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ÚJPESTI NAPLÓ

DÛLÕÚTON A MULTICÉG 
Elõzõ számunkban írtunk a Székes-
dûlõ sor betonútjának tervezett ki-
vitelezésérõl, mely három magánte-
rületet is érint. A multicég nem
nyilatkozik. 3. oldal

MI VAN A HÓ ALATT? 
Több lakossági bejelentés is figyel-
meztetett a közterületek megle-
petéseire. Az olvadó hó alatt
több hónapos szemét terülhet el.

4. oldal

NEGYEDSZÁZAD AZ 
OKTATÁS ÉS A KULTÚRA
SZOLGÁLATÁBAN
25 éves a Karinthy ÁMK. Az eltelt
évekrõl Hortobágyiné Török Ri-
tát kérdeztük. 7. oldal 
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KÜLÖNLEGES VERSENY 
A JÉGEN
A Magyar Speciális Olimpiai Bi-
zottág rendezett bemutatót és
mûkorcsolya-versenyt az UTE jég-
csarnokban. 8. oldal

Az önkormányzatok többsége eladósodott – 5. oldal

Újpest
a kivételek

között

Újpest
a kivételek
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– Nem szokásom sem a bizottság,
sem a testület döntéseit felfüggesz-
teni – mondja dr. Derce Tamás. –
Húsz év alatt ez az elsõ eset, hogy
egy bizottság által hozott döntést
felülbíráljak, és közös újragondolás-
ra kérjem a testület tagjait. Hogy
most mégis megtettem, annak az az
oka, hogy az újpesti Duna-part ter-
mészeti adottságait jómagam sokra
becsülöm. 

Milyen apropóból készült az elõ-
terjesztés? 

– Jelenleg a rendezési terv és az
annak nyomán készülõ övezeti beso-
rolás késztet bennünket arra, hogy
állást foglaljunk eme területrõl. Az
állásfoglalásunk nyomán hoz, hozhat
majd bármilyen kérdésben döntést a
fõváros. Kérésemre készült egy ta-
nulmányterv, amely alapja lehet az
állásfoglalás kialakításának. Bármi-
lyen kérdésben a döntés joga fõváro-
sé, de megkockáztatom: a Duna-part
országos jelentõségû kérdés is. Pusz-
tán ennyi az apropó. Nekem az a vé-
leményem: érdemes arra, hogy újra-
gondoljuk és újratárgyaljuk az elõ-
terjesztést. 

Mely területet érint az elõterjesz-
tés?

– A Palotai-sziget északi részét
képezõ ártéri erdõ területét, ponto-
san a Vízmûvek mögött húzódót,
amely a szennyvíztisztító északi ré-
szétõl indul és a Tungsram strand
magasságában véget érõ, az egykori

békásmegyeri komp közé esõ terü-
let. Természeti örökségrõl van szó,
amely, amióta a Duna ott folyik,
mindig élõhely volt, és úgy gondo-
lom sokan szeretnék még rajtam kí-
vül, hogy maradjon is természet kö-
zeli állapotban. Ha a testület több-
sége úgy dönt, akkor ilyen értelem-
ben születik meg az állásfoglalás is.
Lehetséges azonban, hogy vélemé-
nyemet nem osztja majd a képvise-
lõk többsége.

A Duna-part az újpestiek kedvenc
kiránduló és találkozó helye volt
hajdanán. Ez már csak helytörté-
neti érdekesség és érték?

– Talán nem mossa el teljesen az
idõ. Családom õriz egy régi amatõr
filmfelvételt, amelyen látható, hogy
bátyáimmal milyen boldogan ját-
szadoztam az újpesti Lidón alig egy
éves koromban. A Duna-part
aranyszínû homokjáról érdemelte
ki a nevét. Régmúlt idõk minden
mozzanatát természetesen nem le-
het visszasírni. Nem is szükséges.
Mégis el kell gondolkodnunk azon,
mennyire voltunk, vagyunk környe-
zetvédõk, mennyit ér nekünk a te-
lepülés öröksége, az épített tájjal
szemben a természet közelsége.
Vagy túlságosan civilizáltak, sõt,
kényelmesek vagyunk? Hagyjuk,
hogy egyre több minden vesszen ki
a világból?

Újpesten vajon mennyit ér a ter-
mészeti érték? 

– Az újpestiek akaratából lett az
ártári erdõ védett terület. Amikor
az ország bármely pontján, például
a Hortobágyon egy terület termé-
szetvédelmi védettséget kap, van
egy védõ övezet, amelynek az a
szerepe, hogy korlátozza, mintegy
lefékezze az épített környezet tér-
nyerését. Az újpesti ártéri erdõ
nem kapott ilyen védõsávot. Tehát,
ha oda például szálloda épülne,
minden bizonnyal hátrányosan ala-
kítaná az élõvilággal való kapcsola-
tot. 

A Palotai sziget jól példázza An-
gyalföld és Újpest egymástól elté-
rõ, korábbi véleményét. Az angyal-
földi Duna-partot, vagyis a szige-
tet lekövezték. Újpest, kímélve ez-
zel a Budapest utolsó ártéri erde-
jét, nem tette ezt, és a szennyvíz-
tisztító kialakításánál is ragaszkod-
tunk olyan megoldásokhoz, amely
az erdõt a maga természetes álla-
potában hagyta. Úgy gondoltuk:
ha az ártéri erõt romboljuk, az
utolsó kapcsolatunk is megszûnik
a természettel. Sérül a természet,
az állatvilág. Csak annyi legyen a
változtatás, hogy ne legyen a Du-
na-part betonrengeteg. A Tungs-
ram strandon kívüli területei már
sérültek, hiszen lebetonozottak.
Az egykori strand területe viszont
zöldövezeti besorolást kapott, 30-
35 százalékos beépítettség lehetsé-
ges legfeljebb. Helyesnek tartanám
azonban, hogy az újpesti Duna-
part csónakházai megmaradjanak,
sõt, számuk inkább növekedjen a
jövõben. 

Mit lehet az ártéri erdõvel tenni?
Például állásfoglalással védeni a
környezetkárosító hatásoktól?

– Kérdés, milyen állásfoglalás ké-
szül. Hogy mit lehet tenni? Például
látogatni lehet. Úgy, ahogy a gyer-
mek- és fiatalkoromban tettük, s
ahogy szerencsére még mindig sokan
teszik. Bármely évszakban paradicso-
mi állapotot talál az arra járó, szép és
hangulatos. Az árhullám levonulása
után érdemes manapság is combig
érõ gumicsizmát húzni és horgászfel-
szerelés sem kell ahhoz, hogy a Duna
gazdag kincsét, a halakat – a kecse-
gét, pontyot, kárászt, keszeget – fel-
fedezzük, akár haza is vigyük. 

És a Duna-parttal mit tehetünk? 

– Ez nemcsak újpesti ügy. A Duna-
part ugyanis nemcsak a látványosan
kialakított belvárosi panorámát je-
lenti, de Angyalföldön át Újpest felé
haladva a sötét, lepusztult, elhanya-
golt a partszakasz. Hogy ez másnak
is bántja a szemét, ezt a napokban
örömmel vettem észre. A Magyar
Turisztikai Társaság ugyanis arról ér-
tesített, hogy a budapesti polgár-
mesterekkel konferencián vitatná
meg, hogyan lehetne a Duna-partot
hasznosítani. A születõ döntés bár-
mennyire is fõvárosi hatáskör, orszá-
gos ügy, hiszen az országimázs része
a folyó és környezete. Lakóhelyként
és turistákat vonzó látványosságként
is az ország megítélésének egyik sze-
lete kell, hogy legyen. – B. K. 

A képviselõ-testület legközelebbi ülésén kerül a képviselõk elé az elõterjesz-
tés, amely a Váci út és a Duna folyam közötti szabályozási tervrõl készült.
Eredetileg bizottsági szinten döntöttek a témában. Ám dr. Derce Tamás pol-
gármester – élve az törvény által ráruházott vétójoggal – felfüggesztette a
döntést, és egy szélesebb körben várja, immár testületi szinten a határoza-
tot, és testületi szinten várja a döntést. Hogy miért és mirõl is – erre la-
punkban kértünk választ a város vezetõjétõl. 
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MI TÖRTÉNT EDDIG? 
Lõrincz Mihály, az újpesti Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési Osztály fõosztályvezetõ-
helyettese foglalta össze, mi történt eddig, és
miért akadtak el a tárgyalások. 

– Lassan 10 éve húzódik ez az ügy, de úgy ér-
zem, tavaly õsszel, amikor újrakezdtük a tárgyalá-
sokat, talán megmozdult valami. Sajnos a három
érintett cég közül még mindig van egy, története-
sen az Auchan Magyarország Kft., amelynek nem
ismerjük az álláspontját. Az alapprobléma a kö-
vetkezõ: a Székesdûlõ sor Újpest határán húzódik.
Ha az ott élõk kilépnek az utcára, már Dunakeszi-
re lépnek ki, azonban a lakóházak Újpest terüle-
tén vannak. Folyamatosan az volt a kérdés, hogy
kinek a feladata kiépíteni az utat: Újpestnek, vagy
Dunakeszinek. Valahol jogos a szomszéd város ál-
láspontja, hiszen Dunakeszinek egy lakóját sem
érinti az út megépítése, és az is érthetõ, hogy nem
kívánják erõvel kisajátítani, megszerezni a terüle-
teket a három cégtõl. Bonyolítja a helyzetet saj-
nos, hogy Székesdûlõ legtöbb utcája földút; ah-
hoz, hogy a csapadékvíz-csatorna a teljes terüle-
ten kiépüljön, a Székesdûlõ sorral kell, kellene el-
kezdeni a munkálatokat. 

