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

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2009. december 7., III. évf., 28. szám

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

ÚJPESTI NAPLÓ

UNIÓS TÁMOGATÁS 
A FÕTÉRNEK
780 millió forintot nyert a Fõtér-
program megvalósításához Újpest
önkormányzata. 3. oldal

ÚJPEST ISMÉT NYERT?
A Károlyi Sándor Kórház és Ren-
delõintézet megkapta a fõvárostól
az engedélyt a felújításra.

4. oldal

SIKERTÖRTÉNET
Dr. Baranyi József, a rendõrkapi-
tányság vezetõje az elmúlt két év
sikereirõl és a jövõ terveirõl nyilat-
kozik. 8. oldal

BUNDA VAGY 
NEM BUNDA?! 
A nemzetközi fogadási botrányban
állítólag Újpest is érintett. Vajon
mennyi igaz a hírbõl? 12. oldal
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Jól kezdõdött idén 
a Karácsonyi vásár

– 2. oldal

Kétszer akkora 
érdeklõdés, 
mint tavaly

Kétszer akkora 
érdeklõdés, 
mint tavaly



jeles eseményt Újpest polgármestere, dr.
Derce Tamás nyitotta meg az alábbi
szavakkal: „– Jó estét kívánok mindenkinek,

akár újpesti, akár nem, lényeg az, hogy itt van
velünk. Ha visszaemlékeznek, egy évvel ezelõtt volt
egy hasonló jellegû vásár, és ma ismételten itt
vagyunk. Hagyományteremtéssel kezdtük el egy évvel
ezelõtt s ha most körbenézünk, látszólag sokkal
nagyobb a rendetlenség, mint egy éve, de már látszik,
hogy jövõ májusban hogyan fog kinézni a Fõterünk.
Az a Fõtér, amivel kapcsolatban mindenki
egyetértett, hogy fel kell újítanunk, mindenki

egyetértett azzal, hogy ugyanúgy fel kell állítanunk
egy szép Fõteret, amint az elõdeink csinálták. Az, ami
most itt van, színesebb és gazdagabb, mint egy évvel
ezelõtt volt. Remélem, sõt biztos vagyok benne, hogy
a jövõ évi még színesebb és még gazdagabb lesz (…)

A pici gyerekeket nézve talán nekik is megadatik
az, hogy hatalmas hópelyhes karácsonyuk lesz. 

De visszatérve oda, ahol most állunk: ez a színpad
nem a mai napra készült, ez a színpad Advent mind a
négy hétvégéjén itt fog állni (…), s hogy mindez miért? 

Én mindig azt mondtam, hogy Újpest különleges
területe a világnak: az epicentruma, a »világ
köldöke«. És mi, akik a világ köldökén élünk, egybe-
tartozunk. Nem is olyan régen, húsz évvel ezelõtt
mondtam, hogy ha valaha igaz is volt Szent
Istvánnak az intelmeiben az, amit a fiának mondott,
hogy minél több helyrõl jövünk, és minél több helyrõl
jönnek, annál erõsebb egy nép, akkor ez Újpestre
igaz. Nagyon kellemes karácsonyt kívánok minden-
kinek, érezzék jól magukat!" 

A mûsorvezetõ Pataki Zita invitálására a pol-
gármesteri megnyitó után Újpest alpolgármestere,
dr. Trippon Norbert lépett a színpadra, hiszen egy
igen fontos lépés még hátravolt, hogy teljes legyen a
megnyitó hangulata. Az alpolgármester úr egy
távirányítógomb segítségével és a vendégsereg
tapsa mellett egyetlen gombnyomással fényárba
borította a vásár színpompázó füzéreit s kellemes
karácsonyi vásárt, áldott, boldog karácsonyt kíván-
va üdvözölte a vásár látogatóit. – H. P.
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Fergeteges virtuozitással – és
túlzás nélkül állítható –, ferge-
teges sikerrel vette kezdetét a
második Újpesti Karácsonyi vá-
sár december 4-én, melyet dr.
Derce Tamás polgármester nyi-
tott meg. A virtuozitást az elsõ
hétvége sztárvendége, Mága
Zoltán káprázatos hegedûjátéka
szolgáltatta. 

A

S hogy mindehhez mit szólnak
maguk az érintettek, a kereske-
dõk, a látogatók?

Zólyomi Tamás kü-
lönleges szappanokat,
kellemes illatú teákat,
és gyönyörû kerámiá-

kat árusít a karácsonyi vásáron. 
– Úgy vettem észre, hogy inkább

hétvégén van több vásárló, nézelõ-
dõ. Ez bizonyára a nagyszerû kulturá-
lis programok, és a szabadnapok mi-
att van így, bár nem panaszkodom,
hétfõtõl péntekig is sokan megtalál-

nak bennünket, árusokat, érdeklõd-
nek az ajándékok után, és természe-
tesen vásárolnak is. Tapasztalatom
szerint az ünnepek elõtti utolsó két
hétben növekszik meg a vásárlókedv,
néha ajándéknak, néha „csak” ma-
guknak vesznek valami apróságot az
emberek. Igyekeztünk mi is különle-
gességgel szolgálni: számtalan tea és
különleges szappan közül válogat-
hatnak az idelátogatók. Bár én keve-
set nézelõdhetek, mégis érzem azt a
kellemes, ünnepi hangulatot, ami ezt
a kis területet átszínezi.

Nagyváradi Sándor
szerint ez a vásár leg-
alább olyan hangula-
tos, mint a bécsi: 

– Felemelõ érzés minden alka-
lommal kilátogatni ide; egyrészt

azért, mert közel van a lakásom-
hoz, másrészt azért, mert minden
alkalommal találkozom kedves is-
merõsökkel, és beszélgethetünk
egy keveset. Húsz éve élek a kerü-
letben, úgyhogy látom a változá-
sokat. Budapest, és ezen belül Új-
pest egyre szebb, egyre változato-
sabb, kicsit olyan itt, mint Bécs-
ben. Jó látni az épülõ Fõteret, ki-
válóak a karácsonyi kulturális mû-
sorok, nemcsak a zenei progra-
mok, hanem a gyerekek elõadása
is nagyon tetszik. Szeretem a süte-
ményest, a krampampuli ízét és il-
latát, jó nézegetni a népmûvészeti
ajándékokat, és várom Janza
Katáék koncertjét! Ahogy járom a
várost, azt tapasztalom, az újpesti
karácsonyi vásár a legjobbak közé
tartozik. 

Révay Lászlóné, Ari né-
ni a vásár utolsó hétvé-
géjén ünnepelni fog: de-
cember 19-én született. 

– Az idei rendezvény sokkal szebb,
mint a tavalyi. Rendezettebb az egész
terület, hangulatosak az esték, fino-
mak az illatok, és a szépülõ Fõtér is
sokkal hangulatosabbá teszi a ren-
dezvényeket. Nagyon örültem Mága
Zoltánnak, az egyik kedvencem, de a
többi fellépõt is örömmel várom.
Rendkívül jó itt a hangulat, nappal is,
este is, jó nézegetni a portékákat,
szépek a fények, néha úgy érzem ma-
gam itt, mint egy világra rácsodálko-
zó kisgyerek… Azt figyeltem meg,
sok olyan ismerõsöm is kilátogat a
vásárba, aki amúgy ritkán megy már
emberek közé. Ez a program tényleg
összehozza az embereket. – P. K.

Karácsonyi
vásár – 2009.



2007-ben döntött úgy Újpest vezetése, hogy
megvalósítják a Fõtér-programot.  A döntés ér-
telmében megkezdõdött a program elõkészítése,
ennek megfelelõen – egyeztetve az újpesti lako-
sokkal – az újpesti önkormányzat megtervezte,
majd benyújtotta pályázatát a megvalósításra. A
Fõtér-program három lépcsõben igyekszik mo-
dern városközponttá alakítani Újpest belvárosát
úgy, hogy közben megtartja a Városháza–Pi-
ac–Templom féltve õrzött együttesét. Három cég

alkotott konzorciumot a kivitelezésre: a Penta
Kft. a mélyépítési, a Pannon Park Forest Kft. a
parkosítási, a Reneszánsz Zrt. a kõfaragási munká-
latokat végzi el az elsõ szakaszban, melynek várha-
tó befejezése 2010. május elseje. Eddigre a Fõtér új
burkolatot, szökõkutat, díszkivilágítást kap, és a
megépülõ parkkal együtt világszínvonalú közössé-
gi térré válik. Ezen túlmenõen felújítják a városhá-
za épületét, valamint az alagsorában úgynevezett
Városháza-pincét (Rathaus Keller) alakítanak ki.

A pályázati nyeremény jelentõségérõl a Városüze-
meltetési Iroda fõosztályvezetõ-helyettesét, Lõrincz
Mihályt kérdeztük.
– Több, szervesen összetartozó, de hatalmas egység-
bõl áll össze a teljes Fõtér Projekt. Segítsen eligazod-
ni az idõrendi munkák között.

– A Fõtér-projekt három fõ részbõl áll. Az egyik
a közterületi rehabilitáció, a Fõtér elkészítése
(burkolat, sétányok stb kialakítása). A második ré-
sze ezen önkormányzati projektnek a polgármes-
teri hivatal épületének felújítása (fémmunkás kül-
sõ nyílászárók cseréje, hûtõ-fûtõ rendszer kialakí-
tása, akadálymentesítés). Ennek keretében példá-
ul a padlástérben elhelyezünk két hûtõberende-
zést, mivel ilyen eddig nem volt az épületben.
Mindannyian tudjuk, akik már nyáron, negyven
fokban a díszteremben részt vettünk bármilyen
rendezvényen, hogy az mit jelent. Kicseréljük a fel-
és lemenõ vezetékeket, úgynevezett négycsöves
rendszer kerül kiépítésre, ami azt jelenti, hogy
ugyanaz a fûtõtest nyáron hût, télen fût. 

A képviselõ-testület döntött a közbeszerzési eljá-
rás kiírásáról, az eljárás lezajlott, most vagyunk az
értékelés szakaszában az épületrekonstrukciót ille-
tõen. A közbeszerzésrõl szóló végleges döntés vár-
hatóan a decemberi képviselõ-testületi ülésen
megszületik.  Jövõ év elején szerzõdéseket kötünk,

az egyedi nyílászárók gyártása mihamarabb meg-
kezdõdik, tavasszal, amint az idõjárás engedi, a nyí-
lászárók és a fûtési rendszer cseréje megkezdõdik. 
– Úgy tudom, hogy egy régi gyakorlat kerül vissza a
Városházi Pince kialakításával. Már csupán a gya-
korlati rész van hátra, valamint az ütemezés kiala-
kítása, hiszen az önkormányzat munkáját nem za-
varhatja jelentõsen a felújítás.

– Valóban. A Fõtér-projekt harmadik része a
Rathaus Keller (Városháza Pince) kialakítása. Ennek
többször többen felvetették már a szükségességét.
Európában – elsõsorban Ausztriában – sok helyen
létezik ilyen, hogy a városháza alatt egy vendéglátói-
pari egység mûködik. Ezen helyiség kialakítása a pin-
cében történik majd, mûködése teljesen szeparált
az önkormányzat mûködésétõl. Így végülis a régi
funkciót kapja vissza ez a terület, hiszen a pincében
és a földszinten valamikor üzletek voltak. Ennek az
engedélyezési terve elkészült, jogerõre emelkedett.
A kiviteli tervet beszélgetésünk napján szállítják le,
a közbeszerzõdési eljárás kiírásról pedig a decem-
ber 15-i testületi ülésen döntenek a képviselõk. 

Terveink szerint a vendéglátóipari egység mûkö-
désének alapvetõ funkcióit építjük ki mi, tehát az
infrastruktúrát. A konyhatechnológiát, a belsõépí-
tészetet az az üzemeltetõ hozza, akit majd a testü-
let pályázat útján kiválaszt. Miután a helyiség az ön-
kormányzat tulajdona, az épület része, hosszú távú
bérleti szerzõdésrõl beszélhetünk ezen esetben. 

– A fõtér átalakulása immár végérvényesen lát-
ványos formában fogadja a lakosokat. Melyek lesz-
nek a nagyszabásû tervek következõ lépcsõi?

– Az Integrált Városközpont rehabilitáció pályá-
zat kiírásakor az Európai Unió hat olyan szempon-
tot jelölt meg, amelyek mindegyikében részt kell
vennie a pályázónak.  Ezen funkciók: városképi
megjelenés, az energiatakarékosság, mûemlékvé-
delem, akadálymentesítés, gazdaságossági fejlesz-
tés, közösségfejlesztés. Ezeket vállalnunk kellett,
vállaltuk is és meg is valósítjuk a projekt folyamán. 

A három nagy tételt elkezdtük, a Szent István tér
rekonstrukcióját akkor is megcsinálja az önkormány-
zat saját forrásból, ha a pályázaton nem nyerünk. A
másik két funkció – a Rathaus Keller és a székházfel-
újítás – végrehajtására nem vállalt az önkormányzat
saját forrásból kötelezettséget. Az irányító hatóság
engedélyével saját kockázatra kezdtük a munkákat,
egy 1,2 milliárd forintos beruházást elkezdtünk. Az
épület felújítására szánt 370 millió forintos teljes
költségvetésû beruházás saját forrásból történõ
kivitelezésésre nem vállaltunk kötelezettséget. 

Mivel jó, tartalmas pályázatot írt az önkormány-
zat, végig bíztunk abban, hogy nyer majd a pályá-
zatunk, hiszen a szükséges feltételeknek megfelel-
tünk. A költségvetést nagyban megkönnyíti, hogy
az erre tervezett 1,2 milliárd forintos forrás egy ré-
szét – a nyertes pályázatból adódóan – másra for-
díthatjuk. Ennek okán kezdõdhet el már tavasszal
az önkormányzat épületének felújítása, hiszen ez az
uniós pályázati 780 millió forint, a beruházás közel
fele jelentõs tétel. S ezzel nem csak az önkormány-
zat, hanem minden újpesti nyertes lett. – H. P.

