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ÚJPESTI NAPLÓ

NEM VOLT ELÕTTÜK
AKADÁLY
Botticellitõl Tizianoig akadály-
mentesített környezetben jutot-
tak el a mozgássérültek helyi szer-
vezeteinek tagjai. 4. oldal

ÖNZETLEN SEGÍTÕ 
A városnapi Újpestért-díjat egy
újabb elismerés követte: dr.
Rozner László, az elesettek önzet-
len segítõje Raoul Wallenberg-dí-
jat kapott.  5. oldal

BABABEMUTATÓ 
Honi és más népek babái alkották
a Karinthy Frigyes ÁMK óvodájá-
ban megnyílt kiállítást. Az aprósá-
gok lelkesen gyûjtötték egy pro-
jekt nyomán a kellékeket. 7. oldal
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GYAKORI HIÁNYOSSÁGOK   
Magyarország lélekszámával meg-
egyezõ a háztartásokban használt
gázkészülékek mennyisége. Rajtunk
múlik, hogy a természet törvényeit
tiszteletben tartjuk-e. 8. oldal

Összeállítás a bevallásról 3. oldal

A vagyonadórólA vagyonadóról



I. A PÁLYÁZATON VALÓ 
RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1. A pályázat benyújtására jogosult az
a természetes személy aki magyar-
országi székhellyel vagy telephellyel
rendelkezõ bankkal, pénzintézettel
(a továbbiakban együtt: bank)
2008. szeptember 1. napját meg-
elõzõen olyan lakáshitel szerzõdést
kötött új vagy használt lakás meg-
vásárlására vagy felújítására, amely-
nek biztosítékául a megvásárolt
vagy felújított lakásra (a továbbiak-
ban: hitellel terhelt lakás) jelzálog-
jogot jegyeztek be az ingatlan-nyil-
vántartásba, amennyiben

a) az adós, adóstársak (a továbbiak-
ban együtt: adós) az Európai Unió
tagállamának állampolgára, illetve
letelepedési engedéllyel vagy állan-
dó tartózkodásra jogosító enge-
déllyel rendelkezõ személy, és

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

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

d) az adós, illetve az adóssal egy ház-
tartásban élõ személyek tulajdoná-
ban – a lakáshoz tartozó garázs és tá-
roló kivételével – nincs üdülõ- vagy
egyéb nem lakás céljára szolgáló in-
gatlan, és

e) az Adós, illetve az adóssal egy ház-
tartásban élõ személyek tulajdoná-
ban lévõ gépjármûvek - a tulajdo-
nos foglalkozásának gyakorlásához
elengedhetetlenül szükséges gép-
jármûvek kivételével – együttes
forgalmi értéke nem haladja meg a
hárommillió forintot, és

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

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

h) az adósnak 2008. szeptember 1-jén
a hitellel terhelt lakásra nem volt 30
napnál régebbi lakáshitel-törleszté-
si- vagy közüzemi díj hátraléka, és

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

j) a lakáshitel havi törlesztési díjának
levonását követõen az adós háztar-
tásában élõ személyek egy fõre jutó
havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének (nyugdíjmi-
nimum) 300%-át.

Érvénytelen a pályázat, ha az adós
nem felel meg a fent meghatározott
valamely feltételnek, illetve ha a pá-
lyázatot hiányosan vagy nem az elõírt
formában nyújtották be. Az érvény-
telen pályázatot a polgármester az ok
megjelölésével elutasítja.
2. A támogatás csak akkor állapítható

meg, ha a hitellel terhelt lakásban –
az egy háztartásban élõ személyek
számához viszonyítva – a lakás szo-
baszáma és alapterülete nem ha-
ladja meg az alábbi mértéket:

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

lehet megállapítani, akik önhibáju-
kon kívül kerültek olyan helyzetbe,
hogy fennáll a közvetlen veszélye an-
nak, hogy lakástulajdonukat – ezál-
tal lakhatási lehetõségüket – elve-
szítsék, ugyanakkor alaposan feltéte-
lezhetõ, hogy nehézségeik átmeneti-
ek, ezért a támogatási összeg vissza-
fizetését reális eséllyel vállalhatják.

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

munkahelyét elveszítette, vagy a
munkáltató 2008. szeptember 1-jét
követõen meghozott döntésével
csak részmunkaidõben alkalmazza;

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

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

II. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, 
IDÕTARTAMA

1. A támogatás vissza nem térítendõ.
A támogatás havi összege legfel-
jebb 30 000 Ft lehet.

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

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

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

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

mányzat – a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvérõl szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Ptk.) szabályainak megfelelõen
– támogatási szerzõdést (a további-
akban: szerzõdés) köt az NLB dön-
tésétõl számított 30 napon belül. 

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

3. A támogatási szerzõdés hatálya alatt
az adós köteles az esedékes lakáshi-
tel törlesztési- illetve közüzemi díjfi-
zetési kötelezettségeinek maradék-
talanul eleget tenni, és ezt az Önkor-
mányzat felé negyedévente igazolni. 

4. Amennyiben az adós a támogatási
szerzõdésben foglalt kötelezettsé-
geit súlyosan megszegi, vagy egyéb-
ként rosszhiszemûen jár el, az Ön-
kormányzat a támogatás folyósítá-
sát azonnali hatállyal megszünteti,
ebben az esetben a támogatott a
már folyósított támogatás teljes
összegét – a Ptk. szerinti késedelmi
kamatokkal növelt összegben – ha-

ladéktalanul köteles az Önkor-
mányzat részére visszafizetni.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, 
HATÁRIDEJE

1. A pályázatot az erre a célra rend-
szeresített formanyomtatványon
lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Lakásügyi Irodáján (Buda-
pest IV. ker., István út 14 fsz./4.)

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

3. A pályázat benyújtására nyitva álló
határidõ 2010. március 1., 16 óra.

4.Az érvényes pályázatokat a Népjóléti
és Lakásügyi Bizottság – a pályázatok
beadására nyitva álló határidõ utolsó
napjától számított 45 napon belül –
értékeli, és dönt a támogatás odaíté-
lésérõl, a támogatásban részesített
pályázók körérõl, valamint a támo-
gatás mértékérõl és idõtartamáról.

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

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

élõ személyek jövedelmét igazoló
okiratok;

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

c) a hitelszerzõdés egy másolati pél-
dánya;

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

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

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

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

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

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

Budapest, 2010. január 25.
Budapest IV. ker., Újpest Önkormányzata  

A Budapest Fõváros IV. Ke-
rület Újpest Önkormány-
zat Képviselõ-testülete, az
átmenetileg nehéz helyzet-
be került családok lakáshi-
tel-törlesztéseinek támo-
gatásáról szóló 25/2009.
(X.01.) számú Önkormány-
zati rendelet (a továbbiak-
ban: rendelet) felhatalma-
zása alapján, annak elõse-
gítése érdekében, hogy az
érintettek lakástulajdonu-
kat megtarthassák, és a fi-
zetõképességüket helyreál-
lítsák, pályázatot ír ki az
alábbi feltételekkel.

Pályázati
felhívás
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Január elsejével lépett életbe a sokat támadott
vagyonadó, de még mindig sok a bizonytalanság
az új adónemmel kapcsolatban. Elképzelhetõ
például, hogy az Alkotmánybíróság (AB) még a
bevallási szezon elõtt megsemmisíti a jogsza-
bályt, de súlyos bírságot kockáztat, aki csak erre
számítva nem fizet. Várhatóan február elején-
közepén dönthet az Alkotmánybíróság a va-
gyonadót támadó beadványok sorsáról.

A Parlament még tavaly nyáron bólintott rá a
Magyarországon eddig nem ismert adótípusra. Az
új adó a lakóingatlanokat, a vízi jármûvek, a légi
jármûveket és a nagy teljesítményû személygép-
kocsikat érinti. A törvény jelenleg az Alkotmány-
bíróság elõtt van. A tényleges alkalmazáshoz a
jogszabálynak mindenekelõtt ki kell állnia az al-
kotmányosság próbáját. Az AB lehetséges dönté-
sének komoly államháztartási hatásai lehetnek, az
új adónembõl ugyanis idén mintegy 50 milliárd
forintos bevételt vár a költségvetés.

MI ADÓKÖTELES, MI MENTES?
Amennyiben az AB nem törli el a jogszabályt, akkor
az ingatlanok esetében 30 millió forint forgalmi érté-
kig évi 0,25 százalékot, a 30 és 50 millió forint közöt-
ti részre 0,35 százalékot, az 50 millió forint feletti rész-
re pedig 0,5 százalékot kell majd fizetni. Mentes az
adó alól az a 30 milliónál kevesebbet érõ lakóingat-
lan, amelyben a tulajdonos „életvitelszerûen” benne
is él (a mentességi határ az ingatlanra vonatkozik,
nem a tulajdonrészre). Nem kell leróni az adót a
„második” lakóingatlan után, ha annak forgalmi érté-
ke alacsonyabb 15 millió forintnál, a további ingatla-
nok azonban már értéktõl függetlenül adókötelesek.

A vagyonadót egyébként az egyéni vállalkozók-
nak kell majd elõször bevallaniuk, nekik az elsõ rész-
letet február 25-ig kell átutalniuk. A magánszemé-
lyeknek május 20-ig van idejük arra, hogy fizesse-
nek, addigra minden bizonnyal megszületik a dön-
tés arról, alkotmányos-e az adó.

ÖNBEVALLÁSSAL, DE HOGYAN?
A vagyonadóval kapcsolatos legfontosabb és legne-
hezebben megválaszolható kérdés az értékhez kap-
csolódik. Mivel önbevallással kell megfizetni az új
adót, ezért mindenkinek meg kellene állapítania in-

gatlana forgalmi értékét, majd a – kedvezmények-
kel, kivételekkel is bonyolított – képlet alapján ki-
számolni a megfizetendõ adót. 

A törvény azt írja elõ, hogy az adózó egyénileg
számolja ki a törvény mellékletében szereplõ táblá-
zatok és korrekciós tényezõk alapján az ingatlan ér-
tékét. A számított érték a lakóingatlan hasznos
alapterületére vetített alapérték a lakóingatlanra
irányadó – a törvény 1. számú melléklet szerinti –
települési átlagérték és a lakóingatlan hasznos alap-
területének szorzata. Míg az adótárgy számított ér-
téke az így kapott alapérték, és az adott ingatlan
fajtájára vonatkozó – a törvény 2. számú mellékle-
tében meghatározott – korrekciós együtthatók
szorzata. Az ingatlan értékelésénél figyelembe ve-
endõ korrekciós tényezõk többek között: az épület
kora, az alkalmazott építési technológia, az épület-
hez tartozó telek közmûvesítettsége, a megközelít-
hetõség, a lakószobák száma.

A bevallásban az adóhatóság is próbál segítséget
nyújtani: honlapján egy vagyonadó kalkulátort tet-
tek közzé, mely segít eldönteni, kell-e adót fizetni. 
A kalkulátor népszerû: az APEH tájékoztatása sze-
rint január elején néhány hét alatt 420 ezren töltöt-
ték le, és tízezer ember mentette el adatait, vagyis
ennyien továbbították az adóhatósághoz.

BEVALLÁSI ÉS FIZETÉSI HATÁRIDÕK
Február 25.: magánszemély egyéni vállalkozó
Május 20.: magánszemély, aki nem vállalkozó és
áfa fizetésre nem kötelezett
Május 20.: adóalany, aki nem kötelezett sem
személyi jövedelemadó, sem társasági adó, sem
EVA bevallásra,
Május 31.: EVÁ-s magánszemély vagy társaság
Május 31.: nem magánszemély adóalany. 
A második részletet egységesen mindenkinek
szeptember 30-ig kell megfizetni. 
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Ingatlanfajta 
/ kerület

Lakás egylakásos 
lakóépületben 

(Ft/m2)

Lakás többlakásos 
lakó-vagy egyéb 

épületben (Ft/m2)

Ingatlanfajta 
/ kerület

Lakás egylakásos 
lakóépületben 

(Ft/m2)

Lakás többlakásos 
lakó-vagy egyéb 

épületben (Ft/m2)

Az ingatlanok települési átlagértéke a törvény szerint

I. kerület 450 400
II. kerület 400 400
III. kerület 400 300
IV. kerület 250 250
V. kerület 450 400
VI. kerület 425 350
VII. kerület 325 300
VIII. kerület 275 250
IX. kerület 275 275
X. kerület 250 225
XI. kerület 400 340
XII. kerület 500 450

XIII. kerület 375 375
XIV. kerület 350 325
XV. kerület 275 200
XVI. kerület 275 275
XVII. kerület 250 225
XVIII. kerület 275 215
XIX. kerület 250 225
XX. kerület 250 235
XXI. kerület 275 200
XXII. kerület 275 235
XIII. kerület 265 230

Egyhangúlag támogatták

Zöld utat kapott 
a Fájdalmas anya szobra
A Fõvárosi Önkormányzat illetékes bizottsá-
gai - a Kulturális Bizottság és a Városfejleszté-
si és Városképvédelmi Bizottság is – egyhan-
gúlag támogatták Kocsis András 1937-ben ké-
szített Anyai fájdalom elnevezésû szobor visz-
szaállítását az Új Fõtérre. Dr. Trippon Norbert
alpolgármester, az ügy kezdeményezõje úgy

véli, hogy a szobor visszaállításának egyhangú
támogatottsága az egyetértést jelképezi. 