– Az újpesti önkormányzat együttmûködésrõl
biztosította a dunakeszi önkormányzatot. 

– Ez így van. Önkormányzatunk vállalta, hogy
saját költségén megépíti a csatornát és az utat.
Nem kis összegrõl van szó, mivel az elõzetes fel-
mérések szerint ez több mint 200 millió Ft lenne.
A két önkormányzat meg is állapodott abban,
hogy az általunk megépített és térítésmentesen
Dunakeszinek átadott utat a szomszéd fogja üze-
meltetni, mivel az az õ közigazgatási területén
lesz. Ennek megfelelõen mi elkészíttettük a nyom-
vonaltervet, amely, mint utólag kiderült, érinti há-
rom, magántulajdonban lévõ társaság területét.
Annak ellenére, hogy levélben biztosítottuk a há-
rom céget arról, hogy a Gazdasági Bizottság dön-
tése szerint Újpest önkormányzata meg is vásárol-
ná az érintett területeket, megakadtak a tárgyalá-
sok. Az egyik cég, a Magyar Lakk Festékgyártó és
Kereskedelmi Kft. rendkívül pozitívan állt az ügy-
höz, jelképesen 1 Ft-ért adnák át a területet. A
másik cég, a Swietelsky Magyarország Kft. sem
zárkózott el, de az volt a cég képviselõjének kéré-
se, hogy õk építhessék ki az utat. Természetesen
ezt nem tudjuk garantálni a cégnek, hiszen közbe-
szerzési pályázatot kell egy ilyen projekt esetén ki-
írni. Azt az ígéretet tették, hogy átgondolják, és
rövid idõn belül választ kapunk. Sajnos, erre a mai
napig nem került sor.

– Mi a helyzet a bevásárlóközponttal? 
– Az Auchan Magyarország Kft. még mindig

nem jelzett vissza, ami azért is érthetetlen, mert
az a terület, amely a dunakeszi áruházat érinti,
melyre – mondhatni – igényt tartunk, kifejezet-
ten amorf terület, alig hasznosítható. Érthetetlen,
hogy milyen okok miatt ragaszkodnak hozzá. Már
ha valóban errõl van szó, de véleményem szerint a
tárgyalásoknak ebben az esetben is folytatódniuk

kell, mert csak így tudnánk olyan megoldást talál-
ni, amely mindannyiunk számára megfelelõ volna.
Azt gondolom, mindkét cégnek, mint ahogy a
Magyar Lakk és Festékgyár tette, figyelembe kelle-
ne vennie a közösség, a lakók érdekeit is, de nem-
csak üzleti szempontok szerint, hanem azért is,
mert az ilyen gesztusok is javítják egy cég megíté-
lését. 

MIT MONDANAK A CÉGEK? 
Szajki Ferenc, a Swietelsky Magyarország Kft.
dunakeszi régiójának vezetõje a cég együttmû-
ködésérõl biztosított bennünket: 

– Biztos vagyok benne, hogy megtudunk egyez-
ni Újpest önkormányzatával az útépítéssel kap-
csolatban, hiszen ez nemcsak a lakók és a városve-
zetés, hanem a mi érdekünk is egyben. A
Swietelsky Kft. nem fog gátat szabni az építkezés-
nek, de természetesen több szempontot is mérle-
gelnünk kell. Cégünk bõvülni szeretne, ennek
megfelelõen tervezzük, hogy egy nagyobb terüle-
ten építkezni fogunk, azonban a fejlesztés tervei
még kidolgozás elõtt állnak. Jelenleg nem tudjuk
pontosan meghatározni, hogy milyen úthálózatra,
milyen közmûvesítésre lesz szükségünk, ezt alapo-
san át kell gondolnunk és ki kell dolgoznunk. Töb-
bek közt ezt is egyeztetni szeretnénk az önkor-
mányzattal. Amikor idén januárban megkeresett
bennünket Újpest az útépítéssel kapcsolatban, a
fenti okok miatt még nem voltunk felkészülve a
válasszal, de az együttmûködés a részünkrõl is ter-
mészetes volt. Tisztában vagyunk vele, hogy eb-
ben a helyzetben egymásra vagyunk utalva: Új-
pest nélkülünk nem tudja kiépíteni az utat, és ter-
mészetesen mi sem kezdünk bele semmilyen pro-
jektbe az önkormányzat véleménye nélkül. Meg
kell egyezniük a paramétereknek, az igényeknek.
Felmerül azonban néhány kérdés: milyen lesz a
tervezett út szélessége, teherbírása? Felmerül az is
a mi részünkrõl, hogy a lakók mennyire fogják sa-
játjuknak érezni az utat, vagy probléma lesz eset-
leg abból, hogy a céges, nagyobb jármûvek is azon
közlekednek. Egy ilyen beruházásnál számtalan
feltételnek kell megfelelni: számít az ott lévõ in-
gatlanok, így a mi telephelyünk megközelíthetõ-
sége, számít az út minõsége, a szûkebb és tágabb
környezet. Természetesen szeretnénk a cégünk és
Újpest közt kialakult jó kapcsolatot és együttmû-
ködést fenntartani, így igyekszünk majd mindent
megtenni, hogy olyan helyzet alakuljon ki, amely
mindenki számára ideális. – P. K.
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A multicég nem nyilatkozik

Betonúton
Székes-
dûlõért II.
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Az önkormányzati szándék meg-
van arra vonatkozólag, hogy Új-
pest egyetlen nagyobb összefüggõ
területe, a Székesdûlõ, végre szi-
lárd burkolatot kapjon. Azonban
az a sajátos helyzet állt elõ, hogy a
szabályoknak megfelelõ út építése
három cég – nevezetesen a Magyar
Lakk és Festék Kft., a Swietelsky
Építõ Kft., és az Auchan Magyaror-
szág Kft. – területeit is érinti. Ha
csak a Magyar Lakk és Festék Kft.-n
múlna, akkor bizonyosan lenne út,
de két további cég is érintett. 
A Swietelsky Építõ Kft. dunakeszi
régiójának vezetõje bízik az
együttmûködésben, azonban a
multinacionális cég, az Auchan
Magyarország Kft. nem nyilatko-
zik. Ez utóbbin talán már meg sem
lepõdünk, elég csak a dunakeszi
láppal kapcsolatos sajtóhírekre
gondolni. A cégkivonat szerint a
több mint 42 milliárd forint jegy-
zett tõkéjû multi, akinek – nem
mellesleg – bevételeinek egy része
a környék vonzáskörzetének lakói-
tól származik, mondhatni arra
nem méltatja az újpestieket, hogy
felvilágosítást adjon a témában.
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egkérdeztünk két helyi la-
kost a környéken, hogy mi
a véleményük errõl a kér-

désrõl. Zentai Viktória szerint a hely-
zet valóban aggasztó Újpest, s fõként
Káposztásmegyer bizonyos részein: 

– Kislányommal, Vikivel a Hajló
utca egyik játszóterére szoktunk le-
járni. Ez a játszótér nem zárt, tekin-
tettel a mozgássérültek közlekedési
lehetõségére. Sajnos, ezt kihasználva
nagyon sokan idejárnak kutyát sétál-
tatni, és nem egyszer találtunk ürü-
léket is a homokozóban. A legtöbb
esetben ezeket összegyûjtik a szülõk,
és kidobják a szemetesbe, de ez nem
a mi dolgunk volna, hanem a gazdi-

ké. Ki van táblázva, hogy tilos a sze-
metelés és a kutyasétáltatás, de ezt
sajnos sokan nem veszik figyelembe.
Jó volna, ha megváltozna a kutyások
hozzáállása – természetesen tisztelet
a kivételeknek –, fontosnak éreznék
õk is a környezetünket, és tekintettel
volnának a többi lakóra is. 

Kocsis Zoltán Lola nevû kutyájával
sétálgatott, amikor megkérdeztük a
véleményét: – Sajnos kutyásként is
azt kell, hogy mondjam, sok kutya-
tartónak rendkívül rossz a hozzáállá-
sa ehhez a kérdéshez. Én minden sé-
táltatásnál nejlonzacskókat is hozok
magammal, hiszen a világ legtermé-
szetesebb dolga, hogy a kutyák séta

közben ürítenek. Jó volna eljutnunk
odáig, hogy a gazdák pedig termé-
szetesnek érezzék az utcák, a környe-
zet tisztaságának megtartását, azaz
felszednék és kidobnák a kutyapisz-
kot, hiszen, gondolom, a lakásukban
az kifejezetten zavaró volna... Egy öt-
letet azért hadd mondjak: talán segí-
tené a helyzetet, ha nemcsak gyûjtõ-
ládák volnának kihelyezve a közterü-
leteken, hanem a célnak megfelelõ
zacskók is, de azt hiszem, leginkább
kultúra és hozzáállás kérdése, hogy
teleszemeteljük-e a környezetünket,
vagy arra törekszünk, hogy élhetõvé
varázsoljuk azt. 

