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ÚJPESTI NAPLÓ

TÁMOGATÁS A GYERMEK-
SZAKRENDELÕNEK 
Ha a képviselõ-testület megszavaz-
za, az önkormányzat 2,5 milliós
forint támogatást nyújt mûszerfej-
lesztésre.            3. oldal 

POLITIKAI BANDITIZMUS?
A suttogó propagandáról és a
lejárató kampányról kérdeztük Dr.
Kató Balázst, az Újpestért
Egyesület frakcióvezetõjét.

4. oldal

NEM TÉMA?
Az Újpesti Napló fotóit „vette köl-
csön” a Helyi Téma néhány cikké-
hez. Tévedésükért most elnézést
kértek.

5. oldal

AKIK A VÉRÜKET ADTÁK
A Vöröskereszt újpesti szervezete
ünnepséget szervezett azoknak a
véradóknak, akik évtizedek óta
önzetlenül nyújtanak segítséget
másoknak 6. oldal
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Fényárban a Karácsonyi Vásár – 3. oldal

Díszvilágítás a
templomnak is
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mint arról elõzõ számunk-
ban már beszámoltunk, a
fõvárosi önkormányzat po-

zitívan bírálta el a Görgey úti szak-
rendelõ felújítására benyújtott pá-
lyázatot. Bár a beadvány egy energia-
hatékonysági témakörrõl szólt,
amely többek között a szakrendelõ
nyílászáróit, tetõszigetelését és némi
gépészeti megújulását foglalja magá-
ban, ám nem elég az ablakokat ki-
cserélni, a mellette lévõ falat is illene
lefesteni, hogy csak egy szemléletes
példát említsünk. Ezért egy, az egész
épületre vonatkozó terv készül.

Az üggyel kapcsolatban Szalkai
István (MSZP) képviselõt kérdeztük,
aki a pályázati lehetõséget megtalál-
ta. A fõvárosi önkormányzat meg-
szavazta, hogy az elkövetkezendõ öt

évben átadja Újpest önkormányza-
tának a szakrendelõ tulajdonosi jo-
gait és az ezzel járó kötelezettsége-
ket. Ez azért is jó hír, mert így saját
hatáskörben lesz módja a helyi ön-
kormányzatnak a felújítást elvégezni
sõt, további beruházásokhoz is pá-
lyázhat a késõbbiekben. 

– A kórház már beszerezte a pályá-
zati anyaghoz az összes szakhatósági
igazolást, miszerint a tervezett felújítás
nem engedélyköteles, amennyiben a
homlokzat nem változik. Most már
zajlik a pályázatírók kiválasztása – tá-
jékoztat a fejleményekrõl Szalkai Ist-
ván. – Ha minden jól megy, a jövõ hét
közepén gyorsított eljárásban elindul
a szakrendelõ energia-auditja, ami azt
jelenti, hogy a jelenlegi helyzetet fel-
térképezik a szakemberek, és számítá-
sokat végeznek a beruházás után nyert
energiahatékonysági mutatókról. 

Amennyiben az energiahatékony-
sági pályázaton sikerül nyerni, odáig
juthat el az önkormányzat, hogy az
épület külseje, az energetikai, gépé-
szeti és elektromos rendszere a mai
kor színvonalán lesz. 

Dr. Derce Tamás polgármester elõ-
rehaladott tárgyalásokat folytat a fõ-
városi önkormányzattal az ügyben,
hogy addigra fedezetet kell találni az
épület többi részének felújítására is. 

Amennyiben a további felújításra is
sikerül forrást találni, már csupán egy
fontos kérdés marad, ez pedig a tüdõ-
szûrõ állomással kapcsolatos teendõk
köre. Már most elõre kell tervezni,
hogy a szakrendelõ a hatályos jogsza-
bályoknak megfeleljen, a tüdõszûrõ
állomás külön bejárattal rendelkezve
legyen az épület része. Ezzel együtt
említendõ, hogy a Fóti úti óvoda
szomszédságából a röntgent mihama-
rabb ki kell költöztetni, hiszen annak a
helye a rendelõ-komplexumban volna
funkcionális és egészségügyi szem-
pontból egyaránt. 

Visszatérve a pályázatra Szalkai Ist-
ván képviselõ elmondta, hogy ameny-
nyiben még decemberben sikerül be-
adni az elkészült anyagot, január végén
már megtörténhet az elbírálás, márci-
usra közbeszerzési eljárással kiválaszt-
ják a kivitelezõket, tavasszal tehát kez-
dõdhet az építkezés. Természetesen
addigra igen komoly elõregondolko-
dással és logisztikával meg kell tervez-
ni, hogy a szakrendelõ mûködését, a
betegek ellátását a legkevésbé zavarja
majd a felújítás. – T. K.
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A fõvárosi önkormányzat pozitívan bírálta el a Felnõtt Szakrendelõ felújítására benyújtott pályázatot, és
a fõpolgármester 2009. november 27-én hozzájáruló nyilatkozatot adott ki arra, hogy a Károlyi Sándor
Kórház és Rendelõintézet fejlesztést hajtson végre. A pályázati anyag összeállítása gõzerõvel folyik, s
amennyiben decemberben sikerül benyújtani, úgy akár már tavasszal megkezdõdhetnek az épületenerge-
tikai fejlesztéseket, valamint a világítás korszerûsítését célzó munkálatok.

K ö z é l e t

anza Kata, Csengeri Attila és Miller Zoltán
lépett fel december 4-én este a Karácsonyi
Vásár színpadán, és felejthetetlen, másfél

órás koncertet adtak az újpesti közönségnek. Bár
elsõsorban musical-énekesi oldalukról ismerjük
õket, nemcsak ezt a stílust képviselték az újpesti

fellépésen: hogy a közönség ne fázzon, igazi
bulizós, táncra perdítõ dalokat is felvettek a
repertoárba, így a Honfoglalás címû film ismert
betétdala, vagy a Rómeó és Júlia musical dalla-
mai mellett elhangzott a Csókkirály, a Csavard fel
a szõnyeget, vagy a Just a Gigolo címû sláger is. A
másfél órás koncert rendkívül jó hangulatot biz-
tosított, de nemcsak a közönségnek, hanem a
három mûvésznek is. A sikert bizonyította, hogy
ismét hatalmas tömeg gyûlt össze Újpest
szívében, a Karácsonyi Vásáron. Folytatása
következik! – P. K.

Hatalmas érdeklõdés mellett

Fergeteges musical-est 
a Karácsonyi Vásáron

A teljes felújítás a cél…

Pályázat a Felnõtt-szakrendelõ 
korszerûsítéséért
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Az Új Fõtéren már meg-
kezdõdött a lámpatestek
kihelyezése, és Karácsony-
ra a katolikus templom is
díszkivilágítást kapott. A
jövõben a tervek szerint a
városháza és a reformá-
tus templom is díszkivi-
lágítást kap – tájékozta-
tott Dr. Trippon Norbert
alpolgármester.

olytatódnak a munkálatok az
újpesti Fõtér-projekt keretén
belül, immáron határozottan

látható formát ölt az építkezés. Aki
elsétál mostanság a Károlyi park kör-
nyékére, a Trombita térre, felkeresi a
Karácsonyi Vásárt, egyértelmûen
szembesülhet a változással. 

Télen különösen elõtérbe kerül a
közvilágítás kérdése, mivel egyre ko-
rábban sötétedik, jelentõs fontossá-
gú a tetszetõs és praktikus világítás.
Bizony tetszetõs is kell, hogy legyen,
mivel a Karácsony közeledtével az

egész városban fellelhetõk a díszkivi-
lágítással ellátott épületek, parkok,
városrészek. Nincs ez másképpen Új-
pesten sem, ahol többek között a
Fõtéren lévõ katolikus templom ka-
pott különleges megvilágítást. 

A Fõtér-projekt része a látványos
és remélhetõleg a nyári hõségben is
sokakat vonzó szökõkutak telepíté-
se is. Ezen térelemek kivitelezésére
márciusban kerül sok, akkor kez-
dõdnek az ilyen jellegû gépészeti
munkák. Így tehát a tér vizes ele-
mei a jövõ esztendõben lehetnek a
karácsonyi díszkivilágítás fontos ré-
szei. 

Az úgynevezett Duna-tengely már
megkapta az új kivilágítást a Temp-
lom utcáig, a Trombita téren is új
lámpatesteket helyeztek el, hogy
csak néhány új helyszínt említsünk.
Jelen pillanatban fehér fényû lámpá-
kat helyeztek a fõtérre, ám úgy tû-
nik, a színesebb lámpáknak is jut tér
a világítás kialakítása során.

A munkálatok a Fõtér fejlesztésé-
ben csupán a karácsonyi szünet alatt
állnak le, azaz december 18. és  janu-
ár 5. között szünetel az építkezés,
utána újult erõvel folytatódik a
munka. Addig a munkaterületet el-
kerítik, õrzik, illetéktelenek nem te-
hetnek kárt benne. 

Mint már említettük, a tér új
lámpatesteket kapott, csupán két
helyszínen nem fejezték még be
ezek kihelyezését, mégpedig az ön-
kormányzat épületének északi ol-
dalánál lévõ volt parkoló területén,
éppen ott, ahol majd az úgyneve-
zett vízi játékokat (pl. szökõku-
takat) telepítik.  Itt most zajlik a te-
rület alapozása, a csövek lefekteté-
se. Egyelõre hiányzik néhány lámpa,
ezeket a munkálatok során telepítik
majd. Ezen kívül a Mádi Lajos utcá-
ban lesznek új lámpák, amelyet
2010 februárjában adnak át munka-
területként – tudtuk meg Tilli La-
jostól, a Fõtér-program kivitelezés-
ének vezetõjétõl. – T. K.
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Amennyiben a képviselõ-
testület soron következõ
ülésén a képviselõk is
egyetértenek Dr. Trippon
Norbert alpolgármester
javaslatával, úgy az újpes-
ti Önkormányzat 2,5 mil-
lió forint támogatást utal
át a Károlyi Sándor Kór-
ház és Rendelõintézet
Gyermek-szakrendelõjé-
nek mûszerfejlesztésére. 

a a képviselõk is egyetérte-
nek az alpolgármester javas-
latával, úgy a kis betegek

gyógyítása érdekében. Dr. Lengyel Zsu-
zsanna ügyvezetõ fõorvos asszony ja-
vaslatára három eszköz beszerzésére
kerülhet sor az új Gyermek-szakren-

delõben. A 2,5 millió forintból a gégé-
szet számára endoszkópot, a bõr-
gyógyászat számára pedig füstelszívót
és dermatoszkópot szereznek majd be.

