, pénzügyi vonatkozását kezelik.
– A kerületben igen jelentõs a távfûtéssel ellátott
intézmények száma. Ezeknek az intézményeknek az
éves távfûtési költsége jelentõs tétel a költségvetésben. Három éves gördülõ tervezésben számoljuk ki,
kalkuláljuk ezen összegeket – tudtuk meg a részleteket Dr. Molnár Szabolcs igazgatótól. – Ez azt jelenti, hogy az elmúlt három évben regisztrált tényleges hõegység-fogyasztás átlagával számolunk a
következõ évre. 2009-re a pénzmaradvánnyal módosított elõirányzatunk nettó 293 millió forint volt
összességében. Ez jelentõs összeg területi szinten és
a mi költségvetésünkben is. Azért fontos hangsúlyoznom, hogy ez nettó összeg, mivel idei évben
két fontos tényezõ is befolyásolta a költség alakulását. Az egyik a távhõ áfájának változása volt, ami
idén jelentõs megtakarítást nem hozott, hiszen
eredetileg 20 százalékos áfával terveztünk, ami augusztus 1-el felemelkedett 25%-ra, majd szeptember 1-tõl 18%-ra csökkent. Az áfa-csökkentésbõl
adódóan 2009-ben nem számolunk jelentõs megtakarítással. 2010-ben, amikor 13 százalékkal csökken majd a távhõ áfája, látványos tételként jelentkezik a megtakarítás, hiszen közel 40 millió forintot jelent.
Évközben volt tarifa-változás is, ebbõl adódóan
jövõre még kevesebb összeggel kell számolni
távhõ-díjban, nagyjából 270 millió forinttal. Még
februárban csökkent a távhõ ára, majd szeptemberben még egyszer csökkentette a szolgáltató a
távhõ díját, valamint október 1-tõl ismét kevesebbet kell fizetni a hõmennyiségmérõk állása után.
A szeptemberi árcsökkenés nettó 3,8 millió forint, az októberi nagyobb csökkentés további nettó 6,9 millió forint megtakarítást jelent, amely jelentõs tétel. Ehhez párosul az áfa vonzatának a
csökkenése is, így végeredményben körülbelül 12
millió forinttal kell kevesebbet fizetni, mint az év
eleji tervek szerint.
Az éghajlat-változás miatt a külsõ hõmérséklet
kis mértékben bár, de magasabb lett, így az elhasznált hõmennyiségben is csökkenés jelentkezett, hiszen kevesebb a hûvös idõszakok száma, mint a korábbi idõszakban. Az így létrejött megtakarítás ke-

vesebb, mint a távhõ díjcsökkenése általi, mégis, a
két tényezõvel összességében közel húszmillió forinttal költhet többet a Gazasági Intézmény az újpesti intézmények karbantartására.
JÓ GAZDÁLKODÁSSAL MEGÉRI
A TÁVHÕ HASZNÁLATA
Sokak szerint a távfûtés a legkorszerûbbnek mondott fûtési módszer. Vannak azonban, akik ezzel vitába szállnak, és fõként az árára való hivatkozással
ágálnak a távfûtés ellen, s választanak lakást aszerint, hol találnak gázfûtést, vagy éppen egyedi mérõs ingatlant. Megkérdeztünk néhány érintettet,
miként csökkenthetõk a fûtési költségek egy társasháznál, s azt is firtattuk, milyen hatással van az
árcsökkentés a fûtés-számlára.
– Egészséges, tiszta környezetet biztosít, minimális, szinte nulla a szénmonoxid-mérgezés valószínûsége, ellentétben a gázfûtéses ingatlanokkal. – nyilatkozott lapunknak Harangozó Nagy Miklósné, újpesti ingatlanokat kezelõ közös képviselõ. – Ennek kellene a legolcsóbbnak lennie, sajnos egyelõre ettõl még igen messze
vagyunk. A magunk módján azonban próbálunk
spórolni, csökkenteni a költségeket. Még mielõtt
bármibe belefogtunk volna, az elsõ lépés a nyílászárók cseréje volt, hiszen, ha süvít befele a szél az
ablaknál, szökik a meleg, akkor nincs sok értelme a
továbbiaknak sem. Még a szigetelés sem annyira
lényeges, ahogy tapasztaltuk, hiszen ezek a házak
többrétegû panelek rendszerébõl épültek, igazából
ha egyszer felfûtötték, nem hûl ki.
Mint megtudtuk, a panelprogram keretében,
bár lehet pályázni, egyelõre nagyon drága a házak
szigetelése, ráadásul viszonylag új a technika, nincs
még benne igazán hosszú távú tapasztalat. A technológia folyamatosan fejlõdik, ezért sokhelyütt kivárnak még a beruházással. Ráadásul a késõbbiekben talán a piaci körülmények változásával az árak
is alacsonyabbak, elérhetõbbek lesznek.
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– Amikor mi áttértünk a hõmennyiség szerinti
fûtésre – folytatja Harangozó Nagy Miklósné, – elõször megcsináltattuk a nyílászárókat, majd következõ fontos lépésként levettük a lépcsõházban a folyosók fûtését. Érzékelhetõ volt a változás: kevesebbet fûtöttünk, ám mivel az ajtók, ablakok újak,
jobb minõségûek, megtartották a hõt, nem hûltek
ki a folyosók sem. A számlákban máris jelentkezett
a megtakarítás. Házanként 44 radiátort szüntettünk meg. Ez számokra átváltva legalább tizenkét
lakásnyi fûtés megspórolását eredményezte. A harmadik lépcsõ az éjszakai fûtéscsökkentés volt. A Fõtáv Zrt-vel kötött szerzõdésünk alapján este 10 órától 22-rõl 18 fokra csökkentjük a hõmérsékletet. Ennek eredményeképp a lakások nem hûlnek ki, még
a radiátorokon sem igazán érzékelhetõ a változás.
Hajnali négy órakor azután visszatérünk az eredeti,
22 fokos állapotra. Éjszaka nem hûl ki az épület, ám

energiafogyasztásban rengeteget jelent. Felmérésünk szerint – 2005-ben készítettük a felmérést,
amikor áttértük az új elszámolásra és fûtési rendszerre – az átalánydíjas fûtés 25–30 százalékban
csökkent. És akkor még a radiátorokat nem szereltük le a folyosókról. A lakásokban élõk hõérzete
megmaradt a hõmérsékletcsökkentés után is. Nem
mellesleg sokkal ideálisabb, ha éjszaka nem nappali
melegben alszik az ember.
Kevesen tudják, de ahol hõmennyiség szerinti elszámolás van, a közösség meghatározhatja, hogy
milyen fûtést igényel, akár napszakonként, extrém
esetben óránként is más-más fûtésértéket is be lehetne állítani. Az említett társasházakban úgy állították be a fûtést. hogy ha a külsõ hõmérséklet 9
fok alatt van, akkor automatikusan bekapcsol a fûtés. Ha pedig 12 Celsius fok fölé megy a hõmérséklet, akkor leáll a rendszer.
Mindezekhez nem kell csoda, nem kell semmi különös, csupán az, hogy a lakók megkapják az õket
érintõ információkat, valamint egy lakóközgyûlés
elfogadja a változásokat. Ezen átalakításokkal, közös
döntések eredményeképpen a tavalyi évhez képest,
amikor az energiadíj több mint 30 százalékkal nõtt,
nem emelkedett az elhasznált fûtési energiára kifizetett összeg, sõt, talán némi csökkenés is érzékelhetõ a számla ezen részén.
A mostani távhõ-díjak csökkentésével pedig érzékelhetõen kevesebbet kell az embereknek hó végén
kifizetni.
– T. K.
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TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzat megbízásából elkészült az Labdarúgó utca 19. (74261
hrsz) telket is magába foglaló – az Irányi Dániel u., a Baross u., a Fülek u. és
a Labdarúgó u. által határolt – tömb
szabályozási terve.
A tervet 2009. november 9-tõl december 9-ig közszemlére függesztjük.
A kiállítás a Polgármesteri Hivatal István tér 15. szám alatti irodaépületének
elõcsarnokában munkaidõben tekinthetõ meg. A szabályozási terv és rendelettervezete az önkormányzat honlapján
(www.ujpest.hu) is megtalálható. Az érdeklõdõk számára a hivatal ügyfélfogadási idejében (hétfõnként 14–18, szerdánként 10–17, péntekenként 8-12.30
óra között) a Fõépítészi Iroda munkatársai konzultációs lehetõséget biztosítanak. A tervvel kapcsolatos konzultáció
során az érdeklõdõk tájékoztatást kaphatnak a terv egészét, avagy annak bármely részletét illetõen, továbbá észrevételeiket a helyszínen elhelyezett vendégkönyvben is rögzíthetik.
dr. Derce Tamás
polgármester

Immár második alkalommal…

Az adventi készülõdés
jegyében: Újpesti
Karácsonyi Vásár
Tavaly az adventi készülõdés jegyében, az egyházak
bevonásával került megrendezésre az elsõ Újpesti
Karácsonyi Vásár. A hagyományteremtés szellemében az idén sem lesz másként.
November 27. és december 24. között Újpest központjában, az Újpesti
Egek Királynéja Fõplébánia melletti
területen díszkivilágítással, füzérek
sokaságával, kirakodó vásárral, színes
kulturális, zenei és gyermek programokkal várják a családokat.
Péntek esténként könnyûzenei
koncertek fogadják a látogatókat az
Új Fõtéren. November 27-én Mága
Zoltán és az Angyalok, december 4én Janza Kata, Csengeri Attila és Miller Zoltán, 11-én Csepregi Éva és Végvári Ádám a Neoton Familia frontemberei, 18-án St. Martin és zeneka-

ra élõ zenei koncertjét hallhatják az
Újpesti Piac elõtti térre látogatók
18.30 órai kezdettel. A szombati napokat gyerekeknek szóló elõadások
színesítik, míg esténként komolyzenei illetve egyházi koncertek alapozzák meg az advent hangulatát. November 28-án az Erkel Gyula Újpesti
Zeneiskola mûvésztanárai és szólistái
lépnek fel a Városháza Dísztermében, december 5-én, ugyanezen a
helyszínen a MÁV Szimfonikusok Zenekara, Gyöngyössi Zoltán fuvolamûvész és Geszti Veronika énekmûvész
közremûködésével. December 12-én

a Református Zenei Udvar folytatásaként, az Újpest Belsõvárosi Református Templomban hallhatunk egy
karácsony hangulatához illõ koncertet, majd december 19-én az Egek
Királynéja Templomban az Adorate
Vegyeskar koncertje csendül fel, szólistái közremûködésével. Vasárnaponként ismét a gyerekeké a fõszerep, délután 15 órától neves együttesek és mûvészek közremûködésével mesejátékokkal várják az apróságokat, míg délután az egyházak közremûködésével adventi gyertyagyújtó ünnepségre kerül sor.
A pavilonokban kereskedõk kínálják majd nem mindennapi portékájukat: kerámiák, gyertyák, festett
üvegek és díszdobozok, üveg és bõr

ékszerek, kosaras és vesszõtermékek,
kézzel készített csokoládé melyek
egy-egy apró meglepetést jelenthetnek szeretteinknek. De a tavalyi évhez hasonlóan megtalálhatók lesznek az újpesti címerrel, felirattal ellátott ajándéktárgyak is, úgy mint a
bögre, kulcstartó, hûtõmágnes. Ha
valaki megéhezik, vagy éppen szomjas lesz, nem kell otthagynia a vásárt,
olyan karácsonyi ételek, és italok közül választhat, mint a krampampuli,
kávé- és tea-különlegességek vagy a
langalló.
Az Újpesti Karácsonyi Vásár az
idei évben is az ünnepi készülõdés
egyik különleges eseménye lesz, és az
adventi idõszak színfoltjaként hozzájárul majd az ünnep fényéhez.
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Újpesti aktualitások II.
(Folytatjuk a testületi ülésrõl szóló
beszámolónkat)
Belán Beatrix alpolgármester (MSZP)
az önkormányzati közoktatási intézmények létszámtúllépésérõl nyújtotta
be elõterjesztését. A tanév indulásakor több intézményben változtak a
létszámok a Káposztásmegyerre költözõ családok, a fluktuáció miatt, illetve a létszámot a sajátos nevelési
igényû tanulók is befolyásolják. Pajor
Tibor (Jobbik) úgy vélte, a létszámtúllépés nem feltétlenül szolgálja azon
gyerekek érdekét, akik nehéz körülmények közt élnek, vagy problémás
családi háttérrel rendelkeznek. Az alpolgármester erre azt válaszolta, hogy
a szülõnek joga van iskolát választani,
s az iskola sok esetben nem teheti
meg, hogy az új tanulót máshová irányítsa. Gyakran a tanulási folyamat
során derül ki a diákról, hogy sajátos
nevelési igényûvé vált, s az ilyen tanulónál fontos szempont, hogy a megszokott közösségben maradhasson.
Végül 28 igen, 1 nem mellett elfogadták az elõterjesztést.
Ellenszavazat nélkül fogadták el az
Újpesti Diákösztöndíjak adományozásáról szóló elõterjesztést. Az ösztöndíjak elnyerésére pályázatot írt ki az
önkormányzat, melyre 15 pályázat érkezett, 13 a tanulmányi, 2 a sport ösztöndíjra, s közülük 10 felelt meg a feltételeknek. Minden pályázó példamutató tanulmányi, vagy sporteredményüket nehéz anyagi körülmények
közt érték el. Az idei tanévben Dobor
Edina, Dóczy Borbála, Pásztor Alexandra, Rossu Renáta, Rudolf Dániel,
Tábori Kristóf, Zelei Barbara, Nagy Bálint és Tóth Zsuzsanna részesült az
Ugró Gyula Tanulmányi Ösztöndíjban, Nguyen Anasztázia a Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjban.