Megkérdeztük az önkormányzatot
is: Lõrincz Mihály, a Városüzemelte-
tési Osztály fõosztályvezetõ-helyet-
tese válaszolt kérdéseinkre. 

– Kezdjük az elején. A fõvárosi ön-
kormányzat ide kapcsolódó rendele-
te szerint a tulajdonosok feladata a
saját ingatlanuk elõtt lévõ járda ta-
karítása, tisztántartása. Közterületen
lévõ járdák tekintetében természete-
sen más a helyzet: ennek takarítása
kerületi, vagy fõvárosi kötelezettség,
attól függõen, hogy melyik önkor-
mányzat a tulajdonos. Újpest önkor-
mányzata néhány évvel ezelõtt dön-
tést hozott: besegít a kerületben
élõknek a járdák takarításában.
2007-ben kiírtunk egy közbeszerzési
eljárást, s a nyertes pályázó ma 5 db
gépet üzemeltethet Újpest terüle-
tén, közel 85 000 m2-en a hét min-
den munkanapján. Elsõsorban a
frekventált területekre koncentrál-
tunk az útvonalak megtervezésénél,
így Újpest központjában 18 helyszí-
nen – azaz a Városháza és a piac kör-
nyékén, a Pozsonyi úton, az István
úton, és a környezõ utcákban –, va-
lamint Káposztásmegyer I. centru-
mában – a Lóverseny téren, a Hajló,
a Bõröndös, a Jármûtelep, az Óceán-
árok, és a Nádasdy Kálmán utcában
– dolgoznak a gépek változó gyako-
risággal. A téli hónapokban a mun-
kálatok sokkal bonyolultabbá vál-
nak, de igyekeztünk megoldani,
hogy a takarításban semmilyen
fennakadás ne történjen, ezért hóto-
ló lapokat helyeztünk két, erre alkal-
mas takarítógépre. 

– Bõvíthetõ ez az útvonal?  
– Ez leginkább a költségvetéstõl

függ, a gépek kapacitása adott. A
vállalkozóval kötött szerzõdés ez év
végén lejár, de az önkormányzat sze-

retné tovább folytatni az akciót. Azt
természetesen megvizsgáljuk, hogy
Káposztásmegyer II-t hogyan lehet-
ne bevonni a rendszeresen takarí-
tandó területek közé. 

– Mit válaszolna a lakók felmerült
kérdéseire? 

– Egyrészt a kutyapiszok veszélyes
hulladéknak minõsül, tehát nem ke-
veredhet az egyéb hulladékokkal.
Másrészt a járdatakarító gépek kiala-
kításuk miatt nem alkalmasak arra,
hogy a kutyapiszkot eltakarítsák: a
gép fémseprû alkatrésze egész egy-
szerûen elkenné azt a járdán. Újpest
önkormányzata számtalan helyre ki-
helyezett gyûjtõládákat, amelyeket
rendszeresen cserélünk, és tisztán
tartunk, ezzel is elõsegítve, hogy a
lakók megfelelõ módon tudják ke-
zelni a kutyasétáltatáskor bekövet-
kezõ ürítést, és a kutyapiszok eltávo-
lítását, mely egyébként rendeletben
elõírt kötelezettségük. 

– Van valami szankció, ha a kutya-
tulajdonost „tetten érik”? 

– A közterület-felügyelõk helyszíni
bírságot szabhatnak ki azokra a ku-
tyatulajdonosokra, akik a kutyapisz-
kot a járdafelületen hagyják, azonban
nyilván nem tudnak mindenhol ott
lenni, ez a módszer valóban csak a
helyszínen, tetten érés esetén alkal-
mazható. A felügyelõk korlátozott
számban dolgoznak, számtalan egyéb
feladatra is oda kell figyelniük, tehát
ez sem a megfelelõ megoldás. Az ön-
kormányzatnak mindig is kiemelt cél-
ja volt a város tisztaságának megõrzé-
se, azt kell, hogy mondjam, a lakók-
nak, a kutyatulajdonosoknak is oda
kell figyelniük környezetükre, jobban
becsülni azt, ahol élnek. E nélkül mi
sem tudunk csodát tenni. – P K 

Az elmúlt napokban néhány olvasónk megkereste szer-
kesztõségünket a káposztásmegyeri utcák, közterüle-
tek tisztaságával kapcsolatban, különös tekintettel a
számtalan kutyapiszokra, így hóolvadás után. Elmon-
dásuk szerint ez a helyzet nemcsak a járdákat, parko-
kat, néha sajnos a játszótereket is érinti. Volt, aki meg-
oldásként a járdatakarító-gépek útvonalát bõvítené,
más csupán a kutyásokat érzi hibásnak. 

Kutya, piszok
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olnár Csaba kancellária-
miniszter azt mondta,

hogy a fideszes önkormányzatok
miatt adósodott el az ország. A
fideszes Ódor Ferenc, a Megyei
Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének elnöke úgy nyilatko-
zott, hogy az államadósság gya-
rapodása nem az önkormány-
zatok kontójára írható. Az állás-
pontok ütköznek, de egy biztos,
milliárdos nagyságrendekrõl be-
szélünk. S a számok tükrében
azt is biztosan mondhatjuk,
hogy Újpest már-már a kivéte-
lek közé tartozik azzal, hogy
nem adósodott el. 

MILLIÁRDOS NAGYSÁGRENDÛ ADÓSSÁGOK
Molnár Csaba a Parlament ülésén azt mondta,
hogy az elmúlt két évben Magyarországon több
mint 100 fideszes önkormányzat bocsátott ki köt-
vényt. Ennek a teljes összege 276 milliárd forint.

Többek között Debrecen, Esztergom, Sopron vá-
rosát, a Pest Megyei Önkormányzatot és a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzatot is említette. Míg
Ódor Ferenc a miskolci sajtótájékoztatóján úgy
nyilatkozott, hogy a kormány nem csinál mást,
mint elvon, és az önkormányzatok azért, hogy
mûködhessenek, eladósodnak, hitelt vesznek fel,
kötvényt bocsátanak ki, hogy eleget tudjanak
tenni törvényi kötelezettségüknek. Kiemelte,
hogy a megyei önkormányzatok összességében

110 milliárd forint értékben adósodtak el, vala-
mint két szocialista vezetésû város, Miskolc és
Nyíregyháza adósságállományára is felhívta
magára a figyelmet.

ÚJPEST KIVÉTEL
A számok tükrében bátran mondhatjuk, hogy Új-
pest kivétel. Nem adósodott el, továbbra is a saját
lábán áll. A központi megszorítások és a gazdasá-
gi helyzet ellenére – 17 és fél milliárdos kiadási és
bevételi elõirányzattal –, mûködési és fejlesztési
hitel nélkül készült el Újpest idei évi költségvetés-
tervezete. A tervezet szerint banki kölcsön és hitel
nélkül jut fejlesztésre úgy, mint például Újpest
legnagyobb rendszerváltozás utáni beruházására,
a Fõtér-programra.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK 
A KOCKÁZATOKRA HÍVTA FEL A FIGYELMET
Az Állami Számvevõszék 2010. évi költségvetési
tervezet véleményezése során külön foglalkozott
az önkormányzatok eladósodottságával. A ta-
nulmány szerint a helyi önkormányzatok adós-
ságállománya 2008. december 31-én 947,4 milli-
árd forint volt, mely fõként hosszú lejáratú, be-
ruházási és fejlesztési célú hitelfelvételbõl, vala-
mint kötvénykibocsátásból származott. A köt-
vénykibocsátás miatti tartozás állomány az
egyéb városi önkormányzatoknál 186,8 milliárd
forint, a megyei jogú városoknál 98,1 milliárd
forint, a megyei önkormányzatoknál 96,8 milli-
árd forint, valamint a fõvárosi kerületeknél 34,8
milliárd forint volt 2008. végén. Az Állami Szám-
vevõszék úgy fogalmazott, hogy a deviza alapú
kötvénykibocsátás árfolyamkitettsége, valamint
a változó kamatérték miatt az önkormányzatok
adósságszolgálattal kapcsolatos hosszú távú
kockázatai jelentõs mértékben megnõttek. Az
ÁSZ véleményét erõsíti a Költségvetési Tanács
egyik elemzése, miszerint az államháztartás egé-
szének egyenlege szempontjából jelentõs bi-
zonytalanságot hordozónak minõsítette az ön-
kormányzati szektort. 

(Forrás: www.asz.hu)

Drasztikusan nõtt az önkormányzatok eladósodottsága az elmúlt évek-
ben. Az Állami Számvevõszék tavaly év végén a 2010. évi költségvetés vé-
leményezésekor is külön fejezetet szánt az önkormányzatok eladósodott-
ságából eredõ költségvetési kockázatoknak. Most a Parlament február 15-
ei ülésén ismét terítékre kerültek az önkormányzatok. 

Újpest kivétel

Eladósodott önkormányzatok

M
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A mindennapok nehézségei megta-
nítottak bennünket az alázatra, a tü-
relemre, arra, hogy az idõ nem szá-
mít, az út a cél, és élvezzük ennek az
útnak minden áldását, és ajándékát.
Mert a nehézség is áldás, még ha az
ember elõször tiltakozik, ágál és el-
lenáll is. De közben csiszolódik, fé-
nyesedik, erõsödik lelkünk és bát-
rabban merünk álmodni és meglátni
új lehetõségeinket. 

