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ÚJPESTI NAPLÓ

SZERETETORVOSLÁS
November 12-e a szociális munka
napja – Újpesten is méltóképp
emlékeztek meg azokról, akik éle-
te a másokon való segítés.

2-3. oldal

VÁLTOZÁSOK A FÕTÉREN
Útlezárás és csõcsere a Kemény
Gusztáv utcáig. Januártól három
hónapon át tartanak a munkák.

7. oldal

RÓZSASZÍN SAJT
Az elsõfilmes újpesti rendezõ,
Tóth Barnabás alkotása sikert ara-
tott Montrealban, a Focus on
World Cinema fesztiválján.

9. oldal

NEM ISMER LEHETETLENT 
Giczy Béla nem akart tanár lenni.
Mára a Bródy Imre Oktatási Köz-
pont igazgatója, számos díj méltó
tulajdonosa. 

11. oldal
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Új helyen a 
közterület-

felügyelet

Napokon belül
új, modern telep-
helyre költöznek.  

– 5. oldal

Új helyen a 
közterület-

felügyelet



Szociális munka napja ennyi idõ alatt be-
bizonyította idõtállóságát. Emlékeztet
arra, hogy egy kézfogással, egyéb elisme-

réssel jelezzék: értékelik a szociális szakmában
dolgozók erõfeszítéseit. Utalás egy helyi közös-
ség, a társadalom felé is: nélkülük nehezebb len-
ne a családok, az idõsek élete, a szülõk nélkül
maradó gyermekek, a betegek és a fedél nélkül
maradottak helyzete. Újpesten is, ahol a család-
segítõ szolgálatnál, a gyermekjóléti központban,
a idõsek gondozási központjában és a gyermekek
átmeneti otthonában dolgoznak szociális mun-
kások. November 11-én Hajdicsné Papp Anna az
önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézmé-
nyének (SZEI) vezetõje õket köszöntötte az Ady
Mûvelõdési Központ színháztermében.

Lapunk felkereste a SZEI négy „szeretetorvoslás-
sal” foglalkozó intézményét s megkértük az ott
dolgozókat, hogy mutassák be a hétköznapok
elõtt láthatatlan, ám nélkülözhetetlen tevékeny-
ségüket.

– Eredetileg geodéta vagyok, ebbe a hivatásba vi-
szonylag véletlenül kerültem be – meséli Kodó
Miklós, a gyermekek átmeneti otthonának gyer-
mekfelügyelõje. – Egykor két népmûvésszel a fóti
gyermekotthon kézmûves szakkörében dolgoz-
tam, ahol a problémás gyerekek folyamatosan kö-
rém gyûltek. Beszéltem a nyelvükön, így a vezetõ-
ség felkért, hogy dolgozzam náluk. Késõbb képez-
ni kezdtem magam, majd Újpesten folytattam a
munkámat. 

– Milyen okok miatt kerülnek be gyermekek az
átmeneti otthonba? 

– Ha az édesanya, aki egyedül neveli a gyerme-
két, kórházba kerül, a gyermek hozzánk kerülhet.
Akkor is, ha egyik szülõ sem tud foglalkozni a
gyermekével, nem tudják rokonhoz adni; és per-
sze akkor is, ha a szakértõk a környezetet, vagy a

gyermek életét veszélyeztetettnek látják. A Hajnal
utcai helyiségünket igyekeztünk minden szem-
pontból úgy kialakítani, hogy otthont biztosítson
a bekerült fiataloknak. 12 gyermek elhelyezését
vállaljuk a IV, a XV és a XVI. kerületbõl.

– Egy ilyen változás megviseli a gyerekeket. Hogy
próbálják megkönnyíteni a helyzetüket?

– Elfogadó környezet megteremtésével, lelki
támogatással, életvezetési tanácsadással. Azt kell
tennünk, amit az édesanya, vagy az édesapa ten-
ne, és ennek szellemében próbálnak nevelõink,
pszichológusunk, családgondozónk hasznos, épí-
tõ foglalkozásokat kialakítani. A szülõknek is
igyekszünk segítséget nyújtani, hiszen célunk az,
hogy a gyermek minél hamarabb visszakerüljön
a számára ideális környezetbe. Egy nagyon pozi-
tív, és meghatározó tapasztalatot szeretnék el-
mesélni. Németországban töltöttem egy évet,
ahol egy csellengõ és szenvedélybeteg fiatal keze-
lését vállaltam el. Ott már felismerték a termé-
szet gyógyító erejét, így ezzel a fiatallal egy ta-
nyán foglalkoztam, aki hamar visszatért az egész-
séges élethez. Igyekszünk átvenni valamit ebbõl a
módszerbõl, ha másképp nem is, a rendszeres ki-
rándulások során.

– Követik a gyerekek sorsát, miután kikerülnek
az otthonból? 

– Az illetékes gyermekjóléti központ által eljut-
nak hozzánk az információk. A mi feladatunk ak-
kor kezdõdik és addig tart, amíg a gyermek ná-
lunk él. Még azzal kapcsolatban sincs megbízható
tapasztalatunk, hogy hosszú távon milyen hatás-
sal bír a gyermek életére egy ilyen átmeneti elhe-
lyezés. Sok gyerek már kiskorában a túlélésre ját-
szik, kevés körülöttük a szeretet. Sajnos azt kell
mondanom, néhányukat túl korán megvisel az
élet, és az igazi meleg otthont gyakran csak ná-
lunk találják meg. 

– A gyermekjóléti szolgálat több mint 10 éve
mûködik a kerületben. A családsegítés, a gyer-
mekvédelem mellett szabadidõs programok szer-
vezését, életvezetési és pszichológiai tanácsadást,
fejlesztõ pedagógiai tanácsadást is felvállalt az in-
tézmény – meséli Horváth Ádám, a gyermekjó-
léti központ szakmai vezetõje. – Szerepünk van a
hatósági intézkedéseknél, a gyermekbántalmazá-
soknál. Szülõk, gyermekek is felkereshetnek ben-
nünket, de nem ez elsõsorban a jellemzõ. Az or-
vosoknak, pedagógusoknak, intézményeknek –
elsõsorban az oktatási-nevelési intézményeknek
–, a szomszédoknak, vagy akár a nagyobb bevá-
sárlóközpontoknak is jelzési kötelezettségük van,
azaz, ha bántalmazást, bármilyen, a gyermeket
veszélyeztetõ eseményt észrevesznek, jelenthetik
nálunk. 

– Milyen speciális feladatokat vállalt fel a köz-
pont? 

– Segítjük a kórházakban lévõ, veszélyeztetett
helyzetben élõ gyermeket, és a válsághelyzetben
lévõ anyákat. Az utcai szociális munkánk során a
csellengõ fiatalokra fókuszálunk; ennek érdeké-
ben jó kapcsolatot ápolunk a civil szervezetekkel.
A csellengõ, vagy a nehéz anyagi körülmények
közt élõ fiataloknak nyújt alternatívát a Rózsa ut-
cában mûködõ klubunk. Kapcsolattartási ügyele-
tünk célja az, hogy találkozást, nyugodt együttlé-
tet biztosítsunk a gyermek és a szülõ között, s ha
szükséges, az elvált szülõk közti konfliktushoz a
mediáció módszerét is felhasználjuk. Készenléti
telefonos szolgálatunknál dolgozó kollégáink a
nyitvatartási idõn kívül adnak telefonos segítség-
nyújtást a rászorulóknak. 

Egyszerû, teljesen hétköznapi megfogalmazású gondolatok egy „alulról” in-
duló kezdeményezésrõl, amellyel a november 12-én tartandó Szociális
munka napjának létrejöttét, a szociális és gyermekvédelmi ellátásban részt-
vevõk munkájának elismerését javasolták: legyen egy nap a segítõ hivatást
végzõk munkájának méltó elismerésére. Nem ünnep, hanem fõhajtás a
„szeretetorvoslást” elhivatottan végzõk elõtt. Ezen gondolatok 1997 õszén
a Nógrád Megyei Közgyûlés soros ülésén hangzottak el. A javaslatnak nem-
zetközi aktualitása is volt, abban az évben a Szociális Munkások Nemzet-
közi Szervezete november 12-ére akciónapot hirdetett, amelynek fõ témá-
ja a kirekesztés elleni harc volt. A szociális ellátás sziszifuszi feladata, hogy
minél kevesebben legyen azok, akik kirekesztõdnek a társadalomból. 
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A szeretetorvoslást
végzõk napja
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– Mit jelent a siker az önök hivatásában?  
– Minden gyermeknek joga van a normális,

egészséges élethez, s ezért dolgozunk. Nekünk az
is siker, ha elérjük egy csellengõ fiatalnál, hogy jár-
jon az iskolába, hogy lejöjjön a klubba beszélget-
ni, vagy az is, ha egy családból kiemelt gyermek
vissza tud kerülni a szülõkhöz. Gyakran apró sike-
rekrõl beszélünk, de ez nekünk, és a hozzánk for-
dulóknak óriási lépéseknek számítanak. 

– Milyen motiváció terelte erre a pályára? 
– Fiatalkorom óta érdeklõdöm a társadalmi vi-

szonyok iránt. Történelem-szociológia szakon
kezdtem, késõbb a szociálpedagógia, majd a szo-
ciálpolitika szakon diplomáztam. 2007-ben kerül-
tem Újpestre, amikor az intézmény központtá
alakult. Elsõsorban koordinációs feladataim van-
nak, és szakmai tanácsadással segítem a munka-
társaimat. Fontosnak tartom, hogy néha-néha mi
is feltöltõdjünk, kikapcsolódjunk, hogy együtt le-
gyünk és megbeszéljük a problémákat, nehézsége-
inket, melyre a mostani ünnepély is lehetõséget ad. 

– Az Õszkacsintó Idõsek Klubja tavaly ünnepel-
te 25. évét. Az évek során eljutottunk oda, hogy
klubtagjainkat kellemes, barátságos, meghitt kör-
nyezetben tudjuk fogadni – kezdtük a múlt felidé-
zését a klub vezetõjével, Laposa Józsefnével. Ré-
gebben inkább az ingyenes, vagy kedvezményes
árú étkezési lehetõség miatt tértek be hozzánk,
ma már a közösségi élmény vált vonzóvá. Igyek-
szünk változatos programokat biztosítani az idõ-
seinknek, s a havi klubgyûlésen az õ javaslataikat,
tanácsaikat is meghallgatjuk. Névnaposokat ün-
neplünk, bálozunk, kirándulni járunk, múzeumo-
kat látogatunk, a klubhelyiségben pedig lehetõség
van magazinok lapozgatására,  tévénézésre, zene-
hallgatásra, kártyázásra, beszélgetésre is. Megün-
nepeljük a karácsonyt, a húsvétot, s bár ezekre a
rendezvényekre kevés forrásunk van – sajnos a ré-
gebbi szponzoraink sem támogatnak már ben-
nünket –, mindig felejthetetlenre sikerülnek. Egy
program mindannyiunknak hiányzik: a hajdúszo-
boszlói Hõforrásban eltöltött néhány nap. 

– A közösségben nyilván elõkerülnek a problé-
mák, gondok is. 

– Természetesen, így mentális segítséget is nyúj-
tunk a hozzánk betérõknek: meghallgatjuk õket,
beszélgetünk velük. Nagyon sokan anyagi problé-
mával küszködnek, mások azért panaszkodnak,
mert a család széthullása miatt magukra marad-
tak. Ez a kis közösség valamennyire kárpótolja, vi-
gasztalja õket. Kellemes, és befogadó közösség ala-
kult ki, ahol az új tagokat is szívesen fogadják; re-
méljük, az újságcikket olvasva még többen eljön-
nek hozzánk! Nem véletlen, hogy szoros barátsá-
gok alakultak ki nálunk a korkülönbségek ellenére
is – hiszen legfiatalabb klubtagunk 46, a legidõ-
sebb 89 éves –, sõt, többször szövõdött házasság-
ban végzõdött szerelem is a tagjaink között. 

– Említette, hogy fiatalon került erre a pályára.
Minek a hatására döntött így? 

– A nagymamám miatt. Jelentõs napon, 1956.
október 23-án születtem itt Újpesten, az Árpád
kórházban. A Kanizsayban végeztem csecsemõ-

gondozó szakon, de ezt követõen nem sokkal úgy
döntöttem, az idõsekkel szeretnék foglalkozni, és
ez irányban tanultam tovább. Hamar tudtam,
hogy megtaláltam az utamat, hiszen azóta – ki-
sebb szünetekkel – ezen a területen dolgozom.
Kollégáimmal, akik igazi társaim is egyben, azon
vagyunk, hogy megédesítsük az idõsek minden-
napjait. Természetesen mi is elfáradunk, hiszen
ebbe a munkába szívünket-lelkünket beleadjuk.
Engem a családom tölt fel, és azok a csillogó, mo-
solygó szemek, amiket egy-egy sikeres progra-
munknál látok. 