780 millió forintot nyert a Fõtér-
Program megvalósításához uniós
pályázaton az újpesti önkormány-
zat. A Közép-magyarországi Ope-
ratív Program keretében megva-
lósuló, összességében 1,6 milliárd
forintos fejlesztés elsõ szakasza
áprilisban indult. 

– Mindez az újpesti lakosság, ci-
vil szervezetek, egyházak és ke-
reskedõk nagy közös pályázati si-
kere. Ez a gyõzelem lehetõvé teszi,
hogy jövõ tavasszal Budapest
egyik legszebb fõtere valósulhat
meg Újpesten, lendületet adva az
újpesti közösségi életnek, a keres-
kedelemnek és a vendéglátásnak
– nyilatkozta az örömteli ese-
mény kapcsán dr. Trippon Norbert
alpolgármester. 
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780 millót nyertünk
az új Fõtérre!
780 millót nyertünk
az új Fõtérre!
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Tisztelt Újpesti Polgárok!

Az elmúlt hónapokban többször is taglal-
tuk lapunk hasábjain a Felnõtt-szakren-
delõ sorsát, mellyel kapcsolatban hosszas
mostoha hányattatás után egy pályázati
kiírás esélyt adott a régóta halogatott,
ám elkerülhetetlen felújítás megvalósítá-
sára. Lapzártánk után érkezett az örven-
detes hír, hogy a fõváros kedvezõen bírál-
ta el a benyújtott pályázatot: 

„Alulírott dr. Demszky Gábor fõpolgármes-
ter, Budapest Önkormányzatának képviselete
nevében nyilatkozom, hogy a Budapest Fõvá-
ros Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy

a Budapest IV. kerület Görgey Artúr út 30.
73070. helyrajzi számú, tulajdonában lévõ in-
gatlanon a Fõvárosi Önkormányzat Károlyi
Sándor Kórház és Rendelõintézet fejlesztést
hajtson végre és a támogatott beruházással
végrehajtott kapacitásokat, szolgáltatásokat
a projekt befejezését követõ 5. év végéig az
adott régióban fenntartsa és üzemeltesse.

A fejlesztés a „KEOP-2009.-5.3.0./A jelû,
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
korszerûsítése” címû pályázati konstrukcióra
benyújtott, „Komplex épületenergetikai fej-
lesztés az újpesti Szakorvosi Rendelõintézet-
ben” címû projektjavaslat keretében valósul
meg.

Budapest Fõváros Önkormányzata 
képviseletében Dr. Demszky Gábor 

fõpolgármester”
Budapest, 2009. november 27.

A témára következõ számunkban visszatérünk.

A Fõtér-program kereté-
ben megvalósításra ke-
rülõ közmû-újjáépítés –
NÁ 80-as vízvezeték NÁ
100-as GÖV-re való át-
építése a Szent István tér
1-4 között, valamint NÁ

500 – NÁ 400 vízvezeték új nyomvonalra való kiváltása
Duna tengelytõl a József Attila utcáig – várhatóan 2010.
január 16., 14 órától 2010. április 16-ig kerül megvalósí-
tásra két ütemben, az idõjárási körülmények figyelembe-
vételével. 

Az építési munkák miatt ezen idõszak alatt a Szent Ist-
ván tér az István úttól a Kemény Gusztáv utcáig teljes le-
zárásra kerül. 

A Kemény Gusztáv utca félpályás lezárása várhatóan
2010. február 12-tõl történik meg. Fõtér Kft.

z eset november 30-án, hétfõn
történt. Mindez a tervezett, ám
meg nem valósult Lidl áruház

területén, melyrõl legutóbb november
23-i számunkban írtunk.

A kerítés építése az érvényben lévõ
jogszabályok szerint nem engedélyköte-
les – szögezi le Lõrincz Mihály, az újpesti
önkormányzat fõosztályvezetõ-helyette-

se. – Bárki bármilyen kerítést felhúzhat a
saját telkén, illetve annak határán. Az vi-
szont, hogy Újpest területén, akár ma-
gán-, akár közterületen bárki akár egy fát
is kivágjon, az önkormányzat hivatalos
mérlegelése és engedélye nélkül nem
szabályos tevékenység.  

A helyszínen lévõk közül senki nem
mondott semmit a fakivágásról, az ön-

kormányzat illetékesei dokumentálták
az állapotokat, s megpróbálták felvenni
a kapcsolatot a tulajdonossal, érdemben
egyelõre sikertelenül, mindössze annyi
információt kaptak, hogy pusztán galy-
lyazásra szólt a kerítésépítéssel kapcsola-
tos pusztítás. 

– A fakivágásra engedélyt önkormány-
zatunk nem adott – jelezte határozottan
Lõrincz Mihály, mert bár a kerítés építé-
se nem, a fa kivágása engedélyköteles a
helyi rendeletünk szerint. Még abban az
esetben is így van ez, ha a tulajdonos úgy
ítéli meg, és talán úgy is van, hogy a ki-
vágandó fa értéktelen. 

A fakivágási engedélyt a Városüze-
meltetési Iroda adja ki, feltétele pedig a
fapótlási kötelezettség. Az adott eset-
ben, a Tél utcában történtek miatt az
önkormányzat fapótlási kötelezettsé-
get írt elõ utólagosan a tulajdonos szá-
mára. – H. P.

A Lidl – másodszor engedély nélkül

Gyökeres gallyazás
Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Tél utcánál éppen fákat
vágnak ki és szállítják a feldarabolt hasábokat. Az újpesti közte-
rület-felügyelõk egy kertészeti szakemberrel azonnal a helyszín-
re siettek, ahol helyszíni szemlét tartva megállapították, hogy
az adott telket körülkerítették és a kerítés nyomvonalában levõ
fákat mind kivágták.

A

Lapzárta után

Ismét nyert
Újpest!

Jövõre, ugyanitt?
A Magyar Tudományos Akadémia megalakulá-
sának 175. évfordulóján, 2000-ben, majd Újpest
várossá nyilvánításának századik évfordulóján,
2007-ben az egykoron Újpesthez kötõdõ akadé-
mikusok emlékét megõrzõ márványtábla került
az Újpesti Városvédõ Egyesület kezdeményezésé-
re az Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Gimnázium épületének
falára. A települési értékké és védetté nyilvání-
tott oktatási-nevelési intézmény nemcsak épüle-
tét tekintve a múlt õrzõje: Zombori Béla igazgató
és Urbán Kornél tanár a jelen diákjaival is a ha-
gyományok és a civil kapcsolatok ápolója. No-

vember 25-én az emléktáblák megkoszorúzására
és baráti beszélgetésre várták ugyanis a város ve-
zetõit, díszpolgárait, díjazottait, a kulturális, szel-
lemi és gazdasági élet helyi reprezentánsait. Az
Újpesti Városvédõ Egyesület, a márványtáblákat
befogadó és õrzõ középiskola, az Újpesti Közmû-
velõdési Kör, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány,
valamint az Újpesti Vagyonkezelõ Zrt. által közö-
sen szervezett program nemcsak a megemléke-
zésre nyújtott alkalmat, hanem dr. Kõrös András,
a Közmûvelõdési Kör ügyvivõje beszédét követõ-
en a baráti beszélgetésre is. A meghívott vendé-
gek közül nagyon sokan elfogadták a meghívást
és szívesen idõztek egymás és a vendéglátók tár-
saságában. A nagysikerû program nyomán a vá-
ros civil társadalmának szervezetei azt remélik:

rendezvényük hagyománnyá válik, és évente sor
kerülhet újabb és újabb találkozóra. Erre kiváló
lehetõséget adna a minden esztendõben, novem-
berben megrendezett magyar tudomány napja,
amely az emléktáblán szereplõ tizenöt akadémi-
kus tevékenységének megismertetésére is lehetõ-
séget nyújtana. – B. K.

Felhívjuk a 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik
figyelmét, hogy a gimnáziumi központi írásbe-
li felvételi vizsga jelentkezési lapját 2009. de-
cember 11-ig kell eljuttatni a gimnáziumba.

Tisztelettel: Sömjén Gábor igazgató
Könyves Kálmán Gimnázium



– A külsõ szemlélõnek úgy tûnik, Újpesten beindult a
választási kampány. Autóhasználatokról, Újpestrõl
való elköltözésérõl szóló hírek keringenek a levegõ-
ben, lapok oldalain.

– Az autókkal kapcsolatban annyit tudok mon-
dani, hogy egyszerre csak egy autóban tudok ülni.
Nekem is úgy tûnik, hogy beindult a választási
kampány. Persze ennek voltak látható elõzményei.
A testületi ülésen egyesek a kelleténél idegeseb-
ben reagálnak az ott történtekre, de azért ennyire
nem kellene sietni. Messze van még április.

– Pontosítsuk a kérdést: célpont lett Újpest
polgármestere? Van miért tartani Öntõl?

– Igen, úgy tûnik nekem is, hogy cél-
pont lettem, bár hogy mitõl tartanak
a velem szembenállók, arról vannak
sejtéseim. Október 23. elõtt néhány
nappal egy képviselõtársunk egy másik
képviselõtársunkon keresztül azt üzente:
2010-ben ne induljak sehol, akkor visszavo-
nulhatok királyként, ellenkezõ esetben elvágják a
torkomat, úgy járhatok, mint Hunvald. Na de a vi-
lág nem arról szól, hogy gyere buci, hamm, bekap-
lak! S Újpestet még nem Csecsenföldnek s nem Szi-
cíliának hívják, bárhogyan is gondolják egyesek.  

– Erõs és nem igazán sportszerû támadások érik
mostanában, ráadásul nem a ringen belül – sokkal
inkább egy ketrecharcra kezd emlékeztetni, ami zaj-
lik. Ön mire számit az elkövetkezõ hónapokban?

– Több barátom elmondta: a fiúk anyaggyûjtést
folytatnak, hogy rendszeresen a sajtóban nekem jö-
hessenek, s egy külön dossziét nyitottak a rám gyûj-
tött anyagokból. Egyébként megtisztelõ, hogy eny-
nyire veszélyes ellenfélnek tartanak, bár úgy tûnik
már nem ellenfél, hanem ellenség vagyok a számuk-
ra – bár az is tény, hogy tizenhat évig másként néz-
tek rám. (De Napóleon óta tudjuk: a legocsmányabb
emberi tulajdonság a hálátlanság.) Hogy az anyag
pontos legyen, s megkíméljem õket a nyomozás to-

vábbi fáradalmaitól, most segítek nekik. Legkö-
zelebb nem kell titokban a marosi önkor-

mányzatot felkeresni, kérdezzenek meg
engem és én elmondom személyesen,
hogy a marosi csehszlovák faháza-
mat még 1988-ban vettem. Tíz évvel
ezelõtt hungarocellel leszigeltettem.

Akkor ástunk egy 3x7 méteres meden-
cét, és egy pincét. Tudom, hogy néme-

lyek szemében bûn, hogy az egyik fiam és
menyasszonya bankkölcsönbõl vettek vidéken egy
házat, melyet ugyanaz az Újpesten már közel két év-
tizede dolgozó építõipari cég hozott rendbe, ame-
lyik nálam szigetelt Maroson. Természetesen minde-
nért fizettem a törvények szerint. A fiam házának
felújítására például milliós bankkölcsönt én vettem
fel, melynek részleteit 2014-ig kell fizetnem és már
két éve fizetem a törlesztéseket. És segíteni akarok a
dossziés fiúknak akkor is, amikor elmondom, hogy

bármilyen javítást kellett itthon csináltatnom, a ka-
pu és a kerítés javításától kezdve a „nem tudom mi”-
ig, természetesen azt is kifizettem. És nincs adótarto-
zásom, és nem kellett megvédeni a Parlamentnek,
rágalmazási ügyben, mentelmi jogomat fenntartva.
Én viszont büntetõ eljárás alatt állok, mert egy taná-
rát megütõ diákot az újpesti önkormányzati iskolák-
ból kitiltottam, hogy iskoláinkban a tanítás zavarta-
lanul folyhasson. Mert ez volt a dolgom. Ebben az
ügyben most a kormány jelentett fel, s gondosko-
dott róla, hogy az ügy fokozott ügyészi felügyelet
mellett zajlódjék. Úgy látszik, nekik is útban vagyok.
Hogy én célpont vagyok, az rendben, Istenem. De
hogy a fiaim, a feleségem, azaz a családom, az már
valahogy nem frankó. Ezek veszélyes vizek lehetnek
a feljelentõknek. Finoman szólva úgy ízléstelen a do-
log, ahogy van. És fõleg méltatlan önmagunkhoz ké-
pest. Mert mi az igazi hír: az, hogy egy cég
Káposztásmegyeren olyan lakónegyedet épített,
amelyre nem csak mi, hanem Budapest bármely ke-
rülete büszke lehet, vagy az, hogy ott dolgozott a
polgármester másik fia diplomásként, több ide-
gen nyelv birtokában, s miközben közremûködött
nemzetközi szerzõdések létrejöttében idegen
nyelveken, a fizetése pedig a diplomás minimálbér
volt? És kutakodnak a feleségem után, és kutakod-
nak a másik fiam után, hogy egymással össze nem
tartozó dolgokat összehozzanak, hogy tényeket
elferdítsenek. Ilyen nagyon kell a képviselõi hely?
Ilyen nagyon kell a polgármesteri szék? Minden-
áron? A torkodat elvágjuk, ha maradni mersz?

– Önnek mi a szándéka a besûrûsödött és ringen
kívüli támadásokkal szemben: felveszi a kesztyût, és
hasonló dossziét nyit? Feltehetõen volna mit össze-
gyûjteni, hiszen igen sok érdekes és kalandos esemény
tarkítja az elmúlt éveket.

– Az apósom a régi rendszerben az Egyesült Izzó
egyetlen párton kívüli fõosztályvezetõje volt, és
mivel értette a szakmát, szükség volt rá. Párton kí-
vülisége, s mély vallásossága miatt sok gondja volt
az Izzó vezetésével. Egyszer dühösen jött haza,
mert méltatlanul zaklatták. Amikor szidni kezdte a
párttitkárt, az anyósom a vállára tette a kezét és
azt mondta: „Papa, ne gyûlölködj! Ez nem keresz-
tényi dolog!” Apósom, aki egyébként nagyon ke-
mény ember volt, lehajtotta fejét, és azt mondta:
„igazad van”. És abbahagyta a kitörést. 