Szintén ellenszavazat nélkül döntöttek a képviselõk arról, hogy emléktáblát helyezzenek el a Mártírok útján
az 1945-ben német hangzású nevük
miatt a hazai és a szovjet lágerekbe elhurcolt újpesti lakosok emlékére.
28 igen szavazatot kapott az a javaslat, amely a Civil- és a Sport Alapból újpesti alapítványok javára támogatás biztosít.
Ezt követõen Nagy István alpolgármester (Fidesz) három elõterjesztését
tárgyalta a képviselõ-testület. Az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli az Újpesten élõk élet- és lakhatási
körülményei szinten tartását, létbiztonságuk elõmozdítását, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élõkre. Az elmúlt években többször került
kiírásra a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítõ támogatására irányuló pályázat, melyre a testület idén 5 MFt-ot biztosított. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság támogatta,
hogy 2009. december 1-tõl kiírják a pályázatot, illetve azt is, hogy azok elbírálására létrejött bizottság elnökévé a
Népjóléti Bizottság elnökét, Dr. Hollósi
Antalt, két tagjának a fogyatékosok érdekvédelmi szervezetének delegáltját,
valamint Kovács Sándor bizottsági tagot válasszák meg. A képviselõk egyhangúlag egyetértettek a javaslatokkal.
Az Õszi Fény Gondozási Központ
Tungsram utcai telephelyén egy éve
100%-os kihasználtsággal mûködik a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
amely jövõre nem lesz kötelezõ feladata az önkormányzatoknak. A szociális szolgáltatás mûködésének támogatása állami feladattá válik, melyre pályázati forrást jövõre a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium által fog
biztosítani a költségvetés. A finanszírozási pályázat meghívásos, kizárólag
sikeres elõminõsítést elért pályázó ve-

het rajta részt, várhatóan három évre
megkötött finanszírozási szerzõdéssel.
A testület egyhangúlag támogatta,
hogy az önkormányzat részt vegyen
az elõminõsítõ pályázaton.
Szintén Nagy István elõterjesztése
szólt a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet módosításáról. A fogászati alapellátásban 13 területi ellátási kötelezettségû szolgálat szerepel,
melybõl orvoshiány miatt hat betöltetlen. Ezek a szolgálatok helyettesítõ
orvosokkal mûködnek, azonban egy
júniusi ellenõrzés során megállapítást
nyert, hogy mivel a helyettesítõ orvosok a helyettesítést saját rendelési idejükön belül végzik el, az nem minõsül
helyettesítésnek, így a folyósított havi
fixdíj kifizetése jogtalanul történt.
A Közép-Magyarországi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár felkérte a
SZEI igazgatóját, hogy intézkedjen a
betöltetlen szolgálatok megszüntetésérõl és a körzetükben szereplõ lakosságszám szétosztásáról a ténylegesen
mûködõ szolgálatok között.
Az OEP jelenleg 10 gyermek és 3 felnõtt praxist finanszíroz. A felnõtt fogászati alapellátásra három területi
szerzõdés létezik, melyek bõvítése jelenleg nem megoldott. A 15. számú
körzetben nem dolgozik fogorvos,
ezért az elõterjesztés annak megszüntetését és a beteglétszám elosztását
javasolta. A gyermekfogászat esetében tíz területi szerzõdéssel rendelkezik az önkormányzat, azonban ebbõl
csak öt praxis betöltött. A fennmaradó öt praxis helyettesítéssel lett megoldva. Az egyeztetés során szóba került a gyermekfogászati rendelések
összevonása, egy új, háromszékes rendelõ létesítése, illetve a finanszírozás
és a bevezetett volumenkorlát miatt a
négy betöltetlen területi praxis megszüntetése. A praxisszámok csökkentése a fogászati asszisztensek számának csökkentését is (2 fõ) szükségessé
teszi. A körzetek megállapításáról szóló új rendeletet, és a fogászati asszisztensek létszámának csökkentésérõl
szóló határozati javaslatot 28 igennel
fogadták el a képviselõk.
Az egyebek során Dr. Trippon Norbert alpolgármester (MSZP) tájékoztatta a testületet arról, hogy a gyermekfogászat számára új helyszínt keresnek. A Templom utcai helyiség, melyet korábban megtekintettek, nem
volt megfelelõ, de az egykori Koktél
Áruház I. emeletét ideálisnak találták a

rendelõ kialakításához, mely a mûszaki
felszerelések beszerzésével együtt öszszesen körülbelül 60 MFt-ba kerülne.
A Fidesz újpesti frakciójának javaslatára korábban elvi döntést hozott a
testület arról, hogy gróf Esterházy Jánosról közterületet nevezzenek el. A
javaslatot a Közmûvelõdési és Oktatási Bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolta, a képviselõk pedig egyhangúlag megszavazták, hogy a Nádor utca és Vécsey utca sarkán álló tér a gróf
Esterházy János tér nevet kapja.
Wintermantel Zsolt (Fidesz) azt javasolta, hogy a parkon állítsanak emléket gróf Esterházy Jánosnak, illetve
azt, hogy a testület hozzon errõl egy
elvi nyilatkozatot, írjanak ki mûvészi
pályázatot, és a jövõ évi költségvetésben biztosítsanak összeget a megvalósításhoz. Elõször a polgármester reagált a felvetésre. Dr. Derce Tamás szerint Esterházy valóban megérdemli a
szobrot, de szükséges volna egy koncepció arra vonatkozóan, hogy kinek
volna még érdemes emléket állítani.
Ezen a véleményen volt dr. Trippon
Norbert alpolgármester is, aki hozzáfûzte, érdemes volna megkérdezni
errõl az újpesti lakókat, a civil szervezeteket, össze kell gyûjteni a lakossági felvetéseket, ötleteket is.
Wintermantel Zsolt úgy vélte, a két
ötlet – azaz az Esterházy-szobor felállítása és a lakossági ötletek összegyûjtése – nem üti egymást. Végül a
testület szavazott: Wintermantel Zsolt
javaslatára 13 igen gombot nyomtak a
képviselõk, ám a 15 tartózkodó szavazat miatt nem fogadták el azt.
Belán Beatrix terjesztette elõ a következõ napirendi pontot. Az Újpesten megalakult amerikai foci csapata
a Tábor utcai pályát szeretné gyakorló pályának használni. A csapat vállalja a terület megfelelõ átalakítását is. A
javaslatot 22 igennel fogadták el.
A zárt ülés elõtt Farkas István képviselõ (MSZP) kért még szót, szintén
egy közterületi elnevezéssel kapcsolatban. Nemrégiben újították fel az
Aradi óvoda, a szolgáltatóház és a
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola közti kb. 1100 m2-es területet. A
környéken élõk felvetették, hogy az új
térnek nevet kellene adni, s a szomszédos utca alapján a Berda József parkot javasolták. Ezzel 25 képviselõ értett egyet.
A továbbiakban a képviselõk zárt
ajtó mögött folytatták munkájukat.
– P. K.
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Fõtér-program 2009.

A Károlyi szoborpark zöldövezeti téliesítése,
vizesblokkok kialakításainak a befejezése,
teljes díszburkolat-fedés a Fõtéren
Még a fagy beállta elõtt végezni kell a csobogók, szökõkutak mûszaki kialakításával, a Károlyi szoborparkban pedig
a tervek szerint eltávolították a beteg, korhadt fákat, helyet csinálva az újonnan telepítendõ növényzetnek is. A hideg idõ beköszöntével is változatlan ütemben halad a Fõtér kialakítása – tudtuk meg Tilli Lajostól, a Fõtér Kft. igazgatójától.
ELVÉGZETT MUNKÁK
1. Felvonulás – ideiglenes közüzemek kialakítása,
konténerek, szociális helyiségek elhelyezése –
bontási munkák megkezdése, a terület körbekerítése, õrzés felállítása.
2. A megmaradó fák védelmének kialakítása, a forgalomterelési közlekedési táblák kihelyezése.
3. Húsbolt és BKV pavilon elbontása.
4. A parkoló berendezések gyártása és szerelése, valamint a parkoló elkerítésére szolgáló U-alakú
korlátok leszállítása. A parkoló üzemszerûen mûködésének biztosítása.
5. A 80/100-as vízvezeték kiépítési munkái befejezõdtek, 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 vízvezetékek nyomvonalának kialakítása megkezdõdött.
9. A templom új csatorna rákötése elkészült, a vízóraakna kialakításával együtt.
10. A katolikus templom vízellátásának kialakítása, új
rákötéssel és visszatáplálással, valamint az új
elektromos betápvezeték lefektetése megtörtént.

11. A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló
út I. ütemének bontási és építési munkái befejezõdtek, ezen terület további felhasználás céljára
átadásra került. A piaccsarnok elõtetõjének elbontása szintén elkészült.
12. A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló
út II. ütem bontási és építési munkái befejezõdtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került.
13. A piac kiszolgáló utca bontási és építési munkái
befejezõdtek az ütemtervnek megfelelõen a keramitos parkoló felõli merõleges ráhajtás miatt
kialakított un. „S” kanyar kivitelezési munkáival
együtt.
14. A Duna-tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezése megkezdõdött, a végleges burkolat kialakításával együtt.
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15. A pergola szerkezetépítési munkái folytatódtak,
a felmenõ falszerkezet elkészült.
16. A 400-as vízvezeték leágazó vezetékszakasz kialakítása megtörtént, annak érdekében, hogy a
Duna-tengely burkolási munkái akadálytalanul
folytatódhassanak.
17. A csobogók gépészeti vezetékhálózatának kiépítése befejezõdött.
18. A katolikus templom mellett elhelyezkedõ ún.
szimbolikus kerítés, illetve a kiülõ támfal szerkezetépítési munkái befejezõdtek, a fõbejárat új kialakításának bontási és építési munkáival együtt.
19. Bontási munkák folytatása a téren.
JELENLEGI MUNKÁLATOK
1. A Duna-tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezésének folytatása, valamint a megkezdett végleges
burkolati munkák folytatása.
2. Az elektromos nyomvonalak kialakításának folytatása, mind a Duna-tengelyen, mind a Trombita
téren. Az elektromos kábelek védõcsöveinek telepítése folyamatos.
3. A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek
nyomvonali kialakításának folytatása.
4. A folyókák, pontszerû vízgyûjtõk, burkolati szegélyek, fémszegélyek elhelyezésének folytatása a Duna-tengelyen és a Trombita téren.
5. A Trombita tér szegélyépítési, folyókaépítési
munkálatai, a beépített térelemek – padok, ivó
kutak, csobogók – építési munkáinak folytatása.
6. A Trombita tér végleges burkolási munkái megkezdõdtek – mészkõ, illetve porphyr csíkok készítése.
7. A Városháza épületét körülölelõ burkolat elhelyezése folytatódik.
8. A bekötõ és locsolóhálózat vezetékek fektetése
folytatódott.
9. A Károlyi-szoborpark területének kitakarítása
megkezdõdött.
10. Bontott építési anyagok elszállítása folyamatos.
KÖZELJÖVÕ MUNKÁLATAI
1. A burkolási, szegély elhelyezési munkák folytatása.
2. A bekötõ és locsolóhálózat vezetékek fektetésének folytatása.
3. Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a
vezetékhálózatok kiépítésének folytatása. A végleges közvilágítási hálózat kiépítésének megkezdése, kandeláberek felállításával, üzembe helyezésekkel együtt.
4. A beépített elemek – pl.: padok, csobogók, ivókutak – építési munkáinak folytatása.
5. Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.
További információ: www.ujpestifoter.hu
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Dunai
Antal

Bene
Ferenc

A képen jobbról
Juhász László és
Marsal Géza

Méltó emlékezés
November 5-én avatták fel a 62 éves korában elhunyt
futballista, Bene Ferenc síremlékét a Megyeri temetõben,
amelyet Bíró Lóránt, a Clarisseum plébánosa szentelt fel.