– A 90-es években, a családsegítés kezdeti idõsza-
kában elsõsorban a hagyományos szegénység kér-
déseit próbáltuk megoldani. Sok család költözött
föl vidékrõl munkalehetõség reményében, nekik
elsõsorban ruhanemût, különbözõ adományokat
adtunk önkormányzati, és alapítványi segítségég-
gel – kezdtük a beszélgetést a családsegítõ szolgá-
lat vezetõjével, Juhászné Bera Évával. – Az

ÚJCSAKÖ és a késõbb megalakult Káposztás-
megyeri Családsegítõ Központ a közösségépítés-
ben is óriási szerepet játszott.   

– Miben változtak a problémák a kilencvenes
évek óta? 

– Sajnos az anyagi nehézségek egyre szélesebb
körben okoznak problémát, így az adósságkeze-
lés és a munkanélküliség gondjainak enyhítése
lett a legfontosabb feladatunk. A családok hely-
zete rosszabbá vált, hiszen több munkahelyen le-
építések történtek, a rezsiköltségek jelentõsen
emelkedtek, s a gazdasági válság hatásai is érez-
hetõek. Ez a nehézség érinti a szakmunkásokat
és a több diplomával rendelkezõket is, de fõleg
az alacsony képzettségûek, a 40 év felettiek, a
gyermekesek és a fogyatékkal élõk találnak nehe-
zen állást. 

– Hogyan próbálnak enyhíteni a családok prob-
lémáján? 

– A szociális szolgáltatásoknak mindig a nagy
arányban jelentkezõ problémákra kell reagálniuk.
Az általunk végzett munka fontos eleme - a segít-
ségnyújtás mellett - az, hogy támogatásunkkal ké-
pessé tegyük a klienseket az apró, kezdetben ne-
héznek tûnõ lépések megtételére. Kapcsolatban
állunk a munkaügyi központtal és olyan szerveze-
tekkel is, ahol munkalehetõségek adódhatnak.
Adósságkezelõ csoportunkban szakképzett kolle-
gáink azon dolgoznak, hogy megtalálják azt az
ideális megoldást – részletfizetési konstrukciót,
vagy másfajta anyagi támogatási lehetõséget –,
mellyel kezelhetõ a díjhátralék. Szerencsére létezik
már a Krízisalap, és az önkormányzat is kidolgoz-
ta azt a konstrukciót, mellyel a szorult helyzetben
élõ családokon tud segíteni. 

– A szakmai tanácsadás mellett nyilván lelki tá-
mogatásra is szükség van. 

– Aki hozzánk fordul, már az elsõ fontos lépést
megtette. Szakembereink – családgondozóink, jo-
gászunk, pszichológusaink, asszisztenseink – min-
den fontos információt átadnak a klienseinknek,
legyen az szociális, családtámogatási, egészség-
ügyi, vagy épp jogi kérdés. Hitvallásunk szerint
senki sem távozhat úgy tõlünk, hogy ne kapjon
segítséget; legyen az egy segélyhez való hozzáju-
tás, egy megfelelõ önéletrajz, vagy akár „csak” a
remény, hogy megoldás születhet az életében
megjelent problémára. – B. K., P. K.



Karácsony-várás valódi, bensõséges hangu-
latát csempészik vissza a zaklatott, szinte
csak a vásárlásról szóló decemberi hetekbe

Újpesten. November 27-e és december 24-e között
Újpest központjában, az Újpesti Egek Királynéja Fõ-
plébánia melletti területen ismét megrendezésre
kerül az Újpesti Karácsonyi Vásár. Ez nem csak vá-
sár, hanem a családokról, az ismerõsökrõl, barátok-

ról szól, akik az adventi készülõdés jegyében együtt
tölthetnek egy-egy órát, és közösen élvezhetik az
ingyenesen látogatható könnyûzenei- és gyermek-
mûsorokat, a komolyzenei koncerteket, vagy akár
– az újpesti egyházak közremûködésével – a vasár-
napi gyertyagyújtás pillanatait.

Péntek esténként hétrõl-hétre könnyûzenei
mûsorok szórakoztatják majd a látogatókat: no-

vember 27-én Mága Zoltán és az Angyalok, de-
cember 4-én Janza Kata, Csengeri Attila és Miller
Zoltán, december 11-én Csepregi Éva és Végvári
Ádám, míg december 18-án St. Martin és zeneka-
ra lép fel. De a komolyzene rajongóiról sem feled-
keztek meg, szombatonként többek között az
Adorate Vegyeskar, az Újpesti Erkel Gyula Zeneis-
kola valamint a MÁV Szimfonikus Zenekarának
koncertjeiben gyönyörködhetünk. A gyerekeket is
számtalan program várja: többek között a Szép Er-
nõ Színház, a Batyu Színház Társulatának, vala-
mint a Bergengóc-Zenegóc Együttes elõadásai.

Az adventi hétvégéket a vasárnapi gyertyagyúj-
tás és igehirdetés koronázza meg, melyek alkalmá-
val az újpesti egyházak – az Újpesti Baptista Gyü-
lekezet, az Újpesti Evangélikus Gyülekezet, az Új-
pesti Belsõvárosi Református Egyházközség vala-
mint az Újpesti Egek Királynéja Római Katolikus
Fõplébánia – képviselõi ajándékozzák meg értékes
gondolatokkal a látogatókat.

Ha valaki megéhezik, vagy éppen szomjas lesz,
olyan karácsonyi ételek és italok közül választhat,
mint a krampampuli és teaspecialitások, sült gesz-
tenye vagy a langalló. Sõt a vásár különlegessége,
a szombatonkénti sütés-fõzés, amikor is birkapör-
költ, disznótoros, halászlé kerül majd a tányérok-
ba, míg advent utolsó hetében ökörsütésre kerül
majd sor. – H. P.

Október 21-én kedves színfonttal bõvült a
Munkásotthon utca és az Árpád út közötti
tér, hivatalosan a Rózsa utca 36-os szám elõt-
ti terület.

Belán Beatrix alpolgármester, a körzet képvise-
lõje adta át a több mint ötmillió forint összegbõl

megszépült játszóteret kicsiknek és nagyoknak.
Mint beszédében elmondta: „Itt laktunk a közel-
ben, anyukám sokszor hozott ide hintázni, lab-
dázni. Szerettem ide járni. Ezért is értettem meg
az itt lakók gondjait, hogy a lepusztult játszótér-
re már nem szívesen vitték gyermekeiket. Örül-

tem, hogy segíthettem és megvalósíthattuk ezt a
felújítást.”

A munkálatok során elbontották a felesleges be-
tonelemeket, új aszfaltburkolat került a régi, repe-
dezett helyére, új hintákat is felszereltek. Felújítot-
ták a körhintát és az elefántos csúszdát. A régi pa-
dok ismét újnak tûnnek, kicserélték a virágok alatti
termõföldet és új, kellemes, barátságos hangulatot
ébresztõ cserjéket, bokrokat ültettek a kertészek. 

ÉRTÜNK DOLGOZNAK  
Október 23-a alkalmából újpesti tûzoltóknak és rendõröknek adott át ju-
talmat kiemelkedõ munkájukért Horváth Imre, a Közbiztonsági Bizottság
elnöke, valamint dr. Budaházy Gábor aljegyzõ. Az Újpesti Tûzõrség hét dol-
gozója összesen bruttó 1 millió, az Újpesti Rendõrkapitányság ötvenegy
dolgozója összesen bruttó 5,6 millió forint díjazásban részesült. Ahogy Hor-
váth Imre, a Közbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, az Újpesten már ha-
gyományosnak számító kitüntetésekkel a tûzoltók és a rendõrök kiemelke-
dõ fizikai és erkölcsi hozzáállását kívánják elismerni.    

A

Újabb játszótér született

4

Újpesti Karácsonyi Vásár 
Nem csak vásár: az adventi készülõdés jegyében ingyenes koncertek,
gyermekmûsorok, igehirdetés és gyertyagyújtás lesz a meglepetés.

K ö z é l e t
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gyanakkor javaslatként fogal-
mazódott meg olyan termé-
szetvédelmi berendezések te-

lepítése – úgy, mint az itató, etetõ,
madárodúk, költõláda –, melyek kihe-
lyezésével az Új Fõtéren otthonra lel-
hetnek a városban élõ madárfajok. Az
elképzeléseket dr. Trippon Norbert al-
polgármester elõterjesztésében a Vá-
rosfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottság  a soron következõ ülésén tár-
gyalja.

Nagy lendülettel halad az Új Fõtér ki-
alakítása. A tervek szerint folyik a tér
burkolatainak és berendezéseinek építé-
se, és a közelmúltban megkezdõdtek az
idényjellegû kertépítési munkák is. Az
önkormányzat kikérte a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület
szakvéleményét, azért, hogy közösen ta-
láljanak megoldást arra, hogy a munká-
latok befejezését követõen a térre köl-
tözhessenek a városi környezetben is
honos énekes madarak. A szakvélemény

szerint az Új Fõtér madárbarát park le-
het, mivel a tervben szereplõ és telepí-
tendõ fafajok tápanyagban gazdag ter-
méseinek köszönhetõen megteleped-
hetnek a téren a magyarországi magevõ
énekesmadaraknak. Ezen túl nemcsak
élelemre, hanem megfelelõ fészkelõ- és
búvóhelyre is lelhetnek az Új Fõtéren.

Ugyanakkor javaslatként fogalmazó-
dott meg olyan természetvédelmi be-
rendezések telepítése – úgy, mint az
etetõ, itató, madárodúk, költõláda –
melyek kihelyezésével valóban otthonra
lelhetnek a madarak, többek között a
széncinege, a vörösbegy, a vörös vércse
vagy a védett csóka is. A „madárbarát”
berendezések kihelyezésével a természet
közelebb kerülhet az újpestiekhez, az Új
Fõtér pedig a madaraknak otthont adó
térré válhat. – H. P.

Megérkezett a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület szakvéleménye az önkormányzathoz. E szerint
a kiviteli és az építészeti-kertépítészeti tervek, valamint
a  bejárás során tapasztaltak alapján az Új Fõtér megfe-
lelõ egy madárbarát park kialakításához. 

Madárbarát park lehet az Új Fõtér!

Újpest központjában, megújult környezetben és folyamatos
munkarendben az Újpesti Közterület-felügyelet

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfõ: 14–18 óráig
Szerdán: 10–17 óráig
Pénteken: 8–12.30 óráig
Tel.: 231-3250 Fax: 231-3282

Figyelem!
Hivatali munkaidõ után a köz-
terület-felügyelõi intézkedést
igénylõ esetekben a felügyelõk
helyszínre küldését a BRFK 
IV. Kerületi Rendõrkapitányság
ügyelete végzi! Tel.: 231-3440

Csóka

Széncinege

Vörös
vércse

Vörösbegy

U

Az Újpesti Közterület-felügyelet november elseje óta
már folyamatos munkarendben végzi feladatait. No-
vember 23-tól már az ügyfeleket is új helyszínen fo-
gadják. Megújult környezetben, Újpest központjá-

ban, a Király utca 9. szám alatt várják a panaszosokat.
Az Új Ügyfélszolgálati Irodát a Közterület-felügyelet
létrehozását kezdeményezõ Dr. Trippon Norbert alpol-
gármesterrel tekintettük meg.

Az Újpesti Közterület-felügyelet november
23-tól már új helyszínen, Újpest központjá-
ban a Király utca 9. szám alatt, megújult kör-
nyezetben fogadja az újpestieket. A Közterü-
let-felügyelet 250 m2 alapterületen  került ki-
alakításra, melyen belül többek között kiala-
kításra került egy ügyféltér és egy nyolc mun-
kahelyes iroda is, mely közvetlen telefon- és
informatikai kapcsolatban áll az újpesti ön-
kormányzattal. Mára már a felügyelõk mun-
karendje is megváltozott, eddig reggel hét-
órától, este hétóráig voltak jelen Újpest utcá-
in, de november elsejétõl már folyamatos
munkarendben végzik feladataikat. 
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terv készítése során az eljá-
rás nyilvánosságát a jogsza-
bályi kötelezettségnek meg-

felelõen biztosítottuk, a tervezetet a
Polgármesteri Hivatal hirdetõfelüle-
tén egy hónapra közszemlére füg-
gesztettük, illetve a javaslat az Ön-
kormányzat weblapjáról is letölthe-
tõ, megismerhetõ volt.