Az ép és sérült gyer-
mekek pedagógiai,
gyógypedagógiai el-
látása mellett, a csa-
ládokkal való
együttmûködés, kö-
zös együtt gondol-
kodás is a feladatunk.
Ebben segítenek az
alapítvány által szer-
vezett szülõklubok.

A szülõk aprónak tûnõ dolgokban
nagyon sokat tudnak segíteni az ala-
pítvány életében. Sok jó ember van!
Sok figyelmes, érzékeny jó ember
van, aki megérzi, miben tud a segít-
ségünkre lenni.

Most egy újabb kis „állomáshoz”
érkeztünk: egy iparmûvész támogatói
céllal elkészítette az alapítvány
logóját, a kis napraforgó gyermeket.
Egy csodálatos kis babát, melyet már

az alapítvány megalakulása óta sze-
rettünk volna megalkotni.
„A türelem babát terem”,

most született meg,
mindannyiunk nagy-
nagy örömére. 

De további terve-
ink vannak vele kap-

csolatban. Szeretnénk,
ha a gyermekek örömé-
re még több lehetne

belõle. Ehhez megke-
restünk egy játék-
gyártót, aki vállalta

a baba további sok-
szorosítását. 

– Miért tartjuk fontosnak,
hogy a gyermekek kezébe ízlé-

ses, kedves baba kerüljön? 
A báb, a baba õsidõk óta

a gyermekek legkedvesebb

játékeszköze. Kiváló szórakoztató, és
nevelõ eszköz. Vigasztárgy, amely se-
gíti az elalvást, kicsit anyapótlék. Na-
gyobb korban a szerepjátékban tölt
be fontos szerepet, hiszen a vele va-
ló együttlétben átélheti a családban
oly fontos nõi, illetve apa szerepet.
Segíti a gyermek személyiségének
fejlõdését, mesélés során a mûvészet
nyelvén szólva megtanítják a szép,
igaz és jó meglátására, egy tisztább
életforma szeretetére.

Soha sem volt annyira fontos,
mint napjainkban az érzelmi neve-
lés, a helyes értékek, értékrend kiala-
kítása. Már kis korban megtapasztal-
ják a bábok, a mese által az igazlel-
kûséget, a becsületességet, azt a pél-
dát, hogy céljukat a hõsök is csak
sok fáradtsággal, önfegyelemmel, ki-
tartással érhetik el. A baba gyerme-
kekhez juttatásával ez a célunk. 

Ez úton keressük, kérjük azokat a
cégeket, magánszemélyeket, akik ön-
zetlen pénzfelajánlásukkal lehetõvé
teszik, hogy ez a baba eljuthasson a
sorozat gyártásig. 

Bízunk benne, hogy most is meg-
találjuk a megfelelõ segítõt, aki mel-
lénk áll, segíteni tud. 

Köszönettel: Varanka Zoltánné
Napraforgó Alapítvány elnöke

Közhasznú alapítványunk 8. éve dolgozik az újpesti
családok, gyermekek megsegítése és a kerület
határait átlépve a távolabb élõk pedagógiai,
gyógypedagógiai támogatásáért, ellátásá-
ért. Megéltünk nehéz napokat, heteket,
éveket, de célunkat szem elõtt tartva
lassan lépésrõl – lépésre jutottunk
elõbbre terveink megvalósításában. 

Napraforgó
Alapítvány a Sérült
Gyermekekért
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Tények, amelyeket
eddig eltitkoltak 
a tavaszról
Persze, most a csapból is az jön,
hogy hurrá, vége a télnek, itt a ta-
vasz, giccses madarak fütyörésznek
a fán, védett hóvirágokat lehet szü-
retelni az éj leple alatt, satöbbi sa-
többi. Nos, ideje szembenéznünk a
tényekkel, amelyeket eddig elhall-
gattak elõlünk a tavasszal kapcso-
latban.

1. Az olvadó hó alól nem a kis virágocskák dugják
ki a fejüket, hanem az elmúlt hónapokban oda
rejtett kutyagumik. És támadnak!

2. Az lehet, hogy süt a nap, de akkora a latyak,
hogy legalább májusig nem lehet elszakadni a
mezõgazdasági gumicsizmáktól.

3. Amikor tényleg lehetne örülni valami nap-
fénynek végre, mámorosan szaladgálni a ré-
ten, futópadon vagy akárhol – nos, akkor te-
rít le mindenkit az úgynevezett tavaszi fá-
radtság. Ilyenkor az embernek nem hogy fut-
kározni nincs kedve és ereje, de a szemét ki-
nyitni se.

4. Ínyencebbek nem érik be a tavaszi fáradtsággal.
Õket az úgynevezett télvégi depresszió is sújtja.
Tudják, az a setét, mindent lenyomó és elszür-
kítõ rettenetes rém.

5. Tavasszal az ember nem tudja önfeledten, fü-
työrészve sétáltatni a kutyáját, macskáját, tehe-
nét, teknõsét, mint a reménytelen, sötét, téli es-
téken, mert a jószágok megvadulnak, és csak
azért nem regisztrálnak társkeresõ internetes
oldalakon, mert még idejében levédettük a gé-
pünket jelszóval.

6. A föntiekkel erõs párhuzamot mutatva az em-
ber kamasz gyerekei is megvadulnak, növesztik
a pattanásaikat, plusz zsebpénzt, hosszú kime-
nõket és ottalvós bulikat követelnek – minden

reális érvünk ellenére, mint például hogy ha fél-
évkor is megbuktak matekból, hogyan lesz az
kijavítva így.

7. Bárhol lakjék is az ember, tavasszal kénytelen
szembesülni néhány szörnyû dologgal. A pa-
nellakók azzal, hogy amikor már nem védi
õket a jótékony jégburok, bizony újabb repe-
dések keletkeztek a falon. A családi házban
élõk azzal, hogy a tetõ itt-ott beszakadt a hó
súlya alatt, és bár igen szép a tavaszi ég lát-
ványa, nem feltétlenül a nappaliból szeret-
nék szemlélni, vacsora közben. Ráadásul a
tavaszi napsütésben teljesen nyilvánvaló lesz
még a gyengénlátók számára is, mekkora
nagytakarítást kéne csapni, de nagyon ha-
mar.

8. Tavasszal az ember elteszi a téli gönceit és elõ-
ássa a tavasziakat, értelemszerûen. Csakhogy
valami egészen rejtélyes okból minden tavalyi
holmi rútul összement az elmúlt hónapokban!
És nincs az a hõtágulás, hogy magunkra tudjuk
feszegetni õket!

9. Ha tavasz, akkor adóbevallás… 
10. 2010 tavaszát különösen elviselhetetlenné te-

szi az a tény, hogy bár esetleg, a fentiek ellené-
re is képesek volnánk élvezni az évszakot, be-
indult a választási kampány és nem ismer ke-
gyelmet… – TÖRÖK MONIKA



– A Hajló utcában
eredetileg integrált
intézmény épült vol-
na: bölcsõde, óvoda
és iskola egy épület-

ben – meséli az intézményvezetõ. –
Mivel a tervek közt egy mûvelõdési
ház megépítése is szerepelt, azonban
anyagi okokból ez nem valósult meg, a
közmûvelõdési feladat is ránk hárult.
Az általános mûvelõdési központok-
nak ekkoriban már komoly elõzménye
volt, Debrecenben, Pécsett, és Csepe-
len mûködött hasonló, mégis, újszerû-
nek számított a káposztásmegyeri. Ko-
rábban magam is Csepelen dolgoz-
tam, az ottani mûvelõdési központ
vezetõjét hívták át a káposztásmegyeri
intézménybe, vele jöttem. Nagy kihí-
vás volt mindannyiunk számára, min-
dent a nulláról kellett felépíteni. 1985
májusától népmûvelõként kezdtem
dolgozni, majd késõbb közmûvelõ-
dési igazgatóhelyettes lettem, és im-
már 16. éve igazgatom az intéz-
ményt. Népmûvelõként fõleg gyer-
mekprogramok, felnõtt-tanfolyam-
ok szervezése volt a feladatom.
Számtalan gyönyörû kulturális emlé-
ket tudnék felidézni az elsõ idõszak-
ból: eljött hozzánk Haumann Péter,
Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc is. A
mai napig részt veszek a szervezõi
feladatokban, a közmûvelõdési cso-
port munkáját segítem. 

– Hogy emlékszik vissza az elsõ ta-
nítási órákra, hetekre? 