Az alpolgármester a szobor visszaállítását ta-
valy nyár végén a Fõtér elsõ díszkockaköveinek
ünnepélyes lerakásakor kezdeményezte. Mint
mondta: „Kocsis András Fájdalmas Anya címû
alkotása az I. világháborút követõ nemzeti tragé-
diának állít emléket. Közös nemzeti, ezért közös
újpesti múltunk jelképe.” Az újpesti pártok és ci-
vil szervezetek egyetértettek az alpolgármester-
rel, és csatlakoztak a kezdeményezéshez. Most a
fõváros illetékes bizottságai is egyhangúlag tá-
mogatták a szobor visszaállítását.

Kinek kell és mi után fizetnie?

Vagyonadó
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Újpestrõl a reneszánszba

Mozgáskorlátozottak 
a Szépmûvészeti 
Múzeumban

rendkívüli látogatás szervezõjeként Kiss
Péter társadalompolitikai miniszter im-
már ötödik alkalommal köszöntötte a

mozgáskorlátozottak civil szervezeteinek mintegy
170 képviselõjét, külön kiemelve az Újpestrõl ér-
kezett vendégeket.

A Szépmûvészeti Múzeum épülete már aka-
dálymentesen megközelíthetõ – emelte ki a tárca-
vezetõ –, de hogy mindaz, ami a fizikai akadály-
mentesítés területén az országban történt és tör-
ténik, valóban a nagyközönség javát szolgálja, ah-
hoz az is kell, hogy az emberek közötti kapcsola-
tok is akadálymentesek legyenek.

A rendkívüli tárlatvezetésen többek között a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége, a Mozgássérültek Budapesti Egyesüle-
te és a Magyar Paralimpiai Bizottság képviselõi
vettek részt.

Mint köszöntõ beszédében Baán László, a mú-
zeum fõigazgatója emlékeztetett, az intézmény
immár hagyományosan tart külön tárlatvezetése-
ket a fogyatékkal élõk számára.

A Botticellitõl Tizianoig „talán a Szépmûvé-
szeti valaha volt legszebb kiállítása” – vélekedett
a fõigazgató, hozzátéve: a nagyszabású tárlat a
világ több mint 50 múzeumából 80 mester 130
alkotását vonultatja fel, bemutatva „az élet sze-
retetének, az élet igenlésének korszaka”, azaz a

reneszánsz festészetének két évszázadát. Az itá-
liai festészet két évszázadának remekmûveit be-
mutató tárlatra többek között a firenzei
Uffizibõl, a párizsi Louvre-ból, a londoni és a wa-
shingtoni National Gallery-bõl, a New York-i
Metropolitan Museumból és a madridi
Pradóból kölcsönzött remekmûveket állít ki a
Szépmûvészeti. A címben kiemelt alkotók mel-
lett a tárlaton több mint nyolcvan festõ, köztük
Leonardo, Giorgione, Raffaello, Perugino,
Veronese és Tintoretto alkotásaival találkozhat-
nak a látogatók.

A kiállítás emblematikus mûve a világ egyik leg-
híresebb és legértékesebb festménye, Leonardo da
Vinci Hölgy hermelinnel címû alkotása, amelyet a
képnek otthont adó krakkói Czartoryski Múzeum
mellett Európában csupán olasz múzeumokban
láthatott eddig a nagyközönség. – H. P.

Speciális tárlatvezetéssel várta a
mozgáskorlátozottak civil szerveze-
teinek képviselõit január 18-án,
hétfõn a budapesti Szépmûvészeti
Múzeum Botticellitõl Tizianoig cí-
mû idõszaki kiállítása.

A

Ticianót csodálták 
mozgássérült társaink
A Szépmûvészeti Múzeumban jártak a Moz-
gássérültek Újpesti, valamint Káposztásme-
gyeri Szervezeteinek tagjai, ahol megtekintték
a Boticellitõl Tiziánoig címû kiállítást. A kirán-
dulásról, az élményekrõl Major Ferencnével, a
helyi szervezet vezetõjével beszégettünk. Az el-
múlt hét elején tizenhárman éltek e lehetõség-
gel, s nézték végig a nem mindennapi kiállítást.

Major Ferencné, Judit a beszélgetésünk ideje
alatt is még a kiállítás hatása alatt volt. Mint
mondta, alig talál olyan jelzõt, amely méltó le-
hetne a mesterek remekmûveihez. 

– Százharminc csodálatos festményt láttunk,
két évszázad remekmûveivel találkozhattunk –
mesélt Judit az élményekrõl. – Szinte mindent
megtudhattunk az alkotásokról, ugyanis a mú-
zeum biztosított számunkra tárlatvezetõt, aki
minden kérdésünkre kielégítõ választ adott,
magyarázott, mesélt a képek keletkezésének
körülményeirõl. Külön köszönet neki.

– A mozgássérülteknek nem egyszerû az életük.
A múzeumokban például rengeteg a lépcsõ…

– Nekünk ez egyáltalán nem okozott gondot, hi-
szen teljesen akadálymentesen tudtunk közlekedni
odabent. Köszönhetõ ez a nem is olyan régen át-
adott mozgássérülteket szállító liftnek és a teljesen
akadálymentesített termeknek. Szóval, minden
rendben volt, nagy élményben volt részünk. – g. g.
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tragikus körülmények el-
hunyt svéd diplomatáról el-
nevezett elismerésben azok

részesülhetnek, akik a népcsoportok,
felekezetek, vallási közösségek együtt-
élésében, az egymás iránti elõítélet le-
küzdésében aktív szerepet vállalnak,
akik a társadalmi igazságtalanságok
ellen harcolnak, akik önzetlenül az el-
esett emberek megsegítésén dolgoz-
nak. Dr. Rozner László ilyen. Aki isme-
ri õt, tudja, mennyire megbízható,
mennyire türelmes, agilis, segítõkész;
nem véletlenül kapta meg tavaly au-
gusztusban az Újpestért-díjat is, mel-
lyel kerületünk „hivatalosan” is elis-
merte rendkívüli tevékenységét. 

Molnár István Gábor, az Újpesti
Roma Kisebbségi Önkormányzat
képviselõje, valamint az Eötvös Jó-
zsef Cigány-Magyar Pedagógiai Tár-
saság kulturális ügyvivõje – nem

mellesleg lapunk szerzõje – rendkí-
vül pozitívan beszél a díjazottról:

– Tíz évvel ezelõtt indítottuk el
szociális irodánkat Újpesten. Laci bá-
csi kezdettõl fogva támogatta mun-
kánkat, és segítette az itt élõket. Ci-
vilben is roppant segítõkész, renge-
teg nehéz körülmények között élõ
családot mentett meg a kilakoltatás-
tól, segített nekik ügyes-bajos dolga-
ik elintézésében. A hagyatéki ügyek-
ben nagyszerûen kiigazodik, és mivel
megbízható, lelkiismeretes, puritán
ember, az ügyfelek nem egyszer kül-
földrõl bízták rá a hagyatéki eljárás
lebonyolítását. Kiterjedt kapcsolat-
rendszere van, biztos vagyok benne,
hogy mindenhol kedvelik és tisztelik
õt kedvességéért, tudásáért, elhiva-
tottságáért. Több évtizedes munkája
és az abból megszületett tapasztala-
tok miatt tudja, mit hol és hogyan

lehet leggyorsabban, leghatékonyab-
ban elérni, ismeri a jogszabályokat,
ismeri a lehetõségeket. Fiatalokat
megszégyenítõ módon dolgozik még
most is, nyugdíjasként. Laci bácsi egy
intézmény. 

– Honnan merít erõt ehhez a
munkához?  

– Biztos vagyok benne, hogy az alá-
zat, az empátia és a segítõkészség az õ
alaptermészetébõl fakad, de talán el-
árulhatom, túlélte a holokausztot. A
családja elhunyt a borzalmak során –
testvére a kezei között –, õ megme-
nekült, s talán ettõl is vált szociálisan
érzékennyé mindannyiunk problémá-
ja iránt. Amikor másokon segít, ami-
kor ismeretlenek mindennapjainak
nehézségein enyhít, az számára a világ
legtermészetesebb dolga. 

Rozner Laci bácsi valóban nem tét-
lenkedik. Amikor felkerestük õt, épp
egy kilakoltatás ügyében dolgozott,
másnap délelõtt az Anyakönyvi Hiva-
talba rohant egy másik ügy kapcsán,
majd ügyfeleket fogadott. Végül ta-
láltunk egy fél óra szabadidõt, amikor
egy keveset beszélgetni tudtunk.

– Több évtizede segítem az
újpestieket, hovatartozásra, szárma-
zásra való tekintet nélkül. Sosem azt
figyeltem. Jogászként diplomáztam,
majd szövetkezetekhez kerültem ta-
nácsadónak. Egyiknél elnöknek is
megválasztottak, a dolgozók ügyeit
képviseltem. Kezdetben nem volt zök-
kenõmentes a munka, voltak vitáink,
de úgy tûnik, mégis jónak találtak, hi-
szen harminc évig maradtam
elnök. Onnan mentem
nyugdíjba 68 évesen –
most 72 vagyok –,
de ez nem jelenti
nálam a pihenést.
Izgõ-mozgó ember
vagyok, szeretek
most is aktív lenni,
és segíteni azoknak,
akik hozzám fordulnak,
akik bajba kerültek. 

– Nemcsak a zsidó hitközség-
ben vállal jelentõs szerepet, hanem
az újpesti cigányság mindennapja-
iban is. 

– Harminc éve élek a kerületben,
az Újpesti Roma Kisebbségi Önkor-
mányzathoz véletlenül kerültem. Se-
gítettem nekik hatósági iratok be-
szerzésében, aztán ott ragadtam.
Elég sok üggyel találkoztam elejétõl
fogva: adósságkezeléssel, bérleti jog-
viszony kérdéseivel, tartásdíjjal kap-

csolatos problémákkal. Motivált,
hogy tudok segíteni a bajbajutotta-
kon, szívesen foglalkoztam a gondja-
ikkal, és azt hiszem, mondhatom is,
hogy értek hozzá. Mindig vonzód-
tam az efféle hivatáshoz, a segítség-
nyújtáshoz, a karitatív tevékenysé-
gekhez. Miért hagynám abba nyug-
díjasként? 

– Vannak kiemelkedõ sikerei? 
– Nekem minden kisebb és na-

gyobb elintézett ügy siker, hiszen se-
gíteni tudtam. Sok kárpótlási ügyet
vittem véghez, volt, hogy az adósság
átütemezéséért dolgoztam, máskor a
gyermektartás rendszeres fizetéséért
harcoltam. Volt, hogy bútort szerez-
tem valakinek. Rengeteg problémára
van megoldás, és  megfelelõ jogi hát-
tér, csak meg kell találni. Szerencsére
az önkormányzatnál is segítik a
munkánkat: a lakásosztály, a szociális
osztály, vagy a családsegítõ munka-
társaira mindig számíthatok. 

– Hogyan találnak önre a segít-
ségre szorulók? 

– Szerdánként a Roma Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Csóka János
tart fogadóórát. Legtöbbször õ talál-
kozik elõször a felmerült problémá-
val, de sokszor közvetlenül engem
keresnek meg az újpestiek, ami nem
is nehéz, hiszen én is gyakran bent
vagyok az irodában, nyilvános a tele-
fonszámom. Sajnos néha egyszerre
több probléma is felmerül egy csa-
ládban. Hogy mindet rám bízzák,
hogy elfogadják, van megoldás, ah-

hoz bizony komoly bizalom-
nak kell kialakulni. Nem

lehet mindenki jára-
tos a jogi kérdések-
ben, ráadásul azt
hiszem, az embe-
rek nehezen tud-
ják képviselni ma-

gukat. Kell valaki,
akibe belekapasz-

kodhatnak, és örülök,
hogy ez a kapaszkodó én

lehetek. Rendkívül büszke vagyok
mind az Újpestért-díjra, mind a
Raoul Wallenberg-díjra, jó érzés,
hogy elismerték a törekvéseimet.
Nem mindig egyszerû az út a megol-
dásig, gyakran érzem, hogy sziszifuszi
munka áll elõttünk, mégis sikerül.
Amikor látom az embereket moso-
lyogni, amikor kezet fognak velem az
ügy lezárása után, amikor hozzám
küldik az ismerõseiket, akkor tudom,
megérte a fáradozásom. – P. K.  

Az önzetlenség
elismerése
Január 17-én adták át a Raoul Wallenberg-díjakat a Pá-
va utcai Holokauszt Emlékközpontban, s az idei ün-
nepségnek fontos újpesti vonatkozása is van. Elisme-
résben részesült Dúl Géza plébános, Somos László es-
peres-plébános, Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társa-
ság fõtitkára, Tóth Józsefné pedagógus, és az Újpesti
Zsidó Hitközség elöljárója, dr. Rozner László. A díjakat
Hiller István oktatási és kulturális miniszter, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium, a Raoul Wallenberg Ala-
pítvány, a Raoul Wallenberg Egyesület, a Települési
Önkormányzatok Szövetsége és a Roma Polgárjogi Ala-
pítvány által létrehozott bíráló bizottság ítélte oda.

A



A társasházingatlan telek területe
1211 m2, melyen „U” alakú földszin-
tes lakóépület áll. A lakóépület ha-
gyományos építési módon pince 
+ alagsor + földszint szintekkel, ma-
gastetõvel  az 1920-as években épült,
18 db lakást és 11 db egyéb helyisé-
get foglal magában, melybõl  9 db
kerül pályáztatásra.