Én sem vagyok hajlandó gyûlölködni. Nem ezért
vagyunk a földön. Én nem szétrúgni akarom mások
hátsóját, hanem Fõteret akarok építeni, a szakrende-
lõt szeretném közösen a fõvárossal felújítani, a kór-
házainkat megmenteni, a metrót kivinni Káposztás-
megyerre, a mûvelõdési házainkat átépíteni, és még
számtalan elõttünk álló ügyet közösen megoldani.
Mert ezért vagyunk, ez a dolgunk. – HARKAI PÉTER

LAPZÁRTA UTÁN…
Közvetlenül a lap nyomdába küldése elõtt kap-
tuk a hírt, hogy Újpest polgármestere, dr. Derce
Tamás az utóbbi hónapokban a személyét ért
sorozatos és pletykaszintû támadások miatt
peres eljárást indít mind a Helyi Téma fõszer-
kesztõje, mind az újpesti szerkesztõje ellen. 

Beindult a választási 
kampány: célpontba
került a polgármester is

„Igen,
úgy tûnik

nekem is, hogy 
célpont lettem, bár

hogy mitõl tartanak 
a velem szembenál-

lók, arról vannak 
sejtéseim.”
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r. Derce Tamás korábban
bejelentette, hogy indulni
kíván az országgyûlési vá-

lasztásokon, az egyik lehetõség
szerint éppen abban a 6. sz. válasz-
tókerületben, ahol az MSZP-s Kiss
Péter és a fideszes Wintermantel
Zsolt kíván indulni. Az Újpestért
Egyesület szerint nem véletlen,

hogy számos Dercérõl, illetve az
újpesti önkormányzat munkájáról
szóló negatív hír éppen az egyik
közismerten a jobboldalhoz kötõ-
dõ helyi sajtóorgánumban jelent
meg. Ugyanis dr. Derce Tamás elis-
mert a fideszes szavazók körében
is. Ezt bizonyítják szerintük a
2006-os polgármester-választások,

ahol Derce 51,28%-ával magasan
legyõzte Wintermantel fideszes je-
löltet, aki harmadikként mindösz-
sze 18,24%-ot kapott, s akire még
a fideszes szavazók sem voksoltak
egyöntetûen, inkább szavaztak
Dercére. Az Újpestért Egyesület
szerint ezért látnak veszélyt
Dercében a fideszesek. 

Amennyiben a polgármester a 6.
sz. v.k.-ben indul, Wintermantel Zsolt
úgy járhat, mint 2006-ban, azaz Der-
ce Tamás ismét kiütheti õt, valamint
a gyengélkedõ MSZP-t is. Ez igaz le-
het akkor is, ha az 5. számú
körzetben indul, ahol dr. Hollósi Antal
fideszes jelölt kerülhet nehéz helyzet-
be. Ezért állhat inkább a Fidesz érde-
kében a polgármester lejáratása még
az országgyûlési választások elõtt, bár
tény, hogy az MSZP-s Török Zsolt is
támadta Dercét a napokban – nyi-
latkozta az Újpestért Egyesület. El-
mondásuk szerint egyik párt oldalán
sem állnak és nem is szeretnék, ha az
újpesti politikai életet a nagy pártok
lejárató kampánya mérgezné meg.

Dr. Derce Tamás polgármester  sze-
rint teljesen érdektelen a számára,
hogy ki és miért támadja, õt nem le-
het megfélemlíteni.

Derce Tamás szerint nem számít,
hogy ki s miért akarja õt levadász-
ni, mert szerinte az újpesti lakosok
többsége elismeri az önkormányzat
sikereit, csak a legutóbbit említve
példaként, miszerint az önkor-
mányzat több, mint 780 000 000
forintot nyert a Fõtér-programra,
elõtte pedig 250 milliót két helyi
óvoda felújítására. Az õ nevéhez
szerinte nem a kisstílû támadások,
hanem a több, mint egy milliárd
forint uniós pénz Újpestre érkezése
fog kötõdni. 

Le akarják vadászni 
a polgármestert?
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Bár ritkán közlünk
személyeskedõ olva-
sói levelet, most
mégis kivételt kell
tennünk, hiszen az
elõzõ oldalakon ol-
vasható érvek és el-
lenérvek, méltatla-
nul személyeskedõ és
sportszerûtlen táma-
dások úgy tûnik, már
lassan feltûnnek az
újpestieknek is:

„TISZTELT ÚJPESTI NAPLÓ
SZERKESZTÕSÉGE!
Az utóbbi napokban sokan tá-
madták Újpest polgármesterét,
dr. Derce Tamást szolgálati autói
miatt. Utánajártam az önkor-
mányzatnál, hogy kiknek van
még nagy autója a városvezetõk
közül. Érdekes módon nem csak
a két szocialista alpolgármester
használ szolgálati autót, hanem
legutóbb, a gazdasági válság kel-
lõs közepén, ez év elsõ felében a
fideszes Nagy István alpolgár-
mesternek szereztek be majd-
nem 8 000 000 forint értékben
Mazda 6 Sport 2.5 GT autót. Per-
sze meg lehetne kérdezni a
fideszes alpolgármestert is, hogy
miért kell neki Újpesten ilyen

nagy teljesítményû, az átlagem-
berek szemében luxusautó. És
meg lehetne kérdezni Orbán
úrat is, hogy mi errõl a vélemé-
nye. Ez azért nem semmi a válság
kellõs közepén! Errõl miért nem
beszél senki? Egyébként megnéz-

tem az interneten, hogy egy ilyen
autónak a teljesítménye 170 ló-
erõ. Valamint kinyomtattam egy
képet egy hasonló autóról. Ezt is
elküldtem önöknek, de a nevem
nyilvánosságra hozatalához nem
járulok hozzá."  

O L V A S Ó I L E V É L

Újabban egyre több negatív hír jelenik meg bizonyos saj-
tóorgánumokban Derce Tamás polgármesterrõl, vagy az
újpesti önkormányzat munkájáról. Egyesek szerint mind-
ezek összefüggésben állhatnak a 2010. évi országgyûlési
választásokkal. Vajon igaz-e az az újabban terjedõ szóbe-
széd, hogy valakik politikailag le akarják vadászni dr.
Derce Tamás polgármestert, valamint kiknek és miért áll-
hat ez érdekében?  

D



z országos érdeklõdés olyan jelentõs volt,
hogy a pályázati feltöltések alatt nem
egyszer lefagyott a minisztérium infor-

matikai rendszere. Ezzel együtt jelentõs sikert
könyvelhet el Újpest.

– Bár eddig fõként az informatikai támogatáso-
kat célozta meg a pályázat, idén kiszélesedtek a le-
hetõségek és szakmai fejlesztéseket is megigényel-
hettek az intézmények – tájékoztatta az Újpesti
Naplót az örömteli hírrõl Karmosné Hevele Mária,
a pályázatokat kidolgozó Költségvetési Iroda veze-
tõje. – Az összes pályázható támogatás 5 milliárd
forint volt: 1274 önkormányzati fenntartó, 429
nem állami fenntartó és 43 központi költségveté-
si szerv, mint fenntartó pályázott. Budapesten a
harmadik legjelentõsebb támogatást kaptuk, ami
nagyban köszönhetõ az óvodáknak – is – biztosí-
tott lehetõségnek. Az idei alkalommal szakmai
eszközállományt is igényelhettek az ovik, ami be-
rendezéseket, ágyakat stb jelent.

Az iskolák fõként informatikai eszközöket, digi-
tális táblákat céloztak meg, sikerrel. 

– Mivel lassan itt az év vége, illetve kezdõdik a
téli szünet, némi üröm vegyült az örömbe, hogy
mikor jutnak hozzá a decemberben utalandó ösz-
szegekhez – mondta Karmosné Hevele Mária. –
Ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy a hiva-
talosan megkezdõdõ kincstári utalásokig már no-
vembertõl megelõlegezzük az összegek folyósítá-
sát az intézményeknek, hogy még idén s idõben
örülhessenek a felhasználható segítségnek.

Megkerestünk egy óvodát és egy iskolát, hogy
személyesen elmondhassák, milyen segítséget
nyújt számukra az elnyert pályázati összeg. 

Hirmann László igazgató elmondása szerint a Kár-
olyi István 12 Évfolyamos Gimnázium tantestületé-
nél is nagy az öröm: a pályázaton 3 millió forintot
nyert az intézmény, melybõl 2,1 milliót eszközbe-
szerzésre, a fennmaradó 900 000 forintot egy iskola-
adminisztrációs szoftver vásárlására fordítanak. 

– Ez a szoftver – az úgynevezett az OKM által
akkreditált, AROMO iskolai adminisztrációs szoft-
ver – az iskolai adminisztráció elektronikus változa-
ta. Ennek segítségével számítógépen tudjuk majd
rögzíteni a teljes kötelezõ iskolai adminisztrációt, a
tanulók nyilvántartást, a naplózást, a szöveges érté-
kelést, az órarendkészítést, vagy akár az ebédbefize-
tést. Nem lesz szükség annyi papírra és papírmun-
kára, kevesebb lesz a hibázási lehetõség. Minden ta-
nuló adott felhasználónévvel és jelszóval betekint-

het a számára fontos oldalakra, melyet természete-
sen a szülõk is megtehetnek. Több iskola már hasz-
nálja ezt a rendszert, s eddig mindenhonnan pozi-
tív visszajelzéseket hallottunk. Úgy érzem, iskolánk
úttörõ szerepet vállal ezzel az újítással, remélhetõ-
leg, a többi újpesti pedagógus elõtt példával tu-
dunk majd járni, és tapasztalatokat fognak szerezni
általunk az új rendszerrõl. Felajánljuk segítségünket
az újpesti iskoláknak, szívesen megosztjuk tapasz-
talatainkat a program használatával kapcsolatban.
Az adatok 90%-át kollégáink már feltöltötték, így
amint megkapjuk a szervert és a számítógépeket –
a jövõ félév kezdetén –, már használni is fogjuk.
Egyelõre párhuzamosan fog futni az elektronikus és
a hagyományos, „papíralapú” adminisztráció, de
remélhetõleg a következõ tanév elején már csak az
elektronikus adminisztrációt fogjuk alkalmazni. Az
ellenõrzõ könyv természetesen megmarad… 

Galambos Lászlóné, a Lakkozó óvoda vezetõje
nagyon örült az elnyert összegnek. 

– Mivel sikeres volt az újpesti önkormányzat
pályázata, szerencsére a mi óvodánk is nyert tá-
mogatást: összesen 992 000 Ft-ot. Sajnos még
nem tudom megmutatni a játékokat és a fejlesztõ
eszközöket, amelyeket a megítélt összegbõl vásá-
rolni fogunk; valószínûleg a napokban érkeznek
meg, de már nagyon izgatottan várjuk azokat a
gyerekekkel együtt. Óvodánk nyolc csoportos,
összesen 201 kisgyerek jár hozzánk. Minden évben
próbálunk újítani, új játszóeszközöket venni a
gyerekeknek, de önerõbõl nem tudtuk volna.
Minden csoportba jut egy-egy játék konyhabútor,
babaágy, fürdetõ, pólyázó játék, a tornatermünk
pedig mozgásfejlesztõ tornaeszközökkel lesz gaz-
dagabb: könnyen mozdítható, biztonságos, köny-
nyû, kellemes anyagból készült lejtõt, bóját,
ügyességi játékokat vásároltunk. Ezek az eszközök
nagyon fontosak, a gyerekek mozgásának játékos,
izgalmas fejlesztésére szolgálnak. Óvónõink több-
sége fejlesztõpedagógus is, és intézményünk elsõ-
sorban a mozgásfejlesztésre helyezi a hangsúlyt.
Nagyon nagy az örömünk, azt hiszem, ez a pályá-
zat ritka, de remélhetõleg nem egyedülálló lehe-
tõség volt az óvoda életében. Az idei óvodai kará-
csonyunk nagyon szép lesz, sõt, ha szerencsénk
van, már a Mikulás elhozza az új játékokat. Ezúton
szeretném a szülõk és kollégáim köszönetét tol-
mácsolni az önkormányzatnak, és mindazoknak,
akik a támogatás megszerzésében segítséget nyúj-
tottak. – H. P., P. K.

Nyert minden helyi
oktatási intézmény
Budapesten a harmadik legnagyobb összegû támogatást nyerte el
Újpest az Oktatási és Kulturális Minisztérium által negyedik alka-
lommal kiírt szakmai és informatikai támogatásokkal kapcsolatos
pályázaton november végén. A 43 millió forintból idén elõször min-
den intézmény részesült.

A
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Az Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete
megköszöni az adózók által 2008. évben juttatott
100 477 Ft támogatást. A kapott összeget a Pilis
hegységben üzemeltetett Janda Vilmos kulc-
sosházunk karbantartására és a Dunakeszin lévõ
sporttelepünk karbantartására, valamint sportesz-
közök vásárlására fordítottuk.

Az egyesület elnöksége

Köszönik
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Nem akarok én nosztalgiázni, egy-
részt mert viszonylag kevés emlékem
van – a látszat ellenére – Doberdóról,
másrészt a pátosz is elég messze áll
tõlem, de.

Annak idején nálunk a grundon –
játszótérnek hívtuk, de hát mindenki
pontosan tudta, mire kell használni –
egyszerûen elképzelhetetlen lett vol-
na, hogy valaki csaljon a partizános
kidobós játékban vagy a
lábtengóban. Illetve egyszer meg le-
hetett próbálni – akik megtették,
egyrészt a vérzõ orrukat borogatták
még napokig, másrészt igyekeztek Új-
pesttõl nagyon-nagyon messzire köl-
tözni mihamarabb, a testi épségük
megóvása érdekében.

Igen, veszíteni nagyon vacak érzés,
gyõzni meg jó. De egyiket se minden-
áron.

A játék, a sport az olyan, hogy jó
csinálni, jó veszíteni és még jobb
gyõzni. Jó csak szurkolni és jó csak
nézni is. 