A Megyer északnyugati területébe
ékelõdõ egykori laktanyák státusza
az elfogadott terv szerint jelentõsen
megváltozik, amennyiben a valaha
honvédségi területként mûködött,
több mint tíz hektárnyi területen – a
meglévõ épületek lebontását köve-
tõen – teljesen új, a helyszín kiváló
adottságaihoz méltó beépítés való-
sulhat meg. A két laktanya között

húzódó névtelen utcától északra (az
egykori Hunyadi Laktanya területén)
vegyes intenzitású, városias karakte-
rû intézményi beruházások, illetve
munkahelyi létesítmények épülhet-
nek. A Váci úttal közvetlenül határos
terület-sávban kereskedelmi- és szol-
gáltató telephelyek, valamint iroda-
házak emelhetõk, továbbá itt (a név-
telen utcai sarokterületen) valósul-
hat meg egy új töltõállomás is. Ezen
a területen – figyelemmel az építési
övezeti besorolásra – lakások nem
létesíthetõk. Az egyes beruházások
megvalósítása során különös gond-
dal kell majd eljárni a környezetvé-
delmi követelmények teljesítését te-
kintve, mivel a terület északon a
Szilas-patakkal határos.

Az egykori Petõfi laktanya korábbi
övezeti besorolása – a honvédelmi
célú használat megszûnésével – ér-
telemszerûen módosul, mégpedig
úgy, hogy a Váci úttal határos terü-
let-sávban jellemzõen kereskedelmi-,
szolgáltató- és vendéglátó létesít-
mények, valamint irodaépületek
épülhetnek, itt tehát nem lesz lehe-
tõség lakások létesítésére. A Gyer-
tyaláng u. északi irányú meghosz-
szabbítása – a beépítés funkcionális
és vizuális tengelye – mentén válto-
zatos magasságú, vegyes rendelteté-
sû házak épülhetnek, illetve egy ki-
sebb városi tér is létesül. Ebben a
zónában a mértéktartó magasságú
épületekben lakások és irodák is
épülhetnek. Az ettõl délkeletre lévõ

belsõ zónában – a szomszédos lakó-
területekhez illeszkedve – kert-
városias, illetve kisvárosias lakóterü-
let alakul ki. A terv összességében
megfelel annak a kettõs célkitûzés-
nek, hogy az új beépítések egyrészt
használják ki a Váci úti átmenõ for-
galom kedvezõ gazdasági vonzását,
más-részt szervesen kapcsolódjanak
a már meglévõ és természetesen
megmaradó lakóterületi beépítés-
hez. A fõút mentén épülõ maga-
sabb, illetve nagyobb területû épü-
letek így megfelelõ védelmet nyúj-
tanak a mögöttük létesülõ beépíté-
seknek a Váci út jelentõs forgalmá-
nak kedvezõtlen környezeti hatásai
ellen.

A szabályozási terv Hunyadi Lakta-
nyára vonatkozó rendelkezései már
hatályba léptek, a Petõfi Laktanya te-
rületére vonatkozó rendelkezések
pedig a fõvárosi közgyûlés – a keret-
övezeti besorolás módosítására vo-
natkozó – döntését követõen lesz-
nek alkalmazhatók.

A szabályozási terv letölthetõ és
tanulmányozható az önkormányzat
(www.ujpest.hu) honlapjáról, illetve
annak tartalmával kapcsolatban a
Fõépítészi Iroda ad részletes tájékoz-
tatást az érdeklõdõk számára.

– BERÉNYI ANDRÁS
fõépítész

Elfogadták a Petõfi és Hunyadi
Laktanya szabályozási tervét
Újpest Önkormányzata – a 86/2008. (III. 25.) számú Ök. határozattal jóváhagyott
Újpesti Városfejlesztési Koncepció tartalmával összhangban – szabályozási tervet
készíttetett az egykori Petõfi és Hunyadi Laktanya területére és környezetére, melyet
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
9. §-ában elõírt eljárás lefolytatása után a Képviselõ-testület 23/2009. (X. 01.) számú
rendeletével szeptemberi ülésén jóváhagyott. 

A

Decemberben közmeghallgatás lesz

H I R D E T M É N Y
A Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzat képviselõ-testülete 2009. december 15-
én (kedden) 17 órai kezdettel közmeghallgatást 
tart a Polgármesteri Hivatal Díszterében (Buda-
pest, IV. ker., István út 14. II. emelet)
A közmeghallgatáson a módosított 25/1996. (VII.
01.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a szerint
az alábbi témákban lehet közérdekû kérdést, illet-
ve javaslatot tenni:

– A közmeghallgatáson feltett kérdés olyan kö-
rülményre, hibára vagy hiányosságra irányulhat,
amelynek orvoslása, megszüntetése az önkor-
mányzat, illetve az állampolgárok érdekeit szol-
gálja. A kérdést feltevõ felhívhatja a figyelmet
olyan magatartásra és tényre is, amely jogsza-
bályba ütközik, sérti, vagy veszélyezteti az ön-
kormányzat, illetve az állampolgárok jogait, ér-
dekeit. 

– A közmeghallgatáson tett közérdekû javaslat
valamely hasznos gazdasági, kulturális, igazga-

tási vagy egyéb cél elérésére irányuló kezdemé-
nyezést foglalhat magában. 

Egyéni panasz a közmeghallgatáson nem terjeszt-
hetõ elõ! A közérdekû kérdést, javaslatot írásban
lehet benyújtani – legkésõbb a közmeghallgatás
napját megelõzõ hetedik napig – vagyis decem-
ber 8-án 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (Bp., IV. ker., István út 15.) vagy
a Káposztásmegyeri Hivatali Kirendeltségén (IV.
Hajló u. 42-44.)

– DR. DERCE TAMÁS polgármester

Katalin-bál a Katkörben!
November 28-án, szombaton az 1920-as,
30-as évek Amerikáját idézõ Katalin-bált

rendez a Kertvárosi ifjúság a Katolikus
Kultúrházban (1042 Budapest, István tér
14). Erre az estére, ami talán az utolsó itt
megrendezett bál lehet, a Katkör szelíd

bûnbarlanggá változik. A charleston nyi-
tótánc után megnyílnak a szerencsejáté-

kos asztalok, ahol a jegy mellé kapott
zsetonokat lehet kamatoztatni, vagy ép-
pen elveszteni mindet. A korabeli koktél

szürcsölésével pedig a szesztilalom kor-
szakát idézhetjük meg. A megjelenés a
kort idézõ ruházatban ajánlott! További

részletek a plakátokon. 
Hozzájárulás: 950 Ft-ért egyéni 

és 2400 Ft-ért családi belépõ váltható.
Sok szeretettel várunk minden gengsztert,

keresztapát, rongylábú szerecsent, 
pókerarcot, és csinos kísérõiket!

Vágvölgyi Gergely
a plébánia képviselõtestületének 

sajtóreferense

Koncert az iskolában
Erdélyi László zongoramûvész, a Pécsi Sebestyén

Általános és Zenetagozatos Iskola  és a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem mûvésztanára

hangversenyt ad november 30-án, 18 órai
kezdettel az iskola (IV. ker., Lõrinc u. 35–37.)

dísztermében, amelyre szeretettel várunk minden
érdeklõdõ zenebarátot. Mûsorán Haydn,
Beethoven és Barber mûvei szerepelnek.

Közremûködik: Vilmányi Alexandra
A belépés ingyenes.



– A tavasszal megkezdett,
cseppet sem látványos, hanem
megannyi aprómunkával járó,
a földfelszín alatt végzett mun-
kák után egyre inkább formá-
lódik az új Fõtér képe. A lát-
vány és a tapasztalatok meg-
erõsítenek bennünket abban:

megérte a sok munkával és odafigyeléssel járó pá-
lyázati részvétel, és maga az építkezés – mondja
dr. Derce Tamás polgármester. – Minden kezdet

nehéz – tartja a mondás, és ezt igazolták azok a
feladatok, amelyek a gondos tervezés ellenére is
meg-megakasztották a munkát. A Szent István
tér alatt húzódó közmûvek elhelyezkedésérõl hi-
ányosak sajnos a közmûtérképek. A II. világhábo-
rú elõtti állapotokat rögzítõ térképek általában
jól használhatóak és iránymutatóak voltak, ám a
szocializmusban végzett adminisztráció olykor
csak utólag és részben követte egy-egy építkezés,
felújítás menetét. A Fõtér építésének elsõ része
így a feltárásé volt, és az azt követõ dokumentáci-

óé. Az építkezés során elõbukkant például olyan
gázvezeték is, amelynek a közmûtérképen nem
volt nyoma. Ma is isteni szerencsének tartom,
hogy a gondosan és figyelemmel végzett munka
eredményeként a munkagép sem okozott sérülést
a csõ külsõ részén, hiszen a ledugózott csõben gáz
volt. 

– A Fõtér burkolata készül, a Károlyi-szobor kör-
nyékén a park rendezése folyik, ami szintén a prog-
ram része. A tél közeledtével változik-e az építkezés
menete? 

– Az építkezés a program szerint zajlik, a jövõ
évi városnapok idején már együtt avathatjuk az
újpestiekkel a Fõtér egy részét. A tél közeledte
most arra figyelmeztet bennünket, hogy a Ká-
rolyi-szobor környékén eltávolítsuk a beteg, cse-
rére érett fákat és a Fõtérre tervezett csobogók,
szökõkutak mûszaki elõkészítése mielõbb történ-
jen meg.

– Jár-e az építkezés a közeljövõben újabb forgal-
mi változással?

– Igen és errõl idejekorán szeretném tájékoztat-
ni az újpestieket. Elképzeléseink szerint január el-
sõ napjaiban a gépjármûforgalom elõl kénytele-
nek leszünk lezárni a Szent István térrõl induló
azon útszakaszt, amely az Antal-hentes házától, a
Kemény Gusztáv utca találkozásig, majd balra to-
vább a József Attila utcáig tart. Ezalatt az út alatt
ugyanis egy 40 centiméter átmérõjû PVC-csõ ve-
zeti a szennyvizet. A PVC-rõl köztudott, nem az
örökkévalóságnak tervezték. Nekünk, a mai kor
építtetõinek az a feladatunk, hogy idõtálló anya-
gokat építsünk be, és ezzel azt biztosítsuk, hogy
újabb száz évig ne kelljen hozzányúlni. Ezt a PVC-
csövet cserélnénk minõségileg másra: öntött vas-
ból készültre. Ezt a munkát a Szent István térnek
a hivatal épülete melletti részén már el tudtuk vé-
gezni, hiszen ott már le volt zárva a gépjármû for-
galom elõl a terület. 

– Útlezárással és forgalomeltereléssel kezdõdik
tehát Újpesten a 2010-es esztendõ. Mennyi ideig
lesz forgalomterelés?

– A forgalom lehetséges útjáról idõben és rend-
szeresen fogunk tájékoztatást adni. A munka me-
netét közel 3 hónapos idõre becsüljük. Bár a mun-
kát most is elkezdhetnénk, úgy döntöttünk: nem
terheljük útlezárással a karácsony közeledtével sû-
rûsödõ gyalogos- és autós forgalmat. Készülünk
az önkormányzati karácsonyi vásár rendezvényei-
re is. A Fõtér-program a megfelelõ ütemben ha-
lad, belefér a januárra idõzített csõcsere. – B. K. 

Egyre többet mutat meg magából az Európai Uniós pályázati támogatással
készülõ újpesti Fõtér. Az építkezés tavaszi rajtja óta nemcsak a tervrajzokon,
hanem a valóságban is elénk tárul az az önkormányzati elhatározás, amely
szerint a Szent István teret egy komplex Fõtér-program keretében megújítja,
ezzel a XXI. századi térhasználati elvárásoknak megfelelõ városi agórává, való-
di közösségi térré fejlesztik. Az építkezés velejárója, hogy januártól több hó-
napos idõtartamra forgalmi rend változás lesz a Szent István téren, ami némi
kellemetlenséggel jár majd azok számára, akik rendszeresen erre közlekednek.
Errõl dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere tájékoztatta lapunkat. 

Közmûtérképek és a valóság 

A Szent István téren
forgalmi változással
indul az új esztendõ

Szüreti bál
– két helyszínen
Az Õszi Fény Integrált Gondozási
Központ szüreti bállal nyitotta
meg az õszi szezont a Tungsram
utcában a Sárga Rózsa Idõsek

Klubjában. Az idõsek  és a gondo-
zóközpont dolgozói változatos
programmal készültek. A bált
versek, mesék felolvasásával, kö-
zös énekléssel kezdték. 