A pályáztatásra kerülõ egyéb he-
lyiségek az épület utcai szárnyának
alagsori részében a kapubejárattól
jobbra helyezkednek el. Bejáratuk az
alagsori folyosóról nyílik. A helyisé-
gek természetes megvilágítását a
Báthory utcára nézõ alagsori ablak
és a közös udvarról nyíló bejárati aj-
tó biztosítja. A helyiségcsoport kb.
10-15 éve használaton kívüli. A pad-
ló és falburkolataik elhasználódtak,
a falazatról több helyen leomlott a
vakolat. A nyílászárók vetemedettek
korhadtak. Korábban a helyiség
elektromos  áram víz közmûvel ren-
delkezett, jelenleg a közmûvekrõl
lekötött. 

A helyiségcsoport rendkívül elha-
nyagolt  állapotban van, bármilyen
célra történõ felújításuk csak jelen-
tõs  költségráfordítással lehetséges.
Mûszaki állapotuk 20%-ra tehetõ.

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 1.
Hrsz.: 73843/0/A/19.: – egyéb
helyiség – 28 m2 licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 659 000 Ft.

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 2.
Hrsz.: 73843/0/A/20.: – egyéb
helyiség – 8 m2 licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 184 000 Ft.

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 3.
Hrsz.: 73843/0/A/21.: – egyéb
helyiség – 29 m2 licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 682 000 Ft.  

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 4.
Hrsz.: 73843/0/A/22.:  – egyéb
helyiség – 31 m2 licitálás  alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 729 000 Ft.

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 5.
Hrsz.: 73843/0/A/23.: – egyéb
helyiség – 32 m2 licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 753 000 Ft. 

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 7.
Hrsz.: 73843/0/A/25.: – egyéb he-
lyiség – 30 m2 licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 706 000 Ft.

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 8.
Hrsz.: 73843/0/A/26. – egyéb
helyiség – 20 m2 licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 470 000 Ft.  

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 9.
Hrsz.: 73843/0/A/27.: – egyéb
helyiség – 30 m2 licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 706 000 Ft.

IV. ker., Báthory u. 1., alagsor 11.
Hrsz.: 73843/0/A/29.: – egyéb
helyiség – 24 m2 licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 531 000 Ft.

IV. ker., Petõfi S. u. 18. (Újpesti
Vagyonkezelõ Zrt tulajdona).
Hrsz.: 71422/65/A/123. 10 eme-
letes panelház földszintjén a tár-
sasház lépcsõházában a lépcsõ
alatt lévõ 8 m2-es mûhely elne-
vezésû helyiség. A mennyezeten
és a falakon a ház közmû vezetékei
húzódnak. Közvetlen közmû csat-
lakozása nincs. Licitálás alapjául
szolgáló kikiáltási ár (forgalmi ér-
ték): 580 000 Ft.

IV. ker., Rózsa u. 9. (IV. ker. Ön-
kormányzat tulajdona). Hrsz:
71182/8/A/244. 10 emeletes pa-
nelház földszintjén a társasház
lépcsõházából nyílik 17m2-es üz-
lethelyiség megjelölésû helyiség.

A mennyezeten és a falakon a ház
közmû  vezetékei  húzódnak. Köz-
vetlen közmû csatlakozása nincs.
Licitálás alapjául szolgáló kikiáltási
ár (forgalmi érték): 1 490 000 Ft.

IV. ker., Béla u. 3. Újpesti Va-
gyonkezelõ Zrt. tulajdona a tár-
sasház  udvaráról nyíló bejárat-
tal 3 db pincei raktár. Az ingatla-
non 2 db lakóépület áll. A fõépület
„U” alakban zártsorúan az 1920-as
években hagyományos építési
módban épült, földszintes, rész-
ben alápincézett, magastetõs a
másik épület a telek végében  áll.
Az épületekben 11 db lakás és 3 db
nem lakás célú helyiség található.
A pályáztatásra kerülõ ingatlanok

(raktárak) a társasház utcafrontra
épített épületszárnya alatt a pince-
szinten,  a talajszinttõl kb. 10 lépcsõ-
fokkal mélyebben a kapubejárattól
jobbra helyezkednek el. Természetes
megvilágítást a Béla utcára illetve az
udvarra nézõ pinceablakokon keresz-
tül kap. A szigetelési hiányosság kö-
vetkeztében a falazat felvizesedett, sa-
létromos, vakolathullásos. Nyílászárói
vetemedettek, rosszul záródnak, kor-
hadtak. A pincében lévõ raktárhelyi-
ségekben húzódik a társasház víz, csa-
torna alapvezetéke, a ház fõvízmérõ
órája valamint több lakás vízórája is.
A helyiségekben az elektromos áram
bevezetésre került. A helyiségek mû-
szaki állapota 20%-ra tehetõ.

A raktárhelyiségeket leginkább
a  házban élõ tulajdonosok tudnák
saját céljaikra használni, mivel víz-
óráik is itt vannak elhelyezve.

IV. ker., Béla u. 3. Hrsz.:
74370/0/A/7 – raktár 46 m2 lici-
tálás alapjául szolgáló kikiáltási ár
(forgalmi érték): 824 000 Ft.

IV. ker., Béla u. 3. Hrsz.:
74370/0/A/8 – raktár 45 m2 lici-
tálás alapjául szolgáló kikiáltási ár
(forgalmi érték): 806 000 Ft.

IV. ker., Béla u. 3. Hrsz.:
74370/0/A/9-raktár, 34 m2 licitá-
lás alapjául szolgáló kikiáltási ár
(forgalmi érték): 743 000 Ft.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés
alapján: Tel.: 3-691-103. Pályázat
leadási határideje: 2010. február
12., déli 12 óra (zárt borítékban). A
pályázat leadásának helye: Újpesti
Vagyonkezelõ Zrt. (1042 Bp., Mun-
kásotthon u. 66-68., fsz.-i iktató)

Az árverésen való részvétel álta-
lános feltételei:

– személyazonosság igazolása,
képviselet esetén a hatályos jogsza-
bályi rendelkezéseknek megfelelõ ok-
iratba foglalt meghatalmazás bemu-
tatása, illetve annak átadása,

– igazolás bemutatása arról, hogy
az Árverezõ az ajánlati biztosítékot a
pályázat leadási határidejével bezá-
rólag (2010. február 12., déli 12 óráig)
az Árvereztetõ pénztárába befizette,

– gazdasági társaság nevében tör-
ténõ részvétel esetén 30 napnál nem
régebbi cégkivonat vagy a bejegyez-
tetés folyamatban létét igazoló cég-
eljárási igazolás, valamint hatályos
aláírási címpéldány eredetiben törté-
nõ bemutatása, és fénymásolatban
történõ átadása

A pályázat beadásakor a licitálás
alapjául szolgáló kikiáltási ár 10%-
át (ajánlati biztosíték) az Újpesti
Vagyonkezelõ Zrt. pénztárába be-
fizetéssel letétbe kell helyezni, e
nélkül a pályázat érvénytelen. A
befizetett összeg vétel esetén a vétel-
árba  beszámít, amennyiben vételre
nem kerül sor, a befizetett összeg
visszajár.

Pályázat bontása: 2010. február
15-én, 9 órakor. Színhelye: Újpesti
Vagyonkezelõ Zrt., földszinti ügy-
féltér.

Amennyiben egy ingatlanra több
pályázat érkezik, úgy licittárgyalást
tartunk, licitlépcsõ  meghatározásá-
val. A pályázat nyertesének kész-
pénzben egyösszegû fizetés mellett
15 napon belül adás-vételi szerzõ-
dést kell kötni. Ha a szerzõdést nem
köti meg, úgy   a szerzõdést a máso-
dik legmagasabb ajánlatot tevõvel
kell megkötni.

FIGYELMEZTETÉS!
A hirdetményben szereplõ Buda-
pest Fõváros Újpest Önkormány-
zata tulajdonában lévõ ingatla-
nok vonatkozásában az 1991. évi
XXXIII. törvény (Az egyes állami
tulajdonban lévõ vagyontárgyak
önkormányzatok tulajdonába
adásáról ) 39. §. (2) bekezdése ér-
telmében a Fõvárosi Önkormány-
zatot elõvásárlási jog illeti meg.
Ennek megfelelõen a licitáló adás-
vételi szerzõdése hatályossá csak
az elõvásárlásra jogosult lemondó
nyilatkozatának beérkezésével vá-
lik, amelynek várható idõtartama
1-2 hónap. 

A IV. ker. Újpest Önkor-
mányzat Képviselõ testü-
letének 7/1994./V.04./sz.
rendelete IV. részének 30.§
alapján a Gazdasági Bi-
zottság döntése értelmé-
ben az alábbi társasházi
ingatlanok kerülnek pá-
lyázat útján értékesítésre.
IV. ker. Báthory u. 1.
(Újpesti Vagyonkezelõ
Zrt. tulajdona, a társas-
ház  alagsorában, udva-
ri bejárattal  9 db egyéb
helyiség.)

Pályázati
hirdetmény
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projekt-módszerrel három évvel ezelõtt találkozott az intézmény. A módszer célja
az információk alapos, hatékony feldolgozása, a szülõkkel való együttmûködés és a
gyerekek képességeinek kiaknázása. A projekteket a gyerekek óvodás jelei köré épí-

tik, az óvónõk minden esetben bevonják a szülõket is a megvalósításba. Amikor a „szilva”
jelet dolgozták fel, a szülõk recepteket küldtek be, máskor terepasztal készült a behozott
tárgyakból. A projektek fontos tényezõje, hogy szülõk és gyerekek aktívan, játékosan tanul-
va készülnek a programokra. 

Jelen projekt témája a baba volt, a családok lelkesen gyûjtötték és küldték el a játékokat,
a kiállítást pedig Farkas Katalin és Kocsis Lászlóné óvónõk rendezték meg. A kedvencektõl,
azaz a Barbie-babáktól kezdve a rongybabákon, a csuhébabákon, a bohócokon, más népek
babáin át a mûanyag, jelen kori játékokig rengeteg babában gyönyörködhettek gyerekek és
szülõk. – P. K.

Különleges rendezvényre invitált kicsiket és nagyokat a Karinthy Fri-
gyes ÁMK óvodája: babakiállítást szerveztek és rendeztek. Azonban
ez a program több volt, mint egy hagyományos tárlat: az izgalmas
kiállítás ugyanis egy foglalkozássorozat eredménye volt. 

Babakiállítás az ÁMK-ban 

A
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földgáz napjainkban Magyarországon a
legjelentõsebb energiahordozó. A magyar-
országi földgázfelhasználás egyik jelentõs

része a háztartási felhasználás. Az ország területén
több mint 2600 településen több mint 10 000 000
gázkészülék üzemel. Fontos, hogy ezen készülékek
karbantartása, cseréje szakszerûen történjen. 

Mindenek elõtt fontos tisztázni a jelenleg hatá-
lyos ide vonatkozó jogi környezetet, amit elsõsor-
ban a 2008. évi XL. törvény és a hozzá kapcsolódó

19/2009. (I.30) Korm. rendelet szabályoz. A fel-
használó, illetve az üzemeltetõ köteles a csatlako-
zó vezetéket és a felhasználói berendezést rendel-
tetésszerû állapotban tartani, rendeltetésszerûen
üzemeltetni, a szükséges ellenõrzéseket és karban-
tartást a gyártói elõírások alapján rendszeresen el-
végeztetni, minden vonatkozó biztonsági elõírást
betartatni, a hatósági, illetve az engedélyes ellen-
õrzése során az ellenõrzés feltételeit biztosítani,
rendszeres idõközönként mûszaki-biztonsági
szempontból felülvizsgáltatni. Lakossági fogyasz-
tók esetében a gázmérõt a földgázelosztó térítés-
mentesen biztosítja a felhasználóknak, azonban
annak állagmegóvása a felhasználó kötelezettsége.

Munkánk során a következõ problémákkal talál-
kozunk leggyakrabban: gépi elszívás létesítése ké-
ményes készülékkel légtér kapcsolatban lévõ helyi-
ségben, engedély nélküli szerelések, készülékcserék,
építészeti átalakítások következtében kialakult sza-
bálytalan helyzetek. Számos probléma adódik ab-
ból, hogy korábban sikeres mûszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálatot követõen a felhasználók a kéményes
készülékkel légtér kapcsolatban lévõ helyiségbe gé-
pi elszívást létesítenek, vagy olyan berendezést te-
lepítenek, amely a helyiségbõl levegõt szív el, de-
pressziót okozva a kéményes készüléknél. 

Nem is beszélve a belsõ komfortról, már ver-
senyképes készülékeket is találhatunk a piacon.
Lelkiismeretes és felelõs tervezõ és kivitelezõ kollé-
gák szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó bizton-
ságát is szem elõtt tartva segítsenek meghozni a
megfelelõ beruházási döntéseket.

Jó néhány esetben tapasztaljuk, hogy gázkészü-
lékeket és/vagy gázvezetékeket engedélyek és a
földgázelosztói engedélyes elõzetes tervfelülvizs-
gálata nélkül cserélik ki. Sok esetben ezek az enge-
dély nélküli szerelések nem elégítik ki a hatályos
mûszaki-biztonsági szabályzatot vagy más érvény-
ben lévõ jogszabályt (országos településrendezési
és építési követelményeket /OTÉK/, országos tûz-
védelmi szabályzatot /OTSz/, stb).