– Kezdetben nagyon nehéz volt az
oktatás megszervezése, volt olyan év,
hogy több mint ezer gyerek járt hoz-
zánk. Helyszûke miatt úgy tudtunk
csak dolgozni, hogy a szomszédos Ba-
bits Mihály Gimnáziumban, az egy-
kori Attila utcai iskolában, a Nyár ut-
cai bölcsõdében, a Közösségi Ház há-
rom termében is tanítottunk, sõt,
volt kétmûszakos tanítás is a Hajló
utcában. Autóbuszok szállították a
gyerekeket a különbözõ helyszínekre.
Még az is elõfordult, hogy néhány
osztályunkat csak a folyosón tudtuk
elhelyezni… Ágai Emilné, az elsõ isko-
laigazgatónk munkáját és szervezõ-
készségét dicséri, hogy a nehézségek
ellenére is gördülékenyen folyt az ok-
tatás, mára pedig az új iskolaigazgató,
Turnerné Gadó Ágnes vezetésével két-
tannyelvû, sikeres oktatási módszerû
iskolává váltunk. Hosszú idõ után –
az országban az elsõk között – ná-
lunk kezdõdött el az óvodában a
Montessori-módszer bevezetése. A
technikai felszereltségünkben nem
volt probléma, még mozink is volt az
intézmény aulájában. Egy ideig az
ÁMK-ban mûködött a Szabó Ervin
Könyvtár fiókkönyvtára, majd ké-
sõbb a Közösségi Házban, amíg el
nem került végleges helyére. A Közös-
ségi Ház a kilencvenes évek elején nyi-
totta meg kapuit. Mivel az elsõ évek-
ben ott is folyt oktatás, kezdetben
csak délutánonként tudtunk progra-
mokat szervezni, de azóta szinte min-

dig teltház van a Lóverseny téri helyi-
ségeinkben. 

– 1996-ban vette fel az intézmény
Karinthy Frigyes nevét. Miért mellette
döntöttek? 

– Olyan névadót kerestünk, aki a
gyerekekhez és a felnõttekhez is közel
áll. Végül egy beszélgetés során me-
rült fel Karinthy Frigyes neve, éreztük,
ez jó választás. Tartjuk a kapcsolatot
a családdal is, ellátogattak rendezvé-
nyeinkre, programjainkra.  

– Egy intézménynek, egy új lakóte-
lep szívében közösségteremtõ szerepe
is lehet. 

– Nemcsak munkatársaimban, ha-
nem az ideköltözött lakókban is rend-
kívüli nyitottság volt kezdettõl fogva, s
ebben szerepet játszott az, hogy a la-
kók életében biztos pontot jelentet-
tünk. Annak ellenére, hogy rengetegen
érkeztek Káposztásmegyerre, olyan
volt, mintha mindenkit ismertünk vol-
na. Fontos szerepet játszott az intéz-
mény a megalakult civil szervezetek,
egyházak életének, mûködésének se-
gítésében is. Mi adtunk helyet az akko-
riban formálódó katolikus és refor-
mátus közösségnek, szoros kapcsola-
tot ápoltunk a nagycsaládosok egye-
sületével, és még sorolhatnám. Na-
gyon lelkes csapat került ide: jó páran
az elsõ idõ óta „ÁMK-sok”: Turnerné
Gadó Ágnes, a jelenlegi iskolaigazga-
tó, Urbánné Nagy Klára pedagógus,
Irambó Emese óvodapedagógus, vagy
Pappné Sztupjánszky Zsuzsa, a köz-
mûvelõdési csoport munkatársa, de
többen 10-15 éve itt dolgoznak már.
Az összetartás, úgy gondolom, most
is jellemzõ ránk. Nem egyszer hangzik
el a kérdés közöttünk: „Emlékszel?”
Számtalan nagyszerû élmény gazdagí-
totta az elmúlt 25 évet. 

– Ha választani kellene, melyik volt
ezek közül önnek a legkedvesebb?

– Az a bizonyos ‘85-ös „Nyitott
Ház” nevû családi program, amelynek

fõ szervezõje az akkori közmûvelõdé-
si igazgatóhelyettes, Bálinth Lehel
volt. A címet szó szerint lehet érteni,
minden bejárati ajtót kinyitottunk,
kirakodóvásárral, kézmûves foglalko-
zásokkal, filmvetítéssel, könyvárusí-
tással és beszélgetéssel vártuk a leen-
dõ iskolásainkat és családjukat. Szim-
bolikusan továbbra is nyitott a ház
mindenki számára. A bölcsõde, az
óvoda és az iskola mellett rengeteg
tanfolyam, kulturális program jellem-
zi a mindennapi mûködésünket,
több generáció is megfordul az épü-
letben. Ez különlegessé teszi a vi-
szonyt a kicsi és nagyobb gyerekek, a
fiatalok és az idõsebbek között, és
természetesen az intézményünkben
dolgozóknak is meg kellett tanulniuk
az együttlétet, az együtt-dolgozást. Jó
látni, hogy a gyerekek délután is szí-
vesen itt vannak, és zajlik az élet, hi-
szen elvünk az, hogy jól érezzék ma-
gukat nálunk. Ez a gyerekközpontú-
ság sok célunkban megmutatkozik:
gyermekvédelmi, prevenciós prog-
ramjainkban, tanfolyamainkban, a ki-
rándulásokban, de akár a pedagógu-
sok továbbképzésében is. 

– Hogyan ünnepli a 25 éves évfordu-
lót a Karinthy Frigyes ÁMK?

– Jubileumi rendezvénysorozatunk
rajzkiállítással indul. Vetélkedõt, iro-
dalmi mûsort, természettudományos
bemutatót szervezünk a jelenlegi és
volt diákjainknak, kerületi rajzpályá-
zatot indítunk az újpesti gyerekek-
nek. A szülõknek is szervezünk prog-
ramokat, s azt gondolom, a rendez-
vénysorozatra a koronát a május 1-jei
„Nyitott ház” rendezvényünk, a gyer-
meknap és természetesen a tanév vé-
gét záró Karinthy Gála teszi majd fel.
Szlogenünknek pár éve azt választot-
tuk: „Öröm ide járni!”. Reméljük,
programjainkkal, és rendezvényeink-
kel továbbra is meggyõzzük errõl az
idelátogatókat.  – P. K.

Szép jubileumot ünnepel idén a káposztásmegyeri Ka-
rinthy Frigyes ÁMK: 1985. augusztus 31-én a „Nyitott
Ház” címû programmal kezdte meg hivatalosan mûkö-
dését a mûvelõdési központ. A huszonöt éves évforduló
alkalmából múltról és jelenrõl is beszélgettünk az intéz-
mény igazgatójával, Hortobágyiné Török Ritával.

Az elsõ huszonöt év
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rendezvényt és a számtalan
ügyesebbnél ügyesebb kor-
csolyást látva leszögezhet-

jük, felemelõ és igen felelõsség teljes
dolog a fogyatékos gyerekekkel 
foglalkozni. Az UTE jégcsarnokába
könnyen jutottak be a sportolók, hi-
szen amikor a szervezõk megkeres-
ték a csarnok vezetõjét, a sokszoros
válogatott hokilegenda azonnal rá-
bólintott a kérésre.

– Nem hezitáltam, mindössze
annyit kértem, hogy egyeztessünk
idõpontot, hogy ne ütközzön a gye-
rekek versenye a mieink edzésével –
jelentette ki Ancsin János. – Úgy gon-
dolom, kutya kötelességünk volt a se-
gítségnyújtás, öröm volt nézni a gye-
rekeket, a botladozóktól egészen a
profikig. Ha csak rajtam múlna, más-
kor is szívesen látnánk a gyerkõcöket.

A megnyitón, mert ilyen is volt, az
UTE igazgatója üdvözölte a résztve-
võket. Õze István szintén segítségé-

rõl biztosította, kijelentette, mindig
kedves vendégnek tekinti õket az új-
pesti sporttelepen.

Miközben a versenyzõk készülõd-
tek, a jégen parádés bemutatót lát-
hatott a nagyérdemû közönség.
Ugyan nem voltak sokan, a lelátót
sem szedték szét, de akik kilátogat-
tak a csarnokba, nem csalódtak. A
megnyitót követõen a „Jeges vegyes
Novisz csoport” formációs gyakorla-
tot mutatott be, a szinkron korcso-
lyázás minden trükkjével fûszerezték
a programjukat.

Szépen lassan aztán sorra kerül-
tek a fõszereplõk is, a gyerekek.
Kezdték a legapróbbak, akik már
akkor tapsra késztették a közönsé-
get, ha nem pottyantak a fenekükre
a csúszós jégen. Persze, akadtak
ügyesebbek is, akik már mûkorcso-
lyázásra is hasonlító gyakorlatot
mutattak be.

– Rengeteg türelem és még több
munka szükségeltetik ahhoz, hogy
egy-egy gyereket a jégre küldhes-
sünk – mondta Vass Mária, az
egyik szervezõ. – Most, a kezdõk
ügyességi versenye tart, de néhány
perc múlva jönnek a nagyobbak, az
ügyesebbek, akik már nemzetközi
versenyeken is bizonyították tudá-
sukat.

A szervezõ nem túlzott, mert való-
ban láthattunk olyan gyakorlatot a
profibbaktól, hogy a nézõ csak dör-
zsölte a szemét, majd nem maradt
más választása, vérvörösre tapsolta a
kezét. A jégen közben egy olimpiai
bajnok parádézott, Árok Csaba káp-
ráztatta el a nem létezõ pontozókat
és az egyre gyarapodó nézõket. Csa-
ba Idaho-ban, a tavalyi speciális olim-
pián állhatott fel a dobogó legmaga-
sabb fokára, és a kûrjét látva ezen
senki sem csodálkozott.

– Sokat kell gyakorolni, aztán már
könnyen megy a dolog – mondta az
olimpiai bajnok. – Én nagyon szere-
tek edzeni, sokszor már túl sokat is
tréningeznék. De akkor jön az edzõ
és leparancsol a jégrõl.