A

z avatáson elõször Juhász
László önkormányzati képviselõ emlékezett a sportolóra. „Nekünk, újpestieknek fontos
ez a síremlék. Talán egy kis szeretetet vissza tudunk adni mindabból,
amit ez a nagyszerû sportember ne-

künk adott szerénységével, tehetségével, és sportszerûségével együtt.”
Marsal Géza képviselõ, a síremlék
felállításának kezdeményezõje, Bene
Ferenc kiváló sportmagatartását, és
emberségességét emelte ki. „Bene
Ferenc szelleme ma itt van köztünk.

Lakcímváltozás bejelentése

Mindennapjainkat könnyíti
meg, ha bejelentkezünk oda,
ahova hazajárunk!
A nyilvántartások szerint Újpesten százezer négyszázötvenhárom
újpesti él: vannak, akik tõsgyököres újpestiek, újpesti felmenõkkel, vannak, akiket ide sodort
az élet és itt ragadtak, és vannak
olyanok is, akik nemrég érkeztek
városunkba. Itt élünk, itt járnak a
gyerekeink óvodába, iskolába, itt
vannak ismerõs arcok a villamoson, az utcákon, a piacon. Újpest
az otthonunk, ide járunk haza, a
lakcímkártyánkon is ez szerepel:
Budapest IV. Kerület.
A sorokat olvasva lehet, hogy most
kap fejéhez a kedves olvasó, hogy bizony errõl az apróságról megfeledkezett. Vajon hányan vagyunk így? Mi a
teendõ? Errõl kérdeztük Dr. Vitáris
Edit jegyzõ asszonyt. Ahogyan mondta: lehet, hogy apróságnak tûnik, de

mindenapjainkat könnyíti meg, ha
bejelentkezünk oda, ahol élünk, nevezetesen ha Újpesten van otthonunk, vagy három hónapnál hoszszabb ideig tartózkodunk és élünk
itt, akkor Újpestre. Ennek hiányában
problémát jelenthet esetleges orvosi
ellátásunk, gyermekeink bölcsõdei,
óvodai, iskolai felvétele és számtalan
egyéb ügyeink intézése.
A jogszabályok szerint lakóhelyünk illetve tartózkodási helyünk címét a be- illetve kiköltözéstõl számí-

Jó volna átvenni, ellesni jellemét,
példamutató magatartását.” Dunai
Antal a MOB, az MLSZ és az UTE
nevében szólt. „Mi, Bene Ferenc egykori játékostársai pontosan ismertük profizmusát, szakmai alázatát.
Nagy szükség volna Bene Ferire
mostanában.” Az elhunyt futballista fia, Bene Ferenc köszönetet mondott a Magyar Olimpiai Bizottságnak, az Önkormányzati Minisztériumnak, valamint Újpest önkormányzatának azért, hogy támogatták a síremlék felállítását; Szórádi
Zsigmond szobrászmûvésznek pedig

az alkotásért. A beszédek után a
családtagok és az önkormányzat
képviselõi mellett a barátok, az egykori sporttársak, és a szurkolók is
elhelyezték az emlékezés virágait
Bene Ferenc síremlékén.
Az Újpesti Dózsa és az UTE egykori labdarúgója az élvonalban összesen 456 mérkõzésen 313 gólt lõtt.
Többszörös gólkirály volt, számtalan
bajnoki- és kupagyõztesi címet szerzett, a tokiói olimpián a torna gólkirályává választották. Bene Ferenc, Újpest Díszpolgára 2006. február 27-én
hunyt el.
– P. K.

tott három napon belül kell bejelenteni az új lakóhelyünk címe szerint
illetékes települési önkormányzat
jegyzõjének.
E kötelezettségüknek személyesen,
törvényes képviselõnk illetve meghatalmazott útján is eleget tehetünk. Ha
ez a kötelezettség több együtt költözõ hozzátartozónkat is érinti, akkor a
bejelentést valamennyiükre vonatkozóan mi magunk, vagy bármelyik hozzátartozónk megteheti. A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy
a lakás használatára egyéb jogcímen
jogosultnak a hozzájárulása szükséges. – tájékoztatta lapunkat dr. Vitáris
Edit jegyzõ. Magyar Köztársaság területén élõ, e törtvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon
belül lakóhelyének, illetve tartózko-

dási helyének címét a települési önkormányzat jegyzõjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
A polgárnak a lakóhely címét, illetve annak változását az új lakóhely
címe szerint illetékes jegyzõnél kell
bejelentenie. A tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhely
szerint illetékes jegyzõnél is bejelentheti.

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: hétfõn: 8–17.30, kedden: 8–12, szerdán:
8–16.30, csütörtökön: 8–12, pénteken: 8–12.30 óráig. Tel.: 231-3167
Lakóhely (állandó): annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.
Tartózkodási hely (ideiglenes): annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelyének végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hoszszabb ideig tartózkodik.

HIRDETÉS
A Prestige Products Hungary Kft., több neves
parfümmárka kizárólagos hazai forgalmazója
felvételt hirdet budapesti irodájába
azonnali munkakezdéssel:

IRODAI ASSZISZTENS munkakörbe
Elvárások:
– minimum középiskolai végzettség
– MS Office Excel magas szintű ismerete
– középfokú angol nyelvtudás
– készség ügyviteli software-ek használatára
Főbb feladatok:
– Excel táblázat kezelése
– nagy mennyiségű adat kezelése
– egyéb adminisztratív feladok
Fényképes önéletrajzokat a megjelenéstől
számított egy héten belül irodai asszisztens
pozícióval feltüntetve az alábbi címre várjuk:
Prestige Products Hungary Kft., Hasulyó Angelika
(1044 Bp., Íves út 10.) e-mail: karrier@prestigeproducts.hu
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Park-játszó

Megújul a Károlyi-park
A Károlyi-park rendezése annak a Fõtér-programnak a része, amelynek
során megújul a Szent István tér teljes területe. Maga a Károlyi-park is
átépítésre kerül. Lényegesen átláthatóbb, könnyebb közlekedésû lesz.

R

eményeink szerint nem adnak majd otthont a bokros részek a hajléktalanoknak,
illetve a kutyáknak – avat be a részletekbe Lõrincz Mihály, az újpesti önkormányzat városüzemeltetési osztályának fõosztályvezetõ-helyettese. A program keretében történt meg a
bokrok és balesetveszélyes, beteg fák kivágása.
Mint azt megtudtuk, a
konkrét munkálatok majd
tavasszal kezdõdnek el, addig a terület átmenetileg –
a tér átépítése miatt – a
korábban a Trombita téren tartott fenyõfa-vásárnak ad otthont. Ezen átmeneti idõszak után, a téli
fagyok elmúltával, március környékén kezdõdik
a látványos megújulás, a tér rehabilitációja.

Miután kivágják a beteg és balesetveszélyes fákat,
valamint az értéktelen akácfákat, helyüket pótolják elsõsorban platán és juharfákkal. Ezek értékes,
nagy lombozatú, impozáns, magasra növõ, õshonos magyar fafajták. Természetesen szakemberek
megalkották a tér kertészeti tervdokumentációját
még a munkálatok kezdete elõtt, sõt, az önkormányzat igazságügyi szakértõ véleményét is kikérte a fák felmérése, megóvása érdekében. Így a felmérés végén, Dr. Mócárt Béla szakértõ véleményét
figyelembe véve, a tér megújulását elõkészítõ tervezõnek kompromisszumot kellett kötnie, a megmaradó egészséges fákat, mint biztos pontokat
kellett figyelembe vennie. Sajnos a teljes faállomány alapos vizsgálata után beigazolódott, hogy
a téren lévõ fák jelentõs része beteg, balesetveszélyes, nagyon rossz állapotban vannak. Ezeket kell
kivágni, a késõbbiek során pótolni.
– T. K.

A három éves parkfelújítási program keretében adták át október 15-én a Bajza József Általános Iskola melletti Szent Imre parkot. Az
Újpesti Önkormányzat 11 millió forintos beruházása során sor került a teljes zöldterület
megújítására, fákat telepítettek, bokrokat, virágokat ültettek. A Bajza és a Leiningen Károly
utcát összekötõ sétány új díszburkolatot kapott, a fennmaradó területet befüvesítették,
valamint kicserélték az utcabútorokat, új padok és szemetesek kerültek kihelyezésre. Dr.
Trippon Norbert alpolgármester elmondta,
hogy az európai színvonalú park nem készülhetett volna el Légrádiné Nagy Klára önkormányzati képviselõ és a környéken élõk közbenjárása nélkül. A 19 játszóteret és parkot
érintõ 230 millió forintos felújítási program
rendkívül sikeresnek bizonyult, a folyamatosan szépülõ köztereket nem csak a kisgyermekes családok, hanem Újpest minden lakója élvezheti. A Szent Imre parkon minden reggel
több száz diák fog átsétálni, a szép, megújult
zöldterület láttán talán nagyobb lelkesedéssel
mennek majd iskolába.
Amint az utolsó enyhe õszi napok segítették az új Rózsa utcai ajátszótér átadását is,
ahol Belán Beatrix alpolgármester köszöntötte a kicsiket.
– POLLÁK VIKTÓRIA
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Ülésezett
a Településrészi
Önkormányzat
A képviselõ-testületi ülés elõtt egy nappal, október 26-án került sor a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat ülésére, melyen a Szociális
és Egészségügyi Intézmény igazgatója tájékoztatta
a megjelenteket a SZEI mûködésérõl, illetve a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrõl.

H

ajdicsné Pap Anna, a Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgatója elõször a SZEI
mûködésérõl adott tájékoztatást. Az igazgatóasszony elmondta, hogy az egészségügyi területeket az OEP, a szociális alapellátásokat az önkormányzat finanszírozza, így a SZEI feladata is rendkívül összetett. A tavalyi keretösszeg mellé idén 32
MFt elõirányzat-emelést kapott az intézmény,

amely néhány feladat finanszírozására elég volt,
azonban pl. a Jókai utcai gyermekfogászati rendelõ
fenntartási költségeit nem fedezte. A SZEI felkészült, szakképzett kollégákkal mûködik, akik minden nagyobb újpesti rendezvényen – pl. az Anyatejes világnap programján, vagy az õszi Egészségnapon – részt vesznek. A Családsegítõ Szolgálat hatékonyan segít a krízishelyzetben élõkön, akár adósságkezelésrõl, pszichológiai tanácsadásról, vagy
szociális, egészségügyi, ifjúsági információk nyújtásáról van szó. A Gyermekek Átmeneti Otthona,
mely 12 engedélyezett férõhellyel rendelkezik, szintén megfelelõen mûködik, bár az épületet nem
tudják jelenleg teljes mértékben kihasználni, s erre
keresnek megoldást a SZEI munkatársai.
Szó esett az idõsgondozásról is. A Tungsram utcai
intézmény fejlesztését, bõvítését a Király utcai épületben is szeretnék idõvel megvalósítani, így több
újpestit tudna ellátni az intézmény. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás rendkívül jól kihasznált, közel 50 ellátott veszi igénybe. A területi gondozás jelenleg hétköznap 8–16 óra között mûködik; ennek
kibõvítése költségekkel járna, de igény mutatkozik
arra az ellátottak részérõl. A SZEI igyekszik a médián keresztül is szólni az újpestiekhez. Weblapjukat
folyamatosan bõvítik, hamarosan a háziorvosok
rendelési idejét is megtalálhatják rajta az újpestiek.
Boruzs András elöljáró vetette fel, hogy a jelzõrendszeres segítségnyújtás szolgáltatását össze lehetne kötni az Újpesti Vagyonõr Kft. munkájával,
hiszen a Kft. komoly rádiós rendszerrel mûködik.

A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(Bp., IV. Kerület István út 14.) bérbeadással történõ hasznosításra pályázati
úton meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:

A pályázati felhívást a Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselõ-testületének 26/2004. (IX. 07.) számú a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletérõl és bérbeadásának szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló rendelet szabályai szerint tesszük közé.
A helyiségek bérbevételére pályázatot nyújthat be, bármely cselekvõképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság. A bérleti jogviszony határozott idejû, 5 éves. A helyiség bérleti díja a helyiségben folytatott tevékenységi kör figyelembe-vételével változhat! A bérleti díj mértékét befolyásolja az üzlet területi elhelyezkedése. A helyiséget kereskedelmi, szolgáltató, ipari, irodai, raktározási, célra lehet bérbe venni.
Amennyiben a bérlõ a helyiségben szakhatósági engedélyekhez kötött tevékenységet
kíván folytatni, úgy annak beszerzése a bérlõ feladatát képezi. A rendeletünk 46. § (2)
bekezdése értelmében amennyiben jogszabály a társasház hozzájárulását írja elõ, úgy –
jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – azt a bérlõnek kell beszereznie. A helyiségek megtekintéséhez a kulcs az Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. Kezelési Osztályán, Bp., IV.