A jogszabályi elõírásoknak való megfelelés érde-
kében a tervköteles átalakításokhoz készült doku-
mentációt be kell nyújtani többek között a terü-
letileg illetékes földgázelosztói engedélyeshez.

Vannak azonban olyan munkálatok, amelyek nem
tervkötelesek, ezek a legfeljebb azonos teljesítmé-
nyû, azonos mûködési elvû és a készülékek osztá-
lyozása szerint azonos alcsoportba tarozó gázké-
szülékek cseréje. Azonban a légellátási és égéster-
mék-elvezetési feltételek meglétét az ilyen esetek-
ben is ellenõrizni kell.

Másik nagy köre a szabálytalan helyzetek kiala-
kulásának, amikor a felhasználók nem is alakítják
át a csatlakozó vezetéket és/vagy a felhasználói
berendezést, csupán olyan építészeti átalakításo-
kat végeznek, aminek következtében szabálytalan
helyzet alakul ki. Egyre több háztartásban dönte-
nek úgy, hogy a nyílászárók kicserélésével igyekez-
nek javítani a lakásuk energiafogyasztásán. A be-
építésre kerülõ fokozott légzárású nyílászárók kö-
vetkeztében a lakásban korábban telepített nyílt
égésterû égéstermék elvezetéssel nem rendelkezõ
úgynevezett „A” típusú gázkészülékek (tûzhelyek,
vízmelegítõk stb), illetve a nyílt égésterû de égés-
termék elvezetéssel rendelkezõ, úgynevezett „B”
típusú gázkészülékek (vízmelegítõk, kazánok stb)
égéshez szükséges frisslevegõ ellátása megválto-
zik. Egyes esetekben meg is szûnik. Ilyen helyzet-
ben tehát, amikor a felhasználói berendezés üze-
meltetésének mûszaki-biztonsági feltételeit befo-
lyásoló üzemeltetési körülmények megváltoznak,
épületgépész tervezõi felülvizsgálat szükséges. 
A felülvizsgálat folyamán a tervezõ pontosan meg
tudja határozni, hogy milyen típusú és hány darab
légbevezetõ idom szükséges, vagy milyen más biz-
tonságos módon elégíthetõ ki a gázkészülék üze-
méhez szükséges frisslevegõ ellátás.

Mindezek kapcsán felmerül a tervezésben, a ki-
vitelezésben, az ellenõrzésben, a beüzemelésben
és az üzemeltetésben közremûködõk felelõssége.
A felhasználó érdekeit szem elõtt tartó szakem-
bernek minden körülmények között tudnia kell
biztosítani a megbízható mûködéshez szükséges
alapvetõ feltételeket, amik nem jogszabályokon és
különféle elõírásokon alapulnak, hanem a termé-
szet törvényein, amelyeket megkerülni nem lehet. 

Forrás: Lukácsi Péter
Fõgáz Földgázelosztási Kft.

Tervfelülvizsgáló és ellenõrzõ osztály

A

Gyakori 
szabálytalan
helyzetek 
lakásokban
Halálos áldozatot követelõ gázrob-
banás történt néhány hete egy pesti
bérház ötödik emeletén a gázpalack
helytelen használata miatt. Utána
jártunk, hogy mire érdemes és mire
feltétlenül szükséges ügyelnünk a hi-
deg téli napokon. 

Önmagában nem
veszélyes a gáz
A Szatmári Épületgépészet Kft. Új-
pesten is jelen van egy áruházzal.
Mint épületgépészeti tapasztalattal
rendelkezõ szakembert kerestük
meg az újpesti áruház cégvezetõjét,
Rideg Zoltánt, aki néhány alapvetõ
dologra hívta fel a figyelmünket
gázkészülékekkel kapcsolatosan. 

– Földgázzal való fûtés esetén
gázkészülékeket – kazánt, konvek-
tort, vízmelegítõket – helyeznek el

a lakásokban. A ma megvásárolha-
tó készülékek már igen modern biz-
tonságtechnikai kiegészítõkkel van-
nak felszerelve. Olyan speciális
szenzor van a modern fûtõtestek-
ben, amely azonnal lezárja a gázcsa-
pot, ha szivárgást érzékel. Ráadásul
ezeket a konvektorokat már speciá-
lis gömbcsapokkal kell bekötni, ami
külön biztonságot fokozó tényezõ. -
mondja a szakember. 

A legalapvetõbb biztonsági ténye-
zõ gázkészülékek esetén minden-
képpen az, hogy szakember helyezze
el szakszerûen és kösse be az adott

lakásba a konvektort. Hiszen önma-
gában az, hogy vásárol az ember egy
modern készüléket, még nem nyújt
biztonságot, mert ha nem hozzáértõ
köti be, komoly veszélynek teszi ki
önmagát és az otthonát. 

Természetesen ezen túl külsõ esz-
közöket is elhelyezhetünk a lakás-
ban, hogy az esetlegesen vissza-
áramlott szénmonoxid veszélyes
mennyiségérõl idõben értesüljünk.
Ilyen érzékelõ készülékek manapság
már nagy számban jelen vannak az
áruházakban, bárki megvásárolhat-
ja õket, nem is jelentõs összeg, ami-

be kerülnek, fõként, ha azt nézzük,
hogy életet menthetünk általuk. 

Olyan gázérzékelõ készülék is lé-
tezik, amelyik lekapcsolja a gázké-
szüléket, sõt az áramtalanítást is el-
végzi, nehogy szikra keletkezzen és
az esetlegesen berobbantsa a gázzal
telített helyiséget. 

Összességében tehát az volna a
lényeg, hogy rendszeresen ellen-
õriztesse mindenki otthoni gázké-
szülékét, amikor pedig újat vásárol,
azt feltétlenül szakember helyezze
mûködésbe. Ily módon értékeinket,
életünket is megvédhetjük. – T. K.
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értem az idõt: tegnap
reggel két és fél percbe is
beletellett, míg megfelelõ

meleget varázsoltam a lakásba –
azért kellett hozzá ilyen hosszú idõ,
mert nem találtam a gyufaskatulyát,
pedig a fürdõszobai falimelegítõm
még ezen az elven mûködik. A kon-
vektor, a Hérásított cserépkályha
meg az olajradiátor egyetlen mozdu-
latomtól élni kezd, s ha tavaly megfo-
gadtam volna a gázszerelõk tanácsát,
és beszereltetem az akciós cirkót, egy
másodperc lenne csak az egész.

Nagyapámnak mindez jó másfél
órába került naponta. Azzal kezdõ-
dött, hogy hatkor végigjárta az ed-
digre már jéghideg lakást, és kisala-
kozta a fûtõberendezéseket, a kony-
hai sparheltet, a kisszobai dobkály-

hát meg a nagyszobai kandallót. (Ha
egészen pontosak lennénk, azt kelle-
ne mondanunk: azzal kezdõdött,
hogy valamikor a nyár végén meg-
jött a tüzelõ – a hasábfa, a német
brikett, a lengyel lignit meg a Tüker-
alágyújtós. Megállt a lovaskocsi a há-
zunk elõtt, és félmeztelen, szurtos
emberek ugráltak le róla. Igaz, egyi-
kük fennmaradt a platón, hogy ha-
talmas fonott kosarakba lapátolja a
tüzelõt, a többiek pedig – egy bi-
zonytalan mûködésû mérleg közbe-
iktatása után – vállukra vetettek egy
üres lenvászon zsákot, arra jött a ko-
sár, úgy cipelték el pinceablakunkig a
szenet, fát. Ott aztán nagy porfelhõt
kavarva lehajították az egészet a
mélybe. Nagyapám még hetekig
szortírozta odalent a dolgokat. Az-
tán naponta-kétnaponta lement,
apróra vágta a fa egy részét, ovális
szájú vaskannába gyûjtötte a szenet,
és ezeket gondosan bekészítette a
kályhák mellé. Hogy reggel erre már
ne kelljen idõt vesztegetnie.)

A salakozás nagy körültekintést és
figyelmet igényelt, hiszen a könnyû
hamu, ha nem vigyázott az ember,
beterítette a fél lakást. Nagyapám sa-
ját fejlesztésû kotrószerszámokat
használt a kandallónál meg a dob-
kályhánál, mert a konyhai tûzhely
pompás, kihúzható salaktartóval
bírt, hóeséskor abból szórtuk fel nap
mint nap az udvart egészen a kapuig.
(Ott, a kapun túl szigorú hótakarítási
kötelezettségei voltak a lakóknak,
melyet a ház férfiai rotációs rendszer-
ben láttak el.) Amikor a tisztítással
végzett, következhetett a begyújtás.
Mindhárom fûtõeszközünk másfajta
eljárást igényelt, a sparhelt apró tûzi-
fával indult – meg fidibusszá csavart
újságpapírral, persze –, a dobkályha
apró szénport szeretett, a kandallóba
viszont egész komoly építményt kel-
lett szerkeszteni. Az alágyújtóst fából
készült sátor vette körül, s ha ez iga-
zán lángra kapott, akkor jöhettek a
nagyobb hasábok. Jól emlékszem
azokra a hajnalokra, amikor felriadva

nagyapám gondterhelt arcát láttam a
kandallóba hajolva. Aztán meg azt,
amikor teljes erejébõl fújja a pislákoló
tüzet, hogy csak el ne aludjon, mert
akkor kezdheti az egészet elölrõl. És
persze emlékszem a konyhai regge-
lekre, a barátságos, meleg sparhel-
ton rántotta sült és mosdóvíz mele-
gedett, de a tûzhely szélén mindig
volt egy kis hely az én hurkapálciká-
ra szerkesztett papírkígyómnak is,
mely a felszálló meleg levegõtõl
egyenletesen forgott körbe-körbe.
És emlékszem a nagyszobai, korán
sötétedõ délutánokra is. A kandalló-
ban vígan pattogott a tûz, én pedig
elételepedtem egy díszpárnára, és
Cooper indiántörténeteit olvastam
napestig. A kandalló tetején egy ön-
töttvas madár (egy öntöttsas) vi-
gyázott rám, a peremen birsalma pi-
rult – illata betöltöt-
te az egész szobát,
betöltötte az egész
gyermekkoromat.
– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 12. 
– Jolsvai András rovata

Fûtõszekrény

M

Valentin napi üzeneteit
küldje az Újpesti Naplóval!

Jubileumra készülhetünk, a  feljegyzések szerint
mintegy tíz éve annak, hogy a kezdeti tanácsta-
lanság múltával nálunk is meghonosodott, és
mára már sokan ünnepként várják február 14-
ét, Valentin, vagy Bálint… azaz a szerelemesek

napját. Az elsõsorban angolszász országokban
honos hagyományok itthoni követõi a vörös
rózsa mellett csupa piros színû ajándékokkal:
szívecskékkel, kabalafigurákkal, léggömbökkel
fejezik ki ezen a napon azt, amit szavakba ön-
teni olykor nehéz lenne. Mi most mégis ez
utóbbira ösztönözzük olvasóinkat, írjanak ne-
künk!  Küldjék el legféltettebb titkaikat, szerel-
mes üzeneteiket az Újpesti Napló segítségével. 

A jeligés, vagy névvel ellátott üzeneteket
2010. február 10-ig fogadjuk. Postacímünk:
Újpesti Napló, 1043 Budapest, Tavasz utca 4.
(Ady Endre Mûvelõdési Központ) Küldjék el
faxon: 785-0466, vagy e-mailen: a szerkesz-
toseg@ujpestimedia.hu címre. Kérjük írják rá
a borítékra, illetve az üzenetre: Valentin-nap.  

A Valentin-napi üzeneteket tartalmazó Újpes-
ti Napló február 15-én jelenik meg. 

Plusz három nap 
a bérleteseknek
Az elmúlt heti lapzártánkkor még javában
tartott a BKV Zrt. dolgozóinak sztrájkja. Úgy
tûnt, a kiszámíthatatlan tömegközlekedés
még akár hetekig is akadályokat gördíthet a
budapestiek elé. 

Nap mint nap érkeztek a hírek arról, hogy a
szakszervezet és a cég vezetése próbál megegyez-
ni, az álláspontok közelítenek egymás felé. Vasár-
nap este született meg végül a megállapodás a két
fél között, amely szerint minden hónapban 6 ezer
forintos melegétkeztetési utalványt kapnak a dol-
gozók, az egészség és magánnyugdíj-pénztári tá-
mogatásról sem kell lemondaniuk, hogy csak né-
hányat említsünk a megvalósult célok közül. 

A megállapodás nem veszélyezteti a BKV Zrt.
üzleti tervét sem. A sztrájkoló szakszervezetek
nem kérnek további béremelést, a bérek reálérté-
két veszik figyelembe, annak megõrzésére törek-
szenek. A sztrájkot a sztrájkbizottság felfüggesz-
tette, beszüntetni akkor fogják, ha a tömegközle-
kedési vállalat összes szakszervezete aláírta az új
kollektív szerzõdést. Sokáig találgatták a budapes-
tiek, mivel is kárpótolja azokat a BKV Zrt., akiknek
érvényes bérletük volt, ám nem tudtak mégsem
közlekedni. Nos, most már ez sem talány, megszü-
letett a hivatalos állásfoglalás, miszerint ha szeré-
nyen is, de kárpótolják az utasokat. 

– A BKV Zrt. jogi állásfoglalása alapján a
sztrájkot vis maior-nak kell tekinteni. Ennek elle-
nére a BKV Zrt. menedzsmentje a tulajdonossal
egyeztetve úgy döntött, hogy kompenzációt
nyújt a megnehezült közlekedési lehetõségek
miatt – áll a cég közleményében. 