Egy dolgot nem lehet: csalni.
Olyan nincs, hogy arrébb toljuk a

kaput vagy elhúzzuk a távolugró-
gödröt. Olyan sincs, hogy felrúgom a
Mari Andit, mert történetesen sokkal
gyorsabban futja a 60 métert az isko-
laudvaron. És olyan sincs, hogy nem
ér egy gól (némi közelharc után de-
mokratikusan lehet ezt rendezni).

Mondom, nem akarok én nosztal-
giázni, de egyszerûen elképzelhetet-
len volt még harminc-negyven éve is
– vagy csak áldott tudatlanságban él-
tem –, hogy  egy ÚJPESTI sportklub
gyanúba keveredjen. Már a felvetés-
tõl is kinyílt a bicska a lányok zsebé-
ben is. Olyan nincs.

Sallói István, az Újpest sportigaz-
gatója a napokban így nyilatkozott:
„Újpesten megbízunk a játékosok-
ban, bízunk benne, hogy egyikükrõl

sem bizonyosodik be, belekevere-
dett valami hasonlóba, és nem is tu-
dom elképzelni, hogy bármelyikük
ilyenben részt vett volna. Nagyon
hosszú eljárásról lehet szó, vélhetõen
hónapokig semmi konkrét nem fog
történni az ügyben. Ez a métely vi-
szont most már belengi az egész ma-
gyar focit, minden kihagyott hely-
zetnél »rablót fognak kiáltani«. Ne-
hezen tudom egyébként elképzelni,
hogy Magyarországon hamarosan
lesznek konkrétumok, hiszen amíg
Olaszországban például már men-
nek a letartóztatások, itt a Nemzeti
Nyomozó Irodának még információi
sincsenek. Nehezen tudom elképzel-
ni, hogy a magyar futball mélyen
lenne érintve a botrányban.” 

Pedig német sajtóértesülés sze-
rint az Újpest az egyik magyar csa-
pat, amelyik érintett az európai lab-
darúgás történetének eddigi legna-
gyobb bundabotrányában. 

Az újpestiek szerint csak annyit
lehet megállapítani, hogy nem klub-
és bajnokságspecifikus ügyrõl van
szó, mivel a hírek szerint UEFA által

rendezett mérkõzések és játékveze-
tõk is érintettek.

„Miután klubunkhoz hivatalos
értesítés nem érkezett, érdemi reak-
ció az Újpest FC-tõl nem is várható.
Amíg érdemi, tényszerû információ
a vizsgált, állítólagosan magyar érde-
keltségû mérkõzésekkel kapcsolat-
ban nem lát napvilágot, klubunk
nem kíván többet a német bulvárlap
híreszteléseivel foglalkozni” – szöge-
zi le az Újpest.

A fogadási megvesztegetések ki-
lenc országra terjedtek ki, a listán
Németország, Belgium, Svájc, Hor-
vátország, Szlovénia, Törökország,
Ausztria, Bosznia-Hercegovina és
Magyarország szerepel. Állítólagos
megvesztegetések történtek három
Bajnokok Ligája- és 12 Európa Liga-
mérkõzésen is. A gyanúsítottak szá-
ma meghaladja a
200-at.

Õszintén kívá-
nom, hogy Újpest eb-
ben az esetben is le-
gyen különleges.

– TÖRÖK MONIKA 
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Kifordítom,
befordítom…

– Milyen különbségeket és hasonlósá-
gokat lát a tavalyi és az idei év között? 

– 2008 elején egy jól mûködõ ka-
pitányságot vettem át, de emellett
szükségesnek éreztem néhány szer-
kezetbeli változtatást is. Átszervezé-

sek történtek, létrehoztunk egy új
szervezeti egységet és két alosztályt.
Az úgynevezett akciószolgálatot át-
csoportosításokkal tudtuk megolda-
ni, egy huszonnégy órás szolgálatot
végzõ bûnügyes járõrökbõl álló kivá-
ló csapat jött létre. A vizsgálati osz-
tályunkon belül két alosztályt hoz-
tunk életre úgy, hogy megnöveltük
az itt dolgozók létszámát. Mint veze-
tõ, az egyik legfontosabb feladato-
mat abban láttam, hogy szintbe hoz-
zuk, kiegyenlítsük a csoportok mun-
káját. A gazdaságvédelmi alosztá-
lyunkon dolgozók közül néhánynak
más feladatot adtunk, mivel az új-
pesti kapitányságnak nincs sok gaz-
dasági ügye. A káposztásmegyeri
rendõrõrs egy õrsparancsnok-he-
lyettessel bõvült, némileg változtak
az osztályvezetõk is. Összességében
azt mondhatom, a 2008-as év eleje a
küzdelmekrõl szólt, a második fele
sikeres felzárkózásról. A 2009-es év
viszont már a mi évünk.

– Hogyan hat egy vezetõváltás a
rendõrkapitányság mindennapos
munkájára?  

– Sokan azt gondolják, az volna az
ideális, ha minél több, utcán dolgo-
zó rendõr lenne az állományban, hi-
szen hamar elkapnák az autótolvajo-
kat, tetten érhetnék a betörõket. De
ez nem ilyen egyszerû. Egy rendõrka-

pitányság egységként kell, hogy mû-
ködjön. Amikor a rendõr behoz vala-
kit, elõször egy nyomozó beszél vele.
Ez hosszadalmas, bonyolult folya-
mat, gyakran több szálon futó ese-
ményekkel. A nyomozás lefolytatása
után a vádelõkészítõkhöz kerül az
ügy, és ezután kerül az ügyészség elé.
Látható, hogy egy ügy nemcsak a le-
leplezésbõl, elfogásból áll, hanem bi-
zonyítékszerzésbõl, bizonyításból is.
A vezetõk feladata elsõsorban az
arányok igazítása, az ügyek és a kapi-
tányság összfeladatának átlátása, ko-
ordinálása.

– Ez az eredményekben is meglát-
szik? 

– Nem engedjük meg a lazítást.
2008-ban, annak ellenére, hogy az
utcán töltött órák száma óriási mér-
tékben, 10 000 órával csökkent, 85
%-ban megnövekedett az utcai tet-
tenérések száma, és ez a százalék
2009-ben még tovább emelkedett. 

– Idén mégis több aggasztó hír je-
lent meg a sajtóban Újpesttel kapcso-
latban. Pedofil baby-sitter, lövöldö-
zés, kaszinó- és bankrablás…

– A pedofíliával gyanúsított fiatal-
ember ügye már az ügyészségen van,
vádemelési javaslattal éltünk, és a mi
részünkrõl lezártuk az ügyet. A lö-
völdözés a BRKF-ra tartozik. El kell
mondanom valamit. Újpesten min-

dig történtek hasonló bûnügyek. 
A változás az, hogy most már beszé-
lünk is róla. Úgy gondolom, az em-
bereknek tudniuk kell, hogy mi tör-
ténik a kerületben. Tudniuk kell az
aggasztó bûncselekményekrõl, de
azt is, hogy a rablók 70%-át elfogjuk,
a gépkocsilopásokat 30%-ban csök-
kentettük. Tudni kell arról az általá-
nos helyzetrõl is, ami sajnos Újpest-
re is begyûrûzik, de azt is, hogy mi-
lyen hatékonyan mûködik a rendõr-
ségünk. Újpest az elsõ hat kerület
közé tartozik a bûncselekményeket
és a felderítéseket illetõen. – P. K.

(Folytatjuk)

Idén – bûnügyek kapcsán – Újpest
pár alkalommal szerepelt a sajtó-
ban; szerencsére nemcsak bûncse-
lekmények, hanem sikeres nyomo-
zások miatt is, melyekrõl az újpes-
ti rendõrkapitányság vezetõjével
beszélgettünk. Dr. Baranyi József
két éve vezeti a kapitányságot, s
az elmúlt idõszak tapasztalatai
mellett a jelen sikerei és a tervek
is szóba kerültek.   

Leginkább 
a siker motivál
bennünket

M E G N Y Í L T !
VET-PLUS KFT

Állatorvosi rendelõ 
és állatgyógyászati Patika

Dr. Nyomárkay István
Tel.: 306-0755, 06-30-980-9865
Bp., 1041 Bárdos Artúr u. 4.

www.bardosallatorvos.hu
Ambuláns betegellátás, mûtétek, 

RTG, laborvizsgálatok,
gyógykozmetika, 

Royal Canin gyógytápok.
A patika egész napos 

nyitva tartással 
8:30-19:30-ig mûködik!
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A Neoton Família története a hatvanas évek kö-
zepéig nyúlik vissza: 1965-ben Pásztor László és
Galácz Lajos alapította az együttest. Pár évre rá,
1968-ban megnyerték a „Ki Mit Tud?” címû orszá-
gos vetélkedõt, s ekkoriban lett sláger a „Kell,
hogy várj” címû daluk is.

A zenekarban Balázs
Fecó, Som Lajos és
Debreczeni Ferenc is dol-
gozott. Pásztor László ke-
reste meg az 1972-ben
megalakult Kócbabák
vokáltriót, hogy csatla-

kozzanak a Neotonhoz. Kezdetben Pál Éva, Fábián
Éva és Csepregi Éva is az együttes tagja lett, majd
egyedül Csepregi Éva maradt a zenekarban. 

1979-ben a cannes-i Midem fesztiválon a
Neoton kísérte a magyar szólistákat, a popszakma
ekkor figyelt fel igazán rájuk, s ezután csatlako-
zott hozzájuk Végvári Ádám gitáros. Három évvel
késõbb Végvári Ádám és Csepregi Éva megnyerte
a Yamaha fesztivált a „Holnap hajnalig” címû dal-
lal. Számtalan sikeres album és sláger fûzõdik a ze-
nekarhoz: Hétvégi motorozás, Nyár van, Kétszáz-
húsz felett, Don Quijote. Slágereiket idén új kön-
tösben, a „Szép nyári nap” címû musicalben újra
meghallgathatta a közönség.

Csepregi Éva idõvel szólókarrierbe fogott: az
ekkoriban megszületett dalok (a Párizsi lány, a
Kék korszak, vagy a Sárkány éve) a slágerlisták ele-
jén landolt. Lemezein Végvári Ádám is dolgozott,
az egyik legismertebb közös albumuk egy szép ka-
rácsonyi korong, melyrõl a „Ha elmúlik kará-
csony”, vagy az „Angyalmadár” címû dal vált
örökzölddé. 

Bizonyára Újpesten is felcsendülnek a jól ismert
dallamok; ünnepeljenek együtt önök is Csepregi
Évával és Végvári Ádámmal december 11-én,
18:30-tól!

A részletes program a 16. oldalon olvasható.

A szeretet forrása
Az egyik az év futballistája szeretne lenni, a
másik egy „kis csillag”, a harmadik „summa
cum laude” szeretne diplomázni, doktorálni,
vagy a tökéletes feleséget megtalálni, vagy
olyan sok pénzt keresni, hogy mindig a kívá-
natos életstílust tudja finanszírozni.
Váradalmak és elvárások az „élettõl”, egymás-
tól vagy saját magunk felé. De melyikünk ne
érezte volna, amikor végre elérte azt, amire
olyan nagyon vágyott, hogy nem is ezt akar-
tam, nem hozta meg azt az igazi örömöt,
amit attól reméltem. Tele van a kezem, de
már nyúlnék a következõ után, hogy biztosít-
sam magam, mert a bõség nem tudja betölte-
ni a belsõ ürességet. Ott van a bizonytalanság,
hogy meddig lesz az enyém, hogyan tudom
megtartani, amíg csak én akarom, nem illan-e
pont akkor ki a kezem közül, amikor a legna-
gyobb szükségem lenne rá?

Belsõ nyugtalanságunkat egyetlen ember,
ingó vagy ingatlan vagyontárgy, semmilyen di-
csõség nem tudja lecsendesíteni, mert ehhez
több kell. A szomjas embert kielégíti egy po-
hár víz, de utána újra  szomjas lesz. Az advent
arról beszél, hogy valaki jön, valakit várunk,
aki megígértetett a szomjas  embernek, aki ha
elérkezik hozzánk,  akkor benne a forrást talál-
tuk meg. Azt a forrást, amelynek mindig élte-
tõ a vize, amelyik soha ki nem apad, még gaz-
dasági válság közepette sem. Benne biztonsá-
got és oltalmat találunk, olyan örökkévaló
otthont, ahonnan nem rakhatnak ki, aminek
nem kell fizetni a rezsijét sem, mert minden
kifizettetett számunkra. Benne megtaláljuk a
szeretet forrását, azt a szeretetet, ami mindent
hisz és mindent remél, és  soha el nem múlik,
amit még mi sem tudunk  se eljátszani, se el-
veszíteni.  Jézus Krisztus már eljött erre a világ-
ra, hogy benne életünk legyen és valóságos
bõségre jussunk. Kívánom, hogy Õt várjuk, Õt
kérjük, Benne találjuk meg az élet forrását,
hogy áldott ünneplésünk lehessen!

– PETÕNÉ JUHÁSZ EMÍLIA
református lelkész

Ünnepi készülõdés: ingyenes
mûsorokkal és kirakodóvásárral

Újpesti
Karácsonyi
Vásár
Meghitt környezetet kínál Újpest a bevásárló-
központok zsúfoltságával szemben az elsõ ad-
venti hétvégén. A Karácsony-várás bensõséges
hangulatát teremtik meg Újpest Központjában,
az Új Fõtéren megkezdõdõ második Újpesti Ka-
rácsonyi Vásáron. Az ingyenes szabadtéri mû-
sor következõ fellépõi többek között Csepregi
Éva és Végvári Ádám lesznek.
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Ajánló
ADVENTI KONCERT
A hagyományoknak megfelelõen – december
11-én, 19 órai kezdettel – adventi koncert szín-
helye lesz a Fóti Szeplõtelen Fogantatás Temp-
lom. A koncert térítésmentes, adományokat a
Károlyi család  által Ybl Miklós tervei szerint
emelt templomépület felújítási munkálatainak
folytatására köszönettel vesznek. Az adventi
koncerten a SZIRT Együttes mutatja be mûso-
rát, sztárvendégek: Bazsinka Zsuzsanna érde-
mes mûvész és Rácz István Liszt-díjas énekmû-
vész lesz. További fellépõk: Andrássy Krisztina,
Sánta Jolán, Andrássy Frigyes énekmûvészek,
Nagy Béla hegedûmûvész, Gedai Ágoston orgo-
namûvész valamint a SZIRT kamarakórus
Andrássy Krisztina vezetésével. A koncert házi-
gazdája: Sebõk Sándor atya.  