VALÓBAN A GYÓGYÍTÁS ÁLLHAT 
A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN
– Nyár elején kereste meg szakrende-
lõnket Dr. Trippon Norbert alpolgár-
mester titkársága azzal a kérdéssel,
hogy milyen eszközökre volna legin-
kább szükségünk, melyek azok a
gyógyeszközeink, amik tönkremen-
tek, alapos felújításra szorulnak, vagy
hiányoznak – mondta Dr. Lengyel
Zsuzsanna, a Gyermek-szakrendelõ
fõorvosa. – Kollégáimmal leültünk
megbeszélni, mire volna valóban
szüksége a rendelõnknek. Három hi-
ányzó eszköz volt az, amely a min-
dennapos gyógyító munkánkhoz el-
engedhetetlenül fontossá vált. Szük-
ségünk volt a gégészeti osztály eseté-

ben egy endoszkópra, amellyel a gége
mélyebb rétegeit is meg tudjuk vizs-
gálni, és, ha úgy adódik, az idegen
testeket is el tudjuk távolítani. A bõr-
gyógyászat a dermatoszkóp hiányá-
tól küszködött, pedig ezzel a bõrre
helyezhetõ mikroszkóppal alaposab-
ban fel tudjuk tárni a bõrbetegsége-
ket, illetve rögzíteni, dokumentálni is
tudjuk azokat. A harmadik készülék
pedig, melyre szükségünk volt, egy
speciális füstelszívó. Begyûjtöttük, le-
adtuk az árajánlatokat, majd õsszel
érkezett a telefonhívás: meglesznek!
Ezek a készülékek valóban nagyon hi-

ányoztak, ha ilyen vizsgálatra volt
szükség, sajnos más rendelõbe kellett
küldenünk a gyermeket. Annak elle-
nére, hogy még mindig vannak olyan
készülékeink, amelyek idõvel javítást,
vagy cserét igényelnek, azt kell, hogy
mondjam, a hatékony gyógyításhoz
szükséges eszközökkel végre rendel-
kezni fog a szakrendelõ. A három esz-
közre 2,5 MFt-ot fog biztosítani az
önkormányzat. Mivel önerõbõl nem
tudtuk volna ezeket a rendkívül fon-
tos eszközöket megvásárolni, nagyon
hálásak vagyunk Újpest vezetõinek
az elmúlt hónapokban végzett mun-
kájukért, segítségükért. A gyerekek
mosolyogva nézik az új rendelõ falain
lévõ mesefigurákat – a szülõk gyak-
ran úgy hozzák el õket hozzánk, hogy
megyünk megnézni Micimackót –,
mi pedig végre a betegeinkre tudunk
koncentrálni, és a legjobb ellátást
nyújtani számukra. Örülünk, hogy az
évekig tartó „nadrágszíj-meghúzás”
után már nem a mindennapos prob-
lémák, hanem valóban a gyógyítás
állhat a figyelmünk középpontjában. 

– P. K.

2,5 millió forint eszközök beszerzésére

Segítség a Gyermek-szakrendelõnek

Díszkivilágításban pompázik
a katolikus templom is!
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„Elindult egyfajta suttogó propaganda is
a városban…”

Újpesten elkezdõdött a választá-
si kampány – állítja az Újpestért
Egyesület frakcióvezetõje, Dr.
Kató Balázs. De már nemcsak a
sajtóban, elindult egyfajta sutto-

gó propaganda is a városban! Gépi telefonhívás-
ok, amelyek kifejezetten arra irányulnak, hogy le-
járassák a polgármestert. „A támadási hullámot
akár az is magyarázhatja hogy a Fidesz vezetésé-
nek a választási eredményét befolyásolhatja az,
hogy a polgármester elindul-e a választásokon, il-
letõleg az, ha az Egyesület adott esetben jó ered-
ményt ér el” – véli az Egyesület frakcióvezetõje.

lõzõ számunkban Újpest polgármesterét, dr.
Derce Tamást faggattuk a mostanában meg-
szaporodott, személyét és tevékenységét érõ

nyíltan politikai támadásokról. Ám a politikai ellen-
felek nem csak õt, de az Újpestért Egyesületet is –
melynek tagja –, célba vették. Minderrõl dr. Kató
Balázst, az Egyesület elnökét kérdeztük. 

– Elhangzott egy mondat nemrégiben, miszerint
szakított a húszéves újpesti gyakorlattal a helyi poli-
tikusok egy része, és behozták a nagypolitikát a Vá-
rosháza falai közé, ami nem volt idáig divat, leg-
alábbis ilyen erõsen nem képezte le az országos
nagypolitikát. Mi lehet ennek konkrétan és közvetle-
nül az oka Ön szerint?

– Azt gondolom, hogy 2009 decemberében el-
kezdõdött a választási kampány.  Tehát arra készül-
nek különbözõ politikai erõk, hogy jövõ októberig,
az önkormányzati választásokig folyamatos kam-
pányt fognak folytatni. Ennek jelen pillanatban az a
megjelenési formája, hogy megpróbálják a polgár-
mestert, és rajta keresztül az Újpestért Egyesületet,
illetve annak egyes tagjait lejáratni, tehát egyfajta
negatív kampányt indítottak. Különbözõ rágalma-
kat helyeznek el a környezõ sajtóban. Jól látszik az,
hogy a magát ellenzékinek valló – ámde alpolgár-
mesteri tisztséget adó és az alpolgármesteri tisztség
minden elõnyét élvezõ – újpesti Fidesz vezetõi nyi-
latkoznak bizonyos sajtóorgánumokban, illetõleg a
nyíltan hozzájuk kötõdõ sajtótermékekben jelen-
nek meg különbözõ valótlanságok. Ezek elsõsorban
a polgármesterrõl szólnak, de fel kell készülni arra,
hogy ez tovább fog menni, és az Egyesületrõl, az
Egyesület más tagjairól is folyamatosan, egész jövõ
októberig különbözõ rágalmak és lejárató cikkek,
írások fognak megjelenni. Elindult egy különös sut-

togó propaganda a városban, telefonhívásokban,
különbözõ fórumokon – a sajtón kívül is – terjesz-
tik a polgármester különbözõ vélt cselekedeteit,
amelyek kifejezetten arra irányulnak, hogy lejáras-
sák õt.  

– Valóban ennyire félelmetes ellenfél volna a pol-
gármester és a szervezete, a közéleti egyesülete? Va-
lóban ilyen tartalmas volna a róla és a róluk szóló in-
formációtenger, hogy ez kitartana szûk egy évig? 

– Úgy vélem, hogy akik ilyen rágalmakat és lejá-
rató mondatokat terjesztenek, azoknak a valódi in-
dítéka az lehet, hogy nem biztosak saját magukban.
Ha egy politikai erõ biztos abban, hogy meg fogja
nyerni a választásokat, akkor inkább programot ad,
és nem az ellenfelének a lejáratásával foglalkozik. Én
azt gondolom, hogy a kulturált politizálásnak az a
lényege, hogy érveket hozunk fel egymással szem-
ben, és ha bírálunk valamit, akkor a bírálat mellé te-
gyük oda, hogy egyébként szerintünk hogyan kelle-
ne másként csinálni. Na, ez az utóbbi mostanában
nem sokszor hangzott el azoknak a szájából, akik le-
járató hadjáratot indítottak ellenünk. 

– Ebben az igen erõs radikális hullámban, ami
most elkezdõdött, és halljuk, érezzük, olvassuk, ta-
pasztaljuk mindannyian, egyfajta utolsó esély is köz-
rejátszhat, tekintve, hogy húsz év alatt túl nagy ered-
ményeket nem tudott felmutatni az újpesti Fidesz je-
lenlegi vezetése. Agresszív „kapuzárási pánikként is”
definiálható volna mindez? 

– Egy dolog tény: Újpesten a helyi Fidesz által tá-
mogatott országgyûlési képviselõjelölt még nem
nyert választást, és az újpesti Fidesz egyedül nem
nyerte még meg az önkormányzati választásokat
sem soha, 1990 óta. Nyilván ez továbbra is így lesz
és elképzelhetõ, hogy a helyi pártvezetésen belül
lesz ennek következménye. De mi ezt nem tudjuk,
és nem is ezzel akarunk foglalkozni. A jelenlegi radi-
kális támadási hullámot akár magyarázhatja az is,
hogy az újpesti Fidesz vezetése eddig egyedül nem
tudott nagyobb választási sikert elérni.

– Ezért kerülhetett idejekorán célkeresztbe a polgár-
mester személye, tevékenysége, k0y;leti egyesülete? 

– Nyilván úgy gondolják, hogy az õ esetleges vá-
lasztási eredményüket befolyásolhatja az, hogy a
polgármester elindul-e a választásokon, illetõleg az
Egyesület adott esetben jó eredményt ér el.

– Hány választókörzetet céloz meg az Újpestért
Egyesület a jelenlegi tervek szerint? 

– Az õszi választásokon mindenképpen indulni
fogunk valamennyi önkormányzati választókörzet-
ben. Az országgyûlési választásról még nem szüle-
tett döntés, de adott esetben tervezzük, hogy mind
a két körzetben lesz olyan jelölt, akit az Egyesület,
mint civil szervezet támogatni fog. 

– Az eltelt évek újpesti eredményeit, bármennyire is
megpróbálják kikezdeni, támadni, nem lehet eltagadni,
tehát nem lehet szembemenni magával a való élettel. 

– Tény az, hogy Újpest több mint egymilliárd fo-
rintot nyert Európai Uniós pályázaton. Tény az, hogy
épül a Fõtér, tény az, hogy a fõvárosi önkormányzat-
tal komoly tárgyalások folynak az újpesti szakrende-
lõ felújításáról. Tény az, hogy a gyermek-szakrendelõ

új, a kor követelményeinek megfelelõ helyre költö-
zött. Tény az, hogy Újpestre egyetem költözött. Vá-
rosunk szépült az elmúlt idõszakokban, egyre több a
zöld terület, egyre több növény van a közterületein-
ken. Mivel a politikai ellenfeleink ezeket nem tudják
bírálni, olyan dolgokkal kezdtek foglalkozni, ami
megfoghatatlan. Az eredményeket nyilván õk is lát-
ják, Újpest fejlõdött, Újpest szépült, lesz európai szin-
tû Fõterünk, de ahogy hallottuk, újabban azokat az
eredményeket is bírálják, amiket elértünk az elmúlt
ciklusokban sõt, amiket õk is támogattak. 

– A politikai együttmûködésük lényege, amit a
polgármester is kihangsúlyozott, és egyfajta hitvallá-
sa az Egyesületnek is, hogy nem állnak egyetlen poli-
tikai erõ, illetve párt mellé sem. Csak azokkal hajlan-
dóak együttmûködni, melyek Újpest érdekében hoz-
zák meg a döntéseiket, illetve a terveiket, elképzelé-
seiket ennek szolgálatába állítják. Ez a továbbiakban
is fenntartható elvi álláspont? 

– Ez egy fenntartandó álláspont azzal kiegészítve,
hogy természetesen azokkal az erõkkel nem fogunk
tudni együttmûködni, akik a lejáratást és a mocsko-
lódást választják. Lehetséges az együttmûködés, de
ahhoz fel kellene hagyniuk az ilyen magatartással.
Amelyik párt a kampányban kifejezetten az egyesü-
let lejáratására törekszik, azzal nagyon nehezen tu-
dom elképzelni, hogy a választások után bármilyen
szorosabb együttmûködés kialakuljon. Én azt gon-
dolom, hogy mielõtt valaki a másik felet megpró-
bálja lejáratni és ilyen kampányba kezd, elõször néz-
zen mélyen magába és nézzen mélyen elvbarátaiba,
vizsgálja meg, hogy az õ életükben nem történtek-
e olyan dolgok, amiket másokra kiabálnak. Ne
adj'isten, õellenük is felhozhatóak lennének kis
rosszindulattal múltbéli események.