A Király utcai Bársonyszív Idõsek
Klubja egy hét múlva csatlakozott a
több évszázados szüreti hagyo-

mányhoz. Itt a megnyitón túl meg-
választották az „Év Királynõjét” is. E
megtisztelõ címre az a hölgy jogo-
sult, aki a lakóközösség érdekében
eddig is sokat tett,  és akinek taná-
csaira, ötleteire a következõ év során
is számíthatnak a kulturális progra-
mok összeállításánál. Ez alkalommal

Mladonisky Tiborné, Zsuzsika nyer-
te el az „Év Királynõje” megtisztelõ
címet és ezzel együtt a lehetõséget,
hogy  tanácsaival segítse a kulturális
programok szervezését. A bálozók
kellemes vacsora mellett, remek
hangulatban, zenével, tánccal töl-
tötték az estét. – V. E. 
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özel 23 millió forintot szánt idén az önkor-
mányzat a környék közterületeinek fejlesz-
tésére. Ma már három, teljesen újjáépített,

biztonságos játszótér várja a kicsiket, a Fiumei
úton, a Béke téren és a Nyárfa utca–Fûzfa utca
sarkán. Utóbbi kettõ környezetében a park is
megújult, padokkal tarkított, térkõvel burkolt pi-

henõparkot találunk most a régi, elhanyagolt te-
rület helyén. Sõt, példaértékû civil összefogás ke-
retében a Frangepán utca végénél lévõ játékokat
maguk a lakók újították fel, a zöldfelület gondozá-
sát pedig itt is az önkormányzat végzi. Az újpesti
zöldfelületet kezelõ PannonPark folyamatos ka-
szálást és zöldgondozást végez a környéken.

Mivel a kertvárosi utcákban javarészt elegendõ
fa található, a Megyeri út mentén a por- és zaj-
szennyezés csökkentéséért ültettek hársfákat: az
újpesti farekonstrukciós program során több
mint 180 facsemetét, a parkokban jelentõs virág-
hagymás ültetés is történt.

– Idén egy utca, a korábban gyalog gyakorlati-
lag járhatatlan Ady Endre utca járdaburkolatát
cserélték ki teljes egészében, valamint a
Szilaspatak-sor egy szakaszán. Közlekedési szem-
pontból apróság, de az itt közlekedõk számára
rendkívül fontos, hogy a Fiumei úton a cérna-pá-
lya mellett záróvona-
lat festettek fel, meg-
akadályozandó a par-
koló autók miatt a
mérkõzések idején ki-
alakuló kaotikus köz-
lekedési helyzetet –
nyilatkozta Boruzs
András, a városrész
egyéni képviselõje. –
A játszótér mellett
egy kis pihenõpark is
kialakításra került,
padokkal, mûkõbur-
kolattal, valamint a
Fiumei úton, a cérna-
pálya mellett is ki-
épült egy hasonló.

– H. P.

8 K ö z é l e t

yerekkoromban a város tele
volt parkõrökkel. Ami annál
is elgondolkoztatóbb, mert-

hogy parkkal meg nem különöseb-
ben voltunk ellátva. De parkõr az
volt minden apró közkertben – leg-
alábbis így õrizte meg az emlékeze-
tem.

Lehet ebben némi félsz, elisme-
rem. Tudniillik minden gyerek fél a
parkõröktõl, és õsi ellenségének te-
kinti õket. Ahogy – gondolom –
ugyanez a helyzet a parkõrök oldalá-
ról nézvést is. Az ellentét genetikai,
lételméleti és kibékíthetetlen. Parkõr
és gyermek hogyan is érthetné meg
egymást? Hisz a parkõr szerint a
gyermek a leghaszontalanabb dolog
a világon, míg a parkõrökrõl a gyer-
mekek gondolják ugyanezt. És átjá-
rás sincs a kettõ között. Mert bár az
elvétve még csak elõfordulhat, hogy
egy gyermekbõl valami tévedés foly-

tán egyszercsak parkõr lesz, ha meg-
nõ, de olyat még nem látott a világ,
hogy egy parkõr valaha is gyerekké
változott volna.

Hanem – most veszem csak észre
– még nem is magyaráztam el (fiata-
labb olvasóim kedvéért), ki is az a
parkõr voltaképpen, és hogyan is-
merhetjük föl.

A parkõr rettenetesen gonosz em-
ber. Ez látszik alattomos mozgásán,
fenyegetõ kézmozdulatain (amikor
szúrószerszámban végzõdõ sétabot-
ját magasba emelve, s ott egyenlete-
sen mozgatva jelenik meg), artikulá-
latlan üvöltésén („no megállj csak,
úgyis elkaplak, büdös kölök!”), és ke-
gyetlenségén. (Ha valakit a kezébe
kaparint, nem engedi el válogatott
kínzások nélkül. Leggyakrabban a fül
két ujjal történõ csavarásában jár
elöl.) Egyszóval a parkõr egy valósá-
gos rém, hozzá képest az összes

Grimm-mese rózsaszín lányregény.
Arról nem is beszélve, hogy fölösle-
ges is veszettül, hisz a parkokat sen-
ki nem akarja ellopni, ergo õrizni is
teljesen felesleges. Arról már nem is
beszélve, miszerint a parkoknak
mégiscsak az volna a feladata, hogy
bennük az emberek megpihenjenek,
felüdüljenek, újjászülessenek. És azt
mindenki tudja, hogy gyermekkorá-
ban az ember összevissza rohangá-
lással, rosszalkodással, ágak letörésé-
vel, virágágyba heverészéssel és min-
denekelõtt gátat nem ismerõ foci-
zással képes megpihenni, felüdülni,
újjászületni.

Na, ezt hivatott megakadályozni a
parkõr. Akinek ráadásul katonazöld
zubbonya, tányérsapkája, „parkõr”
feliratú vörös karszalagja mellett
kackiás bajsza is a jó szándékú gyer-
mekek élettõl való elrettentését
szolgálta. 

Az ujpesti parkõrök közül legin-
kább egy Zsiga bá nevû személyre
emlékszem, aki az Április 4. téren tel-
jesített szolgálatot. (Praktikusan:
aludt az egyik padon, fejét a pad
támlájának hajtva.) Ha zsivajunkkal

felébresztettük, éktelen haragra ger-
jedve kergetett végig bennünket a
parkon. Mondjuk, elég öreg volt,
úgyhogy eséllyel futottunk el elõle.
Hanem a labdánk gyakran a marta-
léka lett. Olyankor szinte kéjjel döfte
belé parkõri hatalma szimbólumát, a
szöges botot, és versenyt sziszegett a
távozó levegõvel. 

Egyszer az történt, hogy az én va-
donatúj húszforintos gumilabdám
esett a Zsiga bá áldozatául. Könnyez-
ve néztem a pöttyös pusztulását, el-
keseredésemben egészen közel men-
tem az öreghez, és azt szipogtam:

– Ehhez nincs joga! 
A parkõr fölnézett, aztán elkapta

a karomat könyök fölött, egészen
magához rántott, foghíjas száját mo-
solyra lendítette és rekedten így
szólt:

– Nekem? Nekem nincs jogom?
Hát jegyezd meg magadnak, édes fi-
am, egy életre, hogy
itt én vagyok az Isten!

Látják, tényleg meg-
jegyeztem.

– JOLSVAI 
ANDRÁS

Hajdanoló 8. – Jolsvai András rovata

Õsi ellenségek
G

Megyer sem marad ki a fejlesztésekbõl
Az elmúlt években egyre nagyobb problémát jelentett, hogy Megyeren a
szülõk csak leromlott, sokszor balesetveszélyes játszóterekre vihették a
gyermekeiket. Szerencsére, az önkormányzat park- és játszótér-rekonst-
rukciós programjának köszönhetõen, ennek vége.
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– Egykori gimnáziumában szeretettel emlegetik, szí-
vesen emlékeznek Önre.

– Ennek örülök, nekem is kellemes emlékeim
vannak a gimnáziumi évekrõl. Gyermekszínészként
a középiskolás éveim alatt, de már ezt megelõzõen
is sokat foglalkoztattak színházakban, szinkronban,
s bár a szüleim arra vigyáztak, a sok elfoglaltság ne
menjen a tanulás rovására, mégis elõfordult a kö-
zépiskolában, hogy igazgatói engedéllyel léphettem
tovább, hiányzásaim ugyanis hiába voltak igazol-
tak, túllépték a lehetséges kereteket. A leckét min-
dig bepótoltam, jól tanultam. Közösségi embernek
tartom ma is magamat, az újpesti diákéveknek sok
barátot, ismerõs köszönhetek. Kezdetben a Bajza
Utcai Általános Iskola padjait koptattam. Szüleim
Újpesten élnek ma is, kedvenc focicsapatom pedig
az UTE.

– Iskolai, vagy családi indíttatás a színészet és a
film?

– Véletlenül alakult így. Kisiskolás voltam, ami-
kor a nagymamán ösztökélésére elvittek a szüleim
a Harlekin Gyermekszínházba, ahol éppen felvételt
hirdettek ambíciózus gyermekek számára. Akkor
még nem gondoltam, hogy ezek az élmények meg-
határozzák majd a felnõtt éveimet és a pályakez-
dést is. Az általános iskolában pozitív élmények ér-
tek, a gyermekszínházban kezdetben inkább trau-
matikusak, bár a család úgy emlékszik, hogy otthon
mindig szerettem szerepelni. Izgultam, idõ kellett,
hogy oldódjanak a gátlások. Elsõ szerepemben, a
Hókirálynõ mesejátékban, a hollót alakítottam. 
A Harlekin volt az egyetlen gyermekszínház, innen
merítettek mások, ha „kipróbált” szereplõket ke-
restek egy-egy produkcióhoz, vagy szinkronhoz. Így
kerültem több Mafilm-es filmbe. A hülyeség nem
akadály volt az elsõ filmszerepem. Vélhetõen en-
nek nyomán választott ki késõbb Bereményi Géza
az Eldorádó-ba, amellyel a Velencei filmfesztiválra
is eljutottam Andorai Péterrel, Eperjes Károllyal. 

És a sort hosszan folytathatnám, de úgy érzem, a
színészet iránti vonzalmam kicsit alábbhagyott, in-
kább a rendezés vonz már. A folyamatos érdeklõ-
dés, a nyitottság mindenképpen családi örökség.
Édesapám francia szakos tanár, a nyelvtanulás így
természetes volt számomra is. Ennek eredménye-
ként a Gazdasági Fõiskolán angol-francia rek-
lámszakon végeztem, miközben kétszer is a Szín-
mûvészeti falain kívül maradtam. Földessy Margit
színitanodája éppen akkor jött az életembe, ami-
kor a színészettõl éppen eltávolodtam volna. 

– A diákkor mégsem múlt el nyomtalanul, ha a
rendezés továbbra is megmarad, és ott van a színé-
szet is, mint például a Rózsaszín sajt-ban. Nem volt
sok mindez a forgatókönyv írással megspékelve? 

– Mások is kérdezték már, sok-e ez vagy nem. Ne-
kem örömöm telt benne, a forgatókönyvírás reme-
kül ment Hamvas Dániellel és Frank Rizzoval. A fõ-
szerep során az apámat alakító Bezerédi Zoltán kivá-
ló partner és, ha úgy kívánkozott, megnyugtató kol-
léga volt. Hábermann Jenõ a film producere, akivel a
lehetõ legjobbkor találkoztam. A film több éves ál-
modozás, majd elõkészítõ munka eredménye, a szer-
vezés bizony hosszú és idõigényes dolog. A színészet
más. Azon múlik: hívják-e az embert a rendezõk.
Alólam az utóbbi években elfogytak a szerepek. A
forgatókönyv-írás és a rendezés önálló folyamat, ne-
kem kell megküzdenem érte. Ha van jó forgató-
könyv, majd pénz, akkor elindulhat az alkotómunka. 

– Bár az utóbbi években remek magyar filmek
születtek, még nem olyan nagy a felhozatal.

– A jó forgatókönyv alapkövetelmény, a magyar
filmnek gyakori betegsége, hogy vannak benne jó
fordulatok, jó karakterek, kiderül az is, hogy a fõ-
hõs képes jobb emberré válni. De jobbára állapo-
tok vannak benne, történet nincs. 

– A Rózsaszín sajt-vígjáték eszközeivel az elsza-
kadásról szól, apa és fia kapcsolatáról. Hogyan fo-
gadta a kritika és a nézõk? 

– Az elmúlt hetekben gyakorta éreztem úgy,
mintha két filmet készítettem volna. Amit a közön-
ség látott, onnan jó visszajelzéseket kaptam, a talál-
kozók megerõsítettek abban: van benne karak-
terfejlõdés és szórakoztató is egyben, ahogyan az
apa-fiú konfliktust megfogalmazza. A kritika in-
kább a történet könnyed voltát emelte ki, az elsõ-
filmes rendezõ romantikus vígjátékát – nem mindig
pozitív elõjellel. Olykor az is eszembe jutott, látták-
e végig a mozit. A filmet több fesztiválra is benevez-
tük, például Montreálban a Focus on World
Cinema section vetítésein nagyon sok nyugdíjas né-
zõ volt rá kíváncsi, akiknek tetszett. 

– Milyen volt a francia fogadtatás?
– Franciaországban még csak baráti-ismerõsi

körben vetítettük, most keressük a beharangozás
és filmfesztiválon történõ bemutatás lehetõségeit. 