Az igazgatóasszony az ötletet jónak tartotta, de kihangsúlyozta, elsõsorban a szakszemélyzet megfelelõ jelenléte a biztosíték a jelzõrendszeres segítségnyújtás mûködésére. Hajdicsné Pap Anna elmondta, jó kapcsolatot ápolnak a civil szervezetekkel, és
találkozott már az annak vezetõivel is. Ígéretet tett
arra, hogy készítenek statisztikát arra vonatkozóan,
hány idõs ember él Káposztásmegyeren, és hány
Újpest egyéb részein. Folytatta, a kihasználatlan
helyiségeket felmérik, és amennyiben megfelelõt
találnak, és a szakképzett kollégák bérére is adódik
forrás, örömmel nyitnának nyugdíjas klubot
Káposztásmegyeren is. Szó esett a hospice-ellátásról is. Az igazgatóasszony elmondta, hogy a téma
szívügye, de ennek kialakításához megfelelõ kórházi háttérre van szükség, és komoly követelményeknek kell megfelelni.
Ezt követõen a háziorvosi, gyerekorvosi és fogorvosi körzetekrõl esett szó (másnap a testületi ülésen
elfogadták az ezekhez fûzõdõ rendelet módosítását).
3 felnõtt és 10 gyermekfogorvosra van ellátási szerzõdése az önkormányzatnak, de orvoshiány miatt jelenleg 2 felnõtt és 5 gyermekfogorvos dolgozik a kerületben, a többi praxist eddig helyettesítéssel oldották meg. Hajdicsné Pap Anna tájékoztatta a megjelenteket arról is, hogy a Galopp utcai gyermekfogászat nagy valószínûséggel megszûnik, elsõsorban
azért, mert a helyiség csupán ideiglenes ÁNTSZengedéllyel rendelkezik, és nem felel meg a rendelõi
feltételeknek (a témáról bõvebben a testületi ülésrõl
készült beszámolóban olvashatnak).
– P. K.

Ker. Munkásotthon u. 66–68. (Tel.: 369-8155) szám alatt vehetõ át. A pályázati díj összege
az adott helyiségre 23. § (1) bekezdése alapján megállapított egy havi irányadó bérleti díjnak megfelelõ összeg, amelyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelõzõen a bérbe
adó részére kell megfizetnie az Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárába,
(Bp., IV. István út 14. I. em. 50/a szoba). Pénztár nyitvatartási ideje: hétfõn 14–17 óráig, szerdán 10–13, 14–16 óráig, pénteken 9–12 óráig. A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a
szerzõdéskötési díj összegébe beszámításra, míg a nem nyertes pályázók részére a pályázati
díj az eredmény megállapításától számított 15 napon belül visszafizetésre kerül.
A pályázat benyújtásának módja, feltételei:
1.) A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A boríték külsõ oldalán
csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályázat benyújtásának idõpontját lehet feltüntetni.
2.) A pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:
a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselõje nevét és telefonszámát,
b. a megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen feltüntetett
egyéb azonosító adatait,
c., a pályázó által megfizetni kívánt szerzõdéskötési díj összegét, amely nem lehet kevesebb, mint a meghatározott szerzõdéskötési díj összege,
d., a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevékenység megjelölését,
e., a pályázó cégszerû aláírását,
3.) A pályázat benyújtásakor a pályázó részére átvételi elismervényt kell adni.
A pályázónak a pályázata benyújtásakor a befizetési bizonylat másolatának átadásával
igazolnia kell a pályázati díj befizetését. A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
november 20., 12 óra. Helye: Bp., IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (István út 14., I. em. 37-es szoba)
A pályázatok kiértékelése a pályázat benyújtási határidejét követõ 8 napon belül
történik. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegû szerzõdéskötési díj
megfizetésére vállal kötelezettséget. A pályázat nyertese köteles az értesítést követõ 15 napon belül a bérleti szerzõdést megkötni, az Újpesti Vagyonkezelõ ZRt. Kezelési Osztályán (Bp., IV. ker. Munkásotthon u. 66–68., Tel.: 369-8155) Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerzõdést az errõl szóló értesítéstõl számított 15 napon belül nem
köti meg, úgy a befizetett pályázati díjat elveszti. A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetõ a 231-3138-as telefonszámon.
– Dr. Trippon Norbert alpolgármester
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Mágnás Miska és Hajmási Péter
„társaságában”

Két hölgy
A közel száz éve íródott Mágnás
Miska operett sikerdalának címét
kölcsönvéve – és természetesen
elõadva – Cintányéros cudar világ
címmel vidám musical- és operettmûsorra várják a mûfaj kedvelõit
november 14-én 18 órakor az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házba.

A

z eredetileg Rátkai Márton és a legendás
Fedák Sári számára írt, régóta az örökzöld melódiák közé került dal mellett
egy Rossini-opera és több musical – Hegedûs a
háztetõn, My fair lady, a Csárdáskirálynõ, a Marica
grófnõ – kedvelt melódiái szerepelnek például a
mûsorban. A fellépõ mûvészek: Hruby Edit operaénekes, Magas Zsuzsi magánénekes, Egri László
operaénekes és Mezei Pál zongoramûvész, újpesti
mûvész is egyben: Hruby Edit operaénekes az Erkel
Gyula Újpesti zeneiskola magánének tanszakának
vezetõ tanára, Magas Zsuzsi a zeneiskola növendéke, Mezei Pál zongoramûvész, a zenede korrepetitora, Egri László operaénekes pedig „fogadott”
újpesti: annyi közös koncert fûzi kollégáihoz.
Minderrõl a hölgyszereplõkkel beszélgettünk.
– Megszokott dolog, ha egy tanár a növendékével lépjen fel? – kérdeztük Hruby Edit operaénekestõl, a magánének tanszak vezetõjétõl, aki számtalan operettben lép színpadra.

– Zeneakadémiai szinten ez természetes dolog,
de az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola alapfokú mûvészeti képzést nyújt, tehát a közös koncert nem
teljesen magától értetõdõ dolog. Hogy mégis vannak kivételek, erre a mi esetünk szolgáltat példát.
A zeneiskolában a magánének tanszakon a mutáláson már átjutott fiatalok tanulnak, vesznek
részt a hangképzés elsajátításában. 14–17 éves korú fiatalokat tanítunk, olykor felnõttekkel is dolgozunk. Magas Zsuzsi azon kivételek egyike, aki
húszas évei elején lett a tanítványom három-négy
évvel ezelõtt. Ebben a korban a növendékek általában már végeznek, a késõi pályakezdõk számára
pedig a szakközépiskolai, vagy egyetemi tanulmányok – ezen a pályán – már nehezen megvalósíthatók. De Zsuzsi annyira színpadra termett, hogy
nem is volt kérdés, hanem csak az elhatározás váratott magára, hogy vele együtt mutassuk be ezt
az operett-, és musical-estet, köztünk a helye. Szerencsére példája nem egyedüli, sokan alkalmasak
arra, hogy megmutassák magukat már néhány
éves tanulás után is.
– Ön szép sikerek birtokában, fiatal operaénekesként lett tanár. Mi késztette erre?
– A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola magánének szakos hallgatójaként végeztem és több
ösztöndíjat is kaptam. Pályakezdõ énekesként például a New York-állambeli Buffalo operájának ösztöndíját is elnyertem. Kintlétem alatt az amerikai
baráti, ismerõsi körrel a Kodály-módszerrõl gyakran esett szó, segítettem õket a szolfézs, a hangképzés elsajátításában. Akkor ébredtem rá: legalább annyira szeretek tanítani, mint énekelni.
Amikor a Magyar Állami Operaház ösztöndíjasa
lettem, aktív énekesként
már tanítottam is, lassan egy évtizede, hogy
az újpesti zeneiskolához
köt a munkám. Nemcsak a tehetséges növendékek, fiatalok szereznek
örömet számomra, dicsérendõ és elismerendõ
az önkormányzat odafigyelése is. Elismerve
munkánkat nemrégiben
lehetõséget teremtett varra, hogy operastúdiót
hozzunk létre, amelynek a mûvészeti vezetõje lettem. Próbaévet kezdtünk, de remélem, lesz eredménye. Öregbíthetjük egyfelõl a zeneiskola hírnevét és a tanítványokkal együtt olyan közös fellépésekre is vállalkozhatunk majd, amelyek az újpestieknek örömet szerez. Tapasztalom, hogy az
opera iránt van érdeklõdés a fiatalok között is, és
ez nagyon jó dolog. Sokan hívei a musicalnek, az
operettnek, a mostani fellépésünk ennek nyomán
formálódik.
– Az elõadáson két mûvészkollégája is fellép.
Gyakran van módjuk a közös éneklésre, zenélésre?
– Szerencsére igen, és a jövõt is így képzeljük.
Mezei Pál zongoramûvésszel, a zenede korrepetitorával éveken át együtt koncerteztünk nemcsak
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idehaza, hanem külföldi fesztiválokon, például
Belgiumban és Ausztriában is. Egri László operaénekest a hivatása ugyan most Miskolchoz köti,
de ez nem akadály, fõleg, hogy zeneakadémista
korunk óta dolgozunk együtt. Szeretnénk, ha az
ifjúsági házas fellépésünket szívesen fogadná a
közönség, és tervezhetnénk további koncerteket
Újpesten és az agglomerációban egyaránt.
Magas Zsuzsi magánénekes, Hruby Edit tanítványa, fiatalasszonyként érezte úgy: bármennyire is
jól érzi magát az önkormányzati adóhatóságnál
(férjét is ott ismerte meg) az éneklés nemcsak
hobbiként érdekli: életpályát is kész váltani, a köztisztviselõi pályát idõvel a színpadra cserélni.
– Nem merész váltás ez? Még akkor is, ha tehetségesnek, színpadra termett fiatalnak tartják?
– Merész, de nem hirtelen jött ötlet az opera világa. Kétségtelenül idõ kell ahhoz, hogy meg is valósuljon. Bár most a kicsikkel vagyok otthon, Enikõ öt és fél, Marci 2 éves, foglalkoztat a jövõnk.
Szeretem a munkámat, toleráns volt mindig a fõnököm. A palotai önkormányzat adóhatósága a
munkahelyem, férjem az újpesti hivatalban dolgozik és a férjem édesanyja is. Az elsõk között voltunk, akik házasságkötésünk után az újpesti fecskeházba költözhettünk és Újpesten is maradtunk.
Sok minden ideköt bennünket. A családom mindenben támogat, amiért hálás vagyok, hiszen a
biztos megélhetést cserélném fel, ha úgy döntök,
a kiszolgáltatottabb, mûvészi pályára. Szerencsére
senki sem siettet, tudják, felelõsségteljes döntést
érlelek. Tudom, sokan szurkolnak nekem, nekünk.
– Azt mondják: semmi sem késõ, és ez igaz az
éneklésre is…
– Harminc alatt valóban lehet, sõt kell is tervezni. Több mint négy éve, hogy beiratkoztam a zenede magánének szakára, és mellette rendszeresen énekeltem az Újpesti Civil Kórusban is. Pár
hónapja éreztem úgy: a kisgyerekek mellett a közös éneklésre már nem jut annyi idõ. Ráadásul a
Kodolányi János Fõiskolán andragógia szakon is
tanulok, kulturális szervezõ is lehetnék diploma
után. Néha a családom is viccelõdik: szervezhetem
majd a saját fellépéseimet is. Ehhez most gyakorlati tapasztalatot is szerezhettem, hiszen a koncertet nemcsak végigénekelni kell, hanem szervezni
is. Sokat kell még tanulnom színpadi mozgásban
is. Szerencsém van, hogy a tanárom, Hruby Edit,
partnernek tekint és ösztönöz.
– Kinek ajánlja a Cintányéros cudar világ címû
mûsort?
– Korhatár nélkül mindazoknak, akik kellemes
és vidám mûsorral egyszerûen csak kikapcsolódásra vágynak. Remélem sokan lesznek, vannak,
ilyenek.
–B. K.
Jegyek kaphatók elõvételben 1800 forintos
árban az újpesti Concert és Színház Jegyirodában (1042 Bp., Árpád út 51–53. szám alatti átjáró házban), valamint elõadás elõtt a
helyszínben váltva: 2200 forintért.
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Pályázati
Felhívás
A Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselõ-testülete az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshiteltörlesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009. (X.01.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) felhatalmazása alapján, annak elõsegítése érdekében,
hogy az érintettek lakástulajdonukat megtarthassák, és a fizetõképességüket helyreállítsák pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel.
I. A PÁLYÁZATON VALÓ
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
1. A pályázat benyújtására jogosult az
a természetes személy, aki magyarországi székhellyel vagy telephellyel
rendelkezõ bankkal, pénzintézettel
(a továbbiakban együtt: bank)
2008. szeptember 1. napját megelõzõen olyan lakáshitel szerzõdést
kötött új vagy használt lakás megvásárlására vagy felújítására, amelynek biztosítékául a megvásárolt
vagy felújított lakásra (a továbbiakban: hitellel terhelt lakás) jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, amennyiben
a) az adós, adóstársak (a továbbiakban együtt: adós) az Európai Unió
tagállamának állampolgára, illetve
letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezõ személy,
b) a hitellel terhelt lakás Újpest közigazgatási területén van,
c) egyéb beköltözhetõ lakás célú ingatlannal az adós, illetve az adóssal
egy háztartásban élõ személyek
nem rendelkeznek,
d) az adós, illetve az adóssal egy háztartásban élõ személyek tulajdonában – a lakáshoz tartozó garázs
és tároló kivételével – nincs üdülõ
– vagy egyéb nem lakás céljára
szolgáló ingatlan,
e) az adós, illetve az adóssal egy háztartásban élõ személyek tulajdonában lévõ gépjármûvek – a tulajdonos foglalkozásának gyakorlásához
elengedhetetlenül szükséges gépjármûvek kivételével – együttes
forgalmi értéke nem haladja meg a
hárommillió forintot,