–A jövõ terveirõl lehet-e pár mondatban megtudni
valamit? Az elképzelésekrõl, a munkáról, Újpest jövõjérõl,
eltekintve ettõl a választási és politikai állóháborútól?

– Úgy kell nekimenni egy választásnak, hogy tud-
juk, mit szeretnénk. Sajnos olyan idõt élünk, amikor
már azért is harcolni kell, hogy a jelenleg meglévõ
szolgáltatások Újpesten megmaradjanak. Minden-
képpen küzdeni fogunk azért, ami Újpesten már lé-
tezõ eredmény: önálló rendõrség, tisztiorvosi hivatal,
saját tûzoltóság, polgárõrség, bíróság. Felröppentek
olyan hírek, hogy ezeket centralizálni akarják, el akar-
ják vinni Újpestrõl. Ez ellen mindenképpen fel fo-
gunk lépni, hiszen a városi léthez hozzátartozik az,
hogy ezek a szolgáltatások helyben mûködjenek. Új-
pestnek van kórháza, van szakrendelõje. Mindenkép-
pen el kell érnünk azt, hogy a következõ négyéves
ciklusban az újpesti szakrendelõ megújulhasson.
Nyilván a fõvárossal közösen. Erre van remény, de
még sokat kell tenni érte. Ami még fontos célunk, az
a 3-as metró ügye. Bízunk abban, hogy a fõvárosi ön-
kormányzatnak olyan vezetése lesz, amely nemcsak
szavakban, hanem tettekben is felvállalja a 3-as met-
ró továbbépítését, és végre elérjük, hogy a káposztás-
megyeriek metróval tudnak a város központjába
utazni átszállás nélkül. Ehhez mi kifejezetten ragasz-
kodunk, a metró ügyét folyamatosan napirenden
fogjuk tartani. – HARKAI PÉTER

Az  Újpestért Egyesület szerint

Politikai 
banditizmus
folyik Újpesten?

K ö z é l e t
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Elismerte a Helyi Téma
szerkesztõsége, hogy tévedett

A BKV és a Helyi Téma

A BKV 12,5 millió forintért 
hirdetett a Helyi Témában
A BKV 12,5 millió forintért hirdetett a Helyi Témában – ismerte el a köztelevízió reggeli mûsorában
Vitézy Tamás, a Helyi Téma alapítója.

Mint mondta, tõlük szolgáltatást kértek, amit õk teljesítettek. Elmondta továbbá, hogy Unokaöccsét, Vitézy Dávidot a Városi és Elõvárosi Köz-
lekedési Egyesület elnökeként kizárólag szakmai alapon delegálta a FIDESZ a BKV Felügyelõ Bizottságába. forrás: mtv1

Közlemény

Helyreigazítási Kérelem a Helyi Téma szerkesztõségéhez
Újpest Önkormányzatának álláspontja szerint a Helyi Téma 2009. december 9-ei számában megjelent „Jutalomnak tüntetik fel az állami kere-
setkiegészítést” címû cikk több valótlanságot állít, ezért Újpest Önkormányzata helyreigazítást kezdeményez.

H I R D E T M É N Y
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfoga-
dási rendje 2009. december végén
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2009. évi munkaszüneti napok
körüli munkarend változás miatt a

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint alakul:
2009. december 18. 8–12.30 óráig
ügyfélfogadás 
2009. december 19. 8–12.30 óráig
ügyfélfogadás ügyeletben

2009. december 24–31. igazgatási
szünet, a hivatal zárva tart.

A 2009. évi igazgatási szünet el-
rendelésérõl Budapest Fõváros IV.
kerület Újpest Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének

1/2009. (II.02.) számú önkormány-
zati rendelete döntött.
2010. január 4. (hétfõ) ügyfélfoga-

dás a hétfõi munkarend szerint 14-
18 óráig

Dr. Vitáris Edit, jegyzõ

Elismerte a Helyi Téma szerkesztõsége, hogy tévedett! A Helyi Téma 2009. no-
vember 11 -i lapszámában több oldalon az Újpesti Naplótól kölcsönvett képek-

kel illusztrálta cikkeit, úgy, hogy azok eredetét nem jelölték meg, sõt egy eset-
ben egyenesen sajátjukként tüntették fel azt. Újpesti Napló szerkesztõsége

„
„



Cikkünk megjelenése idején már a „mézes he-
tek” programjai, az advent és karácsonyvárás a
fõ témakör a Virág ovi kis- és nagycsoportos
óvodásai között. A mézeskalács-illat a szorgos
kezek által készülõ sütemény a közelgõ ünne-
pet jelzik. Iróniával vegyes hangsúllyal kom-
mentálja Kócsa Lászlóné, az óvoda vezetõje,
hogy a mai szóhasználattal élve: projektekben
gondolkodnak és építik fel a foglalkozásokat
eme régi hagyományokkal rendelkezõ óvodá-
ban is. Ám nyitva van még az a kiállítás – aján-
lotta figyelmünkbe –, amely az elõzõ hetek
óvodai programjait vezette fel a Mi leszek, ha
nagy leszek – Mesterségek ünnepe címmel. Az
óvoda egyik helyiségében ugyanis rögtönzött
múzeum várja a belépõket. A múzeum szó nem
túlzó, rögtön megtapasztaljuk amikor belé-
pünk. Tematikus elrendezéssel egy parasztház
belseje és számtalan használati tárgy, ruhane-
mû tárul elénk. 

– A projektekben résztvevõ kicsiknek is lénye-
ges, hogy ne csak a mai szókincset használják és a
mindennapok során ne csak managerekrõl, biz-
tonsági õrökrõl, celebekrõl halljanak, hanem ért-
sék korábbi korok ma is meglévõ, de kissé háttér-
be szoruló nyelvhasználatát. Felismerjék azokat a

mesterségeket, amelyek ugyan már nem minden-
naposak, de nyelvünkben tovább élnek, és felis-
merjék azokat a használati eszközöket, amelyek –
modernebb változatban – ma is fellelhetõek a
családokban – mondja Pegán Gabriella, az „inte-
raktív” kiállítást létrehozó óvónõ. – Arra kértük a
gyerekeket és a szülõket, hogy nézzenek otthon,
családi körben körül és igyekezzenek minél több
régi használati tárgyat összegyûjteni, és az ovinak
e kiállítás számára kölcsönözni. A letûnt kor be-
mutatásán túl arra is kíváncsiak voltunk mi, óvo-
dapedagógusok, hogy a közös, játékos foglalkozá-
sok során a gyermekek mit ismernek fel belõlük.
Nem véletlenül tettük fel a kérdést, mi az, ami ne-
kik ismerõs a használati tárgyak, ruhanemûk, kö-
zül, milyen azonosságokat találnak a régi mester-
ségek és az újak között. Egy újabb lépéssel ahhoz
a felismeréshez is közeledtünk, hogy a gyerekek
önmaguktól sorolták: a ködmönrõl szólva a szûcs,
a csizmáról a cipész, a hordóról a kádár jutott
eszükbe, sõt az is: a foglalkozások személynevekké
váltak az idõk során. Van az oviban, a családban,
baráti körben Takács, Szabó, Kovács, Kádár, Fara-
gó, Bodnár, Pintér vezetéknevû. Remek lehetõség
volt ez arra is, hogy a használati tárgyakat kézbe is
vehették, a ködmönbe bele is bújhattak, megta-
pasztalták, hogy a rojtos szélû gyapjúból készült
berliner kendõ hogyan helyettesíthette például a
télikabátot. Milyen szolgálatot tett a vajköpülõ, a
mángorló, a kávédaráló, a mákdaráló, a csigatész-
ta-készítõ, a derelyevágó, a vaskálya, a petróleum-
lámpa. A régi korok eszközeit kezükben tartó ovi-

sok csillogó szemekkel mesélték, hogyan készült a
csigatészta, miként kell vállra ölteni a kendõt, mi
célt szolgált a kulacs, a demizson, hogyan kell a
mákdarálót és a kávédarálót kézbe fogni, tekerni.

– Régóta szívem vágya volt ez a kiállítás, amely-
nek megvalósításhoz sok segítõre leltem – folytat-
ja Pegán Gabriella. – Két kolléganõm, Nagyné Sze-
le Ágnes és Tolnai Ágnes is örömmel segített. Ma-
gam sem gondoltam, mennyi mindent összegyûj-
tünk. Családunkban biztos forrásra leltem. Mi is
eltettünk régi holmikat. A férjem édesanyja és az
én anyukám is erdélyi felmenõkkel büszkélkedhet:
gyergyóiak. A kiállított csipkés rékli, a hálóing, a
mellény onnan származik, és házilag szõtték, kézzel
hímezték, verték a csipkét. A használati eszközök
zömét a kicsik hozták, nagy lelkesedéssel. Barát-
nõm családtagjai nem csak mindenfélét gyûjte-
nek, fel is újítják. Tõlük érkezett például a vaskálya
és a szekérkerék. A kiállítást elsõsorban az iskolá-
ba készülõ nagycsoportos óvodásoknak szántuk,
de ahogy egyre nõtt a bemutatásra szánt anyag
egyre több módszertani feladatot is kitalálva –
minden csoportnak szívesen ajánlottuk. Úgy ér-
zem legalább ilyen örömmel és érdeklõdéssel fo-
gadták a kicsik, valamint a családok felnõtt tagjai,
a nagyobb testvérek is. A nagycsopotosaimmal il-
lusztrálásul egy Grimm-mesét, A vitéz szabóle-
gényt olvastuk, A hét mesterség címû diafilmet
vetítettük, és Weöres Sándor Vásár címû versét is
megtanultuk. 

– A sikerre a vendégkönyvvé nemesedett vona-
las füzet is bizonyíték, ki-ki az elsõ élményt vetet-
te papírra: „Ez a kiállítás egyszerûen tökéletes…
Legközelebb is szívesen látnánk hasonlót… Min-
dent megmutat a gyerekeknek a régi idõkbõl, meg-
elevenedik és szemlélteti a letûnt kort… Nagyon
köszönöm, hogy ilyen gazdag kiállítás jött létre
unokáink örömére, nagyszerûen sikerült érzékeltet-
ni a régi korok hangulatát, képi és hangulatvilágá-
ban egyaránt valódi idõutazás… Megelevendett
bennem egy igazi magyar világ… Örülök, hogy a
gyerekek megismerhetik a nagyszüleik, dédszüleik
örökségét… s végül: drága Gabi néni…hát, le a ka-
lappal! Nagyon jól sikerült, köszönjük az élményt,
öröm ilyen oviba járni!” – olvassuk mi is az elisme-
rõ szavakat. – B. K.
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A véradókat
ünnepelték
November 27-én ünnepeljük a
Véradók napját, s ez alkalom-
mal, illetve a karácsony köze-
ledtével a Vöröskereszt újpesti
szervezete ünnepséget rende-
zett azoknak a kerületben élõ
véradóknak, akik nemrégiben
„jubiláltak”: 10-, 25-, 50-, vagy
75-szörös véradók lettek. 