– Ezek szerint nem pihen?
– Azt hittem, ha túljutunk a film bemutatóján,

lesz alkalom a pihenésre. De ennek pont az ellenke-
zõje történik. Több kolléga keresett meg mostaná-
ban ötleteivel. Manapság több év is eltelik, amíg egy
ötlet filmformát ölt, kiderül, mit tudunk és mit sze-
retnénk végigvinni. Két dolog konkrétan foglalkoz-
tat: egy új Dialóg Filmstúdiós ajánlat és ezzel párhu-
zamosan a Momentán Társulat – amelynek tagja va-
gyok – közelgõ bemutatója. A Rögvest aktuális új
mûsora a közélet dolgait vetíti a nézõ felé kicsit poli-
tikai nézõpontból és kissé szatirikus hangvétellel.
Idõmbe még belefér, hogy karitatív tevékenységként
immár a 71-ik hangos könyvet készítsem el a Vakok
és Gyengénlátók Intézete számára. 

– Kerek a világ?
– Például azért is, ha már feleségemmel Lisztes

Lindával Csillaghegyen raktunk fészket, a gólya is
bekopogtatott hozzánk, a kisfiunk, Matyi, három
hónapos. Ez most a fõszerepünk, ami továbbra is
azt igényli: nyitott szemmel járjunk a világban. 

– BANGHA KATALIN

Nemrégiben mutatták be a mozikban a Rózsaszín sajt címû magyar-
francia vígjátékot, amelynek rendezõje, forgatókönyvírója és fõszerep-
lõje is Tóth Barnabás, a Könyves Kálmán Gimnázium egykori diákja. A
32 éves fiatalember elsõ nagyjátékfilmjét készítette el, amit a bemuta-

tó elõtt a mozit és a filmeket szeretõ nézõközönségnek blogjában is
ajánlott. A Duna túloldalán élõ Tóth Barnabás készségesen mesél az
Újpesti Naplónak, úgy fogalmaz: valójában újpesti srác maradt a mai
napig. 

Az elsõfilmes újpesti rendezõ
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Fõváros IV. kerület Új-
pest Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatal: 1041 Bp., IV. ker. István út
14. Postai cím: 1325 Budapest  Pf.
107.; Tel: +36-1-/231-3101; Fax: +36-
1-/231-3199; e-mail: ujpestph@
ujpest.hu; honlap: www.ujpest.hu

Káposztásmegyeri Részönkormány-
zat: 1048 Bp., Hajló u. 42-44.; Tel: +36-
1/380-65-26, +36-1/230-66-78

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Okmányiroda: 1041 Budapest, Ist-
ván út 15. fsz., Tel.: +36-1/231-31-67, 

+36-1/231-31-01/ 196, 188-as mellékek. 
Hétfõ: 8–17.30 óráig
Kedd: 8–12.00 óráig
Szerda: 8–16.30 óráig
Csütörtök: 8–12.00 óráig
Péntek: 8–12.30 óráig

Káposztásmegyeri  Kirendeltség
Általános Ügyintézés: 1048 Bp.,
Hajló u. 42–44.; Tel.: +36-1/380-65-
26, +36-1/230-66-78
Hétfõ: 8-18 h-ig
Kedd: 8-16 h-ig
Szerda: 8-17 h-ig
Csütörtök: 8-16 h-ig
Péntek: 8-13 h-ig

Káposztásmegyeri Kirendeltség
Okmányirodai Ügyintézés: 
(Okmányirodai ügyekben telefonon
vagy személyesen történõ elõzetes
idõpont-egyeztetés szükséges!)
Tel.: +36-1/380-65-26, +36-1/230-66-78
Hétfõ: 8-17.30 h-ig
Kedd: 8-12.00 h-ig
Szerda: 8-16.30 h-ig
Csütörtök: 8-12.00 h-ig
Péntek: 8-12.30 h-ig  

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
Gyermekjáróbeteg szakrendelõ:
Bp., IV. ker. Görgey A . u. 30. Tel.: +36-
1/369-23-33, Fax: +36-1/369-15-82

Szakorvosi Rendelõ Intézet: Bp.,
IV., Görgey A. u. 30., Tel: +36-1/369-
47-77.

Károlyi Sándor Kórház: Bp., IV.,
Nyár u. 103. Tel.: +36-1/369-21-11.
Honlap: www.karolyikorhaz.hu

Árpád Kórház: Bp., IV., Árpád út
126. Tel.: +36-1/369-49-55

EGYÉB
IV. kerületi Rendõrkapitányság:
Bp., IV., Árpád út 87. Tel.: +36-1/231-
34-00, Fax: +36-1/231-3421 Kapi-
tányságvezetõ: Dr. Baranyi József r.
alezredes

Újpesti Tûzõrség: 1046 Bp., Szt.
László tér 1. Tel.: +36-1/459-23-04

Budapest Fõváros IV-XV. Kerületi
Bíróság: Bp., IV., Tavasz u. 21. Tel.:
+36-1/369-36-33, Fax: +36-1/369-45-
62. E-mail: birosag@ujpest.birosag.hu

TISZTELETTEL FELHÍVJUK AZ ÚJPESTI LAKOSOK FIGYELMÉT, HOGY
2010. JANUÁR 1-TÕL A GÉPJÁRMÛADÓRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI LXXXII.
TÖRVÉNY A KÖVETKEZÕKÉPPEN MÓDOSUL: A gépjármûadó alapja sze-
mélyszállító gépjármûvek esetében változatlanul a gépjármû hatósági nyil-
vántartásban feltüntetett teljesítménye marad kilowattban kifejezve, azon-
ban a gépjármûadó mértéke az alábbiak szerint növekedik: 

– gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években

140 Ft/kilowatt.
A többi jármûnél az adó alapja: 
1. az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetében a ható-

sági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)
2. tehergépjármû esetében pedig hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját

tömege (önsúlya) növelve a terhelhetõsége (raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke, adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges vontató, te-

hergépjármû, autóbusz esetén 1200 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjármûvek és pótkocsik esetén 1380 Ft. 

Légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû gépjármûnek, pótkocsi-
nak minõsül az a jármû, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. Mellékle-
te szerinti légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerrel rendelkezik
és ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési ha-
tóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármû-közle-
kedési mûszaki szakértõ szakvéleményével vagy „útkímélõ tengely” bejegy-
zést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával bejelenti.

Tisztelettel kérjük azon gépjármû-tulajdonosokat, akik jármûve e feltételnek
megfelel, szíveskedjenek mielõbb a szükséges igazolásokat beszerezni, és az önkor-
mányzati adóhatóság felé e bejelentést megtenni, hogy a kedvezményezett adóté-
telt esetükben érvényesíteni tudjuk! Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Adófizetõket,
hogy az „E” betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármû
után 10 000 Ft, míg a tehergépjármû után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betûje-
lû ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármû
állandó rendszámtáblával való ellátását követõ hónap 1. napjától az adófizetési kö-
telezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilván-
tartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjármûre „E” betûjelû ideiglenes
rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

Az új gépjármûadó fizetési kötelezettséget tartalmazó határozatokat vár-
hatóan 2010 februárjában postázzuk a nyilvántartásunkban szereplõ adó-
alanyok részére. Adóigazgatási Iroda
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Tisztelt Szerkesztõség!
Nagy örömmel tapasztalom a „fõtér” építkezé-
sét. Jó dolognak tartom a piac mögött „kerami-
tos” rész fizetõ parkolóvá alakítását, még akkor
is, ha én igen ritkán veszem igénybe. Azóta min-
dig van hely, és nem állnak össze-vissza az autók.
Ezt a környéken több helyen is be kellene vezet-
ni, bár kétségtelen, hogy sokan „nagyon zokon
vennék”. Egyébként külföldi, pontosabban nyu-
gati nagyvárosokban, ahogy láttam, már az egy-
szerû utcán parkolást is meg kell fizetni a forgal-
masabb helyek közelében.

Az újpesti piac és környéke az autós forgalom
szempontjából igen kritikus. Különösen a Temp-
lom utca és Károlyi utca sarka, ahol olykor haj-
meresztõ dolgok történnek, annak ellenére, hogy

nagyon okosan a Károlyi utca piac felõli részéhez
egy megállni tilos táblát helyeztek. Sokan persze
nem is veszik figyelembe. Látom ám, hogy idõn-
ként a rendõrség is megjelenik, és akkor a sza-
bálytalankodókat felírják. Csütörtökön és pénte-
ken azonban így is kaotikussá válik idõnként a
helyzet, fõleg, amikor a rendõrõk elvonulnak.

Meg kell azt is jegyeznem, hogy a Károlyi utca
talán Újpest egyik legveszélyesebb utcája, és nem
ártana egy 40 km-os sebesség táblát kitenni. Kü-
lönösen a Liszt Ferenc utca felõl kanyarodók ese-
tében, akik, a szerintem szabálytalanul parkoló
autók  miatt (gépkocsifeljárók elõtt állnak), nem
látnak be rendesen az utcába, és a Váci út felõl
jövõk sokszor az utolsó pillanatban látják meg
õket. A kisebb-nagyobb koccanások gyakoriak.

Másik problémának látom, hogy az István
úton a „pihenõ” autóbuszok volt buszmegálló-

ban várakoznak. A Petõfi és István út sarkán is
van egy megállni tilos tábla, nyilván a buszmeg-
állót is ezért helyezték hátrébb (elõrébb). A Jókai
utcából kijövõ autók nem látják a nem egyszer
nagy sebességgel érkezõ autókat, mert a buszok
eltakarják. Ezeket a buszokat a Kassai utcában
kellene „pihentetni” a Petõfi utca után. Pont két
busznyi hely van. Ott is van ugyan egy megállni
tilos tábla, amelyet alig tart be valaki. Idõnként
a Petõfi utcából be sem lehet kanyarodni a Kas-
sai utcába. A buszok elfoglalhatnák ezt a részt.
Persze ki kell írni, hogy megállni tilos kivéve
BKV. Az ideérkezõ menetrendszerinti járatok el-
férnek mellettük. Aki ennek ellenére ott parkol,
a jármûvet el kell vitetni. Ezen a helyen a rend-
õröknek nagyobb határozottságot kellene mu-
tatniuk.

Üdvözlettel: RÉVAI GYÖRGY, Újpest, Kassai u. 60.

K ö z é l e t

Újpesti elérhetõségek
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– Miért választotta a pedagógushivatást?
– Az, hogy tanár legyek, eszembe se jutott. Édes-

apám mûszaki ember volt a javából, így családom
számára egyértelmûnek tûnt a tradíció folytatása.
Nekem is tetszett ez a szakma. Nem emlékszem,
hogy házunkban iparos megfordult volna, mert
apám az ég egy adta világon mindent megszerelt. A
Viola utcai Általános Iskola elvégzését követõen a
Kaffka Margit Gimnáziumban érettségiztem. Szüle-
im úgy gondolták, jó, ha van egy szakmám, mert az
egyetemen bármi megtörténhet. Beírattak a MÛM
14-es Szakmunkásképzõ Intézetbe mechanikai mû-
szerésznek, amit az évfolyam kiváló tanulójaként si-
került elvégeznem. Felvételt nyertem a Bánki Do-
nát Gépészmérnöki Fõiskola gépész-mûszaki tanár
szakára. Kiváló tanáraim által itt varázsolt el, érin-
tett meg a pedagógia. 1978-ban Csepelen kezdtem
a Rákosi Endre úti Általános Iskolában technika-fi-
zika tanárként. Nyolcszáz tanulóval, igazi gyerek-
gyárként mûködõ új intézmény volt. Rögvest beke-
rültem a mélyvízbe, kaptam egy akkor ugyan kis
létszámúnak nevezhetõ osztályt, de olyan gyere-
kekkel feltöltve, akiktõl mindenki hanyatt-homlok
menekült. Itt edzõdtem össze a nehéz esetekkel, és
itt váltam tanárrá. Újpestrõl jártam ki Csepelre, ez
akkor jelentõs, 2-2 és fél óra utazással járt. Három
év után átkerültem a Jedlik Ányos Gimnáziumba,
ahol négy évig tanítottam.

– Mikor került Újpestre?
– Fekete János tanácselnök 1985-ben a IV. ke-

rületi Tanács Mûvelõdési Osztályára hívott, ahol
abban az idõben az összes, gyermekekkel kapcso-
latos irányítás, a sporttól a gyámügyig minden az
osztályunkhoz tartozott. A közoktatás mûködte-
tése volt a legnagyobb és legszerteágazóbb fel-
adatunk. Helyettes lettem. Az osztályvezetõnk
„kiment” iskolaigazgatónak, természetesnek tûnt,
én leszek az utód. Hát nem így történt. Épp kapó-
ra jött, hogy a szakszervezetben megüresedett
egy hely, felhívtak: Béla, hozzánk jössz! Át is men-
tem. Szakpolitikával foglalkoztam, de Újpestet
csak fõállásban hagytam el, mert óraadóként
mindig tanítottam. Legkedvesebbek számomra a
Violában eltöltött évek, hisz gyerekként magam
is itt koptattam a padot. Egyébként ma se ártana
az oktatásügynek, hogy akik kitalálják, vagy irá-
nyítják, maguk is tanítással töltenének mondjuk
a hétbõl egy délelõttöt. Sok félreértést, energiát
és idõt meg lehetne spórolni, ha a minisztérium-
ban dolgozó kollégák naprakészek lennének a di-
ákokból.