– Nem izgulsz, ha versenyezni
kell? 

– Inkább megnyugszom, ha rálé-
pek a jégre – válaszolt. – Olyan so-
kat gyakorolok, hogy nincs mitõl
tartanom.

A versenyt és a pazar kûröket a
palánkon kívülrõl szurkolta végig dr.
Jády György, az MSOSZ országos
igazgatója. Nem titkolta, nagyon
büszke a „gyerekeire”, de mégis egy
köszönettel kezdte a beszélgetést.

– Köszönettel tartozunk az UTE-
nak, Õze úrnak és Ancsin Jánosnak,
hiszen, ahogyan mondani szokták,
nélkülük ez nem jöhetett volna lét-
re. Nekik nem kellett elmondani,
hogy milyen nagy szüksége van az
értelmileg sérült gyermekeknek és
felnõtteknek arra, hogy õk is lehetõ-
séget kapjanak a sportolásra – kezd-
te Jády György.

– Hány sportág tartozik a szövet-
ségük felügyelete alá?

– 21 sportágban 4100 igazolt
sportolónk van. Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy a mienk az egyik legna-
gyobb tagot számláló szövetség Ma-
gyarországon.

– A versenyszabályok is speciálisak?
– Valamennyi sportágban a nem-

zetközi szabályok a mérvadóak,
amelyeket természetesen annyira
alakítottak át, amennyire azt a Spe-
ciális Olimpiai Szövetség jónak látta,
amelyek alapján a versenyzõk egyen-
lõ feltételekkel vehetik fel a küzdel-
met egymás ellen.

– Melyik a legnépszerûbb sport?
– Maradjunk elõbb a téli sportágak-

nál. A mûkorcsolyát semmi sem elõz-
heti meg. Szerencsére olyan mûhelye-
ink is vannak, mint a kaposvári, ahol
már nagy élet folyik, nem véletlen,
hogy Árok Csabi is onnan lett  olimpi-
ai bajnok. Persze, nekünk nem csak a
versenyzõk, a válogatott sportolók
számítanak, hanem az a legfontosabb,
hogy értelmi fogyatékos honfitársaink
egészségesen éljenek, sportolhassa-
nak. Persze az eredményeknek nagyon
örülünk, de még egyszer hangsúlyo-
zom, a sportolási lehetõség a lényeg.

Mire végett ért a beszélgetésünk,
a verseny is befejezõdött. Amint azt
Kelemen Zsuzsa szakágvezetõtõl
megtudtuk, senki sem távozott az
UTE jégcsarnokából üres kézzel. Va-
lamennyi induló apró ajándékot ka-
pott, hogy emlékezzenek a szép és
nagyon értékes délelõttre.

– GERGELY
GÁBOR

S p o r t8

Senki sem távozhatott üres kézzel a jégcsarnokból 

Különleges
mûkorcsolya-
verseny Újpesten
Különleges eseménynek adott otthont az UTE jégcsar-
noka. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség bemuta-
tót és mûkorcsolya versenyt rendezett, amelynek csep-
pet sem titkolt célja volt, hogy kerületünkben is szeret-
nék megteremteni a fogyatékkal élõ gyermekek számá-
ra a sportolási lehetõséget, mert bizony a tapasztala-
tok szerint Újpest egyelõre fehér foltnak számít. 

A
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Tisztelt lakosság! Ezúton
tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Elektro-Waste
Nonprofit Közhasznú
Kft., Budapest Fõváros IV.
Kerület Újpest Önkor-
mányzatával kötött meg-
állapodása alapján 2009.
március 20-án szomba-
ton délelõtt 9-13 óra kö-
zött az alábbi helyszíne-
ken elektronikai hulla-
dékgyûjtést szervez:

1. Laborfalvy Róza utca – Hídláb
utca sarkán, parkolóban

2. Baross u. végén, Ugró Gyula
sornál, parkolóban

3. Külsõ-Szilágyi út, Plus élelmi-
szer diszkont elõtt, parkoló-
ban

4. Berda József u. 30-as és 36-os
tömb között, parkolóban

A fenti helyszíneken az Elektro-
Waste munkatársai térítésmente-
sen átveszik Önöktõl a háztartá-
sukba keletkezõ elektronikai hulla-
dékot. 
Elektronikai hulladéknak minõsül: 
– háztartási nagygépek (pl. hûtõ,
fagyasztó, mosógép, mikrohullámú
sütõ, ventilátor stb)
– háztartási kisgépek (pl. konyhai
kisgépek, porszívó, villanyborotva,
falióra stb)
– információs berendezések: (pl.
számítógép és tartozékai, mobilte-
lefon stb)
– szórakoztató elektronika: (pl. TV,
magnó, kamera, fényképezõgép, erõ-
sítõ, elektronikus hangszerek stb)
– továbbá barkácsgépek, elektro-
mos játékok stb.

Kérjük, hogy az elektronikai hul-
ladékgyûjtés során egyéb veszélyes
hulladékot ne hozzanak, mert azo-
kat nem áll módunkban átvenni.
Tehát NE hozzanak akkumulátort,
festéket, olajat és egyéb veszélyes
hulladékot!

„HÁZHOZ MEGYÜNK” AKCIÓ:
Ez a lehetõség minden olyan IV. ke-
rületi lakos számára térítésmente-
sen igénybe vehetõ, aki nem tudja
megoldani az elektronikai hulladék
elszállítását, de szeretne megszaba-
dulni nagyméretû, berendezésektõl
(pl.: mosógép, hûtõszekrény, tv, szá-
mítógép, tûzhely, stb). Ezen szolgál-
tatás igénybevételének egyetlen fel-
tétele, hogy legalább 100 kg hulla-
dékmennyiség kerüljön elszállításra.
Ez a mennyiség kb. 3 db nagymére-
tû mûszaki tárgynak (pl.: hûtõ, mo-
sógép, tv) felel meg. 

Az igények bejelentését a 373-
0491-es telefonszámon várjuk 2010.
március 16-19. között 9-16 óráig. A
bejelentést követõen, a helyszín be-
gyûjtési programba illesztése után te-
lefonon visszahívjuk Önt az elszállítás
idõpontjának pontosítása céljából! A
„Házhoz megyünk” akció idõpontja
ugyanúgy 2010. március 20., szombat.

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉK-
GYÛJTÉS CÉLJA:
Rendeltetésszerû használat mellett
az elektronikai berende-

zések nem jelentenek veszélyt a
környezetre, viszont a kukába ke-
rülve, a kommunális hulladékkal
együtt kezelve a bennük található,
addig kötött állapotban lévõ veszé-
lyes anyagok a csapadékvíz hatásá-
ra kimosódhatnak, vagy égetés so-
rán a levegõbe juthatnak. 

Az elektronikai hulladék – nem
megfelelõ kezelés esetén – veszé-
lyezteti a környezetünket és az em-
beri egészséget! Ezért is fontos elkü-
lönítve gyûjteni ezt a hulladékfaj-
tát.

Az összegyûjtött elektronikai hul-
ladék az Elektro-Waste Nonprofit
Közhasznú Kft. rendszerébe kerül
hasznosításra és ártalmatlanításra, a
környezetvédelmi elõírásnak megfe-
lelõen. A begyûjtött hulladékot az
erre a tevékenységre szakosodott
bontók kezelik, ahol válogatás után
részegységeire bontják a berendezé-
seket. A hasznosítható anyagok má-
sodnyersanyagként visszakerülnek a
gyártási folyamatokba.

Tegyünk együtt az él-
hetõbb környezetért!

Ön mit tud tenni azért, hogy keve-
sebb hulladék keletkezzen ottho-
nában? A hulladékcsökkentés a vá-
sárlásnál kezdõdik. A használati
tárgyak, élelmiszerek megvásárlá-
sa elõtt érdemes végiggondolni,
hogy mi lesz az áru, vagy csomago-
lóanyagának sorsa, mekkora a be-
lõlük származó hulladék mennyi-
sége és az ezzel járó környezeti te-
her. Próbáljuk meg a mindennapi
életünkhöz leginkább szükséges
árukat kiválasztani, azt vegyük
meg ami tényleg szükséges, illetve
ami kevesebb hulladékot termel.

MINÕSÉG
A használati tárgyak széles választéka
már lehetõvé teszi, hogy a sokszor

ugyan drágább, de jobb minõségû,
„márkásabb”, s így vélhetõen tartó-
sabb, hosszabb életû árukat vásároljuk,
amely szempont figyelembevételével
leginkább a ruházati, és mûszaki cikkek
esetében jelentõs a hulladékcsökkenés.