Az újpesti szervezõk, Bodnár
Attiláné, Szakácsné Jakab Ildikó, il-
letve a Vöröskereszt fõvárosi szerve-
zõi, Kubikné Kovács Margit, és
Váradi Mariann mellett Belán Beat-
rix, Újpest alpolgármestere köszön-
tötte a megjelent véradókat: „Kö-
szönöm önfeláldozó tevékenységü-
ket, és azt, hogy folyamatosan segí-
tik embertársaikat. A véradók kö-
szöntésére szervezett ünnepség re-
mélhetõleg felhívja a figyelmet a
véradás nagyszerûségére, és sokan
csatlakozni fognak önökhöz.” 

Váradi Mariann fõvárosi szervezõ
elmondta, évente 45000 donor meg-
találása a feladatuk, s ebben a mun-
kában 500 önkéntes segít. Mind a
szervezõk, mind az önkéntesek fo-

lyamatosan készenlétben állnak,
még az ünnepek alatt is; munkájuk-
kal, illetve a véradók folyamatos se-
gítségével rengeteg életet megmen-
tettek már. 

A véradóknak a szervezõk ünnepi
mûsorral is kedveskedtek: a Gara-
bonciás Együttes két tagjának rene-
szánsz mûsora, majd a szavalat után
a jubiláló önkéntesek könyvajándé-
kot, virágot, s Újpest önkormányza-
ta jóvoltából ajándékutalványt ve-
hettek át a segítõkész hozzáállásu-
kért.   – P. K.

Mesterségek ünnepe az oviban

Le a kalappal!



m a gyermekek mindig képesek arra,
hogy meglepetést okozzanak. Mind a
nyolcan egyszerre mondják: igen sajnál-

ják, hogy véget ért a Bolyai Csapatverseny, hiszen
jó társaság, érdekes feladatok, jó hangulat fogad-
ja mindig õket. És véget értek a felkészülésre for-
dított érdekes órák is.

– A nyolcadikosok alkotta csapatban Fejes Sára,
Szepesi Nóra, Tóth Zsófia és Oláh Miklós verseny-
zett. Nemcsak vissza, elõre is tekintenek Azt is saj-
nálják, hogy számukra „duplán” vége, jövõre, kö-
zépiskolásként már nem vehetnek részt a 3–8. osz-
tályosok számára a Baár-Madas Református Gim-
názium és Nagy-Baló András által 2003-ban elindí-
tott tanulmányi versenyen. A csapat ugyanis évek
óta együtt indul és szerepel, ezt a munkát koronáz-
ták meg – búcsúzásként – a gyõzelemmel. 

– Nem könnyû a felkészülés és a verseny sem –
szögezi le Fejes Sára. – Írásbeli és szóbeli fordulók

váltják egymást a döntõben is, még versírás is
szereplet a feladatok közt. – Nagyon jó, hogy a
szóbeli bemutatkozásra is van lehetõség – véli
Tóth Zsófia, mi ugyanis ebben voltunk jók. – Fon-
tosak voltak a nyelvi játékok, a kifejezõkészség
megcsillantása, és az a 4 perces jelenet, amelyben
egy képzelet alkotta szituációban, egy korábban
élt személyt keltettünk életre. Szepesi Nórától
megtudom, Laborfalvy Rózát, Jókai Mór feleségét
idézték meg és egy képzeletbeli kávéházban két
színésznõvel, Hegyi Barbarával és Eszenyi Enikõvel
ismertették össze. – A jelenet összeállításában tá-
maszkodtunk Vera néni szakértelmére is, és kö-
szönjük ez alkalommal is, hogy segített nekünk a
felkészülésben – folytatja Nóra, láthatóan nem-
csak udvariassági gesztusként, a lap hasábjaira
szánva. – Elõny a vegyes csapat is, dicsérik a lá-
nyok Oláh Miklóst, aki férfiként állta a sarat a tör-
ténelmi feladatokban. Az iskolaválasztáshoz köze-

ledõ csapattagok közül Miklós talán a mûszaki
pálya, Zsófi az idegen nyelvek, Nóra a színészet,
Sára az újságírás felé kacsintgat. És szurkolóként
figyelemmel kísérik majd a jövõ évi versenyt, ahol
a mostani „utánpótlás” csapat hetedikesei nyolca-
dikosként ismételten a gyõzelemre lehetnek esé-
lyesek. Hirmann Blanka, Kovács Júlia, Vadai Viktor
és Varga Miklós elsõ helye mindenestre azt jelzi:

– Nagyon örültünk a gyõzelemnek – fogalmaz-
zák meg, mert jól tudták alkalmazni amit az isko-
lában tanultak, alaposan begyakoroltak. Közmon-
dásokat kellett megmagyarázni, nyelvi fejtörõkön
vettek részt, a mi jelentünket a Pál utcai fiúkra
alapoztuk. – Nem is kérdés, hogy jövõre indu-
lunk, jelenti ki Blanka, Juli, Miklós és Viktor, akirõl
a többiek nem felejtik el megjegyezni: a Bolyai
matek versenyen is dobogós lett. 

– Nagyon örültem a két csapat sikerének. Az
egy idõben zajló versenyen nagyon résen kellett
lennem, hogy a két külön teremben mindig ak-
kor legyek ott, amikor a diákjaim kapnak szót.
Nagyon büszke vagyok rájuk. De nem volt nehéz
dolgom – fûzi tovább a gondolatot a tanárnõ:
Kõmûvesné Nemesi Veronika. – A diákjaim min-
dig új kihívások elé állítanak, nagy tempót dik-
táltak. A felkészülés során, örömmel, jókedvvel
dolgoztunk együtt. Mivel angol nyelvet magas
óraszámban tanulnak, a szójátékok, nyelvi fejtö-
rõk külön élményt jelentettek számukra. Bár két
hónapon át hetente több órányi idõt töltöttünk
edzéssel, nem esett nehezünkre. A Bolyai csapat-
verseny javára nemcsak a játékosan megszerez-
hetõ tudás írható, hanem a célja is, mely szerint
közösen, összedolgozva oldjanak meg problémá-
kat, fedezzék fel a csapatban alkotás örömét és
sajátítsák el azt a készséget, hogy idegen helyen,
más környezetben megjelenve is határozottan,
bátran szólaljanak meg. Mi ezt nemcsak verseny-
idõszakban, hanem az iskolai munkában is ko-
molyan gyakoroljuk. Ez a két országos elsõ
helyezés is abban erõsít meg bennünket, hogy
ezt így is kell folytatnunk. – B. K

Az Angol Tagozatos Általános Iskola két csapata – négy hetedikes és négy
nyolcadikos diákja – elsõ lett Kõmûvesné Nemesi Veronika magyar szakos ta-
nár, igazgatóhelyettes felkészítésével a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny orszá-
gos döntõjében. Az újságíró úgy gondolná: nemcsak a pár héttel ezelõtti gyõ-
zelemnek örülnek, hanem a verseny után beköszöntõ a lazítós idõszaknak is. 

Á

zgalommal vártam az eredményt.
November 27-én érkezett a
hír, hogy a Millenáris

Parkba meghívták az egész
osztályomat, tanító néni-
met, felkészítõ tanáromat.
Péntek délután alig vártuk a
tanítás végét, indultunk az
eredményhirdetésre. Ze-
nés mûsorral köszöntöt-
tek, több ismert szemé-
lyiséget is meghívtak,
akik a díjakat adták át. Mi-
kor kezdték fölolvasni a helyezet-
teket, nagyon izgultam. Kiderült,
hogy második helyezést értem el
ezen az országos versenyen, nyere-
ményem egy digitális Olympus

fényképezõgép volt. Iskolám (Testnevelés
Tagozatos Általános Iskola) egy mini labort
kapott ajándékba. Mindenki nagyon örült. 

Ezután svédasztalos állófogadáson vettünk
részt, majd megtekintettük a környezetvédel-

mi kiállítást. A legérdekesebb, hogy
egy robottal is tudtunk beszélgetni,
aki minden kérdésünkre válaszolt. 

Jövõre is szeretnék indulni
ilyen és ehhez hasonló versenye-

ken, hiszen én magam is fon-
tosnak tartom a környezetvé-
delmet. Felejthetetlen élmény

volt nekem és az osztálynak a
Millenáris Parkban eltöltött délután. 

Szabó Lilla, 
4. b osztályos tanuló,

országos mádodik helyezett

A Veolia országos 
környezetvédelmi 
rajzverseny 
Amikor készültem a Veolia címû
környezetvédelmi rajzversenyre, na-
gyon sokat gondolkoztam rövid, tö-
mör környezetvédelemmel kapcso-
latos történet megfogalmazásán.
Felkészítõ tanárommal együtt töl-
töttük ki a feladatlapot és készítet-
tük el a színes illusztrációt, grafikát. 

Az országban a legjobbak

I
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– Múlt héten elfogadta a Parlament
a 2010. évi költségvetést, melynek
egyik fontos eleme, hogy a rendõrség
plusztámogatást kap. 

– Azt hiszem, erre szükség is van,
és nemcsak Újpesten. A sikerek mel-
lett beszélnünk kell a nehézségekrõl
is: a kapitányság épületének állapo-
táról, az elavult informatikai rend-
szerrõl, és természetesen arról is,

hogy az állományunk hiánya kriti-
kusnak mondható: 40 fõvel keve-
sebb rendõrrel dolgozunk, mint
amennyi ideális volna. A központi ál-
lományból szoktunk segítséget kap-
ni, és bizony, néha a nyomozóink is
részt vesznek a járõrözésben. Meg
kell említenem azt is, hogy a közte-
rület-felügyelet nagy segítséget je-
lent a számunkra, azért is, mivel an-
nak osztályvezetõje, Bedõ József egy-
kor az újpesti kapitányság köteléké-
be tartozott. Egy nyelvet beszélünk.
A kisebb szabálysértéseket rögtön
átadjuk a felügyelõknek, kiválóan tu-
dunk együttmûködni, napi kapcso-
latban állunk velük. Jelenlétük eny-
hít is a rendõrség létszámhiányán. 

– December eleje van, nyilván még
nem tud összesített számokról be-
szélni; mégis, kíváncsi volnék, hogy
értékeli az újpesti kapitányság idei
munkáját? 

– Nagyon büszke vagyok arra,
hogy kitûnõen mûködik az áldozat-
védelmi, a bûn- és a baleset-
megelõzési programunk. Igyekszünk
azonnal reagálni a bejelentésekre. Az
elõzõ évek tapasztalatai szerint a de-
cember valóban minden statisztikai

adatot felborít, ilyenkor 10-15%-kal
emelkednek a bûnügyi mutatók.
Ahogy közelednek az ünnepek, a
zsebtolvajlások, a rablások, a bolti
lopások, betörések egyre gyakoribbá
válnak. Fel szeretném hívni az olva-
sók figyelmét, hogy ebben az idõ-
szakban különösen vigyázzanak ma-
gukra és értékeikre! Igyekszünk mi is
felkészülni: több rendõrt vezénylünk
az utcákra, az iskolák, pénzintézetek
környékére. 