– Mi jött utána?
– 1991-ben a Langlet Valdemár Általános Iskola

tantestületének egyik része megkeresett, hogy
vállaljam el, pályázzam meg az igazgatói állást,
mert olvasták az elõzõ évben beadott Bajza isko-
lás pályázatomat. Tizenhét esztendõ alatt számos
változáson ment át iskolánk. Évekig mûködött
svéd tagozatosként, közben felvállaltuk a felnõtt-
képzést. Egyre több roma
gyerekünk lett, ezért a
Csokonai Vitéz Mihály
Tanárképzõ Fõiskolán
elvégeztem a romoló-
gia szakot. 

Beindítottuk a nyelv- a tánc-, népismeret-okta-
tást. Részt vettünk egy PHARE programban, amely-
nek keretében kidolgoztuk „A cigány interkulturális
oktatás helyi programja” címû anyagot. Tavaly jelen-
tõs változás történt, a Bródy Gimnáziummal össze-
vont Oktatási Központ lettünk. 

– Hogyan került be a Roma Önkormányzatba?
– 1994-ben a választások elõtt megkeresett Tóth

József és Csóka János, megkértek induljak velük.
Tudták, hogy javarészt cigány gyermekekkel foglal-
kozom. Elmondták elképzeléseiket, én is az enyé-
met. Megegyeztünk, hogy az oktatásra helyezzük a
fõ hangsúlyt, mert ezen a területen van a legna-
gyobb lemaradás és a legtöbb tennivaló. Nem ál-
mokat dédelgettünk, hogy pár év múlva az újpesti
cigány gyerekek egyetemre járnak majd és angolul
tanulják a közgazdaságtant, hanem az volt a cé-
lunk, hogy többségük piacképes szakmát szerez-
zen. Ehhez elengedhetetlen a nyolc osztály sikeres
befejezése. Gyõzködtük és a mai napig gyõzködjük
a fiatalokat, hogy tanuljanak! Naprakész érveket ál-
lítunk fel, például hogy nem lehet jogosítványod! –
mindig, éppen amivel meg tudjuk gyõzni õket. Eb-
ben a mai napig partnerem a tantestület mellett
Csóka János, az önkormányzat elnöke.

– Ezen a téren fontos a nevelés…
– Így van. Hisz sokszor a szülõ helyett motiváljuk

õket. Említettem, hogy apám mekkora hatást gya-
korolt rám, én is mindent megjavítok a saját laká-
somban, de az iskolában is. A kisdiáktól nem várha-
tó el, hogy pontosan tisztában legyen, mi is az õ
hosszú távú érdeke, fõképp úgy, hogy otthon nem
érték a tanulás, vagy éppen nem tudják megfelelõ-
en segíteni iskolai munkáját. Ezért én általában a
diákkal egyezkedem. A szülõket is bevonom cse-
metéjük iskolai sorsába, de a gyermek az, akinek
nagy lökésre és bátorításra van szüksége egy olyan
versenyben, ahol az õ hátránya már a rajtnál óriási.

– MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR

Kedves Béla! Tanítványaid, kollégáid és az új-
pesti cigány közösség nevében nagy szeretettel
köszöntelek születésnapod alkalmából! Köszö-
nöm az áldozatos munkádat, amelyet az újpes-
ti közoktatás területén, és a cigány gyermekek
felzárkóztatásában közel három évtizede végzel. 
Tisztelettel: Csóka János Pál

Egy sikeres
pedagógusi
pálya
Giczy Béla tanár, romológus, vérbeli újpesti a
Klára utcából. A Bródy Imre Oktatási Központ
igazgatója, az Újpesti Roma Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökhelyettese. Számos díj, kitünte-
tés birtokosa. Legbüszkébb a 2003-ban elnyert
Újpest Gyermekeiért-díjra. A Solt Ottília-díjat
az Oktatási Minisztériumtól, a Teleki Blanka-
díjat a cigány gyermekek érdekében tett erõfe-
szítéseiért kapta.

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Újpest Önkormányzata sport- és egészségnap-
ra hív minden érdeklõdõt! Helyszín: Halassy Oli-
vér Sportközpont (Bp., IV.Pozsonyi u. 4/c.) Idõpont:
2009. november 28., 7.30 és 16 óra között.
A sportnap programjai:
Tornacsarnokban: 7.30 órától labdarúgó terem-
torna 14-19 éves korosztályú csapatok részére. Já-
tékforma: 4+1 fõ (+5 fõ tartalék). 10.30 órától
labdarúgó teremtorna 2000–2001-es születésû
gyermekcsapatok részére. Játékforma:  5+1 fõ (+6
fõ tartalék). 13 órától röplabda-torna: 16 éven
felüliek részére. Résztvevõk: 6 fõs vegyes csapatok:

3 lány + 3 fiú (+ 2 fõ tartalék). Lebonyolítás: kör-
mérkõzés + esetleges helyosztók.

Emeleti tükrös teremben 9 és 15 között szellemi ve-
télkedõk és játékok. Sakkszimultán Egedi István nem-
zetközi mester ellen. Sport-totó, társasjáték, puzzle.

Kondicionáló teremben: 9 és 15 között testépítés,
erõgépek kipróbálása. Többpróba: benne szkan-
der, fekvenyomás, célbadobás, húzódzkodás, felü-
lés, helybõl távolugrás. Jelentkezés a helyszínen fo-
lyamatosan 14 óráig.

Tekepályán: 9 és 15 között tekeverseny. 5 be-
melegítõ gurítás után 20 teli és 15 hármas tarolás.
Jelentkezés a helyszínen folyamatosan 14 óráig.

Darts klubban: 9 és 15 között a sportág megis-
merése, kipróbálása, gyakorlási lehetõség. Jelent-
kezés a helyszínen folyamatosan 14 óráig.

Földszinti kisteremben: 9 és 15 között „Egészség-
sziget” (vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterin-
szint-, PSA-mérés, prevenciós életmód tanácsadás.)

A sportpróbákon az adott helyszínen a legjobbak
jutalomban részesülnek. Elõzetes jelentkezést kérünk
a labdarúgó tornára és a röplabdára az önkormány-
zati Sportiroda 231-3176 telefonszámán, vagy a
sport@ujpest.hu e-mail címen 2009. november 20-
ig, az idõkorlát miatt korcsoportonként 5-5 csapat
nevezését tudjuk fogadni. Újpest Önkormányzata
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FIDESZ – MPSZ KÉPVISE-
LÕI FOGADÓÓRÁK: Ba-
lázs Erzsébet; Hladony

Sándor Gyula; Rádi Attila önkor-
mányzati képviselõk december 7-én
hétfõn 17-18-óráig tartanak fogadó-
órát. Bartók Béla december 1-jén
kedden 18-19 óráig; Koronka Lajos
december 3-án csütörtökön 17-18
óráig tart fogadóórát. Helyszín:
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-
05. Nagy István december 1-jén
kedden 16-17 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: 1042 Bp., István út 11.

Az Újpesti Fidesz szeretettel vár
minden kedves érdeklõdõt Magyar-
ság-tudat DVD estjére, ahol 2009.
november 20-án pénteken 18 órai
kezdettel Matúz Gábor: „A Leg-
bátrabb város” címû filmje kerül
vetítésre. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpádút 56.) 

NEMZETTÁRSAINKRA 
EMLÉKEZÜNK
December 5-én 18 órakor a Nap
utcai Szent József templomban
(1045 Budapest, Nap u. 15.) Szent-
misén emlékezünk nemzettársaink-
ra. Mindenkit szeretettel vár a Fi-
desz – MPSZ Újpesti Szervezete! 

VENDÉGÜNK: DR. RAFFAY ERNÕ
2009. december 17-én csütörtö-
kön, 18:30-tól Dr. Raffay Ernõ törté-
nész, egyetemi tanár az Újpesti Fi-
desz, Fidelitas vendége. Helyszín: Pol-
gár Centrum tükörterem (1042 Bu-
dapest, Árpád út 66.) Sok szeretettel
várunk minden kedves érdeklõdõt!

A Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség Újpesti Szervezete jótékonysá-
gi könyvgyûjtést tart. A szervezõk
arra kérik az újpestieket, hogy jó ál-
lapotú könyveik közül ajánljanak fel
néhány kötetet jótékonysági célra.
Elsõsorban olyan köteteket várunk,
amelyeket a felajánlójuk is szívesen
fogadna el ajándékként. A jóté-
konysági könyvgyûjtõ akció 2009.
november végéig tart, a beérkezett
köteteket hátrányos helyzetû isko-
lák könyvtárainak támogatására
fordítjuk.  A felajánlásokat az Új-
pesti Fidesz Irodában (1042 Buda-
pest, Árpád út 56. I/25) várjuk.
Nyitva tartás: H-P 11-18-ig
Köszönjük az eddigi felajánlásokat!

www.ujpestifidesz.hu

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

Székesdûlõ) Fogadóóra: Megyeri Úti
Általános Iskola, minden hónap 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

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.

ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS
A közelgõ ünnep alkalmából,
az elmúlt évek hagyományait

követve, koszorúkötésre és baráti
összejövetelre  híjuk az újpesti csalá-
dokat 2009 november 26-án 17-19
óráig az MDF Újpesti Szervezetének
irodájába  (Bp., IV. Árpád út 88., bejá-
rat a József Attila utca és a Lebstück
Mária utcai sarok felõl) A szervezõk
alapanyagot ingyen biztosítanak
mindazoknak, akik részvételi szándé-
kukat  november 19-én, 17 óráig jelzik
a 369-8894-es telefonszámon, vagy 8
és 16 óra között a 441-5161-es tele-
fonszámon, illetve e-mail-ban az and-
sras.pettko@parlament.hu címen. A
kötéshez szükséges vágóeszközöket
(kés, olló) kérjük, hozzanak magukkal! 

Házigazda: Pettkó András 
országgyûlési képviselõ 

KATALIN-NAPRA
A Varga Márton Kertészeti Szakkö-
zépiskola cserepes virágainak és dísz-
növényeinek kedvezményes vásárát
rendezi irodájában a Magyar Demok-
rata Fórum Újpesti Szervezete a Bu-
dapest, IV. Árpád út 88. szám alatt
(bejárat a József Attila utca felõl) A vi-
rágvásár idõpontja: november 24-e,
kedd, 8-17 óra között. 
Szeretettel várjuk a városrész lakóit!

Pettkó András országgyûlési
képviselõ, a vásár szervezõje 

INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
az MSZP Újpesti-Káposztás-

megyeri Szervezeténél (1046 Bp., Ná-
dor u. 1.). ingyenes jogi tanácsadást
tart Dr. Csiki-Szász Elemér ügyvéd,

elõzetes bejelentkezés alapján. Infor-
máció és bejelentkezés a 369-4205 te-
lefonszámon hétköznap 12–18 óráig.

„MI ITT VAGYUNK!” „KI MIT
TUD?” PÓDIUM – GÁLAMÛSOR
Szeretettel meghívjuk Önöket 2009.
november 20-án az Ady Endre Mû-
velõdési Központban (IV. Tavasz ut-
ca 4.) 14 órakor megrendezésre ke-
rülõ zenés gálamûsorra. Fellépnek a
2008–2009 évi „KI MIT TUD?” Pódi-
um rendezvénysorozat résztvevõi,
akiket közönségszavazatukkal a né-
zõk választottak, hogy bemutassák
Önöknek produkciójukat. 

A nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel jegyek már csak korlátozott
számban igényelhetõk személyesen
az MSZP IV. kerületi szervezetének
irodájában a Nádor utca 1. szám
alatt hétfõtõl-csütörtökig 12 és 17
óra között, vagy érdeklõdni lehet
telefonon a 369-4205-ös számon.
Várjuk Önöket, egy szórakoztató,
vidám, zenés, rendezvényre!

Csizmár Gábor, Kiss Péter
országgyûlési képviselõk

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és kedves
családját november 18-án 17 óra-
kor kezdõdõ Teadélutánra – egy
rendhagyó fogadóórára –, melynek
helyszíne: Erzsébet Utcai Általános
Iskola (IV. Erzsébet utca 31.) A talál-
kozásunkig is üdvözlettel:

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

PARLAMENT-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önöket no-
vember 27-én 10 órától egy rendha-
gyó Parlamentlátogatásra.  Katalin és
Erzsébet nevû kedves vendégeimet
külön meglepetéssel várom. A Parla-
ment épületébe való beléptetés mi-
att elõzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezni a 441-7947-es telefonszá-
mon lehet minden hétköznap 8.00
és 12 óra között.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

FELHÍVÁS
Alakulóban lévõ amatõr színi társu-
lat keresi leendõ tagjait. Amennyi-
ben 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.