ÚJRAHASZNÁLAT
Hajlamosak vagyunk a régen vásárolt
használati tárgyakat kidobni, s újat
vásárolni. Pedig, az általunk már el-
használtnak vélt tárgyak kis javítással
mások számára újra használhatóak.
Érdemes érdeklõdni a környezetünk-
ben élõk körében, s átadni számukra
a még használható eszközöket. Szá-
mos mûszaki cikket a terméket árusí-
tó üzletek is visszaveszik, s így azokat
hasznosítják.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
A háztartási hulladékok elkülönítését
már az otthonokban célszerû elkez-
deni. A hulladékfajták közül a kom-
posztálható szerves (bio), a papír, az
üveg és mûanyag hulladékokat leg-
gazdaságosabb már a háztartásokban
szelektíven gyûjteni. A többi hulla-
dékfajta, a maradék hulladékba ke-
rülve késõbb, a feldolgozás elõtt is ha-
tékonyan szétválasztható. Az 5-7 hul-
ladékfajta eredményes háztartási sze-
lektív gyûjtése már nehezen kivitelez-
hetõ. A háztartásokban már négy kü-
lönálló hulladékedény elhelyezése és
használata – fõleg helyigénye miatt –
gondot jelenthet, de ennek ellenére
érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni.

KOMPOSZTÁLÁS
A komposztálás célja a háztartási
hulladék csökkentése, és a visszaju-
tatott tápanyagokkal a talaj javítása.
Komposztálható hulladékok: vágott
fû, lomb és gallyhulladék, az összes
zöldséghulladék, sövények, bokrok
nyírásából származó nyesedékek,
gyomnövények, zöldségtisztítás hul-
ladéka, gyümölcshéjak, stb.

Mindezek hozzájárulnak ahhoz,
hogy környezetünket kevésbé ter-
heljük és jobb életminõséget te-
remtsünk.

– TÖRÖK MONIKA
forrás: REC (Regionális 

Környezetvédelmi Központ 
Magyar Irodája)

A kevesebb lehet több! 
– Vásároljon megfontoltan!

Lakossági elektromos 
és elektronikai 
hulladékgyûjtés!



– A köznyelvben gyakran keveredik a nyugdíjasház
és a gondozóház fogalma. Kezdjük így némi magya-
rázattal. Az talán köztudott, hogy nyugdíjasházból
három is van Újpesten…

– Több mint két évtizede annak, hogy Újpesten
három nyugdíjasház létesült. Az újpesti önkor-
mányzat a Király utcában és a Tungsram utcában
lévõk fenntartója. A harmadik nyugdíjasház a Pé-
csi Sándor sétányon található, és nem az újpesti,
hanem a fõvárosi önkormányzathoz tartozik. 
A nyugdíjasházak biztosították a szociális törvény
alapján azt a lehetõséget, hogy zártabb közösség-
ben élve, állandó nõvérszolgálatot igénybe véve,
mindaddig ott éljenek az idõskorúak, ameddig el
tudják magukat látni. A nyugdíjasházi elhelyezés-
hez az idõs embernek vagy a lakását kellett átad-
nia az önkormányzatnak, vagy meg kellett vásá-
rolnia az apartmant. 

– Az eltelt idõszak milyen változásokat hozott? 
– Idõvel kikerült a szociális törvénybõl a nyugdí-

jasházi ellátási forma. És, valljuk be, változtak az
igények is. Jól tudjuk, hiába van nõvérszolgálat a
nyugdíjasházban, ha az idõsek számára az étkezés,
a fõzés is egyre inkább teherré válik, akarcsak a há-
ziorvos felkeresése is. Vannak olyan idõsek, akiknek
nincs családjuk, s ahol vannak is felnõtt korú gyer-
mekek, unokák, általában dolgoznak, vagy más vá-
rosban élnek, nem minden esetben tudnak nap
mint nap segítségre lenni. Ezért több, egymásra
épülõ döntést hozott meg az újpesti önkormány-
zat, amellyel teljes körûen szeretné biztosítani az

idõskorúak ellátását. Mindezt oly módon, hogy
minden egyes lehetõség igazodjon a különbözõ
életkori sajátosságokhoz, az erõnléthez. A SZEI égi-
sze alatt létrejövõ Õszi Fény Integrált Gondozási
Központ már az elnevezésében is jelzi: Újpest idõs-
ellátását öleli át – integrálja – azzal, hogy három
Idõsek klubjában nappali ellátást biztosít – klubsze-
rû keretek között –, házi gondozást kínál, továbbá
segélyhívó jelzõrendszert mûködtet. Ezeket a lehe-
tõségeket ki-ki otthonában, családban, vagy egye-
dül élve veheti igénybe. Az önkormányzat 2008-ban
mutatott példát arra, hogy a nyugdíjasházi épülete-
ket megtartva, a megüresedõ apartmanok rendbe-
hozatalával idõskorúak gondozóházává kívánja át-
alakítani. Ezt a lépést elõször a Tungsram utcai épü-
let átalakításával tette meg, most a Király utcai
nyugdíjasház épületében történtek átalakítások a
gondozóházi kívánalmaknak megfelelõen.

– Ezek szerint egy-egy épületben együtt él a nyug-
díjasházi elhelyezés és a gondozóházi ellátás?

– A Tungsram utcai nyugdíjasházi lakók már sa-
ját példájukon is látják: senkinek nem kellett el-
hagynia apartmanját amiatt, hogy nyugdíjasházból
gondozóházzá alakultunk. Sõt! Olyan szolgáltatáso-
kat vehetnek igénybe, amelyekre korábban nem
volt lehetõségük. A Király utcai épületben élõket is
megnyugtattuk: hátrány nem éri õket, csak az elõ-
nyökkel ismerkedjenek.

– Milyen szolgáltatást nyújt a gondozóházi ellá-
tás? Hány lakót tudnak fogadni?

– Az idõskorúak Király utcai gondozóházában 28
férõhelyet tudtunk kialakítani, míg a Tungsram ut-
cai már 50 férõhellyel mûködik. A szolgáltatás
mindkét helyen természetszerûleg ugyanaz: a szállás
mellett napi ötszöri étkezést biztosítunk, heti egy-
szeri orvosi vizit lehetõségét, folyamatos gondozó-
nõi szolgálatot, ezen felül különbözõ programokat,
foglalkozásokat és szórakoztató mûsorokat szerve-
zünk az idõseknek. A Király utcában 2 ágyasak az
apartmanok, a Tungsram utcában 1-3 férõhelyesek. 

– Milyen összeget kérnek térítési díjként?
– A gondozóházi elhelyezésre jelentõs összeget

biztosít az önkormányzat, ennek eredményeként
az újpestiek minden egyes esetben méltányos ösz-
szeget, a nyugdíj 60 százalékát fizetik a gondozóhá-
zi elhelyezésért. Az ellátás országos jellegû, fogad-
juk a nem újpesti lakosokat is, ebben az esetben fix
összeget, havi 96 ezer forintos térítési díjat kérünk. 

– A beszélgetés elején arról esett szó: a nyugdíjas-
ház addig jelent ellátási formát, ameddig a benne
lakó el tudja magát látni. Van-e valamilyen megkö-
tés az idõskorúak gondozóházában? 

– Jól felkészült gondozói, nõvéri háttérrel na-
gyon sok dologban tudunk segíteni. A gondozóhá-
zi ellátás azonban átmeneti jellegû, egy évig vehe-
tõ igénybe, majd ha úgy adódik, további egy évvel
meghosszabbítható. Az a tapasztalatom, hogy ezt
a lehetõséget a hozzátartozók igénybe is veszik,
miközben tudják: további megoldást kell találniuk.
Ilyen lehetõség például az idõsek otthonában tör-
ténõ elhelyezés. A Tungsram utcai gondozóházi
szolgáltatás októberben lesz két éves, így több la-
kónktól kell majd elválnunk, ami számunkra is ne-
héz folyamat. Mégis úgy érezzük: két év alatt is na-
gyon sokat tudunk segíteni. S, hogy ezt mások is
így vélik, az is jelzi: 90 százalékos a kihasználtsá-
gunk, egyre többen tudnak rólunk és jelezték: sze-
retnék, ha az idõs családtag gondozásában részt
vállalnánk. – BANGHA KATALIN
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Gyõztesek 
és helyezettek
Az alábbiakban adjuk közre az Újpesti Pedagó-
giai Szolgáltató Központ összesítése alapján a
Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan verseny 7.
és 8. osztályos kerületi fordulójának eredmé-
nyét. Összeállításunkban az 1-6. helyezetteket
közöljük, a diákok neve után zárójelben a felké-
szítõ tanárok nevét jelezzük.

7. OSZTÁLYOSOK
1. helyezett: Vadnai Viktor, Angol Tagozatos Álta-
lános Iskola (Deményné Sári Julianna), 2. Juriga
Máté Bence, Pécsi Sebestyén Általános és Zeneta-
gozatos Általános Iskola (Kissné Lázár Lívia), 3.
Földesi Fanni, Pécsi Sebestyén Általános és Zeneta-
gozatos Iskola (Kissné Lázár Lívia), 4. Adamis Bá-

lint, Német Tagozatos Általános Iskola (Lázár And-
rás), 5. Szeredi Klaudia, Karinthy Frigyes ÁMK Ál-
talános Iskola (Ocsenás Mária), 5. Berki Cintia, Me-
gyeri Úti Általános Iskola (Borsyné Káli Andrea), 
6. Timkó Mónika, Megyeri Úti Általános Iskola
(Borsyné Káli Andrea).