– Jó volna egy igazi sikertörténettel
befejezni a beszélgetést. 

– Legyen egy konkrétum: pár hét-
tel ezelõtt, nyomozás során jutot-
tunk el egy XX. kerületi garázshoz,
ahol tetten értünk néhány férfit,

amint több millió forint értékben
hamis pénzt gyártottak. Azt hiszem,
ez valódi, megfogható, látványos si-
ker, de valójában minden apró sikert
óriásinak érzünk, és a célom az, hogy
kollégáim is hasonlóan gondolkodja-
nak, akár akkor, amikor zsebtolvajt
fognak el, amikor randalírozókat
csípnek fülön, vagy egy betörést aka-
dályoznak meg. Azt hiszem, ezek a
mindennapos sikerek tudnak a legin-
kább motiválni bennünket. – P. K.

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 mel-
lett a jelen sikerei és a tervek is szó-
ba kerültek. (Folytatjuk az elõzõ
számunkban megkezdett interjút.)

Leginkább 
a siker motivál
bennünket

Bérbeadó 
újpesti ipari parkban
fûtött modern magas

rakodásra alkalmas
raktárunk, külön 

behajtásos 1000 m2-es
része, container 

irodával és külön
üres telek szabadtéri

tárolásra. 
Jó parkolás 

és közlekedés!

Tel.: 06 30 397 5106

HIRDETÉS

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.

ADVENT UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉNEK
PROGRAMJA
DECEMBER 18–19–20.
December 18-án 18.30 órai kezdettel ST. MARTIN ÉS
EGYÜTTESE KONCERTJE.
December 19-én 10 órától Zenés mesekönyv, Ágacska
(Bergengóc-Zenegóc Együttes, Szép Ernõ Színház). 19.30
órától az Adorate Vegyeskar hangversenye az Egek Ki-
rálynéja Római Katolikus Templomban (Szt. István tér 13.)
A térítésmentes jegyek az ügyfélszolgálati irodákon igé-
nyelhetõk.
December 20-án 11.00 órától a Pécsi Sebestyén Zenetago-
zatos Általános Iskola 5. z osztályos tanulóinak mûsora.
16.00 órától a Színházikó Társulat a Betlehem éjjelén cí-
mû mesejátékot adja elõ. 17.00 órától az Egek Királynéja
Római Katolikus Templom közössége és a Szent János
Apostol Katolikus Általános Iskola szervezésében gyertya-
gyújtás és ünnepi mûsor.

December 19-én ÖKÖRSÜTÉS

A programok ingyenesek. Mindenkit szeretettel vár Újpest
Önkormányzata



Az arany-, platina- és gyémántlemezes,
eMeRTon-díjjal kitüntetett Szentmártoni Imre,
azaz ismert mûvésznevén St. Martin óvodás kora
óta tanul zenélni. 10 évig trombitált, 18 évesen
váltott át a szaxofonra, a pánsíppal késõbb egy
zenészbarátja ismertette meg. Tanult dobolni,

zongorázni, basszusgitá-
rozni is: egész élete a zene
körül forog. Több évig kül-
földön dolgozott, itthon a
Névtelen Nulla, az Elsõ
Emelet és a Prognózis tagja
is volt. 1993-ban kezdett
bele a szólókarrierbe, elsõ
albuma, a St. Martin egy
évvel késõbb jelent meg, s

azóta számtalan sikeres korongot készített. Nem-
csak a magyar, hanem a külföldi közönséget is el-
varázsolja: Jamaica, Mexikó, Németország, Fran-
ciaország és az USA városaiban adott már felejt-
hetetlen koncertet. St. Martin számára a szaxo-
fon játéka jelenti a valódi önmegvalósítást, kon-
certjeit a gyönyörû, lélekhez szóló dallamok és az
improvizációk jellemzik. Zenés színdarabokat írt,
zenei rendezõként is dolgozik, szabadidejében
fotózik és verseket ír. Idén õsszel jelent meg elsõ
DVD-je, a „Lelkek Érintése” címû anyag, melyen –
a koncertfelvétel mellett – verseket is hallhatunk
a mûvésztõl. Az Újpesti Karácsonyi Vásáron
Önök is meghallgathatják különleges zenei vilá-
gát: St. Martin koncertje december 18-án, 18.30-
kor kezdõdik. 

Örömteli várakozás 
– gondolatok a Születés elé
„Istenünk, támassz életre minket, ragyogjon
ránk az arcod, és szabadok leszünk, – és mi
téged örökké dicsérünk.” (79. zsoltár)

Advent vége még nem a karácsony. Várakoz-
ni kell. De számomra már maga a készülõdés,
a várakozás is öröm. Számomra a Jézussal va-
ló találkozás, az élõ hit: az öröm. Öröm, mert
hitembõl erõt meríthetek, Öröm, mert tu-
dom, hogy van egy objektív mércém, maga
Jézus, akinek tükrében megmérhetem ma-
gam. Ha könnyûnek találtattam, nem ijedek
meg, egy felhívás számomra: Jézussal lehet
újrakezdeni. Nincs véglegesen elrontott élet-
helyzet. 

Minden, Istennel való találkozásomban új
életre támadok. Krisztus-követõként szaba-
dabb vagyok, mert nem a világ véleménye,
hanem lelkiismeretem szava irányít. A keresz-
tény élet törvénye a belsõ szabadság, ami azt
jelenti, hogy saját önelégültségünkbõl mindig
meg kell térnünk az Istenbe vetett bizalomra,
önzésünkbõl pedig az embertársak õszinte
szeretetére. Csak így tudunk igazán szabaddá
válni, és csak így tudjuk teljesen odaadni ma-
gunkat a többi ember javára. Örömteli kará-
csonyod csak akkor lesz, ha szívedbe vésed:
ne légy önzõ. Vágyakozol valami szépre, jóra,
lelki békére? Hegyezd a füled a mennyei dal-
lamok iránt: azaz értsd meg Jézus szavát a
megtérésre, az erkölcsös életre. Bizony, bi-
zony a karácsonyi jelképek, a szép szokások
eltakarhatják rövid idõre a kiégett belsõt, de
így nem leszel tartósan boldog. Ne félj a meg-
téréstõl. A katolikus keresztény hit neve is az:
evangélium, azaz örömhír. Csak talán még
nem ismered elég közelrõl. A karácsonyi kis
Jézus kitárt karja téged is hív: számodra is van
hely a Nagytemplomban, ez a te lelki ottho-
nod is lehet, itt téged is a lelki béke, a lelki
töltekezés vár. Keresd fel honlapunkat, meg-
találod a napi lelki útravalót, és a programo-
kat is: www.egekkiralyneja.hu 

Horváth Zoltán plébános

Az Újpesti Karácsony negyedik, utolsó komolyzenei koncertjére az Adorate Vegyeskar
Hangversenyére december 19-én, 19.30 órai kezdettel kerül sor az Egek Királynéja Római Katolikus
Templomban. (Bp., IV., Szt. István tér 13.) 
Mûsoron: Louis Viern: Préambula, G.P. Palestrina: Jesu Rex, T. L. Victoria: O magnum, M.Praetorius: In
dulci jubilo, Esterházy Pál: Dormi Jesu, Esterházy Pál: Pange lingua, Demény Dezsõ: Aranyszínû angyal,
John Stainer: What Child Is This?, Gustav Holst: Int he bleak, Mato Flecha: Riu, riu, chiu; Cervara: Bet-
lehem éjjelén, Ligeti György: Betlehemi királyok. Közremûködik: Tarcsi Veres Attila orgonán, Vinkler Ju-
dit prózában. Vezényel: Barta Viktória és Dombó Dániel

Karácsonyi hangversennyel kívánnak egymásnak, szüleiknek és a tantestületnek kellemes karácsonyi
ünnepeket a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola diákjai. A december 18-án, 16.30-kor
kezdõdõ hangversenyre, amelynek színhelye az Egek Királynéja Fõplébánia Templom (IV. Szent István
tér 13.) Szeretettel várják az érdeklõdõ újpestieket is. 

A Babits Mihály Gimnázium énekkara és az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola zenekara ebben  az eszten-
dõben is közös mkarácsonyi koncertre várja a  diákokat, a szülõket, a tanárokat, és a  zeneszeretõ
újpestieket. Az idõpont: december 18., 17.30. A helyszín: a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébá-
nia templom.    
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Ünnepi készülõdés: ingyenes
mûsorokkal és kirakodóvásárral

Újpesti 
Karácsonyi
Vásár
Meghitt környezetet kínál Újpest a bevásárló-
központok zsúfoltságával szemben az adventi
hétvégén. A Karácsony-várás bensõséges han-
gulatát teremtik meg Újpest Központjában,
az Új Fõtéren megkezdett második Újpesti
Karácsonyi Vásáron. Az ingyenes szabadtéri
mûsor következõ fellépõje St. Martin.

Koncertek



A mindennapjainkat könnyíti
meg, ha bejelentkezünk oda, ahol
élünk. Nevezetesen ha Újpesten
van az otthonunk, vagy ha három
hónapnál hosszabb ideig tartóz-
kodunk és élünk itt, akkor Újpest-
re. Ennek hiányában problémát
jelenthet esetleges orvosi ellátá-
sunk, gyermekeink bölcsõdei,
óvodai, iskolai felvétele és szám-
talan egyéb ügyeink intézése.

A nyilvántartások szerint Újpes-
ten százezer-négyszázötvenhárom
újpesti él: vannak, akik tõsgyököres
újpestiek, újpesti felmenõkkel, van-

nak, akiket ide sodort az élet és itt
ragadtak, és vannak olyanok is, akik
nemrég érkeztek városunkba. Itt
élünk, itt járnak a gyerekeink óvodá-
ba, iskolába, itt vannak ismerõs ar-
cok a villamoson, az utcákon, a Pia-
con. Újpest az otthonunk, ide já-
runk haza, a lakcímkártyánkon is ez
szerepel: Budapest, IV. Kerület. 

A sorokat olvasva lehet, hogy most
kap fejéhez a kedves olvasó, hogy bi-
zony errõl az apróságról megfeledke-
zett. Vajon hányan vagyunk így? Mi a
teendõ? Errõl kérdeztük Dr. Vitáris
Edit jegyzõ asszonyt.

Mint, ahogyan mondta: lehet, hogy
apróságnak tûnik, de mindenap-
jainkat könnyíti meg, ha bejelentke-
zünk oda, ahol élünk, nevezetesen ha
Újpesten van az otthonunk, vagy há-
rom hónapnál hosszabb ideig tartóz-
kodunk és élünk itt: akkor Újpestre.
Ennek hiányában problémát jelenthet
esetleges orvosi ellátásunk, gyermeke-
ink bölcsõdei, óvodai, iskolai felvétele
és számtalan egyéb ügyeink intézése.

A jogszabályok szerint lakóhelyünk,
illetve tartózkodási helyünk címét a
be- illetve kiköltözéstõl számított há-
rom napon belül kell bejelenteni az új
lakóhelyünk címe szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat jegyzõjének. 