A Societas Újpesti Szervezete szere-
tettel vár mindenkit családi napjára
november 21-én, 15 órától. Hely-
szín: Újpest, Nádor u. 1. Progra-
munkban lesz: adventi koszorúkészí-
tés, játék és móka.

Az MSZP Újpesti Szervezetének Nõta-
gozata ruhagyûjtést, játékgyûjtést szer-
vez. Idõpont: november 23-27-ig, 14-
17 óráig Helyszín: Újpest, Nádor u. 1.

www.mszpujpest.hu

PÖRZSE SÁNDOR
ÚJPESTEN!
A  Jobbik Újpesti Szervezete

szeretettel meghívja Önt  és kedves
családját, a Csillagösvény címû nagy-
sikerû történelmi filmsorozat leg-
újabb 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 házi-
gazdája 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 válto-
zata a helyszínen megvásárolható!

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)

ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉS
Az Ifjúsági Caritas Egyesület és az Új-
pesti Roma Kisebbségi Önkormány-
zat közös adventi koszorúkötést szer-
vez. A jelentkezõknek az alapanyagot
a szervezõk biztosítják. A rendezvény
idõpontja: 2009. november 27-én
pénteken. 14 órától 17 óráig. A ren-
dezvény helyszíne: Bródy Imre Okta-
tási  Központ (Bp., IV. Langlet u. 3-5.)
Jelentkezni lehet november 23-án 16
óráig a 370-5318, vagy a 369-4917-es
telefonszámon lehet.

Ifjúsági Caritas Egysület és az Újpest
Roma Kisebbségi Önkorkmányzat

Párthírek

Újpestért
Egyesület
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A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI
ERZSÉBET ÉS KATALIN NAPI
KOKTÉL EST
2009. november 21-én, 20–01.
óráig. Élõ zene és karaoke. Játszik: a
Coctail zenekar. Belépõ elõvétel-
ben: 2000 Ft, helyszínen: 3000 Ft. Je-
gyek elõvételben megvásárolhatók.
2009. november 19., 18 óráig. (1048
Bp., Hajló utca 2–8. Tel.: 3806-163)

KARÁCSONYI CSALÁDI FOTÓZÁS
Ha szeretné szeretteit Karácsonyra
egyedi ajándékkal meglepni, akkor
jöjjön el és hozza el családját is egy
közös fotózásra. A képeket CD-n
kapják meg a jelentkezõk, melyrõl a
késõbbiekben bögrére, kispárnára,
pólóra stb. nyomtathatók, ill. korlát-
lanul elõhívathatók. Idõpontja: no-
vember 25, szerda, 17–19 óráig. Dí-
ja: 4500 Ft/10 db kép CD-n. Fényké-
pész: Hlaszni Veronika. Elõzetes beje-
lentkezés szükséges! Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház 

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
November 28. szombat, 10–12 órá-
ig a Nefelejcs Bábszínház: Csala és a
Télapó címû elõadása. Nyolc éve
mûködõ családi programunkra to-
vábbra is szeretettel várjuk a gyerme-
keket, szüleiket és nagyszüleiket. Az
elõadások után játszóházat tartunk.
Belépõ az elõadásokra: 800 Ft/fõ. Két
éves kor alatt a belépés ingyenes.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház 

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
November 28. szombat, 14–17
óráig. Sok szeretettel várunk min-
den kedves érdeklõdõt, aki meghitt
és ünnepi hangulatban szeretné el-
készíteni adventi koszorúját. Díja az
anyagköltségtõl függ. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház 

AGYAGOZÁS ÉS KORONGOZÁS
Agyagozás és korongozás felnõttek-
nek és gyerekeknek 7 éves kortól.
Idõpontja: kedd 17–18 óráig. Díja: 8
órára: felnõtteknek 6000 Ft/hó, gye-
rekeknek 5000 Ft/hó (anyagköltség-
gel és kiégetéssel). Helyszín: KFÁMK
fõépület

AGYKONTROLL TANFOLYAM
GYEREKEKNEK
Alsó- és felsõ tagozatosok (10–16
évesek) részére: november 21, 22.
Díja: 18 000 Ft/fõ. (testvérkedvez-

mény 3500 Ft/fõ.) Helyszín: KFÁMK
fõépület. Részletes információ és je-
lentkezés: Pappné Sztupjánszky Zsu-
zsánál a 380-6163-as telefonszámon.

ÜVEGFESTÕ TANFOLYAM 
FELNÕTTEKNEK
Kezdõknek szánt kézmûves tanfo-
lyam, melyen elsajátítható az üveg-
festés alaptechnikája. A tanfolyami
eszközöket, alapanyagokat biztosít-
juk. Elõzetes rajztudás nem szüksé-
ges, mintagyûjtemény alapján dol-
gozunk. Szerdánként 17.30–20 órá-
ig, 6 alkalommal. Részvételi díj: 10
500 Ft/6 alkalom, várható kezdés:
november 18. Vezeti: Süveges Juli-
anna tanár. A tanfolyam csak meg-
felelõ létszám elérése esetén indul.
Információ és jelentkezés: Süveges
Juliannánál a 06-30-393-6443-as te-
lefonszámon. 

Elérhetõségek: 
Karinthy Frigyes ÁMK fõépület:
Hajló u. 2-8. Tel: 380-6163 Karinthy
Frigyes ÁMK Közösségi Ház: Lóver-
seny tér 6. Tel.: 380-6760

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMJAI
MESEPALETTA
„Mesepaletta” rajzpályázatot hir-
dettünk Benedek Elek születésének
150. évfordulója alkalmából az  új-
pesti általános iskolás tanulóknak.
A legjobbnak ítélt mûvek novem-
ber 17-tõl november 19-ig megte-
kinthetõk az Újpesti Gyermek Galé-
riában. Megnyitó és díjátadás: no-
vember 17-én du. fél 3-kor. Szere-
tettel várunk  minden érdeklõdõt!

A MAGAS-TÁTRA 5 ÉVE
November 20–29. Dr. Katona Ist-
ván festõmûvész, Kunos Gábor ké-
peslapgyûjtõ és a Turista Magazin, a
Hegyisport és Turista Magazin vala-
mint a Magyar Természetbarát Szö-
vetség  és az Újpesti Gyermek Galé-
ria  közös fotópályázatának  legjobb
képeibõl rendezett  kiállítás. Meg-
nyitó: november 20.  (péntek)
16.55 óra. A kiállítást megnyitja:
Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter. A kiállítás csak
egy hétig látogatható, s része a ma-
gas-tátrai vihar 5. évfordulója emlé-
kére szervezett rendezvénysorozat-
nak, melynek részletei a honlapun-
kon olvashatók.

DIÓTÖRÕ
Felsõ tagozatos rejtvénykedvelõ diá-
kok részére októberben újra elindult
négyfordulós levelezõs játékunk. 4.
forduló: november 27. – Hazánk a
nagyvilágban. A feladatlapok letölt-
hetõek a www. ugyih.hu/dio honlap-
ról, illetve az információs pultnál is
beszerezhetõk.

SZÍNHÁZI  ELÕZETES
Zeneszínház November 26., 10 óra
Brass Cirkusz – Mese a tubatigrisrõl
és a Trombitaparipákról. A Brass in
the 5 rézfúvós kvintett vidám gyer-
mekkoncertje. Szakítva a hagyomá-
nyokkal 2008-ban, Méhes Csaba
mozgásmûvésszel közösen új mû-
fajt teremtettek. Önfeledt nevetés-
re bírják a közönséget, megváltoz-
tatva ezzel minden eddigi képet,
amit az emberek a rézfúvós hang-
szerekrõl alkottak. Ennek elismeré-
seképpen a 2008-as Budapest
Fringe Fesztivál szakmai zsûrijének
díját és a gyerekzsûri különdíját is
kiérdemelték. Bérletes elõadás. Je-
gyek a délutáni elõadásra korláto-
zott számban válthatók az elõadás
kezdetéig. Jegy ára: 800 Ft/elõadás.

November 27-én az Újpest-Árpád
Lions Club támogatásával az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház jótékonysá-
gi gyermekmûsort tart közel  200
óvódás számára. A didergõ királyfi
címû darabot elõadja az Aranymor-
zsa Egyesület Ákom-Bákom Bábcso-
portja.  (Vezetõ: Fehér Richárd) A
mûsor kezdete:  14.30  óra.

MESTERSÉGEK CÍMERE
Foglalkozásainkon a gyermekek kü-
lönbözõ népi mesterségekkel, tevé-
kenységgel ismerkedhetnek meg. A
programra elõzetes jelentkezés szük-
séges. Részletesebb információ a 399-
7065-ös telefonszámon, illetve az
ugyih@ugyih.hu e-mailen kérhetõ.

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJA
Újpest Színház bérlet 4. elõadás
2009. december 5., 19 óra
Brandon Thomas–Aldobólyi Nagy
György– Szenes Iván 
CHARLEY NÉNJE
Zenés bohózat két részben
Szereplõk: Hûvösvölgyi Ildikó,
Laklóth Aladár, Arany Tamás, Várfi
Sándor, Kurkó József, Blazsovszky
Ákos, Bednai Natália, Balog Tímea,

Molnár Szandra, Karsai J. András.
Rendezõ: Háda János. A Pódium
Színház vendégelõadása. Jegyek
2000 és 2200 Ft-os áron válthatóak.

Új bemutató az Újpest Színházban!
SARKADI IMRE: ELVESZETT 
PARADICSOM
Színmû két részben. 2009. december
10., 19 óra. Rendezõ: Dózsa László 

KAMARAZENEI KONCERTSOROZAT
2009. december 6., 11 óra
Hódolat a klasszikus zene bölcsõjé-
nél. Haydn és kortársai, interaktív
koncertsorozat. 

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!

BUDAPEST KLEZMER  BAND
KONCERT
2009. december 3., 19 óra
A „Purimtól” a „Menyasszonytán-
cig”. Jegyár: 2000 Ft

RANDEVÚ A TÁVOL-KELETTEL
2009. november 22., 10 órától
Egész napos programsorozat
Egzotikus tánc és zene, sámánok és
szamurájok. Terebess - Kelet kincsei. 
Eredeti kínai bútorok, mûtárgyak,
könyvek, szobadíszek. Festményki-
állítás és filmbemutató. Ingyenes
masszázs, receptek, mozgásmeditá-
ció, a kínai orvoslás kiskátéja, száz-
féle tea-kóstolóval. Házigazda: 
P. Szabó József

KERÁMIA STÚDIÓ
Idõtartama: 4 hónap, heti 1x4 óra
(összesen 64 óra) Stúdióvezetõ:
Nagy István Róbert keramikus-
mûvész. Részvételi díj gyerekeknek:
(14 éves korig) 5000 Ft/hó; felnõt-
teknek: 8000 Ft/hó. Folyamatos
bekapcsolódási lehetõség.

GALÉRIA
Nagy Imre Gyula festõmûvész kiál-
lítása november 19-tól december
6-ig.

Újpesti Magyardal és Zenebarát
Társaskör minden hónap elsõ ked-
djén 15 óra az Ady Endre Mûvelõdési
Központban.