f) az adós bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye a hitellel terhelt lakásban van és életvitelszerûen ott
is lakik, illetve az adós vagy az
adóstársak egyike már 2008. szeptember 1-jét megelõzõen is rendelkezett Újpesten bejelentett lakó –
vagy tartózkodási hellyel,
g) az adós lakáshitelének törlesztéséhez más jogcímen rendszeres támogatásban nem részesül,
h) az adósnak 2008. szeptember 1-jén
a hitellel terhelt lakásra nem volt
30 napnál régebbi lakáshitel-törlesztési- vagy közüzemi díj hátraléka,
i) az adós a pályázat benyújtásának
idõpontjában érvényes és hatályos
(fel nem mondott), a jelen rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelõ lakáshitel szerzõdéssel rendelkezik,
j) a lakáshitel havi törlesztési díjának
levonását követõen az adós háztartásában élõ személyek egy fõre jutó
havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum) 300%-át.
Érvénytelen a pályázat, ha az adós
nem felel meg a fent meghatározott
valamely feltételnek, illetve ha a pályázatot hiányosan vagy nem az elõírt
formában nyújtották be. Az érvénytelen pályázatot a polgármester az ok
megjelölésével elutasítja.
2. A támogatás csak akkor állapítható
meg, ha a hitellel terhelt lakásban –
az egy háztartásban élõ személyek
számához viszonyítva – a lakás szobaszáma és alapterülete nem haladja meg az alábbi mértéket:
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 önhibájukon 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 körülménynek 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 benyújtását megelõzõ utolsó – törlesztõrészletének összege jelentõsen,
több mint 25%-kal növekedett a
2008. szeptember havi törlesztõrészlethez viszonyítottan; és
c) havi nettó jövedelme 2008 szeptemberéhez viszonyítottan legalább 20%-kal csökkent.
II. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE,
IDÕTARTAMA:
1. A támogatás vissza nem térítendõ.
A támogatás havi összege legfeljebb 30 000 Ft lehet.
2. A támogatás folyósításának idõtartama legfeljebb hat hónap lehet.
3. Újabb támogatásra nem jogosult
az az adós, aki a jelen rendelet szerinti támogatásban korábban már
részesült.
4. Valamely hitellel terhelt lakás vonatkozásában egyazon háztartásban élõ személyek részére csak egy
támogatás állapítható meg.
III. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
1. A nyertes pályázókkal az önkormányzat – a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvérõl szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályainak megfelelõen – támogatási szerzõdést (a továbbiakban: szerzõdés) köt az NLB
döntésétõl számított 30 napon belül.
2. Az önkormányzat a támogatás
összegét havonta közvetlenül a hitelezõ bank részére utalja át.
3. A támogatási szerzõdés hatálya
alatt az adós köteles az esedékes lakáshitel törlesztési – illetve közüzemi díjfizetési kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tenni, és ezt
az önkormányzat felé negyedévente igazolni.
4. Amennyiben az adós a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy
egyébként rosszhiszemûen jár el,
az önkormányzat a támogatás folyósítását azonnali hatállyal megszünteti, ebben az esetben a támogatott a már folyósított támogatás teljes összegét – a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal növelt
összegben – haladéktalanul köteles az önkormányzat részére viszszafizetni.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA,
HATÁRIDEJE
1. A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon
lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Lakásügyi Irodáján (Budapest 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 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság – a pályázatok beadására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított 45
napon belül – értékeli, és dönt a támogatás odaítélésérõl, a támogatásban részesített pályázók körérõl,
valamint a támogatás mértékérõl
és idõtartamáról.
5. A pályázókat az önkormányzat az
elbírálástól számított 30 napon belül 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 példánya;
d) a bank által a pályázat benyújtását
megelõzõ 30 napon belül kiállított
egyenleg-értesítõ;
e) a törlesztõ-részletek 2008. szeptemberéhez viszonyított változását
bemutató okiratok;
f) a bank által esetlegesen küldött fizetési felszólítások;
g) a 2. § (5) bekezdésében meghatározott körülmények fennállásáról
szóló igazolások;
h) nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetében az adós hozzájárul
ahhoz, hogy a hitelezõ bank értesítse az önkormányzatot abban az
esetben, ha fizetési kötelezettségének 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.
Újpest Önkormányzata
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Próbál az E-kórus

Még csak részben menedék

Jótékonysági
koncert
a református
templomért
Fedél nélkül – a hajléktalanok lapjától kölcsönvett cím is utal arra: a
káposztásmegyeri református egyház
szakrális célokat és közösségi életet
egyaránt szolgáló templomépülete
még mindig távol van a befejezéstõl.
A panelházak tövében formálódó
mediterrán hatású épület szó szerinti
tetõ alá hozásáért sokan egy jótékonysági koncert megrendezésében
látják a megoldást. A Zeneakadémia
nagytermében november 20-án, 15
óra 30 perces kezdettel újpesti és
nem újpesti zenészek emelik közügygyé a templomépítést. A koncert térítésmentes, adományokat a közhasznú alapítványuk javára lehet felajánlani a helyszínen, avagy utalást
indítani – akár otthonról is. A rendezvény az épületbúcsúztató fesztivál utáni záróakkord is egyben, hiszen
a felújításra váró Zeneakadémia november végén átmeneti idõre bezár.

– Az elmúlt évben a templom fõfalait felhúztuk –
mondja Zámbó András, a káposztásmegyeri református gyülekezet lelkésze. A tetõ még mindig hiányzik, ami azért aggasztó, mert a tél is itt van már.
Több tízmillióra rúg még az a költségvetési tétel,
amely a szerkezeti munkák befejezéséhez kell. Ha
lesz tetõ, újabb kiadások is jelentkeznek: jöhetnek a
nyílászárók, a burkolatok, a gépészeti munkák.
Mindehhez sok pénzre, akár több jótékonysági koncert bevételére lenne szükségünk. Saját erõnk igen
korlátozott. Köszönettel fogadtam azok segítségét,
és ajánlkozását, akik lendíteni szeretnének most az
építkezés menetén. Hálás vagyok a Zeneakadémián
megrendezendõ koncert létrejöttéért. Ismét bebizonyosodott, hogy a jó szándék legalább ilyen fontos:
nem mindenkinek van lehetõsége adományra, ámbár lehet: másban gazdag. Ismert mûvész barátaink
ajánlották fel a segítségüket: egy jótékonysági koncerten való fellépést a templomépítés javára. Isten
segítségével, sok csodával, külsõ hozzájárulással építkeztünk eddig is. Óriási tömegek fordulnak meg a
már mûködõ épületrészben és az istentiszteleteken
a káposztásmegyeri Közösségi Házban minden héten, jelezve, hogy szükség van a munkánkra, missziónk nem hiábavaló, ha elkészül a templom, sokak
számára lesz gyógyír a Jézus Krisztusról szóló tanítás.
A jótékonysági koncert létrehozása Pászti Károly, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium ének-zene szakos tanárának érdeme, aki a
szervezõmunka mellett a mûvészeti feladatokból
kétszeresen is kiveszi részét. A elsõbb évfolyamosok és gimnazisták alkotta E-kórus karnagya és
egyházzenészként a szintén fellépõ Corvina
Consort énekese, zenésze:
– Ötödik éve tanítok a gimnáziumban, a karácsonyi koncertek, a tanár-diák-szülõ koncertek
megerõsítettek abban: a közös éneklés összekovácsoló erõ. A másokért való tenni akarást most az
iskola kórusával váltjuk valóra, amikor egy
harmincezres városrész templomáért és közösségi
célokat vállaló épületegyütteséért énekelünk a
Zeneakadémián. Családommal régóta tapasztalom, miként épül az egyházi közösség és a templomház is. Mindezek hatásaként egy olyan hang
szólalt meg bennem, amit szavakban nehéz kife-

jezni. Ekkor született a jótékonysági koncert ötlete. Zenészként sok kollégával vagyok ismeretségben, jó barátságban. Kemenes András újpesti zongoramûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára segítségével kaptuk meg a patinás
helyszínt, ami rendezvényünknek már önmagában rangot ad. Innen már „csak” a kollégák megkérdezése volt soron, jönnek-e, vállalják-e. Senki
sem mondott nemet, sõt, elõrevetítették: máskor
is szívesen… A jótékonyság lehetõsége magával
ragadott mindenkit, a nem újpestieket is: a fellépõk között lesz többek között természetesen
Kemenes András, valamint Bolyki Balázs énekes,
Fassang László és Pálúr János orgonamûvészek,
Déri György gordonkamûvész az Akadémia Vonósnégyes, a Misztrál Együttes, Szabóki Tünde énekes,
az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus tagjai Vashegyi
György karmesterrel, a Jazz and More Halkovics
Ágnes vezetésében. És a legfiatalabbak: Selejlo Erzsébet és Nagy Viktor szaxofonmûvészek, a gyülekezeti kiskórus és a gyermek istentisztelet tagjai.
Szeretném, ha bebizonyosodna, a világválságos
idõkben is befogadjuk az örök emberi értékeket.
A koncert mögött rejlõ anyagi forrásokat még
meg kell találnunk. A magánszemélyek mellett
multicégeket, vállalkozókat, pénzintézeteket is
szeretnénk megszólítani. Hiszen egy közösséget
építõ egyházi épület esetében nem kell feltétlenül hívõ, vagy a református templomba járó embernek lennie az adományozónak, hiszen más felekezet tagjai is szívesen támogatják a templom
építését, itthon és külföldön egyaránt.
– B. K.

Adományokat köszönettel fogadnak a Káposztásmegyeri Református Ifjuság és Családvédelmi Alapítvány (KREFICA) címére: 1048. Bõröndös u. 17. Adószám: 18101106-1-41. Bankszámla szám: OTP 11704007-20201526
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Pályázati
Felhívás
Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselõ-testülete, a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítõ támogatásáról szóló – módosított – 23/2000. (XII.29.)
számú önkormányzati
rendelet felhatalmazása
alapján, a súlyosan fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítésére és
életfeltételeinek javítása
céljából díjhátralék kiegyenlítõ támogatás (a
továbbiakban: támogatás) elnyerésére 2009.
december 1-tõl pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel.
I. A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
1. Vissza nem térítendõ támogatásban részesíthetõk azok az Újpest Önkormányzat illetékességi
területén, bejelentett lakóhellyel
rendelkezõ súlyosan fogyatékosnak minõsülõ magyar állampolgárok (menekült statusú személyek), akik a kérelem tárgyához
kapcsolódó önkormányzati lakásban bérlõként, saját tulajdonú
(résztulajdonú) lakásban tulajdonosként, vagy haszonélvezõként,
illetve ilyen lakásban közeli hozzátartozóként, más legális jogcímen
legalább két éve megszakítás nélkül életvitelszerûen laknak és önhibájukon kívül lakhatási költségeik
megfizetésének elmulasztása miatt
jelentõs adósságot halmoztak fel.
Közeli hozzátartozónak minõsül:
– a házastárs,
– az egyenes-ágbeli rokon,
– az örökbefogadott, a mostoha és
a nevelt gyermek,

– az örökbefogadó-, a mostoha- és
nevelõszülõ,
– valamint a testvér,
2. Súlyosan fogyatékosnak minõsül
az a személy, aki:
a) Fogyatékossági támogatásban,
b) Az I. II. vagy III. rokkantsági fokozatba tartozik és rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban,
c) Rokkantsági járadékban,
d) Vakok személyi járadékában,
e) Saját jogán emelt összegû családi
pótlékban,
f) Aki után szülõje (gondozója)
emelt összegû családi pótlékban
részesül.
3. A támogatás pályázat útján annak a kérelmezõnek állapítható
meg:
a) Akinek – közös háztartásában élõ
– családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum 250%-át,
az 71 250 Ft-ot.
b) aki vállalja, hogy a támogatás
odaítélését követõen az esedékes
közüzemi díjakat folyamatosan
megfizeti a szolgáltatónak.
4. Nem részesíthetõ támogatásban az a kérelmezõ:
a) akinek eltartásra képes és köteles
hozzátartozója van, vagy olyan
nagyobb értékû vagyontárggyal
rendelkezik, amelynek értékesítése megélhetési és állapotának
megfelelõ életfeltételeit nem veszélyezteti.
b) akinek, illetve akire tekintettel az
Önkormányzat három éven belül
a támogatást már egyszer megállapította.
5. Támogatás csak egy jogcímen,
egy személy részére és egy lakás
tekintetében állapítható meg.
6. Ha a kérelmezõ a megállapítás
alapjául szolgáló eljárás során
hamis adatot közöl, adatokat eltitkol, részére támogatás nem állapítható meg, illetve a már
megítélt támogatást vissza kell
vonni.
7. A szociális körülmények vizsgálata céljából, indokolt esetben – a
pályázó hozzájárulásával – környezettanulmány készíthetõ.