E kötelezettségüknek személyesen,
törvényes képviselõnk, illetve megha-
talmazott útján is eleget tehetünk. Ha
ez a kötelezettség több együtt költö-
zõ hozzátartozónkat is érinti, akkor a
bejelentést valamennyiükre vonatko-
zóan mi magunk, vagy bármelyik hoz-
zátartozónk megteheti. A lakcímbeje-
lentéshez a lakás tulajdonosának vagy
a lakás használatára egyéb jogcímen
jogosultnak a hozzájárulása szüksé-
ges. – tájékoztatta lapunkat Dr.
Vitáris Edit Újpest jegyzõje.

A Magyar Köztársaság területén
élõ, e törvény hatálya alá tartozó pol-
gár köteles beköltözés vagy kiköltözés
után három munkanapon belül lakó-
helyének, illetve tartózkodási helyé-
nek címét a települési önkormányzat
jegyzõjének nyilvántartásba vétel cél-
jából bejelenteni.

A polgárnak a lakóhely címét, illet-
ve annak változását az új lakóhely cí-
me szerint illetékes jegyzõnél kell be-
jelentenie. A tartózkodási helyének
újabb tartózkodási hely létesítése nél-
küli megszüntetését a lakóhely szerint
illetékes jegyzõnél is bejelentheti.

A polgár lakcím bejelentési kötele-
zettségét személyesen, illetve törvé-
nyes képviselõje, vagy meghatalma-
zottja útján teljesíti. Ha a bejelentési
kötelezettség több együtt költözõ
hozzátartozót érint, a bejelentést va-
lamennyiükre vonatkozóan az egyik
bejelentésre kötelezett is teljesítheti.

A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdo-
nosának vagy a lakás használatára egyéb
jogcímen jogosultnak a hozzájárulása
szükséges. A lakcímbejelentés ténye ön-
magában a lakás használatához fûzõdõ,
valamint egyéb vagyoni jogot nem
keletkeztet, és nem szüntet meg. – H.

Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8–17.30 óráig
Kedd: 8–12.00 óráig
Szerda: 8–16.30 óráig
Csütörtök: 8–12.00 óráig
Péntek: 8–12.30 óráig
Telefon: 231-3167

Lakóhely (állandó): annak a lakás-
nak a címe, amelyben a polgár él.
Tartózkodási hely (ideiglenes): an-
nak a lakásnak a címe, ahol a polgár
– lakóhelyének végleges elhagyásá-
nak szándéka nélkül – három hó-
napnál hosszabb ideig tartózkodik.

Mindennapjainkat könnyíti meg, ha bejelentkezünk
oda, ahova hazajárunk!

A lakcímváltozás
bejelentése

A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI
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.

SPORTBÖRZE 
Január 16., 10–14 óráig. Új kezdemé-
nyezés, mely során a helyi lakosság
használt sportruhákat- és eszközöket
csereberélhet vagy árusíthat kedvezmé-
nyes áron. Asztalfoglalás: csak szemé-
lyesen január 4–14-ig a Közmûvelõdési
csoportnál. Díja: 1000 Ft/asztal. A belé-
pés díjtalan! Helyszín: KFÁMK fõépület 

SZEDERINDA – APRÓK TÁNCHÁZA
Január 9., 17–18.30 óráig. Szeretet-
tel várjuk hangulatos táncházunkba
az óvodás, kisiskolás korú gyerekeket
és szüleiket! Mondókákat, dalokat
tanulhatnak a résztvevõk Prekler Ka-
ta vezetésével. Közremûködik: a
Csobán zenekar. Belépõdíj: 500 Ft/fõ.
2 éves kor alatt a belépés díjtalan. A
programot Újpest önkormányzata
támogatja. Helyszín: KFÁMK Közös-
ségi Ház.

HÜLLÕKIÁLLÍTÁS
Január 12–17., 9–18 óráig. Belépõ:
600 Ft/fõ, családi jegy: 2000 Ft (4-5 fõ-
re), óvodai és iskolai csoportoknak: 400
Ft/fõ. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

ÜVEGMÉCSES FESTÉS
December 23., 10–13 óráig: üveg-
mécses festés. Díja: 500 Ft/db Hely-
szín: KFÁMK fõépület

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJA
SZILVESZTERI BÁL
2009. december 31. 
Fergeteges báli hangulat a szikrázó új-
évi éjszakában! Játszik a Nincspardon
tánczenekar. Vidám show-mûsor,
Harsányi Gábor közremûködésével. Éj-
fél után tombola! Fõdíj: ropogósra sült
malac, frissen sült cipó, egy demizson
bor! További értékes nyeremények!
Tombolajegy ára: 300 Ft. Hideg-meleg
ételkülönlegességek! Egész éjszaka
svédasztal! Már most foglaljon asztalt!
Jegyek már kaphatóak 9900 Ft-os áron.

OPERAPORTRÉK
2009. december 17., 18 óra. Fellép-
nek: Váradi Zita – szoprán, Szegedi Csa-
ba – bariton, Zongorán kísér és a mû-
sort vezeti: Köteles Géza. Mûsor: Mo-

zart: A Varázsfuvola – Papageno áriája,
Mozart: Figaro házassága – Suzanna
áriája, Mozart: Don Giovanni – Don
Giovanni és Zerlina duettje, Rossini: A
sevillai borbély – Figaro belépõje, Puc-
cini: Gianni Schicchi – Lauretta áriája,
Kodály: Háry János – Toborzó, Donizet-
ti: Rita – Rita és Gasparo duettje. A be-
lépés ingyenes! Helyszín: Bp., IV. Tavasz
u. 4.. Mozi terem

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

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

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

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu

Programajánló
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SIKERESEN ZÁRULT 
A KÖNYVGYÛJTÉSI 
AKCIÓ

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség
Újpesti Szervezete köszöni minden
kedves felajánlónak a beérkezett
köteteket! A könyveket hátrányos
helyzetû iskolák könyvtárainak tá-
mogatására fordítjuk. 

Kedves Látogatóink! Tájékoztatjuk
Önöket, hogy irodánk a két ünnep
között zárva van. Nyitás: 2010. janu-
ár 4-én.

FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor
Gyula; Rádi Attila önkormányzati
képviselõk január 4-én 17-18-óráig
tartanak fogadóórát. Helyszín:
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel: 369-09-
05. Bartók Béla január 5-én kedden
18-19 óráig; Koronka Lajos január
7-én 17-18 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.)
Tel.: 369-09-05. Nagy István január
5-én 16-17 óráig  tart fogadóórát.
Helyszín:1042 Bp., István út 11.
Daróczi Lajos önkormányzati kép-
viselõ január 11-én 15-17 óráig tart
fogadóórát, Wintermantel Zsolt

önkormányzati képviselõ január 13-
án 18-19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Ár-
pád út 56.) Tel: 369-09-05. Dr.
Hollósi Antal január 12-én 18-19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Me-
gyeri u. 20. Általános Iskola

ORVOSI ROADSHOW
1. Az európai problémákról a szív-
és érrendszeri betegségekrõl. Meg-
elõzésük és gyógyításuk Magyaror-
szágon. Elõadó: Dr. Andrássy Gábor
Ph.D kardiológiai fõorvos
2. 80 éves a Páneurópai Unió, Néze-
teink és teendõink. Elõadó: dr.
Nemcsura Zoltán író, a Magyar
Páneurópai Unió budapesti elnöke
3. Sportolók hirtelen halála jelezhe-
tõ-e elõre? Elõadó: Dr. Andrássy Gá-
bor kardiológiai fõorvos a Szent Fe-
renc Kórház igazgató fõorvosa.
Helyszín: Polgár Centrum (Bp., IV.
Árpád u. 66.) Idõpont: 2010. január
14.  18 óra

www.ujpestifidesz.hu

Boruzs András frakcióveze-
tõ, egyéni képviselõ (15. vá-
la sztókerület : 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 hónap
elsõ hétfõjén 16.30-17.30.

www.szdszujpest.hu

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

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

INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposz-

tásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp.,
Nádor u. 1.). ingyenes jogi tanácsadást
tart Dr. Csiki-Szász Elemér ügyvéd,
elõzetes bejelentkezés alapján. Infor-
máció és bejelentkezés a 369-4205 te-
lefonszámon hétköznap 12–18 óráig.

A Societas Újpesti Szervezete szere-
tettel vár mindenkit családi napjára
december 19-én, szombaton 15
órától. Helyszín: Újpest, Nádor u. 1.

Programunkban lesz. Mézeskalács
készítés, játék és móka.

Az Újpesti Societas szeretettel vár min-
denkit december 19-én, 15 órától kéz-
mûves foglalkozására, amelyen kará-
csonyi ajándékkészítés lesz vegyes tech-
nikákkal. Helyszín: Újpest, Nádor u. 1.

Értesítjük szimpatizánsainkat,
hogy irodánk minden pénte-
ken 17 és 18 óra között tart

nyitva. Kérjük Önöket, vegyék fel velünk
a kapcsolatot, hogy minél hatékonyab-
ban mûködhessünk együtt! Címünk:
Szent László tér 7. Tel.: 06-30-561-9022.
E-mail: ujpest@jobbik.hu Pajor Tibor
önkormányzati képviselõnk fogadóórá-
ja: minden hónap elsõ hétfõjén, 18 órá-
tól, a fenti címen, Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

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

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

Párthírek

Újpestért
Egyesület

séggel önállóan kereshet képzéseket,
böngészhet a felnõttképzési infor-
mációk között.

– Felnõttképzési konzulensek segíte-
nek kiválasztani az Önnek megfelelõ
szakképesítést, iskolát, tanfolyamot,
végzettséget.

–Megbeszéljük, kihez fordulhat, ha kép-
zési támogatást kíván igénybe venni.

– Speciális problémákkal (elhelyezke-
dési, pályaválasztási, tanulási nehéz-
ség stb.) küszködõket segíteni tudjuk
a megfelelõ tanácsadó helyek kivá-
lasztásában. A tájékoztató szolgálat
személyes konzultációval csütörtö-
kön 14–19 óráig áll az érdeklõdõk
rendelkezésére. Elõzetes bejelentke-
zésre, idõpontegyeztetésre is lehetõ-
ség van. Telefonszámunk: 369-6481.
E-mail: tajekoztato@adymk.hu. 