HANGVERSENY
Gyöngyössy Zoltán Liszt-díjas fuvolamûvész és
Vermes Rita zongoramûvész lesz a Király utcai
könyvtár vendége december 12-én, 6 órai kez-
dettel. A hangversenyen Bach, Geminiani,
Handel, Haydn és Mozart mûvei csendülnek fel.
A Király utcai könyvtár dolgozói szeretettel vár-
ják térítésmenetes programjukra az újpestieket.

Egy szál rózsa, közös ének 
A megalakulásának tízedik évfordulóját kö-
szöntõ Újpesti Civil Kórus ünnepi kórus-
hangversenyre, közös fellépésre várta az új-
pesti kórusok közül az Adorate Vegyeskar
tagjait, a Baptista Gyülekezet Énekkarát,
valamint a Tungsram Kodály Zoltán Férfi-
kar énekeseit. 

Az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban no-
vember 28-án megtartott koncert elõtt dr. Ko-
vács Ivánné, a Civil Kórust „befogadó” Újpesti
Városvédõ Egyesület elnökeként és a kórus
egyik alapító tagjaként köszöntötte a vendége-
ket. Az Újpesti Civil Kórus fõ támogatója jelen-
leg is Újpest Önkormányzata. Belán Beatrix al-
polgármester köszöntötte a jubiláló kórusta-
gokat és kívánt egy-egy szál rózsa kíséretében
további örömteli együtténeklést és a fellépések
során megannyi sikert. A köszöntõk után a kó-
rusok mûsorát igazi örömzene zárta: a négy
kórus közös színpadi énekét megismételtették
a hallgatóság soraiban ülõkkel. A résztvevõk
utána közösen fogyasztották el a Civil Kórus
tagjai által készített süteményeket, és a beszél-
getések során kitûnt: valamennyien szívesen
emlékeznek a kezdetekre, hiszen Ferenczy Gi-
zella szervezõ és Salfay Ágnes karvezetõ-korre-
petitor közösséget teremtõ és énekkari kultú-
rát közvetítõ szerepe nemcsak a magalakulás-
kor, hanem hét éven át összetartotta a kórust.
A tizedik évfordulót köszöntõ kórustagok ezen
alapokon építkeznek ma is. – B.



A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI
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 kap-
ják meg a jelentkezõk, melyrõl a ké-
sõbbiekben bögrére, kispárnára, pó-
lóra stb. nyomtathatók, ill. korlátlanul
elõhívathatók. Idõpontja: december
9., 17–19 óráig. Díja: 4500 Ft/10 db
kép CD-n. Fényképész: Hlaszni Veroni-
ka. Elõzetes bejelentkezés szükséges!
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház. 

KARÁCSONYI LABDARÚGÓ KUPA
December 27–30-ig, 8–20 óráig ser-
dülõ, ifjúsági felnõtt és öregfiúk kor-
csoportban. Nevezési díjak: felnõtt és
öregfiúk: 7000 Ft, ifjúsági: 5000 Ft, ser-
dülõk: 3000 Ft. Részletes információ:
Tóthné Ruzsinszki Ilona, tel: 380-6163.
Jelentkezési határidõ: 2009. decem-
ber 23. 16 óra. A program támoga-
tója a Településrészi Önkormányzat.
Helyszín: KFÁMK fõépület.

KLUBDÉLUTÁN
A 2009-es év utolsó nyugdíjas klubdél-
utánja december 10., 16–18 óráig. Sze-
retettel várunk minden zenét szeretõ
nyugdíjast, ill. azokat, akik nagyszerû tár-
saságban szeretnének eltölteni egy kelle-
mes délutánt. Összejövetelünk „batyus”
jelleggel mûködik. Közremûködik: Boldi-
zsár Endre, a belépés díjtalan! A prog-
ramot Újpest önkormányzata támo-
gatja. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház. 

KÁPOSZTÁSMEGYERI 
KARÁCSONYVÁRÓ
December 10., 15.30–18 óráig. Ün-
nepvárás hangulatos mûsorral, a
MiaManó Színház elõadásával. Kará-
csonyt idézõ dallamok, ízek, illatok!
Karácsonyi vásár, ékszerkészítés tûz-
zománcból, és a „Karácsonyi sütemé-
nyem” pályázat eredményhirdetése. A
programot Újpest önkormányzata tá-
mogatja. Minden káposztásmegyerit
szeretettel várunk. A belépés díjtalan!
Helyszín: KFÁMK fõépület.

KARÁCSONYVÁRÓ SÜTIVERSENY 
Karácsonyi „bemelegítésként” süte-
ménysütõ versenyt hirdetünk min-
den vállalkozó szellemû édesanyának,
nagymamának, és tûzrõl pattant le-
ánynak. Jelentkezési határidõ: decem-
ber 4. Elkészítési határidõ: december
10. 12 óra. A frissen sült „pályamun-

kákat” recepttel együtt kell leadni a
KFÁMK fõépületében, a közmûvelõ-
dési csoportjánál. Díjazás: december
10-én 17.30 órakor. A legfinomabb 3
sütemény készítõjét különdíjjal jutal-
mazzuk. Eredményhirdetés a Kará-
csonyváró rendezvényünkön. Hely-
szín: KFÁMK fõépület.

SZEDERINDA – APRÓK TÁNCHÁZA
December 12., 17–18.30 óráig. Szere-
tettel várjuk hangulatos táncházunkba
az óvodás, kisiskolás korú gyerekeket és
szüleiket! A karácsonyi ünnepkörhöz
tartozó szokásdalokat tanulhatnak a
résztvevõk Prekler Kata vezetésével.
Közremûködik: a Csobán zenekar. Belé-
põdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves kor alatt a belé-
pés díjtalan. A programot Újpest ön-
kormányzata támogatja. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház.

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJA
Új bemutató az Újpest Színházban!
2009. december 27., 19 óra
Sarkadi Imre: 
ELVESZETT PARADICSOM 
Színmû két részben. Szereplõk:
Czvetkó Sándor, Szentpéteri Eszter,
Harsányi Gábor, Dózsa Erzsébet,
Harmat Albert, Taskovics Judit,
Rozenkrantz Helga, Nyári István, Bata
Á. János Rendezõ: Dózsa László. Ren-
dezõ asszisztens: Berki Zita. Színpad-
mester: Harsányi Gábor. Díszlet: Kõvá-
ri Magdolna. Jelmez: Molnár Emma. 

Szenvedély, szerelem, élet vagy ha-
lál? Vajon bejutunk-e az általunk ki-
talált paradicsomba, vagy a gyilkos-
ság tudata örökre megmételyezi
agyunkat? Van-e túlélés a rácsok mö-
gött és milyen a szabadulás? Lehet-e
újrakezdeni akár egy szál ruhában?
Megvár-e a szerelem, vagy a hûséget
lassan befedi az évek pora? Lehet-e
beletemetkezni az alkotás örömébe
és ezáltal bejutni a paradicsomba? Le-
het-e feledni a valóságot, a kínzó lel-
kifurdalást? Érdemes-e így élni egyál-
talán e gyötrõ szorításban?

Sarkadi gigantikus és nagysikerû mûve
az Újpest Színház színpadán nem csak a
magyar irodalom egyik gyöngyszemét
mutatja be, de emléket állít az írónak,
akinek ez volt az utolsó mûve. Nem él-
hette meg a bemutatót, halálának
okát még mindig rejtély és titok fedi.

Jegyek 2200 és 2000 Ft-os áron vált-
hatók az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont pénztáránál elõvételben (IV., Ta-
vasz u. 4.), valamint az elõadás elõtt,
a helyszínen. Az elõadás a szerzõ örö-
köseinek engedélyével, a Hofra Kft.
közvetítésével jött létre. A mû színre-
vitelét Budapest IV. kerület, Újpest
önkormányzata támogatta.

SZILVESZTERI BÁL
2009. december 31. Pukkantson
pezsgõt éjfélkor az Adyban! Fergete-
ges báli hangulat a szikrázó újévi éj-
szakában! Játszik: a Nincspardon
tánczenekar. Mûsor: vidám show-
mûsor, Harsányi Gábor felléptével
Éjfél után tombola! Fõdíj: ropogósra
sült malac, frissen sült cipó, egy de-
mizson bor! További értékes nyere-
mények! Tombolajegy ára: 300 Ft.
Hideg-meleg ételkülönlegességek!
Egész éjszaka svédasztal! Eszem-
iszom, dínom-dánom! Már most
foglaljon asztalt! Szilveszteri menü:
üdvözlõ ital: édes és száraz pezsgõ.
Ital ajánlat: büfé pultról. Hideg elõ-
ételek: ínyenc sajtkülönlegességek
friss gyümölccsel, dióval. Magyaros
vegyes ízelítõk. Töltött tojásvariáci-
ók aszalt gyümölccsel és magvakkal
töltött pulyka java. Meleg ételek: hí-
zott kacsamell mézes birsalmával,
jázmin rizzsel. Ropogós, bõrös ma-
lacsült rozmaringos burgonyával;
pezsgõs lila káposztával; ribizlivel,
borjúpaprikás galuskával. Saláták:
károlyi saláta, friss leveles saláta
dresszinggel, görög saláta. Desszer-
tek: Vegyes sós aprósütemény (asz-
talokra felkészítve), rétes variációk.
Éjféli menü: meleg lencsesaláta gril-
lezett oldalassal, roppanós frankfur-
ti virsli mustárral és tormával. Pék-
sütemény: házi fehér kenyér; zsemle.
Jegyek már kaphatóak  9900 Ft-os
áron.

OPERAPORTRÉK
2009. december 17., 18 óra. Fel-
lépnek: Váradi Zita – szoprán, Sze-
gedi Csaba – bariton, Zongorán kí-
sér és a mûsort vezeti: Köteles Géza.

ÚJPESTI MAGYARDAL 
ÉS ZENEBARÁT TÁRSASKÖR 
Minden hónap elsõ keddjén 15 óra-
kor az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pontban.

ÕSZINTÉN ÉS TUDOMÁNYOSAN!
2009. december 10., 16 óra. Régi
és új betegségek, gyógymódok.

Õssejtkutatás, védõoltások, mester-
séges megtermékenyítés. A modern
orvostudomány csodái, bár csodák-
ra az orvostudomány sem képes…
Vendég: Dr. Czeizel Endre orvos ge-
netikus, az orvostudományok dok-
tora. Helyszíni tanácsadás! Vetélke-
dõ – ajándékokkal, film – kívánság
szerint. Házigazda: P. Szabó József.
A belépés ingyenes! 

ÚJPEST GALÉRIA
Az Újpesti Mûvészek Társasága kiállí-
tása december 11–27-ig.

FELNÕTTKÉPZÉSI 
TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT
Ingyenesen igénybe vehetõ szolgál-
tatás.
– Közösségi számítógépünkön segít-

séggel önállóan kereshet képzése-
ket, böngészhet a felnõttképzési in-
formációk között.

– Felnõttképzési konzulensek segíte-
nek kiválasztani az Önnek megfele-
lõ szakképesítést, iskolát, tanfolya-
mot, végzettséget.

– Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha
képzési támogatást kíván igénybe
venni.

– Speciális problémákkal (elhelyezke-
dési, pályaválasztási, tanulási nehéz-
ség stb.) küszködõket segíteni tud-
juk a megfelelõ tanácsadó helyek ki-
választásában. A tájékoztató szolgá-
lat személyes konzultációval csütör-
tökön 14–19 óráig áll az érdeklõdõk
rendelkezésére. Elõzetes bejelentke-
zésre, idõpont egyeztetésre is lehetõ-
ség van. A szolgálathoz telefonon és
e-mailben is lehet fordulni. Telefon-
számunk: 369-6481. E-mail: tajekoz-
tato@adymk.hu. A tájékoztató szol-
gálat az Európai Unió által társfinan-
szírozott Ikonok és Indexek… pro-
jekt keretében valósult meg.

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMJAI
CSALÁDI JÁTSZÓ
December 12., 10–13 óra. Babaját-
szó, játékkuckó, falfirka, zenebölcsi
várja a résztvevõket. Karácsonyi
kézmûveskedés és az Újpesti Rajzis-
kola foglalkozása. Belépõ: gyerek: 300
Ft, felnõtt: 350 Ft, család – 4 fõtõl: 300
Ft/fõ (1 éves korig díjtalan!).A követ-
kezõ Családi Játszó január 16-án lesz.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
December 7., 17 óra. „Mesés” 
Képek – Koday László festõmûvész 

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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FIDESZ – MPSZ 
KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK:

Balázs Erzsébet; Hladony Sán-
dor Gyula; Rádi Attila önkor-
mányzati képviselõk december
7-én 17–18-óráig tartanak foga-
dóórát. 

FOLYTATÓDIK A SIKERES
KÖNYVGYÛJTÉSI AKCIÓ 
A Fidesz újpesti szervezete jóté-
konysági könyvgyûjtést tart. A
szervezõk arra kérik az
újpestieket, hogy jó állapotú
könyveik közül ajánljanak fel né-
hány kötetet jótékonysági célra.
Elsõsorban olyan köteteket vá-
runk, amelyeket a felajánlójuk is
szívesen fogadna el ajándékként.
A jótékonysági könyvgyûjtõ ak-
ció 2009. december 10-ig tart, a
beérkezett köteteket hátrányos
helyzetû iskolák könyvtárainak
támogatására fordítjuk. A fel-
ajánlásokat az Újpesti Fidesz Iro-
dában (1042 Bp., Árpád út 56.
I/25) várjuk. Nyitva tartás: H-P
11–18-ig. Köszönjük az eddigi
felajánlásokat!