8. A támogatás körébe sorolt díjhátralék tartozások:
a) Vezetékes gáz-, áram-, távhõ és
vízszolgáltatás,
b) csatornahasználati-és szemétszállítási, kéményseprési díjtartozás,
c) a társasházi közös költség tartozás, lakásszövetkezeti költséghátralék,
d) lakbérhátralék.
II. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
ÉS ELBÍRÁLÁSA
1. A pályázatokat az erre a célra
rendszeresített pályázati adatlapon az elõírt mellékletekkel
együtt, 2010. január 15. napjáig
kell személyesen, vagy törvényes
meghatalmazással rendelkezõ
képviselõ útján benyújtani az
alábbi hivatalokban:
– Szociális Osztály, 1041 Budapest,
Király u. 12-14. Tel.: 231-31-01
– Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda: 1046 Budapest, Hajló u.
42-44., Tel.: 230-66-78, 380-65-26
A pályázati adatlapok (ingyenesen)
szerezhetõk be a fenti hivatalokban,
vagy letölthetõk a http:\\ujpest.hu
weboldalról.
Ügyfélfogadási idõ:
Szociális Osztály
Hétfõ: 14-18 óráig
Szerda: 10-17 óráig
Péntek: 8-12:30 óráig
Káposztásmegyei
Ügyfélszolgálati Iroda
Hétfõ: 8-18 óráig
Szerda: 8-17 óráig
Péntek: 8-12:30 óráig
2. A hiányosan benyújtott és a vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek meg nem felelõ pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Errõl a kérelmezõt – az
ok megjelölésével – értesíteni kell.
3. A pályázati kérelmekhez csatolni
kell:
a) a kérelmezõ (jogosult) és a vele
közös háztartásban élõ családtagjai rendszeres és nem rendszeres
jövedelmérõl – három hónapnál
nem régebben – kiállított igazolásokat (nyilatkozatot), valamint
nyilatkozatot arról, hogy van-e

érvényes tartási, életjáradéki vagy
öröklési szerzõdése,
b) a kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõ családtagjai számára vagyoni helyzetére vonatkozó
igazolásokat (nyilatkozatot), nyilatkozatot a kérelmezõ és a vele
egy háztartásban élõ családtagjai
számára vagyoni helyzetére vonatkozó igazolásokat (nyilatkozatot),
c) nyilatkozatot a kérelmezõ és a vele közös háztartásban életvitelszerûen együttlakó személyek
számáról és családi állásáról,
d) a tartásra köteles és képes hozzátartozókra vonatkozó nyilatkozatot,
e) a közüzemi szolgáltatók igazolását a közüzemi díjak egyenlegérõl,
valamint a díjhátralék keletkezésének idõpontjáról és mértékérõl,
f) a súlyos fogyatékosság igazolására
szolgáló okiratot,
g) a lakhatás havi költségére vonatkozó igazolásokat (nyilatkozatot),
h) a lakás, bérleti szerzõdésének
másolatát, illetve a magántulajdonú lakás három hónapnál nem
régebbi tulajdoni lap másolatát,
i) nyilatkozatot arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban legalább
két éve életvitelszerûen, mely jogcímen lakik,
j) nyilatkozatot arról, hogy az adós a
hitelezõ szervezetet felhatalmazza
arra, hogy a fizetés elmaradásáról
az Önkormányzatot tájékoztassa,
k) a pályázó és a vele életvitelszerûen együttlakó közeli hozzátartozók nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati kérelem benyújtását
megelõzõ 3 évben nem részesültek ilyen támogatásban.
4. A pályázatokat az Önkormányzat
Képviselõ-testülete által megválasztott bizottság bírálja el 2010.
január 29. napjáig.
5. A döntésrõl a pályázókat az Önkormányzat 2010. február 12.
napjáig írásban értesíti.
6. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az adósságkezelésre vonatkozó szerzõdést köt, amelynek
alapján a támogatás összegét a
díjhátralék követelésére jogosult
szolgáltatóknak utalja át.
Budapest Fõváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata
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Párthírek
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRÁK
Wintermantel Zsolt önkormányzati képviselõ november 11-én
18–19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út
56.) Dr. Hollósi Antal november 10én 18–19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Megyeri u. 20., Általános Iskola.
Az Újpesti Fidesz szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt Magyarságtudat DVD estjére, ahol 2009. november 20-án 18 órai kezdettel
Matúz Gábor: „A Legbátrabb város”
címû filmje kerül vetítésre. Helyszín:
Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpádút 56.)
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti Szervezete jótékonysági könyvgyûjtést tart. A szervezõk arra kérik az
újpestieket, hogy jó állapotú könyveik
közül ajánljanak fel néhány kötetet jótékonysági célra. Elsõsorban olyan köteteket várunk, amelyeket a felajánlójuk is szívesen fogadna el ajándékként.
A jótékonysági könyvgyûjtõ akció
2009. november végéig tart, a beérkezett köteteket hátrányos helyzetû iskolák könyvtárainak támogatására fordítjuk. A felajánlásokat az újpesti Fidesz Irodában (1042 Bp., Árpád út 56.
I/25) várjuk. Nyitva tartás: H-P 11-18-ig
www.ujpestifidesz.hu

„KI MIT TUD?” PÓDIUM,
PÓDIUM PLUSZ
Szeretettel várjuk minden
kedves „Ki mit tud?” Pódiumra vagy
„Ki mit tud?” Pódium Pluszra jelentkezett barátunkat a november 11-én
15:30 órakor tartandó évindító rendezvényünkre, melynek helyszíne: Polgár Centrum (IV. Árpád út 66).
Az évindítón tájékoztatást adunk a
rendezvénysorozat menetérõl, a fellépések és kiállítások várható idõpontjáról, a fellépõk teendõirõl, próbák
menetérõl. Megjelenésükre feltétlenül
számítunk, jó felkészülést kívánunk!
Hajdu László, Csizmár Gábor,
Kiss Péter országgyûlési képviselõk
„KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉSEK”
Szeretettel meghívom Önt egy finom
kávéra, melyet meglepetés vendégemmel egy kötetlen beszélgetés keretében fogyasztunk el, november
11-én 17 órakor a Polgár Centrumban (IV. Árpád út 66.). Jöjjön el egy
baráti beszélgetésre!
Kiss Péter országgyûlési képviselõ

„ELMEGYEK
A MINISZTERHEZ”
Szeretettel meghívom Önt dolgozószobámba (V. Kossuth Lajos tér 11.)
egy rendhagyó fogadóórára, november 13-án 10 órára. Jöjjön el, mondja
el, mit gondol közös dolgainkról, a
bennünket körülvevõ történésekrõl,
eseményekrõl, beszéljen örömeirõl,
nehézségeirõl!
A minisztérium épületébe való beléptetés miatt elõzetes bejelentkezés
szükséges. Jelentkezni a 441-7947-es
telefonszámon lehet minden hétköznap 8–12 óra között. (Az idõpontok
egyeztetése a jelentkezések sorrendjében történik.)
Kiss Péter
országgyûlési képviselõ
„MI ITT VAGYUNK!”
„KI MIT TUD?” PÓDIUM
– GÁLAMÛSOR
Szeretettel meghívjuk Önöket 2009.
november 20-án az Ady Endre Mûvelõdési Központban (IV. Tavasz utca 4.) 14 órakor megrendezésre kerülõ zenés gálamûsorra. Fellépnek a
2008–2009 évi „KI MIT TUD?” Pódium rendezvénysorozat résztvevõi,
akiket közönségszavazatukkal a nézõk választottak, hogy bemutassák
Önöknek produkciójukat. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel jegyek
igényelhetõk november 3-tól személyesen az az MSZP IV. kerületi
szervezetének irodájában a Nádor
utca 1. szám alatt hétfõtõl–csütörtökig 12 és 17 óra között, vagy érdeklõdni lehet telefonon a 3694205-ös számon. Várjuk Önöket,
egy szórakoztató, vidám, zenés, rendezvényre!
Csizmár Gábor, Kiss Péter
országgyûlési képviselõk
PARLAMENT-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önöket november 27-én 10 órától egy rendhagyó Parlamentlátogatásra. Katalin és
Erzsébet nevû kedves vendégeimet
külön meglepetéssel várom. A Parlament épületébe való beléptetés miatt elõzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezni a 441-7947-es telefonszámon lehet minden hétköznap 8.00
és 12 óra között.
Kiss Péter országgyûlési képviselõ
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és kedves
családját november 18-án 17 órakor kezdõdõ Teadélutánra – egy
rendhagyó fogadóórára –, melynek
helyszíne: Erzsébet Utcai Általános

Iskola (IV. Erzsébet utca 31.) A találkozásunkig is üdvözlettel:
Kiss Péter országgyûlési képviselõ
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezeténél ingyenes jogi tanácsadást
tart Dr. Csiki-Szász Elemér ügyvéd. Információ és bejelentkezés a 369-4205
telefonszámon hétköznap 12-18 óráig.
FELHÍVÁS
Alakulóban lévõ amatõr színi társulat keresi leendõ tagjait. Amennyiben 18 és 30 év közötti fiatal vagy,
színészi ambíciókkal rendelkezel és
ezt gyakorlatban is megmutatnád,
akkor köztünk a helyed. Jelentkezz
november 15-ig a 0620/663-0589-es
telefonszámon. Az elsõ megbeszélés
November 19., 16 óra. Helyszín: IV.
kerület, Nádor u. 1.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját november 15-én 10
órakor kezdõdõ gyermekprogramunkra, amelynek helyszíne az
Ady Endre Mûvelõdési Központ.
Vendégünk a Zûrzavar zenekar. A
rendezvény ingyenes, a jegyek átvehetõk november 3-tól minden
hétköznap 14-17 óra között az
MSZP IV. kerületi szervezetének
irodájában (IV. ker. Nádor u. 1.)
Vagy érdeklõdni lehet telefonon a
369-4205
GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN
Egy olyan klub, ahol te is tanulhatsz,
és tõled is tanulhatnak a gitár szerelmesei! Szeretettel várjuk a most alakuló klubunkba mindazok jelentkezését – kezdõket, haladókat, érdeklõdõket –, akik szívesen vennének részt
egy zenei közösség munkájában.
Ízelítõként: hangszertörténet, kottaismeret, összhangzattan, akkordok
és fordításaik, stílusgyakorlat, zeneelmélet. Hozd magaddal: tudásodat,
jókedvedet, kíváncsiságodat, kottás
füzetedet, gitáriskoládat, zeneszere-

Párthírek
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tetedet. Figyelem: nem oktatás, csak
konzultáció, a klubtagság ingyenes!
Érdeklõdni a 06/20-419-7878-as telefonszámon lehet H-SZ-P 10–15 óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.,
www.mszpujpest.hu
PÖRZSE SÁNDOR
ÚJPESTEN!
A Jobbik Újpesti Szervezete
szeretettel meghívja Önt és kedves
családját, a Csillagösvény címû nagysikerû történelmi filmsorozat legújabb részének újpesti bemutatójára!
A halálra ítélt zászlóalj
Szökésének oka: hazaszeretet
A vetítést követõen az alkotók,
Kriskó László rendezõ és Pörzse
Sándor forgatókönyvíró válaszolnak
az érdeklõdõk kérdéseire. Az est házigazdája Pajor Tibor önkormányzati képviselõ. Idõpont: november
24., 18 óra. Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Központ, 1043 Budapest,
Tavasz u. 4. A belépés díjtalan! A
film DVD változata a helyszínen
megvásárolható!
ERZSÉBETEKNEK
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket az
újpesti Erzsébeteket köszöntõ jótékonysági zenés irodalmi délutánra és
az azt követõ agapéra november 14én, 15:30 órakor a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola dísztermében (Tanoda tér 6/A, I. emelet – a
Könyves Kálmán Gimnáziummal
szembeni épület). Újpest-Kertvárosi
Szent István Plébánia Boldog Gizella
Karitászcsoport
„Alszik. Üldözte õt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerû a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.”
(Hugo, Victor)