Azt mondják, a jármûvek közel fele közleke-
dett, így a kétheti, havi és negyedéves bérletek
érvényességét három nappal meghosszabbítják.
A HÉV-bérletekre nem vonatkozik a hosszabbí-
tás. A bérletszervényeken feltüntetett érvényes-
ség három nappal automatikusan meghosszab-
bodik, ha a bérlet érvényes volt a sztrájk leg-
alább egy napján. Ha a bérlet már lejárt a sztrájk
ideje alatt, akkor kaphatnak kompenzációt, ha
január 22-ig vásároltak új bérletszelvényt.  

Éves Budapest-bérletekre a három nap kom-
penzáció ellenértékét – a 2010. évi bérletár há-
romszor 1/365 részét – a 2011. évi bérlet vásárlá-
sakor árkedvezményként biztosítja a BKV. 

A sztrájk idõtartamára érvényesített egyna-
pos, háromnapos, heti és családi jegyek a BKV
Zrt. honlapján felsorolt húsz nagy csomóponti
pénztár valamelyikében február 28-ig becserél-
hetõk. 



Az egyenként több mint 600 ezer fo-
rint értékû ajándékcsomag nem az
égbõl pottyant, tenni kellett érte, sõt
a java még hátra van: hasznosan élni is
kell vele. Bár ez nem lesz nehéz,
mondják egybehangzóan a Megyeri
Úti Általános Iskolában és a Testneve-
lés Tagozatos Általános Iskolában is.
Az történt ugyanis, hogy az önkor-
mányzat mindkét iskolájának vezeté-
se – a pályázatok böngészése során –

fedezte fel és vett részt egymástól füg-
getlenül a Citibank Országos Iskolatá-
mogatási Programban. A pénzintézet
és a Junior Achievent Magyarország
Oktatási és Vállalkozásszervezési Ala-
pítvány – röviden JAM – közös pályá-
zata nyerteseiként vették át Újpesten
a tárgyi és módszertani tartalmú aján-
dékcsomagot: egy laptopot és egy
projektort, továbbá azt az ötven dvd-
bõl álló, az iskolák 1–8. osztályosai

számára készült oktatóprogramot,
amely a nyelvi, a matematikai, az in-
formatikai és a kommunikációs isme-
retek fejlesztéséhez készül. A két szer-
vezet 2001 óta nyújt pályázatával le-
hetõséget az iskoláknak, melynek
eredményeként ma már 140 települé-
sen 14 ezer diák vesz részt a program-
ban, amelybe immár a két újpesti ál-
talános iskola is beleértendõ. Az idei
tanévben 34 iskola pályázatát díjaz-

ták. A pályázatot meghirdetõk figyel-
me arra is kiterjedt, hogy két-két pe-
dagógus 40 órás akkreditált tovább-
képzésére is lehetõséget biztosítsanak.
Céljuk az volt, hogy a diákok és taná-
rok részére gyakorlatorientált, korsze-
rû gazdasági ismereteket nyújtó – a
Nemzeti Alaptantervvel és a lisszabo-
ni egyezménnyel is összhangban álló
– ismeretanyagot biztosítva felkészít-
sék õket a folyamatosan változó világ
és gazdasági környezet „kezelésére”
bevezessék õket a közgazdaságtan
alapjaival, a gazdasági változások saját
életükre gyakorolt hatásával. Ily mó-
don lehet biztosítani, hogy a diákok
saját pénzügyeikkel tisztában lévõ fel-
nõttekké érjenek, ezáltal legyenek fele-
lõs és hasznos tagjai a társadalomnak.

Erre annál is inkább lesz lehetõség,
hiszen a pályázaton résztvevõ iskolák
azt vállalták, hogy legalább 5 éven át
hasznosítják munkájuk során az ok-
tató csomagot. – B. K

– Önnel beszélgetve megkerülhetetlen tény, hogy
újpesti festõmûvészek a szülei: Tóth László és T.
Selman Ilona képeit kiállításokon láthatjuk, galé-
riák jegyzik. Mindketten tagjai az Újpesti Mûvé-
szek Társaságának, édesapja még egy mûvészeti
klubot is vezet, amely Nagybányai Nagy Zoltán
festõmûvészrõl kapta a nevét. Ezek szerint a festõ-
ecsettel már kisgyermekként is jó kapcsolatban
állt.

– Igen, a szüleim nagy hatással voltak, vannak
rám, a festészet kisgyermekkorom óta vonzott.
Nemcsak az a része, amikor már az ember való-
ban ecsettel dolgozik papírra, vagy vászonra, ha-
nem az alkotó munkát végigkísérõ közeg, a ba-
ráti kör is. A szüleim már gyermekként is ma-
gukkal vittek a verõcei festõtáborokba, ahol be-
pillantást nyertem az alkotás folyamatába és
örömeibe. Felnõtté válásom, mûvészeti tevé-
kenységem során példával és kritikával egyaránt
segítettek, segítenek ma is. A festészet mellett
azonban erõs volt a késztetés arra, hogy legyen
„rendes” polgári foglalkozásom is. 1989-ben
érettségiztem a Könyves Kálmán Gimnázium-
ban, 1995-ben a Budapesti Mûszaki Egyetemen
szerkezetépítõ szakon diplomáztam, jelenleg ku-
tatómérnökként dolgozom. Az egyetemen dok-
tori képzésben vettem részt, és emellett mûszaki
ellenõri, mûszaki értékbecslõ és épületszigetelõ
szakmérnöki okleveleket is szereztem. A festészet
így nem vált megélhetési forrássá, azonban több,
mint hobbi, talán ez érezhetõ lesz a mostani, az
Újpesti Képzõmûvészek Társasága által szerve-
zett kiállításon is.

– A mostani kiállítás apropóját mi adta?
– Az Újpest Galériában korábbi kollektív és

egyéni kiállításaimon változatos helyszínekrõl

mutattam be festményeket. Felvetõdött ben-
nem, hogy jó lenne egy olyan tárlatot létrehozni,
amely a távoli tájak ihlette képek helyett most
kizárólagosan újpesti témájú festményeimet mu-
tatná be. Az Újpesti Mûvészek Társasága, amely
többek között a helyi alkotók kiállításainak meg-
szervezését vállalta fel, az Ifjúsági Ház galériáját
ajánlotta most számomra, amit örömmel fogad-
tam el.

– Miért éppen Újpestet festette?
– Nincs ebben semmi meglepõ. Itt születtem,

szüleim is megörökítendõnek találták a város
több részletét. Kisgyermekként nagy hatással volt
rám a szoba falán lógó Nagybányai Nagy Zoltán
festmény, amely egy ködös újpesti utcarészletet
ábrázolt. Ez a kép és az életérzés, amelyet megje-
lenített, nem túlzás: végigkísér a mai napig is. Az
újpesti kikötõ, a régi épületek, gyárak, utcák és
egyes mai városrészek sok festõi témát kínálnak.
Nem csak idillikus városok, tájak adhatnak ihle-
tet. 

– Ön akvarelleket fest. Miért választotta ezt a
technikát?

– Az akvarell technika lehetõséget ad arra, hogy
elképzeléseimet a legközvetlenebb módon ábrá-
zoljam. Példaértékû számomra Diósy Antal akva-
rell-festészete, melyre egy Vörösmarty téri galériá-
ban csodálkoztam rá több évtizede, és máig ha-
tással van rám. Akvarelljeimet kedvezõen fogad-
ták már Lisszabonban, Brüsszelben és Luxemburg-
ban is.

– Hány festményt mutat be az Ifjúsági Ház Galé-
riájában?

– 35-40 festmény megtekintésére várom az
újpestieket, a tárlat február 7-ig tart nyitva. 

– B. K.

Oktatócsomag 
és laptop 
a fenyõfa alatt 
Két újpesti iskola diáksá-
ga ugyanolyan ajándékot
kapott az év utolsó taní-
tási napjaiban megtartott
fenyõünnepségen.

Az Újpesti Napló e heti megjelenése napján nyílik
Tóth Péter festõmûvész kiállítása az Újpesti Gyer-
mek Galériában. (IV. ker., István út 17–19.) „Az én
Újpestem” címû tárlatot Szunyoghy András, az Új-
pesti Mûvészek Társasága elnöke nyitja meg és
ajánlja a tárlatlátogatók figyelmébe. Tóth Péterrel,
a kortárs képzõmûvészet tehetséges alkotójával
készített interjúnk is ennek apropójából készült. 
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„Az én Újpestem”

Tóth Péter
akvarelljei  
a városrészt
idézik 



an, aki a hangszeres zeneórát zárja, és be-
adja még „megõrzésre” a hegedûjét, be-
köszön a kulcsért az íjász szakkör vezetõ-

je, egy apuka a tornaterem bejáratát keresi, újabb
kisgyermek a kosárlabdát helyezi biztonságba az
asztal alá. Más apróság az osztályterem kulcsát ad-
ja le a portán. Kemény András, a portás olykor be-
mondja a mikrofonba, ezáltal a hangszóróba annak
a nebulónak a nevét, akiért édesanyja, avagy édes-
apja jött. Érkezik egy talált iskolaköpeny, majd egy
mokány kissrác, aki labdával a hóna alatt csak azért
nyit be, hogy akkurátusan és roppant felnõttesen
kezet rázzon a portás bácsival, majd jó egészséget
kívánva távozik. A portásfülke melegében ülve
azonnal megállapítható: a középkorú portás bácsi
korosztálytól függetlenül népszerû, bár elõttem
most nem improvizál: nem szõ verset tény köré,
hogy jöttek valakiért…

– Ismer névrõl minden gyereket?
– Azokat, akik tanulószobába járnak, többnyi-

re igen. Naponta ismételgetem a nevüket, ami-
kor felszólok, hogy jöhetnek. Amíg készülnek,
addig a szüleikkel beszélgetek, nem mindennapi
sorsokat ismerek meg. A gyerekeket sem lehet
megunni, mindenki más egyéniség, testvérpárok
is járnak ide, családias a hangulat. Nekünk négy
gyerekünk van, a nagyobbak itt végeztek, a legki-
sebbik, Zsófi lányunk is ide jár, másodikos…

Ilyentájt nagy a forgalom, de este fél hat felé el-
csendesül az épület.

Kemény Andrással nem elõször találkozom,
könyves szakmabeli, legutóbb egy könyves szaklap
fõszerkesztõje is volt, szegrõl-végrõl kollégák va-
gyunk. Egy könyv megjelenésekor találkoztunk új-
ra, akkor az iskola egyik tanára említette nekem, no
ja, a suli olyan „menõ”, hogy még a délutáni portá-
sa is bölcsész diplomás. Ez egy ilyen világ. Azt is
megtudtam: van még egy állása, ahol délelõtt talá-
lom meg. Amikor ezt szóba hozom Andrásnak,
bölcs mosollyal válaszol: – A Jóisten minden mun-
kát megszentel. A panaszkodásnak semmi értelme,
gondjainkat helyben kell megoldanunk, ehhez pe-
dig cselekedni kell. A kis közösségek ereje meg tud
sokszorozódni, s ilyen kis közösség építéséhez ez az
iskola jó terep, mert családias a hangulat, és nyitott
emberek vesznek körül. Újrakezdeni persze minde-
nütt nehéz. Amikor a könyves szakma összeomlott
– nem gazdasági értelemben, hanem a szakmaiság
veszett ki belõle –, szigorúan piaci alapon kezdett
mûködni minden, megjelentek a megtévesztésig
könyvhöz hasonlatos tárgyak, ráadásul a média is
az érték helyett a silányat támogatta, s valakik min-
dig megmondták a vásárlók helyett, hogy mire van
igény. Ezt nevezem a cenzúra bújtatott változatá-
nak. Amikor a Képes Extra fõszerkesztõje voltam,
koromnál és hitemnél fogva én még azokat a köny-
vesboltokat tartottam a szakma csúcsának, ahol a
boltvezetõ és az eladó fejbõl tudta, melyik könyv
hol van, esetleg arról is csevegett a vevõvel, mirõl
szól az a könyv. Ma a könyvesboltokban vagyonõr-
ökre van szükség, és nekik teljesen mindegy – tisz-
telet a kivételnek –, hogy mi képezi a vagyont.

– Újpesten ilyen volt a Salgó úr, aki félre is tette a
kért példányokat, tudta mikor jön az új szállítmány.