Ingatlan eladó

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

�� Újpesten 37 m2-es, egy szoba hallos, emeleti,
konvektoros, világos, vízórás öröklakás igénye-
seknek felújítva eladó. Ár: 12,3 MFt. Tel.: 06-20-
585-0195

�� Újpesten, a Szigeti József utcában, parkos kör-
nyezetben eladó 35 m2-es másfél szobás, 2. eme-
leti panellakás alacsony rezsivel, kiváló közleke-
déssel. Irányár: 8,3 MFt. Tel.: 06-20-224-8026

�� Eladó 35 m2-es, 1 + fél szobás I. emeleti, átla-
gos állapotú, beköltözhetõ, csendes, biztonsági
rácsos, vízórás lakás. Kizárólag magánszemély-
nek. Ár: 8,5 MFt. Tel.: 06-20-805-7171

�� Újpest-Központban eladó 90 m2-es, 2+2 fél-
szobás, jó állapotú, csendes, tágas, központi fû-
téses, teraszos, 4. emeleti (lift nincs) tégla örök-
lakás. Irányár: 21,6 MFt. Tel.: 06-70-528-1855

�� Újpesten, a Sporttelep utca 17. IV. emeletén
négyemeletes panelben (nem távfûtéses) zöld
környezetben 75 m2-es, 2 + 2 félszobás, erkélyes,
pincés, felújított lakás eladó. Irányár: 14,5 MFt.
Tel.: 06-30-222-8494

�� Kétszintes sorházi lakás Újpest belvárosában
(Görgey Artúr u.) eladó. 5 lakóhelyiség, dupla
komfort, garázs, kert. Frissen korszerûsítve, kül-
sõleg szigetelve. Gyors kiköltözés megoldható.
Tel.: 06-30-500-4748

�� 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

�� Tulajdonostól eladó felújított téglalakás a Kis-
faludy utcában, hatlakásos rendezett társasház-
ban. Alapterület: 23m2, összkomfortos, csendes
napos lakás. Tágas udvar. Irányár: 5,9 MFt. Tel.:
06-70-318-61-75

�� Tulajdonostól eladó III. emeleti téglalakás a Ná-
dor utcában, tiszta rendezett társasházban. 54 m2,
összkomfortos, csendes napos lakás. Saját pince-
rész. Irányár: 10,9 MFt. Tel.: 06-70-318-63-59

�� Alkalmi vétel! Magánszemélyek érdeklõdje-
nek! Újpesten, a Stop-Shop mellett 1,5 szobás 35
m2-es I. emeleti lakás eladó! Ár: 7,5 MFt. Tel.: 06-
20-206-9730

�� Tulajdonostól Újpest-Központ közeli 71 m2-
es, 2 + 1 félszobás, jó állapotú panellakás 10,5
MFt-ért eladó. Ügynökök kíméljenek! Tel.: 06-30-
296-9014

��Újpest-Központban 70 m2-es, egyedileg átalakí-
tott, gépészetileg is felújított, klímával, nagy für-
dõszobával, gardróbokkal, új nyílászárókkal pa-
nellakás 10,5 MFt-ért eladó. Tel.: 06-20-926-4706

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

�� Újpest-Városkapunál, tulajdonostól sürgõsen
eladó 47 m2-es tehermentes, távfûtéses, amerikai
konyhás udvarra nézõ, azonnal költözhetõ I.
emeleti felújított téglalakás. Irányár: 10,9 MFt.
Tel.: 06-30-678-3977

�� Újpesten, a Virág utcában 1,5 szobás, III. eme-
leti 34 m2-es, kitûnõ állapotú öröklakás minden-
hez közel (üzletek, metró), nagyon jó közleke-
déssel, azonnali költözési lehetõséggel tulajdo-
nostól 7,9 MFt-ért eladó. Tel.: 06-30-368-6251

Ingatlant kiad

�� Újpesten a 3-as metróhoz közel nem dohány-
zó személy részére bútorozott szoba kiadó.
Konyha, étkezõ, fürdõszoba használattal, akár
azonnal költözhetõ. Tel.: 06-30-698-0513

�� Kertvárosban egyszobás lakrész kiadó 1–2 sze-
mélynek 40 000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 360-1343

�� Káposztásmegyer I. Hajló utcában 3 teljesen
különnyíló szobás, 65 m2-es felújított, erkélyes,
csendes,teljesen berendezett. Mosógép, hûtõgép
van. Bérleti díj: 45 000/hó! Kaució: 2 hónap. Mi-
nimum fél évre bérelhetõ. Tel.: 06-30-729-75-46 

�� Újpesten, az Erzsébet utcában másfél szobás,
35 m2-es bútorozott, vízórás panellakás hosszú
távra december elsejétõl kiadó 50 000 Ft/hó +
rezsiért. Kaució: 2 hónap. Tel.: 06-30-564-8024

Ingatlant cserél

�� Elcserélnénk Balaton déli partjától 5 km-re lé-
võ 3 szobás, összkomfortos családi házunkat Új-
pest központi, vagy központhoz közeli panella-
kásra. Tel.: 06-70-434-0561

Telek

�� Eladó Budapesttõl 18 km-re Csomádon, egy
1013 m2-es összközmûves telek, szép környezet-
ben. Szilárd útburkolat, víz, villany, csatorna, ká-
bel tv, telefon, beépíthetõség: 30%. (Kétlakásos
ház is építhetõ.) Irányár: 9,9 MFt. Tel.: 06-20-9-
888-070. Infó: www.napsugarutca.hu 

Garázs

�� Újpesten, a József Attila utcában utcára nyíló,
önálló, zárt garázs hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-
361-8520

�� Újpesten, a József Attila utca 18-ban, teremga-
rázsban egy beálló kiadó. Tel.: 06-30-951-4679

�� Újpesti piacnál teremgarázs, tároló kiadó. Tel.:
06-30-440-4829

�� Újpest-Központban, Árpád út 67. szám alatt
kiadó teremgarázs (kocsibeálló). 13 000 Ft/hó.
Tel.: 06-30-543-2659

Oktatás

�� Német nyelvtanítást, korrepetálást, érettségi-
re-nyelvvizsgára felkészítést, magyar helyesírást,
nyelvtan korrepetálást, készségfejlesztést vállal
nyugdíjas tanár. Tel.: 370-3169

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

�� Közép és emelt szintû érettségire, nyelvvizsgá-
ra felkészíti angol, német és orosz nyelvbõl szor-
galmas tanítványait diplomás, nagy tapasztalat-
tal rendelkezõ nyelvtanár. Fix másodállás is érde-
kel. Tel.: 06-70-55-390-55

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

��Általános iskolások korrepetálását, másnapi isko-
lára való felkészítését, fejlesztését vállalom minden
tantárgyból, angolból is az Árpád Üzletház közelé-
ben. Gyermekfelügyelet is lehetséges. Nagy gyakor-
lattal rendelkezõ pedagógus. Tel.: 06-20-494-4590

Szolgáltatás

�� Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybe-
építések, elõtetõk, korlátok gyártását és javítá-
sát vállalom. Tel.: 360-0035, 06-30-975-2315

�� Autókarosszéria munka! Törött, korrodált
gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom.
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

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

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

�� Mûanyag ablakok, biztonsági ajtók szerelé-
se. Ingyenes felmérés, bontott anyag elszállí-
tás. Tel: 06-70-381-7402, 06-20-938-8108
www.divizorablak.hu

Állást kínál

�� Ital nagykereskedés fix + jutalékkal gyakorlott,
jó kommunikációs képességgel rendelkezõ üzlet-
kötõt keres. Tel.: 06-70-517-4912

Régiség

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

Gyermekfelügyelet

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

Könyv

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

Bútor

�� Eladó 2 db nagyméretû clubfotel, újonnan kör-
be kárpitozott bordó bársonnyal, epedarugókkal,
valamint hozzá tartozó 4 db székkel (ebbõl 2 db
ajándék). Ár: 60 000 Ft Tel.: 06-30-409-3687

Egészség

�� Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezo-
nanciás kezeléssel 7000 Ft, Újpesten a Görgey
u-i  nagy SZTK-ban, és több SZTK-ban. Szom-
baton is rendelünk a III. ker., Vörösvári út 97-
ben. Bejelentkezés: 06-70-271-9867

Társkeresés

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

��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

Szilveszteri program

�� Szilveszterezzen Révfülöpön! Svédasztalos
vacsora, mulatós zene, tûzijáték. Részletek:
www.vakaciotabor.hu,  Tel.: 06-30-99-75-347

Gyászjelentés

�� Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Nagy
Józsefné (született: Ágoston Jusztina) 2009. 11. 07-
én, életének 81 évében elhunyt. 2009. 11. 17-én, 13
órakor a Megyeri úti temetõben kísérjük utolsó
útjára. A gyászoló család
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VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

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

Hirdetésfelvétel: hétfõn: 10-17 óráig,
csütörtökön 9-16 óráig, pénteken 9-12
óráig. Az apróhirdetés díja bruttó 1000
Ft/25 szó/megjelenés. Hirdetését e-mailen
is feladhatja: unhirdetes@gmail.com (kér-
jük, szíveskedjenek a kért megjelenési dá-
tumokat, nevüket és postacímüket is meg-
írni). Lapzárta: csütörtökönként 14 órakor.

Állást kínál
A Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

napközis nevelõt keres teljes állásba.
Képesítési feltétel: felsõfokú szakirányú 

Illetmény: a közalkalmazotti 
bértábla szerint.

A Testnevelés Tagozatos Általános Iskola
félállásban iskolapszichológust keres.
Képesítési feltétel: felsõfokú szakirányú 

Illetmény: a közalkalmazotti 
bértábla szerint.

A munkakezdés várható ideje: 
2009. december 1.

Jelentkezés: Vargáné Gyurkovics Mónika
iskolatitkárnál (1042. Budapest, 

Munkásotthon u. 3., telefon: 3692729)

Az Újpest Sport Club labdarúgó szakosztálya felvételt hirdet 2000-ben, illetve 2001-ben született,
focizni vágyó gyerekek részére. Jelentkezni Eszes László edzõnél a Megyeri 20. sz. alatti Általános 

Iskolában kedden és csütörtökön a 17 órakor kezdõdõ edzéseken lehet.



Ez egy korszerû, hatékony orvosi vizsgálóesz-
köz, mely fájdalommentes, gyors állapotfel-
mérést tesz lehetõvé. Néhány perc alatt ha-
talmas mennyiségû információt gyûjt a szer-
vezetrõl, 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 élet-
módtanácsokkal, homeopátiás és gyógynövénytanácsokkal együtt. A Perényi
Egészségcentrumban a vizsgálatot és a kiértékelést is szakképzett orvosok végzik.

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 bejelent-
kezik 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 (x)

SZERETNE EGYETLEN VIZSGÁLATTAL TELJES KÉPET KAPNI
SZERVEZETE AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁRÓL?

ERRE AD LEHETÕSÉGET A PERÉNYI EGÉSZSÉGCENTRUMBAN
HASZNÁLT ÚJ, ORVOSI DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁS!

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.)

M E G N Y I T O T T U K
A U T Ó S Z E R V I Z Ü N K E T
Minden típus szervízelése, használt OPEL
alkatrészek, gumiszerelés kedvező áron. 

Cím:1047 Budapest, Tinódi u. 9.
Tel/Fax: 369-2987, Mobil: 20/942-7360

Nyitvatartás: H-P: 8-17

ELROMLOTT MOSÓGÉP, BOJLER,
TŰZHELY JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL!

MÁR 22 ÉVE ÚJPESTEN!
www.Kárpáti szervíz.hu

Tel.: 222-7038, 06-20-9440-455
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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.: 885-5337 Megjelenik minden héten 47 000 példányban.Ú
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2009. november 27-ig ig. Levélcímünk: Új-
pesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A 23. lap-

számunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ olvasói között a Könyvtündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Hibó István, Kari Rita, Kovács Jánosné,Szentgáli Andrásné, akik-
nek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

A Király utcai gyermekrendelõ Egészséget Ma és Holnap Alapítványa köszö-
ni a 2008-ban felajánlott támogatásokat. A személyi jövedelemadójuk 1%-ából rendelkezésünk-
re álló pénzösszeget a rendelõ informatikai programjának korszerûsítésére, a rendelés körülmé-
nyeinek javítására (padlóburkolat cseréje) fordítottuk. Céljaink változatlanok: jobb körülmé-
nyek között, korszerûbb ellátást szeretnénk nyújtani betegeinknek. Köszönjük támogatásukat! 

– Dr. Kálmán Mihály, képviselõ

A Szûcs Sándor Általános Iskola közössége, és az iskola Tartalmas Gyermekkor Alapítványának ku-
ratóriuma köszönetet mond mindazon támogatóinak, akik a 2008. évi személyi jövedelemadójuk
1%-t az alapítvány javára ajánlották fel. A felajánlott összeget az alapító okiratban foglalt célok
megvalósítására – elsõsorban informatikai eszközök beszerzésére, az udvari játékok felújítására és
újak vásárlására, az idegen nyelvoktatás feltételeinek javítására és a tanulók táborozásának támo-
gatására – fordítottuk. Támogatásukat köszönjük: Dr. Deme Tibor kuratóriumi elnök.

Köszönik
M E G H Í V Ó

A BKIK. IV. kerületi Tagcsoportja 2009. november 26-án 17
órai kezdettel a tagcsoport székhelyén (1042 Bp., Árpád út
56.) vállalkozói fórumot rendez az alábbi témakörökben:
1. Újpest fejlõdésének jelenlegi helyzete, a választások óta

eltelt három év lehetõségeit és tényeit értékelve.
2. A kerület költségvetési helyzetének tükrében, a vállalko-

zásokat terhelõ helyi adók vonatkozásában lévõ terveik.
3. A vagyongazdálkodással és bérleményhasznosítással kap-

csolatos jövõ évi elgondolásaik (értékesítések, bérleti díjak).
4. A kis és mikro vállalkozások részére biztosított pályázati

úton elérhetõ 30 millió forintos támogatás helyzetének
értékelése, vannak-e elképzelések 2010. évre.

Vendégünk: dr. Trippon Norbert alpolgármester.

A rendezvény ingyenes, minden érdeklõdõ vállalkozót
tisztelettel várunk. Részvételi szándékukat kérjük, szíves-
kedjenek jelezni a 370-0386 telefonszámon, vagy a
4ker@bkik.hu e-mail címen.

Tisztelettel: Keztyüs József 
IV. kerületi Tagcsoport elnök sk.
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