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ PROGRAMJAI
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KARÁCSONYI MÛSORA 2009
December 19-én 11–17 óra között
kerül megrendezésre Újpest kisebbsé-
gi önkormányzatainak karácsonyi

mûsora színes és színvonalas gyermek
és felnõtt programkínálattal. Szeretet-
tel várjuk az érdeklõdõket. A belépés
díjtalan. A nemzetiségek változatos
karácsonyi szokásait kívánjuk meg-
mutatni rendezvényünkkel. Az ide lá-
togatók mûvészeti és gasztronómiai
különlegességekbõl csemegézhetnek
tetszésük szerint, gazdagítva ezzel is-
mereteiket és egy-egy hasznos fortély
elsajátításával saját családjuk ünnepi
szokásait is színesebbé tehetik.
11 órától gasztronómiai bemutatók
és kóstolók, német és görög kézmû-
ves foglalkozás gyerekeknek, ukrán
népmûvészeti kiállítás.
11–11.30 óráig horvát–dalmát kará-
csonyi koncert.
11.30–12.30 óráig Benyus Testvérek
Kamarazenekara – örmény zene.
12.30–13.15 óráig ebédszünet – a
színpadi elõadások sorozata szünetel.
13.15–14 óráig pozsonyi úti óvodások
mûsora, Német Nyelvû Dalkör elõadása
és német tánccsoport bemutatkozása.
14–14.30 óráig ruszin karácsonyi
énekes mûsor.
14.30–15 óráig Medenczi Román –

ukrán karácsonyi énekek elõadása.
15–15.30 óráig az Újpesten lengyelül
tanuló diákok karácsonyi énekelõadása.
15:30–16 óráig szlovák iskolások betle-
hemi mûsora, illetve szlovák adventi és
karácsonyi dalok hangszeres elõadása.
16–16.30 óráig görög néptáncbemu-
tató és táncház.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
„Mesés” Képek Koday László festõmû-
vész kiállítása. Megtekinthetõ de-
cember 31-ig, naponta 9–18 óra
között (hétvégén is).

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ 
ÉS KÉZMÛVES MÛHELY
2009. december 20. 10–13 óra. Ka-
rácsonyi játszóház és kézmûves mû-
hely. Készítsünk együtt gyertyát és dí-
szeket, süssünk mézeskalács figurákat!
Belépõ: gyerek 300 Ft, felnõtt 350 Ft.

JAZZBALETT, SZTEPP ÉS SZÍNPA-
DITÁNC KÉPZÕ
December 15-én és 17-én nyilvános
fõpróba a foglalkozások idõpontjában.
Mindenkit szeretettel vár Balázsné

Mednyánszky Henriett (Heni néni) és
Renge Györgyi balettmester.

MAGYAR KULTÚRA HETE
Ebben az évben is versenyekkel,
majd a legjobbak produkcióiból
összeállított gálamûsorral emléke-
zünk a magyar kultúra napjára. 
2010. január 11–24. – Képzõmûvé-
szeti 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.

Tisztelt Újpestiek!
A Budapest Fõváros IV. kerület
Újpesti Roma Kisebbségi Önkor-
mányzata közmeghallgatást tart
2009. december 16-án 17 órá-
tól az Újpesti Kisebbségek Házá-
ban Nyár utca 40-42. szám alatt. 

Csóka János Pál elnök



armadik pontban a „Hitel-
szerzõdés folyószámlahitel
biztosítására” tárgyában kiírt

közbeszerzési eljárás lezárásáról esett
szó. A Raiffeisen Bank Zrt., mint aján-
lattevõ ajánlatát a Bíráló Bizottság
érvényesnek nyilvánította. Szalma
Botond képviselõ (KDNP) szerint új
eljárást kellene kiírni, mivel magas-
nak tartotta az ellenszolgáltatás
mértékénél szereplõ 2,5%-ot. Végül
20 igen, 1 nem, 9 tartózkodás mellett
a határozati javaslatot elfogadták. 

A testület ezt követõen a forga-
lomtechnikai beruházási munkála-
tok tárgyában kiírt közbeszerzési el-
járás megindítását tárgyalta. Az elõ-
terjesztõ, dr. Trippon Norbert arról
tájékoztatta a testületet, hogy egy
november elsején hatályba lépett
kormányrendelet miatt a közbeszer-
zési eljárás értékelési szempontjai
változtak, így a jelenlegi ajánlatkérés
sem megfelelõ. A 19 igen, 1 nem
mellett megszavazott eredeti javas-
latot ezért visszavonták, és rövid
szünet után a módosított elõterjesz-
tésrõl szavaztak a képviselõk: 20
igen, 1 nem, 8 tartózkodás mellett
elfogadták a közbeszerzési eljárás
megindítását. 

Módosult a köz- és díszkivilágítási
fejlesztési munkák elvégzése tárgyá-
ban megindított egyszerû közbeszer-
zési eljárás is. A megfelelõen kivilágí-
tott területeken a közbiztonság is
magasabb szintû, s ez indokolja en-
nek a területnek a fejlesztését. A fõ-
városi közgyûlés elfogadta, hogy Új-
pesten 14 db épület díszkivilágítása
megtörténhessen, ebben az évben az
Egek Királynéja Katolikus Templom
díszkivilágítását végzik el. A fõváros

csak az üzemeltetés költségét vállal-
ja, a beruházást nem, azt a 2010. évi
költségvetés terhére elõzetesen vál-
lalja az önkormányzat. A közbeszer-
zés tárgya építési beruházás, becsült
értéke nettó 60 MFt. A képviselõk 19
igen, 1 nem mellett elfogadták a ja-
vaslatot. 

Lezárult a karácsonyi szociális
utalvány beszerzés tárgyában kiírt
egyszerû közbeszerzési eljárás. Ha-
táridõig három ajánlat érkezett, a bí-
ráló bizottság mindhárom ajánlatot
érvényesnek tartotta. 26 igen, 1
nem, 2 tartózkodás mellett a testü-
let nyertesnek az ACCOR SERVICES
Kft-t jelölte meg, a következõ leg-
kedvezõbb ajánlatot a Le Chèque
Déjeuner Kft. adta.

Ezután Nagy István alpolgármes-
ter (Fidesz) elõterjesztései következ-
tek. A Szociális és Egészségügyi In-
tézmény alapító okiratának módosí-
tása a szervezeti változások követ-
keztében vált szükségessé. Ez érinti
egyrészt az Õszi Fény Gondozási
Központ Király utcai telephelyén lé-
võ apartmanok gondozóházi férõ-
hellyé minõsítését; illetve a Twist
Olivér Alapítvány által használt Fóti
út 4. szám alatti ingatlant, mivel az a
SZEI irányítása alól szeptember 30-
tól átkerült a Polgármesteri Hiva-
talhoz. A képviselõk 29 igennel sza-
vaztak. 

Módosult a SZEI szervezeti és mû-
ködési szabályzata is az alapító okirat
korábbi módosítása illetve az elõzõ
elõterjesztésben lévõ módosítások
miatt is. Aktualizálták továbbá az in-
tézményvezetõk feladatait, illetve az
Õszi Fény Integrált Gondozási Köz-
pont szervezeti és mûködési szabály-
zatának módosítása is szükségessé
vált. Hasonlóképp az Újpesti Önkor-
mányzati Bölcsõdék Intézménye

szervezeti és mûködési szabályzata is
módosításra került, mivel a testület
szeptember 29-i ülésén módosította
az intézmény alapító okiratát. 27
igennel szavaztak a képviselõk. 

Egy korábbi ellátási szerzõdésben
a Twist Olivér Alapítvánnyal hajlék-
talan személyek nappali ellátásra kö-
tött megállapodást az újpesti képvi-
selõ-testület. A nagy kihasználtságra
való tekintettel az alapítvány meg-
kérte a Közép-magyarországi Regio-
nális Államigazgatási Hivatal Szociá-
lis és Gyámhivatalától a férõhelyek
30-ról 40 fõre emelését, melyre en-
gedélyt kapott. A férõhely emelke-
désénél az önkormányzati támoga-
tás összege is emelkedik, 137 500
Ft/hó-ról 183 500 Ft/hó-ra. 25 igen,
3 tartózkodás mellett a képviselõk
egyetértettek Nagy István javaslatá-
val. 

A Közép-magyarországi Operatív
Program (KMOP) keretén belül
„szociális alapszolgáltatások és gyer-
mekjóléti alapellátások infrastruktu-
rális fejlesztése bölcsõdei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztése és ka-
pacitásának bõvítése” tárgyában pá-
lyázati felhívás jelent meg. A projek-
tek az EU támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósulnak meg helyi
önkormányzatok, jogi személyiségû
non-profit szervezetek és szociális
szövetkezetek számára. Mivel a böl-
csõdei férõhely iránti igények száma
megnövekedett, szükségessé vált a
férõhelyek bõvítése. Elsõ körben a
káposztásmegyeri Homoktövis böl-
csõdét célszerû bõvíteni, ahol két
egység kialakítása lehetséges. A kép-
viselõk egyhangúlag támogatták a
javaslatot. 

Ezután következtek az „Egyebek”
pontok tárgyalása. Ahogy elõzõ szá-

munkban olvashatták, dr. Derce Ta-
más polgármester javaslatot tett ar-
ra, hogy a káposztásmegyeri fejlesz-
tések céljából létrehozott, a Fõváros-
sal közös tulajdonú Épít Zrt. mûkö-
dését szabályozó szerzõdés meg-
hosszabbításra kerüljön. Amennyi-
ben nem sikerül a szerzõdés meg-
hosszabbítása, vagy új szerzõdés írá-
sa, úgy az Épít Zrt. mûködése ve-
szélybe kerül, fûzte hozzá dr. Derce
Tamás. A testületi ülés elõtt megér-
kezett szerzõdéstervezet több pont-
ban hiányos, félõ, hogy a fõvárosnak
nem lesz elég ideje ezzel a kérdéssel
határidõig foglalkozni. Ha a fõváros a
meghosszabbításra nem lesz hajlan-
dó, úgy a cég ellen végelszámolást
kell elindítani, mivel a Zrt-nél komoly
összeg gyûlt össze a káposztásmegy-
eri fejlesztésekbõl. Wintermantel
Zsolt (Fidesz) úgy vélte, a fõváros meg
akarja lopni Újpestet, amit nem sza-
bad hagyni, hiszen az Épít Zrt-nél lé-
võ pénz Újpestet érinti. Azt javasolta,
hogy a három újpesti fõvárosi képvi-
selõ tegyen lépéseket az ügy érdeké-
ben. Végül 29 igen mellett elfogadták
dr. Derce Tamás polgármester javas-
latát. 

Dr. Trippon Norbert kért ezután
szót. A Pénzügyi, Költségvetési Bi-
zottság szerint lehetõség van arra,
hogy az önkormányzati dolgozók
(azaz a polgármesteri hivatal dolgo-
zói, az intézményvezetõk és a közal-
kalmazottak) év végi jutalomban ré-
szesüljenek. Wintermantel Zsolt a
szempontrendszerrõl kérdezte az al-
polgármestert. 

Végül rövid frakciószünet után dr.
Trippon Norbert javaslatáról szavaz-
tak a képviselõk, miszerint a testület
felkéri a 2010. évi országgyûlési vá-
lasztásokat követõen hivatalba lépõ
kormányt, illetve az új kormányt tá-
mogató parlamenti képviselõket,
hogy a költségvetési törvény hala-
déktalan módosításával juttassanak
érdemben több forrást az önkor-
mányzatoknak, így Újpestnek is az
eredetileg elfogadandó költségvetési
törvényhez képest. Felkérik azon ön-
kormányzati képviselõket, akik az új
kormányt támogató parlamenti
képviselõk lesznek, hogy a fentiek fi-
gyelembevételével járjanak el. Ha a
testület kérése nem valósul meg,
mondjanak le mindkét mandátu-
mukról. Végül 18 igen, 1 nem mel-
lett a javaslatot elfogadták a képvi-
selõk. – P. K.