– Tudta, milyen új könyvön dolgozik a kedvenc
íróm. Nem a maradiság és a nosztalgia mondatja
velem, de a könyváruházak létrejöttével most már
a komputerben nézik meg az eladók a keresett
könyvet, és boldog mosollyal közlik, hogy a kere-
sett könyv nincs, nem volt és nem lesz…

– Meg kell, hogy védjem a könyves áruházakban
dolgozókat. A könyvek alatt roskadoznak a pol-
cok…

– Valóban, a cím szerinti éves termés megtöbb-
szörözõdött, a minõség rovására. A boltos viszont
nem is szólhat bele, hogy mit áruljon, egy-két ki-
vételtõl, pici könyvesbolttól eltekintve profilt sem
tudunk felfedezni. A cenzúra megszûnt, ennek
eredményeként megugrott a címszám, de egy el-
lentétes folyamatot ne feledjünk: az emberek
könyvhasználati szokásai átalakultak, idõbeosztá-
suk megváltozott, a könyvhöz való viszonyuk pe-
dig semlegessé vált. Ma hazánkban könyvbõl túl-
termelés van, a kiadók õrült kiadási versenybe
kezdtek, likviditási és tõkehiány-problémáik elõl
elõre menekülnek. Nos, kis kiadómmal ehhez a
túltermeléshez én is hozzájárulok valamelyest. Eb-
bõl viszont nem lehet megélni. Magyar-könyvtár
szakos tanár vagyok, és amikor kitört a válság, si-
került elhelyezkednem egy „kétharmados” könyv-

táros állásba a Patrona Hungariae Általános Iskola
és Gimnáziumban. Délelõttönként egy negyven-
ezer kötetes könyvtárt kezelek, élénk olvasótábor-
ral vagyok körülvéve. Kettõkor végzek, és a metró
visszahoz Újpestre. Háromtól este 8-ig vagyok itt
az iskolában. Szerencsésen alakult, a történetem
végzõdhetett volna rosszabbul is. Édesapámnak
volt igaza, amikor azt mondta: soha nem késõ vál-
toztatni. 

– Ha a gyerekeinek kellene fogalmazást írni, mit
is csinál az apukájuk, nem lesznek témaszegények.
Legfeljebb beleírják: ritkán látják a papát.

– Azért vannak tanítási szünetek, meg ott van a
nyár, amikor nekem is lazább az idõbeosztásom.
Este percek alatt hazaérek, még mindenkit ébren
találok. A kislányunkon kívül két fiam, Máté és
Gergõ, valamint Ágnes lányom vár haza, õk alkot-
ják a tízen túliak társaságát. És vár a feleségem. Aki
most szakmabeli: õ a délelõttös portás, tõle ve-
szem át a délutános mûszakot. Látja, ez is jó dolog.

– És a könyves szakma?  
– A gyerekek a fogalmazásban errõl is írhatnak.

Nem tudok és nem akarok teljesen elszakadni. A
könyv központi helyet foglal el az életemben. Má-
tyás királytól való a mondás: „A könyvek megtanít-
ják nekünk, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy a rosz-
szat kerüljük és a jót cselekedjük.” Ha könyvkiadási
tervvel keresnek meg barátaim, ismerõseim öröm-
mel segítem õket a munkában. Gondozom a szöve-
get, korrektúrázunk a feleségemmel, tervezem a bo-
rítót, ha szükséges. Nyomdai kapcsolataim révén
könyvek kis példányszámú kiadására is képesek va-
gyunk, van erre is igény. Korrekt áraink vannak, eb-
bõl meggazdagodni nem lehet, de a szép munka, a
könyv „illata” számunkra sokat jelent.

– Hány könyv készül így kalákában? 
– Tizenöt-húsz között volt tavaly, persze döntõ-

en más kiadóknak.
– Például?
– Megjelentettük édesapám, Kemény Bertalan

gondolatait összegzõ, Homálybogozás címû köny-
vét, ami egyfajta szellemi hagyaték; az újpestiek ál-
tal ismert és tisztelt dr. Fedor Zoltán fõorvos és
Rády Judit beszélgetéseit adtuk közre Fölfeszülõ
szivárvány címmel. Mi készítettük az iskola tízéves
jubileumára készült rendhagyó évkönyvet. Végül
egy friss „szerelem”: a trianoni szerzõdést követõ-
en Lengyelországhoz csatolt Szepes és Árva várme-
gyékben élõ magyarok és lengyelek történetét, a
lengyelek viszonyulását ehhez a kicsi, ám természe-
ti és építészeti, mûvészeti emlékekben gazdag te-
rület múltjához, Konrad Sutarski és Domonkos
László barátaim tárták fel Megõrzésre átvéve cí-
men. Ezt a kötetet fotósként is jegyzem. Úgy ér-
zem, egyfajta értékmentést végzünk, ha a bestsel-
ler listán nem is jegyeznek bennünket. 

Kemény Andrásnak igaza volt, hat órára már
csend honol az épületben, a felmosó vödörrel a
takarító is leér a földszintre. A kapuból visszanéz-
ve még látom, ahogy az asszony kezébõl segítõké-
szen kiveszi a szemeteszsákot és elindul vele az is-
kolaudvar felé. – B. K.

Este öt óra tájban még nagy a
nyüzsgés a Szent János Apostol Ka-
tolikus Általános Iskola földszintjén
és a portásfülkében. A tanulószo-
bás gyerekek, jobbára a kicsik, az al-
só tagozatosok, a szülõket bevárva
ilyenkor indulnak hazafelé. 

V

Értékmentés
három 
felvonásban
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A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

SZÖVEGSZERKESZTÕ 
TANFOLYAM NYUGDÍJASOKNAK 
Február 3–18-a között. Foglalko-
zások: Szerdán és csütörtökön
9–11.55 óráig. Díja: 15 000 Ft/fõ/24
óra. Vezeti: Turner Ferenc oktató.
Helyszín: KFÁMK fõépület

TIFFANY SÍKÜVEG, HOBBY 
TANFOLYAM FELNÕTTEKNEK
Foglalkozások: február 6-án, 10
órakor vagy február 10-én, 18 óra-
kor indulnak. Díja: 1125 Ft/óra,
összesen 45 000 Ft. Vezeti: Jócsák
Zsolt. A tanfolyam idõtartama: 40
óra (5 alkalom). Jelentkezés és befi-
zetés: 2010. február 3-án. Helyszín:
KFÁMK fõépület

ANGOL TANFOLYAM 
Kezdõ – 40 órás. Foglalkozások:
hétfõn és pénteken 18.30–20 órá-
ig. Díja: 40 000 Ft/fõ. Kezdés: 2010.
február 8. Felsõfokú 100 órás nyelv-
vizsga-felkészítõ. Foglalkozások:
szerda 18–20 óráig. Díja: 90 000
Ft/fõ. Kezdés: 2010. február 3. Be-
iratkozás és befizetés az elsõ alka-
lommal. Helyszín: KFÁMK Fõépület

„HELYES EXPOZÍCIÓ” 
A fotótanfolyamon elsajátíthatók a
digitális fényképezés alapjai (fotó-
technika, képszerkesztés, photoshop
használata). A tanfolyam két tanter-
mi, elméleti oktatásból és egy külsõ
helyszínen történõ fotózásból áll.
Foglalkozások: szerdánként 17–19
óráig. Díja: 6500 Ft/fõ, a CD-n lévõ
tananyaggal együtt. Kezdés: február
10-én (szerdán) 17 órakor. A tanfo-
lyam folyamatosan indul – megfelelõ
létszám esetén – minden hónap elsõ
szerdáján. Jelentkezni lehet Hlaszni
Veronika oktatónál, tel: 06-20-340-
9440 és a Közösségi Házban.

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Január 30., 10–12 óráig. A Pillangó
Bábszínház Pöttöm-Panna c. bábelõ-
adása. Szeretettel várjuk a gyermeke-
ket, szüleiket és nagyszüleiket. Az
elõadások után játszóházat tartunk.
Belépõ az elõadásokra: 800 Ft/fõ. Két
éves kor alatt a belépés ingyenes.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Február 21-ig Suti Péter (Spatker)
„A világ – nyitott szemmel” címû

bemutatkozó fotókiállítása. Hely-
szín: KFÁMK fõépület, I. emeleti ga-
léria.

VALENTIN-VÁRÓ KOKTÉLEST
Február 6-án, 20–01 óráig élõ ze-
nével, karaokeval és jó hangulattal
várunk mindenkit. A tánczenét
szolgáltatja a Coctail zenekar. Je-
gyek ára elõvételben: 2000 Ft/fõ,
helyszínen: 3000 Ft/fõ. Helyszín:
KFÁMK fõépület

NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN 
Február 11-én, 16–18 óráig szere-
tettel várunk minden kedves nyug-
díjast, illetve azokat, akik nagyszerû
társaságban szeretnének eltölteni
egy kellemes délutánt. Összejövete-
lünk „batyus” jelleggel mûködik.
Közremûködik: Boldizsár Endre, a
belépés díjtalan. Helyszín: KFÁMK
Közösségi Ház

AGYKONTROLL TANFOLYAM
GYEREKEKNEK
7–10 éveseknek: február 20–21.
Díja: 18 000 Ft/fõ. Helyszín: KFÁMK
fõépület

ÜVEGFESTÕ TANFOLYAM KEZ-
DÕKNEK 
Szerdánként 17.30–19.30 óráig,
díja: 10 500 Ft/6 alkalom. Vezeti: Sü-
veges Julianna. Jelentkezési határ-
idõ: 2010. február 3, várható kezdés:
február 10. A tanfolyam csak meg-
felelõ létszám elérése esetén indul.
Helyszín: KFÁMK fõépület.

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJA
Újpest Színház Bérlet 5. elõadás.
2010. február 5., 19 óra
Sarkadi Imre: 
ELVESZETT PARADICSOM 
Szereplõk: Czvetkó Sándor,
Szentpéteri Eszter, Harsányi Gábor,
Dózsa Erzsébet , Harmat Albert ,
Taskovics Judit, Rozenkrantz Helga,
Nyári István, Bata Á. János Rendezõ:
Dózsa László. Rendezõ asszisztens:
Berki Zita. Színpadmester: Harsányi
Gábor. Díszlet: Kõvári Magdolna. Jel-
mez: Molnár Emma. Mûszaki munka-
társak: Bakos Ferenc, Doma Károly,
Krajecz Balázs, Szabó Bence. 

Jegyek 2000 és 2200 Ft-os áron váltha-
tók az Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont pénztáránál elõvételben, vala-
mint az elõadás elõtt, a helyszínen. Az
elõadás a szerzõ örököseinek engedé-
lyével, a Hofra Kft. közvetítésével jött
létre. A mû színrevitelét Újpest önkor-
mányzata támogatja.

JÓGA KEZDÕKNEK, 
HALADÓKNAK
Beiratkozás, elsõ foglalkozás: feb-
ruár 20-án, 17.15 órakor. Idõtar-
tama: 20 hét, heti 1x2 óra. Összesen
40 tanóra, mb. szerinti napokon.
Részvételi díj: 16 600 Ft.

MEGHÍVÓ
A „Vér és Arany” Ady Baráti Társa-
ság és az Ady Endre Mûvelõdési
Központ megemlékezést tart Ady
Endre halálának 91. évfordulója al-
kalmából az Újpesti Polgár Cent-
rumban (1042 Bp., Árpád út 66.)
2010. január 27-én 18 órai kez-
dettel.

KERÁMIA STÚDIÓ
Beiratkozás: február 1-jén, 17 órakor.
Idõtartama: 4 hónap, heti 1x4 óra,
hétfõn. Részvételi díj; gyermek (14
éves korig): 5000Ft/hó, felnõtteknek:
8000 Ft/hó.

HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ
Tehetségkutató és  kommunikációs
készségfejlesztõ kurzus. Felvételi: ja-
nuár 16-án, 23-án és február 6-án,
10–13 óráig az Újpesti Polgárcent-
rumban (IV., Árpád út 66.) Jelentke-
zés: Tel.: 30-973-7725; 20-351-4627.

ANGOL NYELVI
KÉPZÉS TÖBB SZINTEN
Beiratkozás: nem kezdõk részére:
február 9-én, 17.30 órakor. Kezdõk
részére: február 8-án, 17.30 órakor.
Idõtartama: 8 hét, heti 2x3 óra; mb.
szerinti napokon. Összesen 48 tan-
óra. Részvételi díj: 31 000 Ft.

JAZZBALETT
6 éves kortól. Beiratkozás: február
11-én 18.15–19 óráig.  Idõtartama:
20 hét, heti 2x2 óra. Összesen 80 tan-
óra. Részvételi díj: 29 000 Ft (két rész-
letben fizethetõ). Tanfolyamvezetõ:
Péter Márta táncmûvész

KONDICIONÁLÓ 
ÉS ZSÍRÉGETÕ TORNA
Heti 3x1 óra (havi 12 óra). Hétfõn,

szerdán: 17–18 és 18–19 óráig, pén-
teken: 17.30–18.30 és 18.30–19.30
óráig. Részvételi díj: havi bérlet: 4200
Ft, napijegy: 700 Ft. Folyamatos be-
kapcsolódási lehetõség!

ÚJPEST GALÉRIA
Palásti Renáta festõmûvész „Szín-
kör-ben” címû kiállítása január 29-
tõl február 14-ig.

AKKREDITÁLT ALAPFOKÚ 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
TANFOLYAM 
1. Modul: Szövegszerkesztés;
2. Modul: Táblázatkezelés.
Idõtartama: 40 hét, (80 tanóra).
Foglalkozások: heti 1x4 órában,
hétfõn. Beiratkozás: február 15-
én, 17.30 órakor. Részvételi díj:
(1+2 modul) 38 000 Ft. (Két részlet-
ben fizethetõ!)

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

BABA-MAMA KLUB
Január 26., 9.30–11 óra. Játék és
kötetlen beszélgetés. Az otthon lé-
võ anyukákat és a közösségbe nem
járó kicsiket várjuk klubunkba. 
A belépés díjtalan.

MESTERSÉGEK CÍMERE
Foglalkozásainkon a gyermekek kü-
lönbözõ népi mesterségekkel, tevé-
kenységgel ismerkedhetnek meg. A
programra elõzetes jelentkezés
szükséges, mely 399-7065-ös szá-
mon, illetve az ugyih@ugyih.hu e-
mailen kérhetõ.