VENDÉGÜNK 
DR. RAFFAY ERNÕ
2009. december 17-én, 18:30-
tól Dr. Raffay Ernõ történész,
egyetemi tanár az Újpesti Fi-
desz Fidelitas vendége. Helyszín:
Polgár Centrum tükörterem
(1042 Bp., Árpád út 66.) Sok
szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklõdõt!

www.ujpestifidesz.hu

Boruzs András frakció-
vezetõ, egyéni képviselõ
(15. választókerület :

Megyer-Székesdûlõ) fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola,
minden hónap elsõ hétfõjén
16.30-17.30. Kovács Sándor listás
képviselõ fogadóórája: Megyeri
Úti Általános Iskola, minden hó-
nap elsõ hétfõjén 16.30-17.30.

www.szdszujpest.hu

A KDNP tisztelettel érte-
síti az újpesti választó-
polgárokat, hogy Szal-

ma Botond képviselõi fogadó-
óráját minden hónap elsõ hét-
fõjén 18-19 óráig tartja a KDNP
Templom u. 4. alatti helyiségé-
ben. Az esetleges kérdéseikkel
ezen az idõponton kívül a
kdnpujpest@gmail.com címen
bármikor fordulhatnak hozzánk.

AZ ÚJPESTÉRT 
EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 

FOGADÓÓRÁJA
Dr. Kató Balázs minden hónap
második csütörtök 17–18 óra
között. Helyszín: Munkásotthon
utca 18. (Újpestért Egyesület
helyisége)
Dr. Dabous Fayez minden hó-
nap második csütörtök 17–18
óra között. Helyszín: Munkás-
otthon utca 18. (Újpestért
Egyesület helyisége)

CSOKOLÁDÉ-, FÛSZER-
ÉS BÕRDÍSZMÛVES
VÁSÁR

A karácsonyi ünnepekhez köze-
ledve csokoládé, aszalt gyümöl-
csök és fûszerek, valamint bõr-
díszmûves termékek  kedvezmé-
nyes árú vásárát  rendezi  irodá-
jában a Magyar Demokrata Fó-
rum Újpesti Szervezete a   Buda-
pest, IV. Árpád út 88. szám alatt
(bejárat a József Attila utca felõl).
A vásár idõpontja: december 8.
kedd, 9-18 óra között. Szeretettel
várjuk a városrész lakóit!

Házigazda: Pettkó András 
országgyûlési képviselõ 

KARÁCSONYI 
MEGHÍVÁS
Szeretettel meghívjuk

hagyományos karácsonyi zenés
délutánunkra december 18-án
15 órára az Ady Endre Mûvelõ-
dési Központba (Tavasz u. 4.).
Vendégeink: a Madách Színház
fiatal mûvészei. Válogatást hall-
hatunk az operett gyöngyszeme-

ibõl és karácsonyi dallamokból.
Jegyek átvehetõk személyesen
2009. dec. 7. hétfõtõl az MSZP IV.
kerületi szervezetének irodájá-
ban a Nádor u. 1. szám alatt 12 és
17 óra között, Tel.: 369-4205

Csizmár Gábor, Kiss Péter
országgyûlési képviselõk

INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposztás-
megyeri Szervezeténél (1046 Bp.,
Nádor u. 1.). ingyenes jogi ta-
nácsadást tart Dr. Csiki-Szász
Elemér ügyvéd, elõzetes beje-
lentkezés alapján. Információ és
bejelentkezés a 369-4205 telefon-
számon hétköznap 12–18 óráig.

RUHAOSZTÁS
Az MSZP Újpesti Szervezetének
Nõtagozata ruhaosztást szervez
2009. december 14–18ig, 14–17
óra között. Minden kedves ér-
deklõdõt szeretettel várunk!
Helyszín: 1046 Bp., Nádor u. 1.

Baloldali Baráti Kör sok szere-
tettel vár mindenkit TÁNC-
KLUBJÁBA, ahol élõ zenei kísé-
rettel kedveskedünk vendége-
inknek. Idõpont: 2009. decem-
ber 10. csütörtök, 15 órától-
17óráig. A rendezvény Ingyenes!
Helyszín: Bp., 1046 Nádor u. 1. 

www.mszpujpest.hu

Értesítjük szimpatizán-
sainkat, hogy irodánk
minden pénteken 17 és

18 óra között tart nyitva. Kérjük
Önöket, vegyék fel velünk a kap-
csolatot, hogy minél hatéko-
nyabban mûködhessünk együtt!
Címünk: Szent László tér 7. 
Tel.: 06-30-561-9022. E-mail:
ujpest@jobbik.hu Pajor Tibor
önkormányzati képviselõnk fo-
gadóórája: minden hónap elsõ
hétfõjén, 18 órától, a fenti cí-
men, Jobbik Magyarországért
Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

Az Újpesti Görög Kisebbségi Ön-
kormányzat 2009. december
19-én 17 órai kezdettel tartja
meg a soron következõ közmeg-
hallgatást, melyre szeretettel vár-
ja az érdeklõdõket. Helyszín:
1048 Bp., Csíkszentiván u. 2. sz.
alatti önkormányzati iroda.

Párthírek

Újpestért
Egyesület

KOMOLYZENEI KONCERT 
Az Újpesti Karácsony programjának harmadik komolyzenei kon-
certje a Budapest-Újpest-Belsõvárosi Református Egyházközség
Templomában lesz (Bp., IV. Szt. István tér 24.) december 12-én
19.30 órai kezdettel. Erdélyi László zongoramûvész hangversenye.
Mûsoron: Haydn: D-dúr zongoraverseny. Beethoven: D-dúr szoná-
ta. Barber: D-dúr keringõ. A térítésmentes jegyek a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati irodáin vehetõk át.

kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyit-
ja: Pilaszanovich Irén mûvészettörténész.
Megtekinthetõ december 7–31-ig, naponta
9–18 óra között (hétvégén is).

MESTERSÉGEK CÍMERE
Foglalkozásainkon a gyermekek különbözõ
népi mesterségekkel, tevékenységgel ismer-
kedhetnek meg. A programra elõzetes jelent-
kezés szükséges. Részletesebb információ a
399-7065-ös telefonszámon, illetve az
ugyih@ugyih.hu e-mailen kérhetõ.

EGÉSZSÉGKLUB
December 7., 16.30–18 óra. Immunerõsítõ
vitaminok. Magyar siker az egészségünkért! A
Flavon max termékcsalád bemutatása. Ven-
dég: Szórádi Rózsa.

BABA-MAMA KLUB
December 8., 9.30–11 óra.
A babamasszázsról. Beszélgetés és bemutató
Meilinger Anna és Zolnai Mariann védõnõkkel.

VASÁRNAPI SZÍNHÁZ
DIÓTÖRÕ: december 13. 10 óra. 
A Nektár Színház karácsonyi elõadása. Jegyek
korlátozott számban még válthatók az informá-
ciós pultnál. Jegyek ára: 1100 Ft. A Diótörõ me-
séjét – Csajkovszkij csodálatos balettja révén –
mindenki ismeri. Mi egy olyan feldolgozást ké-
szítettünk – az eredeti A. T. Hoffmann által írt
mese alapján – melybe a balett szervesen illesz-
kedik. A gyermekek számára a prózai megfogal-
mazás könnyebben érthetõvé válik az amúgy
bonyolult – álomjelenetekkel tarkított-balett-
szvithez képest. A történet Karácsony estéjén
játszódik amikor is a testvérpár – Marika és Frici
– izgatottan várják az ajándékokat. Legfõképp
keresztapjuk meglepetésére kíváncsiak, hiszen õ
minden évben valami különlegességgel kedves-
kedik nekik. Most sincs ez másképp… A Diótö-
rõ érkezik… A bábu a mese szabályai szerint
életre kel és Marika képzeletében álmai Hercegé-
vé válik… Megküzd az Egérkirállyal… majd a fi-
náléban Ferdinánd személyében belép az ajtón.

MAGYAR KULTÚRA HETE
2010. január 11–22. Ebben az évben is ver-
senyekkel, majd a legjobbak produkcióiból
összeállított gálamûsorral emlékezünk a ma-
gyar kultúra napjára. 
2009. december 9. – Mesevetélkedõ, elõdöntõ. 
2010. január 11–24. – Képzõmûvészeti kiállítás; 
2010. január 11. – Versmondó verseny; 
január 12. – Mesemondó verseny, 
január 13. – Mesevetélkedõ döntõ; 
január 14. – Prózamondó verseny, 
január 18. – Hangszeres versenyek, 
január 19. – Népdaléneklõ verseny, 
január 21. – Fõpróba, 
január 22. 17 óra – Gálamûsor.
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ésõbb a Honvéd is a gyanú-
sítottak listájára került. Állí-
tások szerint Európa-szerte

összesen nagyjából kétszáz mérkõ-
zést manipuláltak egy németországi
központtal bíró bûnszövetkezet,
ezek között lelhetõ fel a 13 magyar
elsõosztályú bajnoki találkozó. 
A botrány kipattanását követõen
egyre-másra jöttek elõ olyan mec-
csekkel, csapatokkal, amelyek – a tûz
közelben lévõ sajtó szerint – kapcso-
latba hozhatóak a bundameccsekkel.
A Bild címû német bulvárlap tovább
ment, egyik cikkében egy magyar
klubot is nevesített, szó szerint idéz-
ve: Magyarországon 13 mérkõzést
manipuláltak, többek között az Új-
pest találkozóit. 

Miután az Újpest FC-t egy német
bulvárlap mindenféle konkrétum
nélkül, a korrekt újságírás szabályait
felrúgva „belekeverte” az úgynevezett
nemzetközi, 200 labdarúgó-mérkõ-
zést érintõ fogadási botrányba, a klub
hivatalos közleményben azonnal el-
határolódott az ügytõl, és a német
sajtótermék eljárásától. Kijelentették,
hogy az Újpest FC, mint klub semmi-
lyen szinten nem kapcsolható össze
az úgynevezett nemzetközi fogadási
botránnyal, továbbá a mérkõzések
manipulálásával. Felhívták mindenki
figyelmét, hogy egyetlen magyar
mérkõzést nem neveztek meg konk-
rétan, így jelenleg még az sem állítha-
tó, hogy olyan mérkõzés is a vizsgálat
tárgyát képezi, amelynek az Újpest
FC volt az egyik résztvevõje. Leszö-
gezték, hogy a klubhoz semmiféle hi-
vatalos értesítés nem érkezett, ezért
érdemi reakció az Újpest FC-tõl nem
is várható. Amíg érdemi, tényszerû
információ a vizsgált, állítólagosan
magyar érdekeltségû mérkõzésekkel
kapcsolatban nem lát napvilágot, a
klub nem kíván többet a német bul-

várlap híreszteléseivel foglalkozni.
Amennyiben az Újpest FC hivatalos
felkérést kap az ügyben annak tisztá-
zására, készek  együttmûködni az eu-
rópai és a magyar szövetséggel, illetve
az illetékes hatóságokkal – olvasható
az Újpest közleményében.

A magyar szövetség képviselõi ter-
mészetesen részt vettek az UEFA bun-
da-üggyel kapcsolatos megbeszélé-
sén, de mivel a testület nem mutatott
be bizonyítékokat az Újpest és Hon-
véd ellen a svájci tanácskozáson, így
jelenleg csak a gyanú áll fenn a két
klub kapcsán – ezt Serényi Péter, az
MLSZ sajtófõnöke mondta egy nyilat-
kozatában. – Bizonyítékok nincsenek,
csak a gyanú van, és miután csak itt
tartunk, figyelmeztetnék az ártatlan-
ság vélelmére. Persze, homokba dug-
nánk a fejünket, ha azt mondanánk,
hogy nem történt semmi. Az MLSZ-
nek nincsenek olyan emberei, akik
akár titkosszolgálati eszközökkel tud-
nának eljárni az ügyben, így szakértõ-
ket fog felkérni a szövetség.

Mészöly Kálmán egykori szövetsé-
gi kapitány kijelentette, nem tudja
elképzelni, hogy bármelyik magyar
csapat érintett lenne a csalásokban.
– Nem tudom elképzelni sem a Hon-

védról, sem az Újpestrõl, hogy való-
ban benne lett volna ezekben a dol-
gokban. Én voltam Törökországban
edzõ. Egy olyan klubnál, mint a
Fenerbache nem fordulhat elõ ha-
sonló, pláne nem a kispestieknél. Az
UEFA vezetõit egytõl-egyig tisztelem,
de véleményem szerint csak kelle-
metlen helyzetbe hozzák a csapato-
kat, ha végül nem bizonyítanak sem-
mit – fogalmazta meg véleményét.

George F. Hemingway, a Honvéd
tulajdonosa reméli, az Újpest bepe-
reli a Bildet. Hemingway úgy véli,
nagy hibát követ el, aki bizonyíték
nélkül vádaskodik a bundabotrány-
nyal kapcsolatban, szerinte ugyanis
nem a klubok, hanem egyes játéko-
sok csaltak. – Remélem, az Újpest
úgy beperli a német Bild lapot,
amely leírta a nevét ebben az ügy-
ben, hogy az újság gatyája is rámegy
– mondta a Honvéd elsõ embere. –
A klub akkor bundázik, ha a vezetõ
akarja ezt, õ befolyásolja az ered-
ményt, ilyesmi történt az olasz
Juventusnál. Ami most kipattant, ab-
ban néhány játékos érintett. Sarokba
szorítva rávehetõk arra, hogy nyü-
szítve mondják el a részleteket. Min-
dent megtudunk, ezt jósolom, és

akiket elkapnak, azok örökös eltiltás-
ra számíthatnak – mondta.