Folytatjuk a november 24-i testületi
ülésrõl szóló beszámolónkat. 

H
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Ülésezett a képviselõ-testület
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Ingatlan eladó

�� Tulajdonostól! Áron alul eladó Újpest, Vi-
rág utcában 2,5 szobás – vízórás, egyedi fûtés
mérés szerelése folyamatban van – 71,5 m2-es
VI. emeleti felújítandó panellakás 9,3 millió
Ft-ért, de megegyezéssel igény szerint fel is
újítom. Tel.: 06-20-209-5557.

�� 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

�� 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

�� 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

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

�� 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

�� Ugró Gyula soron magánszemélytõl eladó egy
65 m2-es I. emeleti, 2 szoba étkezõs nem panella-
kás. Irányár: 12,9 MFt.  Ugyanitt 18 m2-es garázs
is eladó 2.8 MFt-ért. Tel.: 230-9515

�� 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

��Tulajdonostól eladó felújított téglalakás Kisfaludy
utcában, hatlakásos rendezett társasházban. Alap-
terület: 23 m2, összkomfortos, csendes napos lakás.
Tágas udvar. Irányár: 5,9 MFt. Tel.: 06-70-318-61-75

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

��Kétszintes sorházi lakás Újpest, Görgey utcában
eladó. 5 lakóhelyiség, dupla komfort, garázs, kert.
Korszerûsítve, szigetelve. Gyors kiköltözéssel. Al-
kalmas iroda + titkárság mellett lakás használatra
is. Tel.: 06-30-500-4748

��Eladó 32 + 10 m2-es galériázott beépített konyha-
bútoros lakás kertes házban, pincével, beépíthetõ
padlástérrel közös költség nélkül Újpesten, a Czuczor
utcában. Irányár: 9,2 MFt. Tel.: 06-70-508-0858

Ingatlant kiad

�� Izzó lakótelepen kétszobás, egyedi fûtésû la-
kás hosszútávra megbízható személyeknek ki-
adó. Tel.: 06-30-410-7301

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

�� Újpest zöldövezetében egyszoba 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

�� Egy szoba komfortos kis lakás kertes környe-
zetben kiadó. Fûtés: gázkonvektor. Konyha: hûtõ,
villanytûzhely, mosogató, mosógép. Meleg víz:
villanybojler. Szobában csak szekrénysor. Tel.: 06-
30-317-6605

Garázs

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

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

�� Újpesten, a Gyertyaláng utca 20-ban 18 m2

alapterületû garázs eladó. Ár: 2 400 000 Ft. Tel.:
06-30-228-6261

�� Teremgarázsban kocsi beálló sürgõsen eladó!
József Attila utca elején, fizetési könnyítéssel!
Tel.: 06-30-242-4821, 06-30-940-8682

Oktatás

�� Jazz-zongora oktatás Káposztásmegyeren ki-
csiknek és nagyoknak, kezdõtõl haladó szintig,
gyakorló, diplomás jazz-zongoristától! Zenei elõ-
képzettség nem feltétel, de elõnyt jelent. Komp-
lex, személyre szabott órák – garantált és gyors
fejlõdés! Horváth Bence. Tel.: 06-30-947-7451,
benzjazz@mailbox.hu

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

�� Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
érettségire felkészítést vállal középiskolai tanár.
Tel.: 06-30-747-5869

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

Könyvelés

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

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

�� Áldott, szép ünnepeket kívánok minden
régi és új páciensemnek. Fogszakorvosi ren-
delõmben változatlan árakkal várom Önöket
a 2010-es évben is. Dr. Spissák Zsuzsa. Beje-
lentkezés: 06-20-343-2353Szo

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

�� 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

�� Festés, mázolás, tapétázás! Minõségi mun-
ka bútormozgatással, fóliatakarással. Korrekt
árak akár azonnal kezdéssel. Tel.: 06-20-442-
9570, 369-6674

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

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

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

Állást kínál
�� Káposztásmegyeri, 409 lakásos szövetkezet
pályázatot hirdet ügyvezetõ elnöki pozíció
betöltésére. Érdeklõdni a 3806-628-as tele-
fonszámon lehet. Pályázati felhívás a
www.oceanszov.fw.hu oldalon található.

Állást hirdet
�� A Csokonai Gimnázium azonnali belépéssel
keres 1 fõ matematika-fizika szakos tanárt egye-
temi végzettséggel, középiskolai gyakorlattal.Bé-
rezés a KJT szerint van. Az önéletrajzokat a
csvmgtitkar@gmail.com címre várjuk. Érdeklõd-
ni a 380-7170-es telefonszámon lehet.

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

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

Mûszak kiadó

�� Kertvárosi szépségszalonban fodrász és koz-
metikus mûszak kiadó. Tel.: 06-70-593-9099

Születésnapi üdvözlet

�� Drága Bazsikánk! 2. születésnapod
alkalmából nagyon sok boldogságot
kívánunk. Mami és Papi.

Gyászjelentés

�� A gyászoló család mély fájdalommal tudatja,
hogy DR. NÉMETH PÁL rubindiplomás jogász 93
éves korában rövid betegség után elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatására december 16-án 13
órakor kerül sor a Megyeri úti temetõben.

�� Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. NYÍRI
JÁNOS onkológus-nõgyógyász fõorvos 2009. de-
cember 4-én elhunyt. Búcsúztatása a római ka-
tolikus egyház szertartása szerint 2009. decem-
ber 19-én, 10 óra 30 perckor lesz a Megyeri Te-
metõben (Megyeri u. 49.). A gyászoló család

�� Szomorúan tudatjuk, OSSÓ JÁNOS, a Magyar
Állami Operaház nyugalmazott vadászkürtöse,
fúvószenekari karmester, zenetanár, életének 84.
évében csendesen meghalt. Búcsúzunk Tõle
2009. december 18-án, 10 óra 30 perckor a Me-
gyeri úti temetõben, majd ezt követõen 12 óra-
kor az Egek Királynéja Fõplébánia templomban
(IV. Szent István tér 13.) mondunk gyászmisét
lelki üdvéért. A gyászoló család.
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VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

A lakossági apróhirdetés 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.

Az Újpesti Nyár utcai JMK Óvodáért alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik a 2008. évi
adójuk 1 %-át közhasznú alapítványunknak aján-
lották fel. Az ebbõl származó 748 156 Ft-ból a gye-
rekek részére csoportszobai játékokat és tornater-
mi mozgásfejlesztõ eszközöket vásároltunk.

Pintér Éva az alapítvány elnöke

Az Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért kö-
szöni mindenkinek, aki  az adója 1 %-ának felajánlá-
sával segítette célkitûzéseink megvalósítását. Az
alapító okiratnak megfelelõen  a befolyt összeget az
idegen nyelvi képzés támogatására, a könyvtár fej-
lesztésére, az oktatás tárgyi feltételeinek javítására,
valamint a szabadidõ kulturált eltöltésére fordítot-
tuk. Dr. Kövesdi István képviselõ

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a
nagyszerû orvosoknak, akik férjemnek, Rády Zol-
tánnak a legkiválóbb orvosi ellátást nyújtották, s
ezáltal a legszebb karácsonyi ajándékot adták
nekünk; különösen Dr. Orosz Mariann háziorvos-
nak, Dr. Szente Péternek, a Károlyi Kórház kardi-
ológusának, Dr. Bányai Ferencnek, a Honvéd Kór-

ház kardiológusának, és Dr. Tomcsányi István
szívsebész professzor úrnak, aki férjemet balol-
dali szívbillentyû- és aortaprobléma miatt ope-
rálta és ezáltal meggyógyította. Erõt, egészséget
és sok sikert kívánunk ezeknek a nagyszerû orvo-
soknak az elkövetkezõ évekre! 

Rády Zoltánné, Rády Zoltán

Köszönik

Tisztelt Olvasóink!
2009-ben már csak egyszer találkozunk: következõ lapszámunk 

december 21-én, Karácsony elõtt jelenik meg.
Kis pihenõ után 2010. január 11-én vehetik ismét kézbe az Újpesti Naplót.

További kellemes készülõdést kívánunk az ünnep elõtt!

Az Újpesti Napló szerkesztõsége nevében
Harkai Péter fõszerkesztõ
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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

A Fõvárosi Önkormányzat Ká-
rolyi Sándor Kórház és Rende-
lõintézet székhelyén (1041 Bu-
dapest, Nyár u. 103.) 2 db, Ár-
pád Kórház telephelyén (1041
Budapest, Árpád út  124.)  3
db, Felnõtt Szakrendelõjében
(1046 Budapest, Görgey A. u.
30.)  4 db, Városi Kórház telep-
helyén (1046 Budapest, Baross
u. 69.) 2 db, italautomata egy
éves idõtartamú elhelyezésé-
re kínál lehetõséget.

Pályázni lehet a havi meg-
ajánlott bérleti díj feltünteté-
sével 2009. december 17-én 10
óráig az intézmény fõigazgató-
jához (1041 Budapest, Nyár u.
103.) címzetten a Fõigazgatói
Titkárságon zárt borítékban le-
adott ajánlattal.

Az ajánlatok bontása a hely-
színen megtörténik. A nyertes
ajánlattevõk kiválasztásánál lé-
nyeges szempont lesz a meg-
ajánlott bérleti díj.

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!

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.)

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

Varázslatos, karácsonyi, 
mesébe illõ ajándék!

Szalonunkban szépségkártya váltható!
Személyre szóló, igazi meglepetés!

Szolgáltatásaink: fodrászat, kozmetika
mûköröm, pedikûr masszázs, szolárium
Cím: Bp., IV. ker. Ady E. Mûv. Ház udvara

Tel.: 06-30-694-3849
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A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rej-
tettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztõségünk-

be 2009. december 31 -ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady
Endre Mûvelõdési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogad-
juk. A 27. lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtést beküldõ olvasói között a Könyv-
tündér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Ambrusné Labant Júlia, Botos Viktória,
Pohl Péter, Varga Józsefné, akiknek a nyeremény átvételérõl postai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

VÁLTOZIK A GYERMEKFOGÁSZAT RENDELÉSI IDEJE!
A karácsonyi ünnepek alatt 2009. december 19-tõl 31-ig változik a rendelési idõ.
December 19-én 8 órától 13 óráig a Galopp utcai Gyermekfogászat ügyeletet
tart. A Jókai utcai Gyermekfogászaton nincs rendelés. December 21-tõl 23-ig
csak a Galopp utcai Gyermekfogászat rendel, a megszokott délelõtti és délutá-
ni rendelési idõben. Tel.: 380-65-25. Jókai fogászat szabadság miatt zárva. De-
cember 28-tól december 30-ig csak a Jókai utcai Gyermekfogászat rendel, a
megszokott délelõtti és délutáni rendelési idõben. Tel.: 370-62-11. Galopp utcai
fogászat szabadság miatt zárva. December 31-én délelõtt csak a Jókai utcai
Gyermekfogászat rendel. Galopp utcai Gyermekfogászat szabadság miatt zárva.
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