FOTÓ- ÉS VIDEÓBÖRZE 
A fotó- és videóbörze  megválto-
zott idõpontban lesz: 2010. febru-
ár 6., 9-13 óra. Analóg és digitális
álló- és mozgóképrögzítés szak-
könyvei, régi képek és egyéb fotog-
ráfiával kapcsolatos eszközök, kiad-
ványok vására, cseréje.

A TERMÉSZET CSODÁI 
Február 10–14-ig 9–18 óra kö-
zött a természet iránt érdeklõdõ fi-
atalokat és felnõtteket várjuk az
idei A Természet csodái – kiállításra
és vásárra. A látogatókat hüllõk és
kétéltûek, kõzetek és ásványok, vi-
rágok és még sok-sok meglepetés
várja. Öt nap, négy égtáj természeti
csodái. Hisszük, hogy mindenki
megtalálja a kedvére való csodát.

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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SZÍNHÁZI ELÕZETES
A Zeneszínház  idei bérletes évadja
február 4-én Mátyás király arany-
szõrû báránya címû darabjával kez-
dõdik. A 3 elõadásra szóló bérlet ára
1800 Ft, jegy ára: 900 Ft/elõadás. Az
Ovis-Sulis Színház 4 elõadására szó-
ló bérlet ára 2600 Ft, jegy ára: 900
Ft/elõadás. Mindenkit szeretettel
várunk február 5-én a  Hoppláda
címû elsõ bérletes elõadásra. Jegyek
és bérletek a délutáni elõadásra kor-
látozott számban még kaphatók.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
„ÚJPEST ARCA, AZ ÉN ÚJPESTEM”  
Tóth Péter festõmûvész kiállítása.
Megnyitó: január 25. 17 óra. A ki-
állítást megnyitja: Szunyoghy And-
rás grafikusmûvész, az Újpesti Mû-
vészek Társaságának elnöke. Megte-
kinthetõ  február 7-ig, naponta
9–18 óra között (hétvégén is).

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 
A Földházi tánciskola és az ÚTSE
szervezésében. Beiratkozás: február
2-án, 18 órától. Tel.: 06-20-9-114-527.

JÓTÉKONYSÁGI POLGÁRI BÁL 
Meghívó a negyedik újpesti Jóté-
konysági Polgári Bálra. A már ha-
gyományosnak számító Jótékony-
sági Polgári Bál szervezõi ebben az
esztendõben a csaknem százéves
Újpesti Mentõállomást kívánják tá-
mogatni. A bál idõpontja: 2010.
február 13., 19 óra. Helyszíne: Új-
pesti Polgár Centrum (Budapest, IV.
Árpád út 66.). A bál mindenkori fõ-
védnöke Károlyi László gróf és neje,
védnöke: dr. Hollósi Antal fõorvos.
A szervezõk minden támogatást
köszönettel fogadnak. Érdeklõdni
és belépõt rendelni a 06-20-3346-
700 (Monori Józsefné) és a 06-20-
8280-514-es (dr. Ozsváth Gyuláné)
telefonszámokon lehet. Szervezõk

HOGY KÉSZÜL?
Vegetáriánus fõzõtanfolyam szín-
helye lesz február 24-ig, minden
héten szerdán 18 órai kezdettel
a H. N. Adventista Közösségi Ház
(IV. ker., Kordován tér 10.) Az ér-
deklõdõk számára ingyenes fõzõ-
tanfolyamon a gyümölcsök, kásák,
pudingok, a vitaminban gazdag sa-
láták, a növényi alapú pástétomok,
a teljes õrlésû kenyerek, péksüte-
mények, és a tojás nélkül készülõ
sütemények, torták elkészítését sa-
játíthatják el. 

FIDESZ – MPSZ 
KÉPVISELÕI 
FOGADÓÓRÁK

Balázs Erzsébet, Hladony Sándor
Gyula, Rádi Attila önkormányzati
képviselõk február 1-jén, hétfõn
17–18 óráig tartanak fogadóórát.
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út
56.) Tel.: 369-09-05. Bartók Béla feb-
ruár 2-án, kedden 18–19 óráig,
Koronka Lajos február 4-én, csütör-
tökön 17–18 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: (1042 Budapest, Árpád út
56.) Tel.: 369-09-05. Nagy István feb-
ruár 2-án, kedden 16–17 óráig  tart
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest,
István út 11. Daróczi Lajos önkor-
mányzati képviselõ február 8-án,
hétfõn 15–17 óráig, Wintermantel
Zsolt önkormányzati képviselõ feb-
ruár 10-én, szerdán 18–19 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Dr.
Hollósi Antal február 9-én kedden
18–19 óráig tart fogadóórát. Hely-
szín: Megyeri u. 20. Általános Iskola

www.ujpestifidesz.hu

Boruzs András frakcióve-
zetõ, 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, min-
den 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 má-
sodik csütörtök 17–18 óra között.
Helyszín: Munkásotthon utca 18.
(Újpestért Egyesület helyisége)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt
és kedves családját január

27-én (szerdán) 17 órakor kezdõdõ
Teadélutánra – egy rendhagyó foga-
dóórára –, melynek helyszíne: Árpád
Úti Iskola (IV. ker., Árpád út 161-
163.) Jöjjön el egy kötetlen, baráti
beszélgetésre!

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

PARLAMENT-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom Önöket január
29-én 10 órától tartandó különleges
Parlament-látogatásra. Az épületébe
való beléptetés miatt elõzetes beje-
lentkezés szükséges. Jelentkezni a 441-
7947-es számon lehet, január 26-ig
minden hétköznap  8 és 12 óra között.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.). In-
gyenes jogi tanácsadást tart Dr. Csiki-
Szász Elemér ügyvéd. Elõzetes bejelent-
kezés alapján, kéthetente hétfõn. Infor-
máció és bejelentkezés a 369-4205 te-
lefonszámon hétköznap 12–18 óráig.

RUHAOSZTÁS
Ezúton is nagyon köszönjük mind-
azok segítségét, akik komolyan vet-
ték ünnepek elõtti ajándék- és ruha-
gyûjtési felhívásunkat. Az adomá-
nyozási kedv azonban karácsony
után is megmaradt, így a ruhane-
mûkbõl az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri Szervezetének
Nõtagozata ruhaosztást szervez
2010. február 1-tõl február 5-ig
14–17 óra között az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri szervezetének iro-
dájában (IV., Nádor u. 1. alatt). 

Az elõzõ akciónk sikerén felbuz-
dulva az elkövetkezendõ hetekben
tartós élelmiszert, lisztet, száraz-
tésztát, konzervet és egyéb a ház-
tartásban hasznosítható dolgot vá-
runk, amelyet ismét a rászorulók
adunk át. Akciónk védnöke Kiss
Péter országgyûlési képviselõ.

Felajánlásaikat január 29-ig, mun-
kanapokon 14–17 között várjuk az
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri szer-
vezetének irodájában, érdeklõdni le-
het telefonon a 369-4205-ös számon. 

MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri 
Szervezet Nõtagozata

SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Sok szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklõdõt február 13-án 10 óra-
kor a Halassy Olivér Sportközpontba
(IV. Pozsonyi u. 4/c.) A résztvevõk kü-
lönféle sportágakban próbálhatják ki
tudásukat: darts, teke, asztalitenisz,
ügyességi verseny, kispályás foci és
röplabda. A kispályás foci és a röplab-
da esetében elõzetes nevezés szüksé-
ges, melyre február 5-ig van lehetõ-
ség személyesen az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri szervezetének iro-
dájában (IV. Nádor u. 1. alatt), vagy

telefonon a 3694205 és 06-20/419-
7828-as számon. 

MSZP Újpesti–
Káposztásmegyeri szervezete

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN
Egy olyan klub, ahol te is tanulhatsz,
és tõled is tanulhatnak a gitár szerel-
mesei! Szeretettel várjuk a most ala-
kuló klubunkba mindazok jelentke-
zését – kezdõket, haladókat, érdeklõ-
dõket –, akik szívesen vennének részt
egy zenei közösség munkájában. 

Ízelítõként: hangszertörténet, kot-
taismeret, összhangzattan, akkordok
és fordításaik, stílusgyakorlat, zene-
elmélet. Figyelem: nem oktatás, csak
konzultáció, a klubtagság ingyenes!
Érdeklõdni a 06/20-419-7878-as tele-
fonszámon lehet H-SZ-P 10–15 órá-
ig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1.,

www.mszpujpest.hu

Tisztelt szimpatizánsaink! 
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Újpesti Szerveze-

te szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a kárpátaljai Credo Vers-
éneklõ Együttes koncertjére. Idõ-
pont: 2010 február 7., 17 óra. Hely-
szín: Újpesti Polgár Centrum (1043
Bp., Árpád út 66.) A belépés ingyenes.
A Kárpátaljai Credo Alapítvány a Ma-
gyar Kultúráért közhasznú alapítvány
javára adományokat elfogadunk.

MEGHÍVÓ
A Kereszténydemokrata Nép-
párt újpesti szervezete szere-

tettel meghívja az Újpesti Jótékony-
sági Keresztény Bálra (az újpesti
Gyermek Szakrendelõ támogatására).
Idõpont: 2010. február 6., 19 óra.
Helyszín: Ady Endre Mûvelõdési Köz-
pont (1043 Bp., Tavasz u. 4.) Megjele-
nés alkalomhoz illõ öltözetben.

Programok: nyitótánc, vetélkedõ,
bûvészmutatvány, néptánc, musi-
cal, tombola, svédasztalos vacsora
(Csülök Vendéglõ), büfé. Zene:
DÖRGE MUSIC SHOW, Drim Trió.

Belépõket min. 5000 Ft/fõ adomány
fejében biztosítunk a jelentkezés sor-
rendjében. Belépõjegyek igényelhetõk
a keresztenybal@gmail.com e-mail cí-
men, valamint a 06/20-932-6523-as
telefonszámon. A bál fõvédnöke Dr.
Derce Tamás, Újpest polgármestere.
A bál védnökei Dr. Lengyel Zsuzsan-
na, az újpesti Gyermek Szakrendelõ
ügyvezetõ fõorvosa, Szalma Botond
KDNP újpesti szervezetének elnöke.

Párthírek

Újpestért
Egyesület
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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 három dimenzióban jelenít meg. Ez-
után történik a kapott eredmények kiértéke-
lése. Az egész procedúra kb. 1 órát vesz igény-

be. A leleteket a páciens rögtön, nyomtatott formában megkapja az étkezési és élet-
módtanácsokkal, 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! Az állapotfelmérés díja 12 000 Ft.
Januárban az állapotfelmérés mellé egy 5000 Ft értékû 

Biolabor kezelést adunk ajándékba. 
Biolabor: modern, számítógép-vezérelt bioinformatikai rendszer, ami a szervezet
önregeneráló folyamatait serkenti. Az utalvány készpénzre nem váltható!
Bejelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet telefonon 30/663 9494, vagy 
e-mailen: pecent@pecent.hu (x)

KEZDJE TISZTA LAPPAL AZ ÚJ ESZTENDÕT! MÉRESSE FEL
EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁT NÁLUNK!

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

Spatker fiatal kora ellenére megdöbbentõ mély-
ségek és magasságok láttatására képes: izgal-
mas, szemet gyönyörködtetõ makro fotók,
portrék, játékos, ugyanakkor elgondolkodtató

témák, elkapott pillanatok jellemzik mûvésze-
tét. 

Suti Péter két évvel ezelõtt kezdett fotózni,
könyvekbõl és az internet szakmai oldalairól

leste el a fortélyokat. Elkészült képeit megmu-
tatta a tapasztalt fotósoknak, megfogadta ta-
nácsaikat és gyakorolni kezdett. Egyik, a kiállí-
táson is szereplõ fotójánál vagy százszor expo-
nált, míg a tökéletes kép elkészült; másik képé-
nél, egy portrénál kétszázötvenszer. Spatker
szerint türelem és gyakorlás kell a hivatás ala-
pos elsajátításához, de más is: rendkívüli tehet-
ség, és az a különleges, egyedi látásmód, ami
valójában nem tanulható. Neki mindkettõbõl
jutott bõven. Suti Péter gyönyörû fotóit a Ka-
rinthy Frigyes ÁMK I. emeleti galériájában te-
kinthetik meg február 21-ig (Hajló utca 2–8.) 

– P. K.

Kiállítás, meglepetésnént
Karácsonyi ajándékként kapta élete elsõ kiállítását a 17 éves Suti Péter,
fotós nevén Spatker. Családja rég felfedezte a fiatal fiú tehetségét, külön-
leges látásmódját, érzékenységét és mûvészi vénáját, ezért úgy gondol-
ták, érdemes volna végre a közönség elõtt is bemutatkoznia. Igazuk volt. 