2009. október 26-án elhunyt Tóth
Jánosné, a Király utcai könyvtár
vezetõje. Emlékét megõrzik munkatársai.
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Hirdetés
Ingatlan eladó

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

䊉 Újpesten, az SZTK mögött többszintes családi
ház 796 m2-es telken (4 szoba, 2 fürdõszoba, 3
wc, 4 garázs, amerikai konyhás étkezõ, 55 m2
kandallós nappali stb.) eladó. Csak komoly érdeklõdõk jelentkezzenek! Tel.: 06-30-948-4839
䊉 Újpest kertvárosában, a Madách utcában 96,5
m2-es felújított családi ház 618 m2-es telken tulajdonostól eladó. Irányár: 44,9 MFt. Tel.: 06-20272-7766
䊉 Újpesten 37 m2-es, egy szoba hallos, emeleti, konvektoros, világos, vízórás öröklakás igényeseknek
felújítva eladó. Ár: 12,3 MFt. Tel.: 06-20-585-0195
䊉 Újpesten, a Szigeti József utcában, parkos környezetben eladó 35 m2-es 1,5 szobás, 2. emeleti
panellakás alacsony rezsivel, kiváló közlekedéssel. Irányár: 8,3 MFt. Tel.: 06-20-224-8026
䊉 Újpesten, a Szilas lakóparkban, csendes környezetben 184 m2-es családi ház + 32 m2 garázs
+ 365 m2 telek eladó. Egyedi fûtés, riasztó, öntözõrendszer. Busz, óvoda, iskola, Lidl, orvos 5
percre. Tel.: 06-30-228-6261
䊉 Újpest-Központban eladó 90 m2-es, 2+2 félszobás, jó állapotú, csendes, tágas, központi fûtéses, teraszos, 4. emeleti (lift nincs) tégla öröklakás. Irányár: 21,6 MFt. Tel.: 06-70-528-1855
䊉 Újpesten, a Sporttelep utca 17. IV. emeletén
négyemeletes panelben (nem távfûtéses) zöld
környezetben 75 m2-es, 2 + s félszobás, erkélyes,
pincés, felújított lakás eladó. Irányár: 14,5 MFt.
Tel.: 06-30-222-8494
䊉 Eladó Újpest központjában, a Bercsényi utcában egy jó állapotú, 90 m2-es kétszobás, tágas,
jól alakítható házrész. Irányár: 25 MFt. Tel.: 0670-279-3319
䊉 Szigeti József utcában, liftes házban II. emeleti
35 m2-es 1,5 szobás, jó állapotú lakás eladó.
Irányár: 8,1 MFt. Tel.: 06-30-479-6932
䊉 Kétszintes sorházi lakás Újpest belvárosában
(Görgey Artúr u.) eladó. 5 lakóhelyiség, dupla
komfort, garázs, kert. Frissen korszerûsítve, külsõleg szigetelve. Gyors kiköltözés megoldható.
Tel.: 06-30-500-4748

Ingatlant kiad
䊉 Újpesten a 3-as metróhoz közel nem dohányzó személy részére bútorozott szoba kiadó.
Konyha, étkezõ, fürdõszoba használattal, akár
azonnal költözhetõ. Tel.: 06-30-698-0513
䊉 Újpest kertvárosában frissen felújított egyszoba komfortos, egyedi gázfûtéses bútorozott lakás 2 személy részére (értelmiségi házaspár,
egyetemisták) kiadó. 55 000 Ft + rezsi. Tel.: 0620-962-9377
䊉 VII. kerületben, a Városligettõl két percre II.
emeleti, 85 m2-es, kétszobás, étkezõ-konyhás,
felújított, félig bútorozott lakás kiadó. Diákoknak is! Tel.: 06-20-437-3443 (10–22 óráig)
䊉 Megyeri–Fóti sarokhoz közel egyszoba összkomfortos bútorozott lakás hosszabb távra kiadó egy-két nemdohányzó személy részére. Kéthavi kaució szükséges. Tel.: 06-20-373-3237

Garázs
䊉 Újpest-Központban 20 m2-es garázs eladó.
Irányár: 3 MFt. Tel.: 06-20-486-1419
䊉 Újpesten az Ugró Gyula úti soron garázs eladó, vagy kiadó. Az ár irányár: 2 600 000 Ft, vagy
17 000 Ft/hó.Tel.: 06-30-960-1468
䊉 Újpesten a Petõfi utcában zárt, 35 m2-es
garázs 30 000 Ft-ért kiadó. Raktárnak is jó. Tel.:
06-30-586-7137

䊉 Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja egyetemi hallgató. Honlap: www.zrob.hu.
Tel.: 06-30-572-7416
䊉 Német nyelvtanítást, korrepetálást, érettségire-nyelvvizsgára felkészítést, magyar helyesírást,
nyelvtan korrepetálást, készségfejlesztést vállal
nyugdíjas tanár. Tel.: 370-3169

Gyermekfelügyelet

Köszönetnyilvánítás

䊉 Újpesti Babapihenõ Családi Napközi induló
bölcsõdés csoportjába várja gyermekét már fél
éves kortól! 1046 Budapest, Mikszáth Kálmán u.
46. Tel.: 06 30 579 2160, e-mail: schmidt.sarolta@
babapiheno.hu, web: www.babapiheno.hu

䊉 Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak –
barátoknak, ismerõsöknek, munkatársainak és
volt kollégáinak, újpesti polgároknak, képviselõtársainak, elvtársainak – akik szerették és tisztelték
Albrecht Pétert, az Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. elnök-vezérigazgatóját, utolsó földi útjára elkísérték,
részvétüket nyilvánították, fájdalmunkban és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

䊉 2009 nyarán nyugdíjba vonult gimnáziumi tanár gyermekfelügyeletet, magyar nyelv és irodalom tantárgyból korrepetálást, érettségire felkészítést, orosz nyelvtanítást vállal, illetve tanulási
problémákban segít. Tel.: 06-30-747-5869

䊉62 éves nagymama otthonában gyermekfelügyeletet
vállal 10 éves korig. Tel.: 06-70-703-3982, 783-1706

Szolgáltatás

Társkeresõ

䊉 Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk készítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

䊉 Független, 50 év feletti férfi ismeretségét keresem. 53 éves független, teltkarcsú, diplomás nõ
vagyok.
Tel.:
06-30-432-5932,
e-mail:
ka_kati@freemail.hu

䊉 Dugulás elhárítás (gépi), víz, központi fûtésszerelés, FÉG gázkészülékek javítása, csõtörések
hibaelhárítása. Tel.: 06-30-402-8305, 409-0408
䊉 Mûanyag ablakok, biztonsági ajtók szerelése. Ingyenes felmérés, bontott anyag elszállítás. Tel.: 06-70-381-7402, 06-20-938-8108;
www.divizorablak.hu
䊉 Nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javítást
is. Tel.: 306-2023, 06-70-234-7759
䊉 Autókarosszéria munka! Törött, korrodált
gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom.
Tel.: 06-30-932-8305
䊉 Pedikûr, gyógypedikûr, manikûr, japán manikûr kényelmesen az Ön otthonában. Forduljon
hozzám bizalommal! Tel.: Enikõ, 06-20-2522747

ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!
A legkisebb munkától a lakásfelújításig! Csőtörés és dugulás
elhárítás 0-24h-ig!
Mobil: 06 30 9 713-782, Tel.: 3 604-434

Állást kínál
䊉 Óbudai Party Service eszközraktárába keres AM könyvvel rendelkezõ alkalmi mosogatónõket, fehér és fekete mosogatásra, változó
mûszakban. Jelentkezni lehet hétköznap:
9–15 óra között. Tel.: 06-70-941-3148
䊉 A Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (1046 Budapest, Bõrfestõ utca 5-9. telefon:
380-7170, e-mail: csvmgtitkar@gmail.com) 2009.
december 1-jei belépéssel keres egy fõ 4 órás gazdasági adminisztrátort középfokú közgazdasági
végzettséggel. Továbbá azonnali belépéssel egy fõ
8 órás takarítónõt, átmeneti helyettesítésre. Bért a
KJT szerint tudunk biztosítani. Érdeklõdni: személyesen, telefonon a fenti elérhetõségeken lehet.
䊉 Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (1042, Budapest, Deák F. u.
93.) ifjúság-egészségügyiorvos munkakörbe,
2010. 01. 01-tõl megbízási jogviszonyba történõ
foglalkoztatáshoz üzemorvosi, háziorvosi, belgyógyász, vagy csecsemõ és gyermekbetegségek
szakvizsgával rendelkezõ gyermekorvost keres.
Önéletrajzokat és diploma másolatokat a következõ címre kérjük küldeni: Újpest SZEI, 1042 Budapest, Deák F. u. 93. A borítékon kérjük feltüntetni: „ifjúság-egészségügyiorvos pályázat”.
䊉 Ital nagykereskedés fix + jutalékkal gyakorlott,
jó kommunikációs képességgel rendelkezõ üzletkötõt keres. Tel.: 06-70-517-4912

Állást keres

Oktatás

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

䊉 Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-959-0134

䊉 Fiatal, agilis, pályakezdõ fiatalember állást
vagy kisegítõi munkát keres. Tel.: 06-70-3560441

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

Könyv
䊉 Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.: 06-20956-4084

Egészség
䊉 Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezonanciás kezeléssel 7000 Ft, Újpesten a Görgey
u-i nagy SZTK-ban, és több SZTK-ban. Bejelentkezés: 06-70-271-9867
䊉 Testi felfrissülésre, lelki ellazulásra vágyik? Ha fájnak izmai, ízületei és elõ szeretné segíteni gyógyulását, én segítek. Amit
nyújtok: svédmasszázs, talpmasszázs, energiaadás. Kérésre házhoz megyek. Tel.: 0630-320-3535
䊉 Jadeköves masszázságy, talpmasszázs, BEMER mágnesterápia érrendszeri, ízületi problémákra,immunerõsítés a Kati-Vital Szalonban! Újpest, József Attila u. 32-34. sarok, a piac mellett. www.kati-vital.5mp.eu, tel.:
06/30-469 0403

Vegyes
䊉 Cserépkályha – jó állapotú, bontott, 100x60
x180 cm, öntöttvas ajtókkal, zalaegerszegi bézs
csempe – eladó. Ár: 20 000 Ft. Tel.: 06-20-9629377
䊉 Eladó egy kombinált Lehel hûtõszekrény (alul
3 fagyasztó fiókos), hibátlan állapotban. Ár: 20
000 Ft. Tel.: 06-30-409-3687

A lakossági apróhirdetés felvétele az Újpesti Média Nonprofit Kft. szerkesztõségében 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, szíveskedjenek a kért megjelenési dátumokat, nevüket és postacímüket is megírni). Lapzárta: csütörtökönként 14 órakor.

VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN
Kovács Zoltánné,hirdetésszervezõ
Tel.: 259-0511, 06-20/9341-257,
e-mail: ujpestinaplo@invitel.hu

OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK
ÚJPEST KÖZPONTBAN

Egyéni és fizetési
kedvezményekkel, ingyenes
szolgáltatásokkal
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ ŐR (intenzív is)
BIZTONSÁGI ŐR, TESTŐR
További szakképzések: eladó
(élelmiszer- és vegyiáru, lakástextil 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.)