Sallói István is megszólalt a Duna
TV Sportaréna címû mûsorában a
Magyarországot is elért fogadási bot-
ránnyal kapcsolatban. Az Újpest
sportigazgatója elmondta, a lilák ve-
zetése kiáll a játékosok mellett, õ
maga viszont nem érti az MLSZ állás-
pontját, és azt is megjegyezte, a leg-
károsabb az egész ügyben az, hogy
sokan egy-egy kihagyott helyzet
után is már manipulációt fognak
gyanítani. Sallói István az Újpest-
meccseket ért vádakkal kapcsolatos
fejleményekrõl ejtett pár szót:

– A Bild alapjában véve egy plety-
kalap. Bochumban robbant ki ugye
az ügy, egy bûnszövetkezetet leplez-
tek le, ott történhettek olyan tanú-
vallomások, ahonnan kiszivárogha-
tott néhány információ. Két lehetõ-
ségünk volt. Az MLSZ-t megkértük,
járjon el, és próbálja meg a lehetõ
legtöbb információt begyûjteni,
majd megosztani velünk, emellett a
bochumi ügyészséggel is megpróbál-
juk felvenni a kapcsolatot, hogy adja-
nak tájékoztatást az ügyrõl. Igaz, ma-
gyar szakemberek szerint utóbbira
nem sok esélyünk van.

A sportigazgatója arról is beszélt,
mi az újpesti vezetés álláspontja saját
játékosaikkal kapcsolatban.

– A klubok nem érintettek, itt
egyénekrõl van szó. Újpesten megbí-
zunk a játékosokban, bízunk benne,
hogy egyikükrõl sem bizonyosodik
be, belekeveredett valami hasonló-
ba, és nem is tudom elképzelni, hogy
bármelyikük ilyenben részt vett vol-
na. Amíg ezzel ellentétes bizonyíték
nem kerül elõ, addig ezzel a dologgal
nem kívánunk a játékosok felé foglal-
kozni – mondta Sallói, majd azt is
hozzátette, miért káros elsõsorban,
hogy elérte a botrány hazánkat is.

– Nagyon hosszú eljárásról lehet
szó, vélhetõen hónapokig semmi
konkrét nem fog történni az ügyben.
Ez a métely viszont most már belengi
az egész magyar focit, minden kiha-
gyott helyzetnél „rablót fognak kiál-
tani”. Nehezen tudom egyébként el-
képzelni, hogy Magyarországon ha-
marosan lesznek konkrétumok, hi-
szen amíg Olaszországban például
már mennek a letartóztatások, itt a
Nemzeti Nyomozó Irodának még in-
formációi sincsenek. Nehezen tudom
elképzelni, hogy a magyar futball mé-
lyen lenne érintve a botrányban.

B u n d a b o t r á n y  

Mint ismeretes, a hírek szerint Magyarország is érintett abban a nemzetközi fogadási
botrányban, ami nem régen robbant ki. Eleinte csak annyit lehetett tudni, hogy 13 NB
I-es bajnokival kapcsolatban emlegetnek manipulált eredményt, a Bild c. német
bulvárlap viszont nevesítette is az egyik érintett csapatot: meg nem erõsített infor-
mációik szerint az Újpest meccseivel kapcsolatban került sor bûncselekményekre.

K

Fogadási botrány

Az Újpest bízik a futballistái
becsületében
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A Mesterségek Iskolája Alapítvány ezúton köszöni meg a magánszemélyek
adójának 1%-át, az 1 209 000 Ft-ot. A támogatást jó célra fordítjuk: a 20
ÉVKÖNYV címû színvonalas jubileumi kiadványunk elõállításának költsé-
geit és az osztályközösségek kulturális programjainak támogatását tudjuk
belõle finanszírozni. Köszönjük a támogatást. 

Borosné dr. Kézy Zsuzsanna, a kuratórium elnöke

A Liget óvoda „Gyermekliget” Közhasznú Alapítványa ezúton mond köszö-
netet mindazoknak a kedves szülõknek és hozzátartozónak, akik felaján-
lották a 2008. évi jövedelem adójuk 1%-át, melynek összege: 727 051 Ft. A
2007. év jövedeladó 1%-át kultúrális rendezvényekre, valamint udvari má-
szóka szabványosítására fordítottuk.

Tácsik Lászlóné kuratóriumi elnök

Tisztelt Támogatók! Tájékoztatjuk, hogy a 2008 novemberében a 2007. évi
SzJA 1%-nak átutalásából az „Iskola a határon” Alapítványhoz 1 718 497 Ft
folyt be. Ezt az összeget a 2009. adóévben költöttük el az oktatás fejleszté-
sére, az erdei iskola és az iskolai táborok támogatására, az „Év Tanulója” cím
odaítélésére, illetve az iskola mûszaki eszközeinek fejlesztésére. 2009. év no-
vemberében az SzJA 1%-nak átutalásából 2 207 191 Ft érkezett alapítvá-
nyunk számlájára, mely összeg 2010. évben kerül felhasználásra. A kuratóri-
um döntése alapján ezt az összeget ismét tábori támogatásokra, az „Év ta-
nulója” cím díjainak fedezésére, valamint berendezési tárgyak vásárlására
fordítjuk. Az „Iskola a határon”Alapítvány nevében ezúton fejezem ki köszö-
netemet Önnek és családjának azért, hogy a Homoktövis Általános Iskola ta-
nulói fejlõdésének érdekében adójának 1%-át alapítványunk rendelkezésére
bocsátotta. Kérjük Önt, hogy amennyiben a jövõben is módja nyílik rá, tá-
mogassa közös céljaink megvalósítását. Adószám: 19667874-2-41. 

Dr. Kiss Péter, a Kuratórium elnöke
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Feljelentést tett 
ismeretlen tettes 
ellen a Magyar 
Labdarúgó Szövetség
A Magyarországon is egyre inkább
elharapódzó fogadási botrány
ügyében feljelentést tett a labda-
rúgó szövetség. A testület a Nem-
zeti Nyomozó Iroda Gazdaságvé-
delmi Fõosztályához fordult, ma-
gyar mérkõzések eredményének il-
legális befolyásolásának alapos
gyanújával, a hazai labdarúgást
feltételezhetõen befolyásoló bûn-
cselekmények miatt. Kisteleki Ist-
ván, az MLSZ elnöke bejelentette:
a szövetség kilenc pontból álló in-
tézkedési tervet készített.

Dr. Helmeczy László jogi alelnök be-
jelentette, hogy több, mint háromol-
dalas büntetõfeljelentést tett ismeret-
len tettes, tettesek ellen, akik tisztes-
ségtelenül befolyásolhatták a magyar
labdarúgás eseményeit. A feljelentés
tartalmazza az MLSZ rendelkezésére
álló valamennyi adatot, így azokat is,
amelyekhez az UEFA monitoring rend-
szere segítségével sikerült hozzájutni. A
feljelentést megkapta a Nemzeti Nyo-
mozó Iroda (NNI), valamint az Igaz-
ságügyi Minisztérium illetékes állam-
titkára is. A monitoring rendszer eddig
két hazai vonatkozású mérkõzéssel
kapcsolatban mutatott piros, illetve
sárga jelzést. 

– Az elmúlt napokban nagyon aktí-
van dolgoztunk a Magyarországot is
érintõ fogadási ügyben, és ma lezár-
hatjuk az intézkedések elsõ szakaszát,
elkészült a szövetség kilenc pontból
álló intézkedési terve – jelentette ki
Kisteleki István, a szövetség elnöke a
sajtótájékoztatón. Az MLSZ feljelenté-
sét a rendõrség hivatalos honlapjának
híre szerint a hatóság is rögzítette. Az
NNI 2008-as, utánpótlás-válogatott
meccsek ügyében kell, hogy lépjen.

„Az elmúlt napokban az írott illet-
ve az elektronikus médiában, az után-
pótlás-válogatottak 2008. évi egyes
mérkõzéseinek befolyásolása kapcsán
tett nyilatkozatok alapján, a Nemzeti
Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Fõ-
osztály a mai napon csalás bûntett
gyanúja miatt feljelentés-kiegészítést
rendelt el ismeretlen tettes(ek) ellen.
Az eljárás érdekeire való tekintettel
további információkat az eljáró szerv
egyelõre nem ad” – olvasható a
police.hu oldalán megjelent közle-
ményben. – GERGELY GÁBOR

Elismerés Zana
Anitának
A Magyar Speciális Olimpia Szö-
vetség (MSOSZ) novemberben
ünnepelte fennállásának 20. év-
fordulóját. A Vasas sportcsarnok-
ban – az integráció és a társadal-
mi szemléletváltás jegyében – gá-
lamûsorral, koncertekkel és kü-
lönbözõ sportprogramokkal ün-
nepeltek a speciális olimpikonok
és a szövetség tagjai, illetve a
meghívott elõadómûvészek. 

Az ünnepségnek újpesti vonatkozá-
sa is van: a kerületünkben élõ egy-
kori parasportoló, a parasport-
press.eu jelenlegi újságírója, Zana
Anita elismerésben részesült. A díjat
Lengyel Lajostól, az MSOSZ elnöké-
tõl vehette át, aki – a szövetség töb-
bi dolgozójával együtt – azt a célt
tûzte ki, hogy minél többen megis-
merjék és elfogadják az értelmileg,
és halmozottan sérült sportolók, il-
letve felkészítõik mindennapi életét. 
– Nagy meglepetés volt ez a díj, hi-
szen dolgozni, tudósítani mentem
erre a rendezvényre – mesélte Zana
Anita. – A díjat, egy szép kupát a
speciális olimpiai mozgalom folya-
matos népszerûsítéséért kaptam,
amit a Magyar Speciális Olimpia
Szövetség és az Önkormányzati Mi-
nisztérium együttesen szavazott
meg nekem, illetve a Duna TV szer-
kesztõjének, Szõke Viktóriának. Na-
gyon nagy megtiszteltetés számom-
ra ez az elismerés. A célom ugyanaz,
mint a szövetségé: írásaimmal, tu-
dósításaimmal ismertté tenni és el-
fogadtatni a fogyatékkal élõ embe-
rek sportját és a sportolókat; bemu-
tatni mindennapos küzdelmeiket,
sikerüket, és tiszteletreméltó sport-
eredményeiket. 

HIRDETÉS

M o z a i k

Köszönik



Ingatlan eladó

��Tulajdonostól! Áron alul eladó Újpest, Virág utcá-
ban 2,5 szobás – vízórás, egyedi fûtés mérés szerelé-
se folyamatban van – 71,5 m2-es VI. emeleti felújí-
tandó panellakás 9,3 millió Ft-ért, de megegyezéssel
igény szerint fel is újítom. Tel.: 06-20-209-5557.

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

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

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

�� Árpád úton eladó téglaépítésû társasházban ta-
lálható 97 m2-es luxus kivitelû lakás. A lakásról leírás,
képek, alaprajz a www.lakas.miniweblap.hu oldalon
található. Irányár: 55,9 MFt. Tel.: 06-70-279-18-50

�� Újpesten tulajdonostól eladó Erzsébet utcá-
ban 54 m2-es felújított, földszinti panellakás.
Irányár: 10,5 MFt. Extrák: klíma, széf, trezorajtó,
rács. Kérésére képet küldök. Tel.: 06-30-906-1390

�� SZTK-val szemben, felújított kertes panelház-
ban 67 m2-es 1+2 félszobás, igényesen kialakított,
kertkapcsolatos, saját tárolós lakás tulajdonostól
eladó. Ár: 18 MFt. Tel.: 06-30-99-11-922

�� Tulajdonostól áron alul eladó a Víztoronynál
VIII. emeleti, 54 m2-es panorámás lakás felújított
állapotban. Gardrób, erkély, egyedi konyhabútor,
világos konyha, klíma, új nyílászárók. Ár: 9,9 MFt.
Tel.: 06-70-375-7462

�� Újpesten, a Szõnyi István utcában, csendes
környezetben 184 m2-es családi ház + 32 m2 ga-
rázs + 365 m2 telek eladó. Egyedi fûtés, riasztó,
öntözõrendszer. Busz, óvoda, iskola, Lidl, orvos 5
percre. Tel.: 06-30-228-6261

�� Újpest-Központtól 3 percre, négyemeletes pa-
nelházban 68 m2-es, 2+2 szobás, kiváló beosztá-
sú, felújított, barátságos lakás 13,9 MFt-ért el-
adó, Igényes vevõnek, kifogástalan állapotú lakás
tulajdonostól! Tel.: 06-20-663-6099

�� Káposztásmegyer I-en VI. emeleti, 36 m2-es ke-
leti fekvésû, franciaerkélyes lakás 7,7 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06-20-254-3555

�� Újpest-Központban eladó 90 m2-es, 2+2 fél-
szobás, jó állapotú, csendes, tágas, házközponti
fûtéses, teraszos, emeleti, klímás tégla öröklakás.
Irányár: 21,6 MFt. Tel.: 06-70-528-1855

�� Újpesti Víztoronynál parkos környezetben el-
adó csendes, 35 m2-es, másfél szobás, emeleti,
alacsony rezsijû, átlagos állapotú panellakás jó
közlekedésnél liftes tízemeletesben. Irányár: 7,9
MFt. Tel.: 06-20-224-8026

��A Dunakeszi Tõzegtavaknál horgásztanya + egy
gyümölcsös kert (amire építeni is lehet) eladó. A
kettõ együtt 12,5 MFt. Tel.: 06-30-265-4813

�� Eladó IV. Ugró Gyula soron 49 m2-es I. emele-
ti felújított, erkélyes lakás gázközpontifûtéses
házban. Irányár: 11,5 MFt. Közvetítõk kizárva!
Tel.: 06-70-240-4371

�� Izzó ltp-i földszinti, gázkonvektoros, 40 m2-es,
felújított lakás eladó csak magánszemélynek!
10,8 MFt (hosszú távú bérlõvel együtt is).Tel.: 06-
70-240-4371

�� Káposztásmegyer II-n nagy elõkertes, 2 + fél-
szobás, felújított, 79 m2-es, tehermentes lakás el-
adó csak magánszemélynek. Irányár: 16,8 MFt.
Tel.: 06-70-240-4371

�� Újpest kertvárosában ötlakásos társasházban
kertes, téglaépítésû, cirkófûtéses, 2 + 1 szobás,
74 m2-es, igényesen felújított lakás 25,9 MFt-ért
eladó. Tel.: 06-20-400-5127