Ingatlan eladó

� Tulajdonostól eladó a IV. ker. Erzsébet utcá-
ban egy 53 m2-es, kétszobás, parkra nézõ, felújí-
tott panellakás, extrákkal. Irányár: 10,3 MFt.
Közvetítõk ne hívjanak! Azonnal költözhetõ. Az
ár rugalmas. Tel.: 06-30-240-5316

� Eladó Erdõsor úton csúsztatott zsalus ház-
ban 67 m2-es 2,5szobás, kétoldali panorámás,
nagy erkélyes, felújított VIII. emeleti lakás. Ár:
14,9 MFt. Tel.: 06-30-269-9687,708-5330

� Figyelem! gyomaendrõdi kétszobás családi
házamat eladnám, vagy elcserélném újpesti sa-
ját tulajdonú kis lakásra, maximum 2 millió Ft
készpénz ráfizetéssel. Tel.: 06-70-318-63-59

� Kertváros, Leiningen u. 20: családi ház 29
MFt-ért eladó. Telek: 720 m2, épület 140 m2. La-
kás hasznos (nettó) területe 96 m2 (bõvíthetõ).
Gázfûtés. Tel.: 386-99-01

� Újpest kertvárosában, a Madách utcában
96,5 m2-es felújított családi ház 618 m2-es tel-
ken tulajdonostól eladó (pince, 3 kamra). Irány-
ár: 44,9 MFt. Tel.: 06-20-272-7766

� IV. ker, Aradi utcában metróhoz, piachoz
közel tulajdonostól eladó egy 35 m2-es, másfél
szobás, második emeleti, nyugati fekvésû pa-
nellakás. Ár: 7,9 MFt. Tel.: 06-30-428-4829

�Eladó Újpesten egy egyszobás, 34 m2-es gázfûté-
ses lakás a Szent László téren. Tulajdonostól! Ala-
csony rezsi. Irányár: 7 MFt. Tel.: 06-30-749-6561

� Áron alul, Újpest központban egyedileg át-
alakított, gépészetileg is felújított világos kony-
hás, tágas, üres, 71 m2-es panellakás tulajdo-
nostól 10,5 MFt-ért eladó. Tel.: 06-20-926-4706

� Balatonkenesén, közel a strandhoz felújí-
tott parasztház (nem vályog) nagy kerttel, gyü-
mölcsfákkal a falu közepén eladó. Csere is érde-
kel. Tel.: 06-70-270-4012

� Eladó tulajdonostól Újpesten, jó közleke-
déssel, csendes környezetben egy kétszobás,
összkomfortos családi ház (telek, udvar, gazda-
sági épület). Kiadó is. Tel.: 06-30-392-4030

� Izzó lakótelepen tulajdonostól eladó III. eme-
leti 52 + 4 m2-es loggiás öröklakás. Saját pince-
rész. Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06-30-289-1682

� Eladó tulajdonostól Újpest-Központban lé-
võ 53 m2-es, 2 szoba hallos, védõrácsos, vízórás,
világos, nagy konyhás, jó beosztású panellakás
9 MFt-ért. Tel.: 06-20-538-5610

� Sorházi lakás Újpest, Görgey utcában eladó.
5 lakóhelyiség, dupla komfort, garázs, kert. Kor-
szerûsítve, szigetelve. Gyors kiköltözéssel. Alkal-
mas iroda + titkárság mellett lakás használatra
is. Tel.: 06-30-500-4748

� Újpesten-Megyeren családi ház eladó tulaj-
donostól. Két különálló lakás, de egyben is
megvásárolható (2 x 30 m2). 6,9 MFt és 9 MFt.
Tel.: 06-30-250-6560

� Eladó egy 37 m2-es téglaépítésû, felújított la-
kás Újpesten, a Liszt Ferenc utca – Attila ut-
ca sarkán, háromemeletes házban. Irányár: 7,5
MFt. Megtekinthetõ minden nap, 10-15 óráig. 

�Eladó Rákospalota központjában, csendes kör-
nyezetben felújítandó, 54 m2-es kertkapcsolatos la-
kás. 3 szoba, konyha, elõszoba, gázfûtés, éjszakai
áram, gépkocsi beálló, tetõtér beépítési lehetõség.
10 MFt. Tel.: 06-30-454-1495, 06-30-644-7847

� 50 m2-es 1+ fél szobás újépítésû lakás eladó,
Munkásotthon u. 50-52. Tel.: 06 20 5 000 555 

Ingatlant kiad

� Újpesten, Nyár utcában részben bútorozott
lakás 3 különnyíló szobával hosszútávra kiadó.
Ár 65 000 Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 06-
30-996-2043

� IV. kerületben 46 m2-es, 1 + félszobás, gáz-
fûtéses lakás csendes környéken kiadó. Jó közle-
kedés, alacsony rezsi. 50 000 Ft + rezsi. Tel.: 223-
0771, 06-20-552-2625

� Újpesten, a Nádor patikánál 40 m2-es ker-
tes, utcára nézõ lakás (szoba, konyha, fürdõszo-
ba, gázfûtés, vízóra) kiadó családi házban. 
45 000 Ft + rezsi. Eladó is: 8 MFt. Tel.: 06-20-
577-6170

Ingatlant cserél

� Elcserélném újpesti (Árpád úton, kórházzal
szemben) 1 + 2 félszobás, 53 m2-es, IX. emeleti
lakásomat, ráfizetéssel, kizárólag újpesti, 3 há-
lószobás + nappalis lakásra, vagy házra. Garázs
elõny. Tel.: 06-30-966-5480

Terem garázs

� Eladnám vagy bérbe adnám Újpesten, piac-
hoz, metróhoz közeli, József Attila utcában lévõ
9 m2-es teremgarázsomat tárolóval vagy nélkü-
le. Irányár: 1 950 000 Ft

Garázs

� Újpest központban zárt garázs kiadó. Ér-
deklõdni: 06 20 466 4952 

Szolgáltatás

� Vállalom FÉG-es (magyar) gázkészülékek
javítását, tisztítását, karbantartását. Haran-
gi Ferenc, 06-30-841-0481

� TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Ori-
on, Videoton, ITT-NOKIA, Nordmende,
Grundig, Vestel, Schneider). Tel.: 06-20-542-
3529

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

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

� Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazá-
sa, szerviz. Készülékjavítás, csere, új és fel-
újított készülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-
17-ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet: 369-04-
22; 06-30-960-1138, szerviz: 230-7669

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

Oktatás

� Angol nyelvtanítást vállalok minden szin-
ten. Nyelvvizsgára, érettségire való felkészí-
tést, korrepetálást, felzárkóztatást. Dolgozat-
írások elõtt esetenkénti felkészítést is. Tel.: 06-
30-403-6244

� Angol, német, olasz nyelvtanítás, korrepe-
tálás, érettségire, általános és gazdasági nyelv-
vizsgára felkészítés, egyéni tematikával. Tel.: 06-
30-448-8030

� Német nyelvoktatás kezdõknek, haladóknak,
újrakezdõknek, nyelvvizsgára készülõknek.
Vizsgáztató tanárként vállalok különbözõ vizs-
gákra való felkészítést, üzleti nyelvoktatást ki-
dolgozott tananyaggal. Sok kommunikáció, sok
gyakorlás. Tel.: 06-20-344-0643

� Mérnöktanárok matematikaoktatást vállal-
nak Rákospalotán, 5. évfolyamtól 12. évfolya-
mig. Pótvizsgára és/vagy érettségire felkészítést
is. Tel.: 06-70-362-2645

� Matematikából érettségire, továbbtanulásra
eredményesen felkészít, középiskolásokat türel-
mesen korrepetál nyugdíjas tanárnõ, Újpest-
Központhoz közel. Tel.:  370-7899

� Matematikából és magyarból korrepetá-
lást, érettségire felkészítést vállalnak szaktanár-
ok. Tel.: 06-30-856-0975

� Általános- és középiskolások korrepetálá-
sa, vizsgákra felkészítése. Diszlexia, diszkalkulia
stb. terápiája. Tanulási nehézségek oldása haté-
kony módszerekkel, egyéni foglalkozások kere-
tében. Tel.: 230-6425, 06-20-521-6367

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

� Jazz-zongora oktatás Káposztásmegyeren
kicsiknek és nagyoknak, kezdõtõl haladó szin-
tig, gyakorló, diplomás jazz-zongoristától! Ze-
nei elõképzettség nem feltétel, de elõnyt jelent.
Komplex, személyre szabott órák – garantált és
gyors fejlõdés! Horváth Bence Tel: 06-30-947-
7451, benzjazz@mailbox.hu

Állást kínál

� Állományápolásra, kapcsolattartásra
keresek érettségizett munkatársakat. Tel.:
06-30-961-7827

� Budapest, IV. kerületi Lakkozó Óvoda
(Bp., 1048 Lakkozó u. 3) óvodatitkári állást
hirdet. A munkakezdés ideje: 2010. márci-
us 1. 3 hónap próbaidõvel, majd megfele-
lés esetén határozatlan idejû munkaszer-
zõdéssel. Feltétel: érettségi bizonyítvány,
számviteli végzettség, többéves gyakorlat.
magas szintû számítógépes ismeret. Bére-
zés a közalkalmazotti bértábla szerint. Je-
lentkezni lehet e-mailben a lakkozoovo-
da@upcmail.hu e-mail címen. Jelentkezési
határidõ: 2010.január 31.

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

� Irodai telefonos munkára napi 4 órába
munkatársakat keresünk. Érdeklõdni:
hétfõtõl-péntekig 11-15 óráig a 06-20-
530-1244-es telefonszámon vagy
jobline2@gmail.com e-mail címen.

Egészség

� Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezonan-
ciás kezeléssel 7000.-Ft, Újpesten a Görgey u-i
nagy SZTK-ban. Bejelentkezés: 06-70-271-9867

Régiség

� Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat,
festményeket, hanglemezeket. Tel: 332-0243

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

� 62 éves nagymama otthonában gyermekfelü-
gyeletet vállalna napi, vagy heti szinten, az igény-
hez képest. Tel.: 06-70-945-1935

� Fiatal, diplomás óvodapedagógus szabadide-
jében gyermekfelügyeletet, és/vagy angol kor-
repetálást vállal. Tel.: 06-20-410-7638

Utazás

� Karnevál Velencében 3/2 éj 02. 05–07.:
39 9oo Ft., Karnevál Velencében 4/1 éj 02.
05–08.: 29 900 Ft., Busójárás Mohácson
02. 14.: 6200 Ft., Szezonvégi vásár
Parndorfban 02. 06.: 6200 Ft., Izrael 02.
04–11.: 198 600 Ft., Mexikó 03. 16–26.:
598 850 Ft. Tel.: 413-1874. Pataki Edit

Üdülési jog

� Külföldi és belföldi üdülési jogok adásvé-
tel-és bérbeadás közvetítése. Eladná üdülési
jogát? Hívja irodánkat: 1/769-0114,
83/769110, 30/460-5855, 70/776-0898
www.udulesijoginfo.net

Könyvelés

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

Felhívás

� Kersesem hugomat, akinek leánykori
neve: Diviaczky Mária, beceneve: Muci, Új-
pesten született,1947 Januárjában és Új-
pesten a Tél utca 39. szám alatt nõtt fel.
Hagyatéki tárgyalás lefolytatásához kell.
Aki bármit tud felõle, vagy tudja a
lakcimét, kérem értesitsen, mert nélküle
nem lehet a hagyatéki tárgyalást lefolytat-
ni. Az értesitéseket kérem a következõ te-
lefonra:215-16-23, mobil: 06-70-605-57-98
vagy e-mail cimre: divirita@gmail.com.

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.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS

A közvilágítási hibákat jelenleg 
az Elektromos Mûvek Nyrt.

TeleCentrumában a 238-38-38, vagy
kizárólag munkaidõben a 289-40-70

telefonszámon és a bdk@bdk.hu
mail címen lehet jelezni.

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
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Dajka, gyógypedagógiai, 
pedagógiai, kisgyermekgondozó

asszisztens képzés.
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
(Ny. sz.: 01-0064-04)
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2010. január 1-jétõl kezdõ-
dõen a Bethesda Gyermekkórház
helyett az International
Ambulance Service Kft. látja el
Újpest gyermeklakosságának or-
vosi ügyeletét.

Helyszín: Egészségügyi Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyeleti részlege (1138 Bu-
dapest, Révész u. 10–12., tel.:
349-8601, 349-8603)

Ügyeleti ellátás ideje: mun-
kanapokon 20 órától reggel 8
óráig, hétvégén és munkaszüneti
napokon folyamatosan,
8.00–8.00 óra között (24 órás
ügyelet)

Megközelítés tömegközleke-
déssel: 3-as metróval a Dózsa
György úti megállóig, vagy a 79-
es trolival a Dózsa György út–Vá-
ci út sarokig, illetve a 75-ös troli-
val a Dráva utcai megállóig.

Újpest Önkormányzatának
Szociális és Egészségügyi 

Intézménye

VÁLTOZÁS A GYERMEKORVOSI
ÜGYELETBEN!

A keresztrejtvény beküldendõ soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtése-
ket kérjük, juttassák el szerkesztõségünkbe 2010. február 4-ig. Levélcímünk: Újpesti Nap-
ló szerkesztõsége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Mûvelõdési Központ. A megfej-
téseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. Ezévi elsõ lapszá-
munkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtését beküldõ Olvasói között a Könyvtün-
dér jóvoltából könyvajándékot sorsoltunk ki. A nyertesek: Faltusné Sánta Krisztina,
Kovacsics Károlyné, Zemen Renáta, Varga Lajosné, akiknek a nyeremény átvételérõl pos-
tai úton küldünk tájékoztatást. 

Keresztrejtvény

Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja

Kiadó: Újpesti Média Nonprofit Kft. � Ügyvezető igazgató:

Nemesházi Beatrix � Főszerkesztő: Harkai Péter

� Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin � Szerkesztő: Tutor Kata,

Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Mónika

Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezető-hirdetésszervező: 

Szerencsi Csilla � Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 

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

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

Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 � Nyomdai előállítás: Magyar

Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája,

www.hknyomda.hu � Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel.: 885-5337

Megjelenik minden héten 47 000 példányban.Ú
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