Bútor
䊉 2 db új, formatervezett ágynemûtartós heverõ, négyszemélyes cseresznyeszínû étkezõgarnitúra, fehér színû új komód, laptévéhez való fali
tartó eladó. Tel.: 06-20-520-9996, 370-8262
䊉 Eladó 2 db nagyméretû clubfotel, újonnan
körbe kárpitozott bordó bársonnyal, epedarugókkal, valamint hozzá tartozó 4 db székkel (ebbõl 2 db ajándék). Ár: 60 000 Ft Tel.: 06-30-4093687

Ó R I Á S I A KC IÓ !
Most cseréltesse le gumijait télire

5000Ft / 4db
Autószervíz (1047 Budapest, Tinódi u. 9.)
Tel/Fax: 369-2987, Mobil: 20/942-7360
Nyitvatartás: H-P: 8-17

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Babits Mihály Gimnázium
(Budapest, IV. k. Tóth Aladár u. 16-18.)
Ideje: 2009. nov. 14. (szombat) 11–18 óra;
nov. 15. (vasárnap) 10-17 óra
ORSZÁGOS OLAJFESTMÉNY VÁSÁRT rendez a SZEGEDI ART(É)R GALÉRIA,
ahol több mint negyven művész kb. 150 alkotásából választhat: Fassel F.,
Bánfalvy Á., Várkonyi J., Fürst J., Gulyás L., Adilov A., Walter G., Bubelényi l.,
T. Tabaka, Hornyik Z., Bóna J., Rajczi Z., Rengei L., stb.
Kamatmentes részletfizetési lehetőség! Készpénz esetén kedvezmény!
ART(É)R GALÉRIA – SZEGED
Tel.: 06-30-9533-486; 06-30-3850-723

Ú J P E S T I N A P L Ó – I I I . É V F O L Y A M , 2 4 . S Z Á M , 2009. november 9.
A KARINTHY FRIGYES
ÁMK PROGRAMJAI
BABAVILÁG, BABABÖRZE
November 14. 9–13 óráig. Lehetõséget biztosítunk bébiruhák, gyermekjátékok, babakocsik és egyéb
eszközök árusítására, kizárólag kismamák részére. Asztalok korlátozott
számban még vásárolhatók! Díja:
1000 Ft/asztal. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk, akár árusítani,
akár vásárolni szeretne. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház
SZEDERINDA – APRÓK TÁNCHÁZA
November 14. 17–18.30 óráig.
Hangulatos táncházunkba szeretettel várjuk az óvodás, kisiskolás korú
gyerekeket és szüleiket! Fonóbeli
énekes népi játékokat, népi mondókákat, szokásdalokat tanulhatnak a
résztvevõk Prekler Kata vezetésével.
Közremûködik: a Csobán zenekar.
Belépõdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves kor alatt
a belépés díjtalan. A programot Újpest önkormányzata támogatja.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház
AGYAGOZÁS ÉS KORONGOZÁS
Agyagozás és korongozás felnõtteknek és gyerekeknek 7 éves kortól

keddenként 17–18.30 óráig. Díja:
felnõtteknek 6000 Ft/8 óra, gyerekeknek 5000 Ft (anyagköltséggel és
kiégetéssel). Beiratkozás folyamatosan személyesen, vagy telefonon:
3806-163. Helyszín: KFÁMK fõépület
ERZSÉBET ÉS KATALIN NAPI
KOKTÉL EST
2009. november 21-én 20.00-01.00
óráig ÉLÕ ZENE ÉS KARAOKE. Játszik: a Coctail zenekar. Belépõ elõvételben: 2000 Ft, helyszínen: 3000
Ft. Jegyek elõvételben megvásárolhatók. 2009. november 19., 18 óráig. (1048 Bp., Hajló utca 2–8. Tel.:
3806-163)
www.karinthyamk.sulinet.hu
AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJA
SOHA NE ADD FEL!
2009. november 11. 16 óra Minden
betegségbõl ki lehet gyógyulni! A
legfõbb a test és a lélek egysége,
amely néha az orvosságot is pótolja.
Vendég: egy páros, sõt házaspáros a
kineziológia és a hahotajóga területérõl, Aranyossy Éva és Aranyossy Ervin. Kérdezz-felelünk! Helyszíni tanácsadás. Vetélkedõ – ajándékokkal

SZERETNE EGYETLEN VIZSGÁLATTAL TELJES KÉPET KAPNI
SZERVEZETE AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁRÓL?
ERRE AD LEHETÕSÉGET A PERÉNYI EGÉSZSÉGCENTRUMBAN
HASZNÁLT ÚJ, ORVOSI DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁS!
Ez egy korszerû, hatékony orvosi vizsgálóeszköz, mely fájdalommentes, gyors állapotfelmérést tesz lehetõvé. Néhány perc
alatt hatalmas mennyiségû információt
gyûjt a szervezetrõl, melyet azonnal szövegesen, illetve grafikusan 3 dimenzióban
jelenít meg. Ezután történik a kapott
eredmények kiértékelése. Az egész procedúra kb. egy órát vesz igénybe. A leleteket a páciens rögtön, nyomtatott formában megkapja az étkezési és életmódtanácsokkal, homeopátiás és gyógynövénytanácsokkal együtt. A Perényi Egészségcentrumban a vizsgálatot és a kiértékelést is szakképzett orvosok végzik.

Hirdetés/ajánló

és – kívánságra – filmbemutató. Házigazda: P. Szabó József. A belépés ingyenes!
KISHON: HÁZASSÁGLEVÉL
2009. november 14. 19 óra Újpest
Színház bérlet 3. elõadás. Komédia
két részben Jegyek 2000 és 2200 Ft-os
áron válthatók az Ady Endre Mûvelõdési Központ pénztáránál elõvételben (IV., Tavasz u. 4.), valamint az
elõadás elõtt, a helyszínen.
DOBSA SÁNDOR EMLÉKEST
2009. november 17. 16 óra Fellép:
Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor, Illényi
Katica, Bolba Éva. Zene: Stúdió 11
Vendég: Kulka János Mûsorvezetõ:
Bradányi Iván. Belépés ingyenes!
ÚJPESTI MAGYARDAL ÉS ZENEBARÁT TÁRSASKÖR
Minden hónap elsõ keddjén 15 óra az
Ady Endre Mûvelõdési Központban.
AZ ÚJPESTI GYERMEKÉS IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMJAI
MESEPALETTA
Rajzpályázatot hirdettünk Benedek
Elek születésének 150. évfordulója
alkalmából az újpesti általános is-
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kolás tanulóknak. A legjobbnak
ítélt mûvek november 17-tól november 19-ig megtekinthetõk az
Újpesti Gyermek Galériában. A kiállítást november 17-én du. fél 3-kor
nyitjuk meg, és ekkor adjuk át a kiemelkedõ pályamûveket alkotó
gyermekeknek a díjakat. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!
DIÓTÖRÕ
Felsõ tagozatos rejtvénykedvelõ diákok részére októberben újra elindult négyfordulós levelezõs játékunk.
3. forduló: november 13. – Érdekességek a zene történetébõl
4. forduló: november 27. – Hazánk a nagyvilágban
A feladatlapok letölthetõek a www.
ugyih.hu/dio honlapról, illetve az
információs pultnál is beszerezhetõk.
SZÍNHÁZI ELÕZETESEK
Vasárnapi Színház: November 15.
10 óra Grimm: Jancsi és Juliska – A
Holdvilág Kamaraszínház elõadása.
A kétrészes mesejátékra szóló jegy
ára: 1200 Ft. Jegyek válthatók az információs pultnál.

DIAGNOSZTIKAI RENDSZERÜNK AZ ALÁBBIAKAT ÁLLAPÍTHATJA MEG:
– szív és keringési rendszer, érhálózat állapota
– nyirokrendszer állapota
– az idegrendszer mûködése és terheltsége
– a stressz szintje
– a belsõ szervek mûködõképessége (máj, tüdõ, vese)
– a szervezetben lévõ gócok, gyulladások feltérképezése
– emésztõrendszer és gyomor állapota
– sav-bázis egyensúly
– daganatos betegségre való hajlam az aktuális állapot alapján
– esetleges cukorbetegség kialakulásának kockázata
– a szervezet ásványianyag-szintje
– az esetleges folyadékhiány vagy -többlet
– a szabadgyökök aránya a szervezetben
– testösszetétel, zsírtömeg aránya
– hormonális egyensúly
– vércukorszint, koleszterin és a vérzsír értéke (vérvétel és tûszúrás nélkül)
KIKNEK AJÁNLJUK?
– akik állandó fáradtsággal küzdenek
– stresszes életet élnek
– olyan problémákkal küzdenek, amelyeknek nem tudják az okát
– szeretnének életmódot váltani
– fontosnak tartják a megelõzést
– szeretnének teljes képet kapni szervezetük aktuális állapotáról
AKCIÓ! Az állapotfelmérés díja: 12000 Ft. Mindenki, aki november 30-ig bejelentkezik az állapotfelmérésre, egy 5000 Ft-os BIOLABOR-kupont kap ajándékba.*
*A Biolabor-kupon készpénzre nem váltható!
Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: Telefon: 30/663 9494, 30/663 9495
Email: pecent@pecent.hu,
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Mozaik

A Jókai Patika és Biocentrum,
az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház és az
újpesti Lions Club közös rendezvénye az UGYIH
épületében (István út 17–19.) november 13-án

„A gyógyulás csodái!”
avagy, hogyan tudjuk megőrizni illetve visszakapni
egészségünket a természet segítségével
15.00 Megnyitó: Dr. Starcz Judit
15.20 Fájdalommentes diagnosztika 3 perc alatt ESGvel: Dr. Lakos Gábor
15.40 A biorezonancia világa a diagnózistól a gyógyulásig: Obritán Ildikó
16.00 Vércsepp-analízis, menekülés a szenvedélybetegségektõl és az elhízástól: Brünner Klára
16.20 Õszintén az arctornáról: Platthy Éva
16.30 Tanuljunk a méhektõl! Környezetünk fertõtlenítése propolisszal: Platthy Éva
16.40 Az immunrendszerünk és a bibliai olajfa:
Dr. Robert Lyons

A „Káposztásmegyeri Miszszió” Alapítvány ezúton is köszönetet mond azoknak, akik
2008-évben az elõzõ évi személyi jövedelemadójuk 1%ával az Alapítványt támogatták. E forrásból 2008-ban a
számlánkra 1 147 451 Ft érke-

zett be. Ezt az összeget a
Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia megrongálódott tetõszerkezetének helyrehozatalára fordítottuk.
– Farkas Gézáné kurátor
A Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítvány köHIRDETÉS

Hogyan éljük túl a mindennapok támadásait? Szabó
Gyula (20 perc: 1 gyakorlat)
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Bónusz: jelezze elõre regisztrációval, melyik elõadás érdekelné! A regisztrációért, a törzsvásárlóknak pontot
adunk, a többi érdeklõdõ között ajándéktárgyakat sorsolunk ki.
Kérjük, járuljon hozzá az újpesti gyermekek karácsonyi
megajándékozásához, a Lions Clubnak való adománynyal.
(x)

szönetet mond mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
2008-ban támogatták az alapítványt. A befolyt összegbõl
a szociálisan rászoruló tanulók támogatása mellett az
alábbiakra fordítottunk: új
nyelvi laborba számítógépek
vásárlása; táborok (gólya-, sí-,
téli-, vízi-, kerékpáros-, csillagászati-, zenei tábor) támogatása; gólyaest járulékos költségei; diákönkormányzat programjainak támogatása; kondicionáló terembe gépvásárlás;
kkg.hu honlap fejlesztése, karbantartása.
Eddigi támogatásukat megköszönve kérjük, hogy a jövõben is gondoljanak a Könyves

Kálmán Gimnázium Diákjaiért
Alapítványra az 1% odaítélésénél. – Sömjén Gábor igazgató
Az Erzsébet Utcai Általános Iskola (1043 Bp., Erzsébet u. 31.)
tanulói megsegítésére létrehozott Forintos Remény alapítvány (18050952-1-4) tisztelettel
köszöni az adózók2008. évi 1%os felajánlását: 212 491 Ft-ot.
Az összeget rendezvények,
tanulmányi versenyek lebonyolítására és az erdei iskola
programjaira fordítottuk.
– Pál Lászlóné iskolaigazgató, az alapítvány képviselõje
Az Erzsébet Utcai Általános Iskola (1043 Bp. Erzsébet u. 31.)
tanulói megsegítésére létreho-

zott Pro Domo Sua alapítvány
(18070974-1-41) tisztelettel
köszöni az adózók2008. évi 1%os felajánlását: 129 010 Ft-ot.
Az összeget rendezvények, tanulmányi versenyek lebonyolítására és az erdei iskola programjaira fordítottuk. – Tóthné
Spitz Erika, az alapítvány kuratóriumának képviselõje
A Tungsram Férfikarért Alapítvány (1044 Váci út 77.) köszöni
támogatóinak,
hogy
a
18054121-1-41 adószámunkra
utalták a 2007. évi, 2008. év végén megkapott 302 367 Ft szja
1%-ot, amelyet 2009-ben a vidéki fellépések buszköltségeire
fordítottunk.
– Veõ András,
a kuratórium elnöke

Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja
ÚJPESTI NAPLÓ

Köszönik

17.00 Hogyan növelhetjük elenállóképességünket a
Kaqun-víz segítségével: Dr. Robert Lyons
17.20 A tiszta víz csodás világa, a Kangen: Szabó Gyula
17.40 Életünk és a candida: Dr. Beszedits Gyula
18.00 Gyógyítás probiotikumokkal: Dr. Pelle Judit
18.20 A környezeti ártalmak kiküszöbölése, könnyen
egészségessé tehetjük otthonunkat: Dr. Kis Erika
18.40 Egészségünk visszanyerése a negatív ionok segítségével: Dr. Nagy Attila
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