�� Újpest-Központban eladó egy IV. emeleti, 36
m2-es, egy + félszobás, központi fûtéses, redõ-
nyös, biztonsági rácsos lakás liftes házban, ját-
szótéri oldalon. Közelben piac, bolt, iskola, óvo-
da, rendelõ. Tel.: 06-30-591-6562 

�� Kétszintes sorházi lakás Újpest, Görgey utcá-
ban eladó. 5 lakóhelyiség, dupla komfort, garázs,
kert. Korszerûsítve, szigetelve. Gyors kiköltözés-
sel. Alkalmas iroda + titkárság mellett lakás
használatra is.Tel.: 06-30-500-4748

�� Újpesten a Szülõotthonnál liftes házban II.
emeleti, 35 m2-es, 1,5 szobás, jó állapotú panella-
kás eladó. Irányár: 7,9 MFt. Tel.: 06-30-479-6932

Ingatlant kiad

�� Újpest Székesdûlõn háromszobás ház 70 000
Ft + rezsiért kiadó. Kéthavi kaució szükséges.
Tel.: 233-0907

�� Káposztásmegyeren a Szabolcsi Bence téren
IV. emeleti, liftes házban kiadó egy 37 m2-es bú-
torozatlan garzonlakás. 42 000 Ft/hó + rezsi.
Szükség esetén mosógépet, mikrót, egyebeket
ingyen biztosítok. Tel.: 06-30-321-4642

��Megyeri-Fóti sarokhoz közel egy szoba összkom-
fortos bútorozott lakás megbízható, nemdohány-
zó egy-két személy részére hosszabb távra kiadó.
Kéthavi kaució szükséges. Tel.: 06-20-373-3237

�� Kiadó Virág utcában másfél szobás, II. emeleti
lakás. Tel.: 06-20-494-8797

�� Újpesten, Baross utcában egyszobás, 30 m2-es
gázfûtéses lakás gépesítve (mosógép, gáztûzhely,
mikró, tv), berendezve hosszútávra kiadó. 40 000
Ft + rezsi + kéthavi kaució. Tel.: 06-70-508-4332

�� Újpest zöldövezetében egy szoba komfortos,
frissen felújított, igényesen berendezett 40 m2-es
lakás családi házban fiatal párnak (2 diáknak) ki-
adó. Egyedi cirkófûtés, vízóra! Közös költség
nincs! 50 000 Ft + rezsi. Tel.: 06-20-962-9377

Garázs

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

�� Elkerített 20 m2-es mélygarázs eladó az Ady-
nál. Tel.: 06-30-33-63-967

�� Újpesten, a Széchenyi téren külön bejáratú ga-
rázs kiadó. Tel.: 06-70-379-3228

Szolgáltatás

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

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

�� Festés, mázolás, tapétázás, minõségi munka
bútormozgatással, fóliatakarással. Korrekt árak,
akár azonnali kezdéssel. Tel.: 06-20-442-9570,
369-6674

�� Tévéjavítás azonnal, helyszínen villamos-
mérnök végzettséggel, garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia). Tel.: 06-20-471-8871

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

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

Könyvelés

�� KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS REÁLIS
ÁRON! A 3-as metró végállomásánál. Tel: 06-70-
338-1613, 369-1798, www.prof-audit.hu 

Mûszak kiadó

�� Kertvárosi szépségszalonban fodrász és kozme-
tikus mûszak kiadó. Tel.: 06-70-593-9099

Oktatás
�� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten.
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korre-
petálást, felzárkóztatást. Dolgozatírások elõtt
esetenkénti felkészítést is. Tel.: 06-30-403-6244

�� Matematika szakos tanárnõ középiskolások
korrepetálását vállalja. Tel.: 06-30-618-0241

�� Általános iskolások korrepetálását vállalom
angolból, magyarból és matematikából az Árpád
Üzletház közelében, Újpest-Központban. Nagy
gyakorlattal rendelkezõ pedagógus. Tel.: 06-70-
627-3425

�� 2009 nyarán nyugdíjba vonult gimnáziumi ta-
nár gyermekfelügyeletet, magyar nyelv és iroda-
lom tantárgyból korrepetálást, érettségire felké-
szítést, orosz nyelvtanítást vállal, illetve tanulási
problémákban segít. Tel.: 06-30-747-5869

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

�� Német nyelvtanítást, korrepetálást, érettségi-
re, nyelvvizsgára felkészítést, magyar helyesírást,
nyelvtan korrepetálást, készségfejlesztést válla-
lok. 1300 Ft/60 perc.Tel.: 370-3169

Állást keres

�� Fiatal, agilis, pályakezdõ fiatalember állást
vagy kisegítõi munkát keres. Tel.: 06-70-356-0441

Könyv

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

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

Gyógyítás

�� Szûcs Katalin gyermekpszichológus ma-
gánrendelése: Károlyi I. u. 5. Bejelentkezés:
06-70-276-7753 www.szucskatalin.hu

Gyermekfelügyelet

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

Jármû

�� Eladó egy 1996-os évjáratú VW Golf III. 1,9 dí-
zel, 3 ajtós, 260 000 km-t futott, korának megfe-
lelõ állapotú. Irányár: 450 000 Ft. Tel.: 06-30-823-
3242

Bútor

�� Eladó 2 db nagyméretû clubfotel, újonnan
körbe kárpitozott bordó bársonnyal, epedaru-
gókkal, valamint hozzá tartozó 4 db székkel (eb-
bõl 2 db ajándék). Ár: 60 000 Ft Tel.: 06-30-409-
3687

Társkeresõ

�� Független, 50 év feletti újpesti férfi társaságát
keresem. Független, telt, diplomás nõ vagyok.
Tel.: 06-30-432-5932, ka_kati@freemail.hu

Halálozás

�� A gyászoló család szomorúan tudatja, hogy
MAGDITS ISTVÁN, az UTE egykori atlétája, a
Sporthivatal nyugalmazott osztályvezetõje,
2009. november 9-én, 16 óra 30 perckor, életé-
nek 94. évében elhunyt. Halottunk testi hamvát
2009. december 2-án, 11 órakor , családja mellé
helyeztük  örök nyugalomra az Újpest Kertváro-
si  Szent István  Plébániatemplomban (Budapest,
IV. Rákóczi tér 4-6.).

Utazás

�� Advent Bécsben 12. 05.,12., 19.: 7200 Ft;
Advent Máriazellben 12. 06.: 8500 Ft., Advent
Grázban 12. 13.: 8500 Ft., Szilveszter Erdély-
ben 12. 29–01. 02.: 89 900 Ft.; Szilveszter Izra-
elben 12.19.: 198 600 Ft., Nyugdijas kedvez-
mény 5 %. Pataki Edit 413-1874.
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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 felvéte-
le az Újpesti Média Nonprofit Kft.
szerkesztõségében történik (Ady
Endre MK, Tavasz u. 4., I. emelet).

Hirdetésfelvétel: hétfõn: 10-17
óráig, csütörtökön 9-16 óráig,
pénteken 9-12 óráig. Az apróhirde-
tés díja bruttó 1000 Ft/25 szó/meg-
jelenés. Hirdetését e-mailen is fel-
adhatja: unhirdetes@gmail.com
(kérjük, szíveskedjenek a kért meg-
jelenési dátumokat, nevüket és
postacímüket is megírni). Lapzárta:
csütörtökönként 14 órakor.

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.)

ELROMLOTT MOSÓGÉP, BOJLER,
TŰZHELY JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL!

MÁR 22 ÉVE ÚJPESTEN!
www.karpatiszerviz.hu

Tel.: 222-7038, 06-20-9440-455

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

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

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

Bérelhető és eladó
ipari telephelyek, raktárak, 

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

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

A Kistrópus Kft. tájékoztatja
vásárlóit, hogy díszállat

kereskedésük átköltözött
a régi helytõl 30 m-re, a Gábor

László u. 5. sz. alá a sétáló utcába.
Telefon: 06-30-637-4960

HAJ-HÁSZ SZÉPSÉGSZALON
XV. önkormányzattal szemben

AKCIÓ A kupon felmutatójának
Hosszú hajvágás+szárítás  3900 Ft
Középhosszú                    2900 Ft
Rövid                              1900 Ft
Férfi hajvágás                  1200 Ft

Tel.:   06 20 911-9845
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ ÚJPESTI SZAKRENDELÕBEN LÉTESÍTHETÕ 

ÜZLETHELYISÉG KIALAKÍTÁSÁRA ÉS BÉRLETÉRE

A Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõinté-
zete vállalkozókat keres az Újpesti Szakrendelõ (Budapest, Görgey
A. u. 30.)

– Földszinti elõcsarnokának fõbejárati folyosóján meglévõ 27
m2 alapterületû helyiség bérletére.

– A második emeleten 2 db 7,2 m2-es egymásba nyíló, de kü-
lön is használható helyiség. A bérbeadásra kerülõ helyiség
környezetében nagy betegforgalom van.

– A harmadik emeleten 1 db 7,2 m2 alapterületû helyiség bér-
letére.

– Az ötödik emeleten egy 15,5 m2 alapterületû helyiség bérle-
tére.

Az ott tervezett tevékenység a jogszabályi keretek között végezhe-
tõ, az egészségügyi tevékenységhez közel álló (pld.: alternatív gyó-
gyító tevékenység, fitoterápia, stb.) szolgáltatásra irányul.

A részletes pályázati anyagot a gazdasági igazgató titkárságán (IV.
ker., Nyár. u. 103.) lehet átvenni. Ezt követõen lehetõség van mûsza-
ki szakember kíséretében a helyszín megtekintésére. A pályázatokat
2009. december 15-ig zárt borítékban kérjük a fenti címen leadni.

Ez egy korszerû, hatékony orvosi vizsgálóesz-
köz, mely fájdalommentes, gyors állapotfel-
mérést tesz lehetõvé. Néhány perc alatt hatal-
mas mennyiségû információt gyûjt a szerve-
zetrõl, melyet azonnal szövegesen, illetve gra-
fikusan 3 dimenzióban jelenít meg. Ezután
történik a kapott eredmények kiértékelése. Az
egész procedúra kb. 1 órát vesz igénybe. A le-

leteket a páciens rögtön, nyomtatott formában megkapja az étkezési és életmódta-
nácsokkal, homeopátiás és gyógynövényes tanácsokkal együtt. A Perényi Egészség-
centrumban 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! Mindenkinek, aki december hónapban bejelentkezik
az állapotfelmérésre, egy 2000 Ft-os könyvutalványt adunk
ajándékba a Könyvtündér Internetes Könyváruház jóvoltából!
Az utalvány beváltható a www.konyvtunder.hu internetes
webáruházban. A Biolabor-kupon készpénzre nem váltható!

Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet: Telefon: 30/663 9494, 30/663 9495
E-mail: pecent@pecent.hu (x)

SZERETNE EGYETLEN VIZSGÁLATTAL TELJES KÉPET KAPNI
SZERVEZETE AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁRÓL?

ERRE AD LEHETÕSÉGET A PERÉNYI EGÉSZSÉGCENTRUMBAN
HASZNÁLT ÚJ, ORVOSI DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁS!
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VÁLTOZIK A GYERMEKFOGÁSZAT RENDELÉSI IDEJE!
A karácsonyi ünnepek alatt 2009. december 19-tõl 31-ig változik a ren-
delési idõ. December 19-én 8 órától 13 óráig a Galopp utcai Gyermekfogá-
szat ügyeletet tart. A Jókai utcai Gyermekfogászaton nincs rendelés. De-
cember 21-tõl 23-ig csak a Galopp utcai Gyermekfogászat rendel, a megszo-
kott délelõtti és délutáni rendelési idõben. Tel.: 380-65-25. Jókai fogászat
szabadság miatt zárva. December 28-tól december 30-ig csak a Jókai utcai
Gyermekfogászat rendel, a megszokott délelõtti és délutáni rendelési idõ-
ben. Tel.: 370-62-11. Galopp utcai fogászat szabadság miatt zárva. Decem-
ber 31-én délelõtt csak a Jókai utcai Gyermekfogászat rendel. Galopp utcai
Gyermekfogászat szabadság miatt zárva.

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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Újpesti Karácsony
Ú J P E S T  K Ö Z P O N T J Á B A N
2009. november 27-tõl december 24-ig

Vásár: kerámiák, könyvek, lemezek, díszdobozok, üveg-
áruk, ékszerek, kézi készítésû csokoládé, újpesti címerrel,
felirattal ellátott kulcstartók, hûtõmágnesek, ajándéktár-
gyak, Újpest naptár. Különleges karácsonyi ételek, italok,
krampampuli, langalló.
– Könnyûzenei mûsorok minden pénteken, kezdés min-

dig 18.30 óra. 

– Komolyzenei koncert, minden szombaton 19.30 órától.
– Gyermekmûsorok minden szombaton 10.00-12.00 órá-

ig, minden vasárnap délelõtt 11.00-tõl a legjobb újpesti
gyermekcsoportok bemutatói, 16.00-tól gyermekeknek
szóló produkciók.

– Ünnepélyes gyertyagyújtás minden vasárnap 17.00-tõl
az újpesti történelmi egyházak szervezésében, mûsorral.

– Vásári különlegesség minden szombaton fõzés és vásár.

DECEMBER 11–12–13.
December 11-én 18:30 órától Csepregi Éva, Végvári
Ádám mûsora.
December 12-én 10 órától Csizmás kandúr, Szivárvány
színû labda (Szép Ernõ Színház, Színházikó Társulat).
19:30 órától Erdélyi László zongoramûvész koncertje az
Újpesti Belsõvárosi Egyházközség Templomában. 
December 13-án 11.00 órától a Károlyi István 12 Évfolyamos
Gimnázium diákjainak mûsora. 16.00 órától a Szép Ernõ
Színház társulata adja elõ a Holle anyó címû mesejátékot.
17.00 órától az Újpesti Belsõvárosi Református Egyházkö-
zösség szervezésében gyertyagyújtás, karácsonyi mûsor.
December 12-én dunai halászlé + meglepetés.
A programok ingyenesek. Mindenkit szeretettel vár Újpest

Önkormányzata!
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