8. OSZTÁLYOSOK
1. helyezett: Sánta Balázs, Testnevelés Tagozatos
Általános Iskola (Farkasdi-Sáhó Katalin), 2. Kovács
Bence, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola
(Ocsenás Mária), 3. Varga Kálmán Márk, Karinthy
Frigyes ÁMK Általános Iskola (Ocsenás Mária), 4.
Gyurta Noel, Bajza József Általános Iskola (dr.
Nagyné Gyenes Margit), 4. Kónya András István,
Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola
(Kissné Lázár Lívia), 5. Horváth Dániel, Bajza József
Általános Iskola (dr. Nagyné Gyenes Margit), 6.
Láposi Kinga, Angol Tagozatos Általános Iskola
(Moharos János).

Nyugdíjasházból gondozóház

Idõsgondozás
– önkormányzati
segítséggel
Néhány napon belül új ellátással bõvül a Király
utcában lévõ nyugdíjasház: eredeti funkciójá-
nak megtartása mellett idõskorúak gondozó-
házává alakul. Az önkormányzat döntését kö-
vetõen a Szociális és Egészségügyi Intézmény
(SZEI) által megteremtett szolgáltatás az idõs-
korúak segítésében jelent támaszt. Minderrõl
Radvánszki Editet, az Õszi Fény Integrált Gon-
dozási Központ vezetõjét kérdeztük. 



„Amikor a bölcs a holdra
mutat, a balga csak az ujjat
látja” – írta egyszer bosz-
szankodva egy tudós szer-
zetes. Ez a gondolat juthat
eszünkbe, amikor azt lát-
juk, hogy hajdani iskolai él-
mények, esetleges jelenko-
ri tapasztalatok bárkit fel-
jogosítanak arra, hogy vé-
leményt alkosson az iskolai
nevelésrõl, oktatásról. E lap
hasábjain is megjelennek
iskolai munkát értékelõ, az
elmúlt diákévekre emléke-
zõ írások, olykor bölcsek,
olykor balgák.

öbb évtizedes közoktatásban
szerzett tapasztalatom sze-
rint a különbözõ iskolák –

persze azon túl, hogy az alapértéke-
ket, az általános erkölcsi normákat
közvetítik – valamilyen egyéni szel-
lemben, valamilyen tudatos elképze-
lés szerint végzik a munkájukat. A
családok is különbözõek. Az a jó, ha
találkozik az iskola és a család neve-
lésrõl vallott elképzelése, és ezért
szerencsés, hogy sokszínûek az isko-
lák nevelési elvei.

Intézményünk, az újpesti Angol
Tagozatos Általános Iskola, a „Fóti
úti suli” 1961-ben nyitotta meg ka-
puját. A közelgõ évforduló lehetõsé-
get ad arra, hogy áttekintsük a mö-
göttünk hagyott idõszakot, hogy
számba vegyük, mire építhetünk. A
szerves fejlõdés, az eltelt évtizedek
tapasztalatai, a pedagógia tudomá-
nyosan bizonyított legfrissebb téte-
lei, vagy az oktatáspolitika hektikus
váltakozása, a divatos, de a gyakor-
latban nem minden esetben bizonyí-
tott pedagógiai irányzatok befolyá-
solják-e jobban a munkánkat? Az in-
dulás óta eltelt idõszak több mint
egy emberöltõ, a visszatekintés nem
nyúlhat ilyen messzire. E rövid írás is
csak arra ad lehetõséget, hogy érzé-
keltessem, milyen mélyen meghatá-
rozza egy intézmény fejlõdését egy-
egy karakteres pedagógus.

Hagyományaink egy részét a het-
venes évekbõl eredeztetjük, hiszen
1971-ben indult az angoloktatás. A
Fóti úton harmadiktól emelt szinten
kezdték el tanítani ezt az idegen
nyelvet. Ma is ez az iskola specialitá-
sa, ez az egyik „vonzereje”. Igyekez-
tünk az eltelt évek alatt a korszerû
nyelvoktatás elvei szerint dolgozni.
Most például az emelt óraszámú
nyelvoktatás átgondolásával térünk
át sávos rendszerre. Fontos a korsze-
rûség, de természetesen legfonto-
sabb az eredményesség.

Az iskola mai arculata a 80-as
években alapozódott meg. Ekkor
lett az iskola igazgatója dr. Katona
Józsefné, vagy, ahogy tanítványai is-
merik, Margó néni. Abban az iskolá-
ban kezdett el 1982-ben vezetõként
dolgozni, ahová 1962-ben tanító-
ként érkezett. Többéves szakfelügye-
lõi tapasztalattal, a Tanító módszer-

tani folyóirat szerkesztõjeként meg-
alapozott szakmai háttér birtokában
vehette át Bíró József igazgató úrtól
az intézményvezetést. Segítette a
munkáját, hogy kialakult, világos pe-
dagógiai értékekkel rendelkezõ in-
tézmény élére került, ahol az iskola
érték- és szokásrendjét maga is sok
évig alakította. Akkoriban persze
még nem fogalmazták meg az intéz-
mény minõségirányítási programját,
de visszatekintve kitûnik, hogy a
szervezeti kultúra – sokszor le sem
írt – részeként a célok pontosan
meg voltak határozva. 

Intézményvezetõként mindig a
legújabb módszerek között kereste
a legeredményesebb eljárásokat. Ki-
váló érzékkel ki tudta szûrni azokat
a divatos pedagógiai irányzatokat,
amelyek nem feleltek meg a gyere-
kek életkori sajátosságainak, vagy el-
lentmondtak az addigi tapasztala-
toknak. Határozottan elutasította
például az akkoriban hangoztatott
divatos nézeteket, hogy a gyerekek-
nek elsõben karácsonyra meg kell
tanulniuk olvasni, vagy, hogy máso-
dikban nem kell „bevágni” a szorzó-
táblát. Az olvasástanítási módszere-
ket ismerve a hagyományos, a ma-
gyar nyelv sajátosságainak legin-
kább megfelelõ hangoztató-elemzõ-
összetevõ módszert tartotta alkal-
masnak abban az idõben, amikor az
iskolaválasztást a szülõk körében az
határozta meg, hogy melyik iskola
követi a legújabb kísérleti eljárást.
Mennyire igaza volt! Munkáját szin-
te minden területen az elõbb leírt
példa jellemezte; a hagyományokra
építve, a bevált metodikát megtart-
va, de az eredményesnek ítélt újítá-
sokat folyamatosan alkalmazva fej-
lesztette intézményünket.

Például a kerületben elsõként ná-
lunk indultak erdei iskolák, akkor
még nem volt ez nagy divat. Perbai
Géza tanár úr – aki iskolánk alapító
tagja volt, s negyven évig végezte
munkáját intézményünkben – lelkes
szervezésében volt, hogy az egész
felsõ tagozat az iskola falain kívül
töltött el egy hetet. Azóta is hagyo-
mány, hogy felsõben évente – ha a
szülõk vállalják a költségeket – egy
hétre erdei iskolában nyílik lehetõ-
ség a természet alaposabb megisme-
résére, megszerettetésére. A közös-
ség formálására és a tanár-diák vi-
szony mélyítésére is alkalmas az
együtt töltött néhány nap.

A két éve a modern pedagógia
nagy vívmányaként bevezetett nem
szakrendszerû oktatás iskolánkban
lényegében már a nyolcvanas évek-
ben elkezdõdött. No, nem fogalmi
szinten, hanem tartalmában. Azokat
a gyerekeket, akik felsõ tagozaton
fejlesztésre szorultak anyanyelvbõl,
szövegértésbõl, Margó néni elkérte a
szakórákról, õ maga alakította az
anyanyelvi kompetenciájukat. Per-
sze, akkor még nem ismertük ezt a
fogalmat.

Ma is alkalmazzuk a tantárgyi na-
pok rendszerét. A tantárgyi napo-
kon a gyerekek nem órakeretben,
hanem legtöbbször iskolán kívül ol-
dott légkörben különféle – mûvelt-
séget alapozó – témával foglalkoz-
nak. A hagyomány a nyolcvanas
években alakult ki.

A modern oktatás egyik újdonsá-
ga a projektpedagógia. Természete-
sen ez sem új találmány. Bár nem ne-
vezték projektnek a „Szép hazánkat
járva” és a „Nem térkép e táj” prog-
ramokat, de a projektoktatás min-
den ismérvével bírtak.

Margó néni az iskolában járva-kel-
ve, idõnként megállított egy-egy fel-
sõst. Kikérdezte tõlük a Himnuszt
vagy a Szózatot. Aki nem tudta hi-
bátlanul, annak pótolnia kellett. Úgy
gondolta, minden magyar diáknak
meg kell ismernie ezeket a nemzeti
jelképeket.

Vele együtt valljuk ma is, hogy az
eredményes munka feltétele az,
hogy rend legyen körülöttünk. A
kreativitásnak nem a kaotikus álla-
potokban, a kihívó öltözködésben, a
kiérlelt iskolai rendszer hiányában
kell jelen lennie, hanem a nevelés-
ben, a tanulásban. 

T
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Margó
néni

folytatás a 16. oldalon



A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Március 27., 10–11 óráig. Az Al-
ma Együttes koncertjére jegyek elõ-
vételben válthatók 2010. március
1-tõl hétköznap 9–18 óráig a Kö-
zösségi Házban. Belépõ: 800 Ft/fõ.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

CAPOEIRA GYEREKEKNEK 
ÉS FELNÕTTEKNEK  
A tanfolyamra kezdõk és haladók
jelentkezését is várjuk, a bekapcso-
lódási lehetõség folyamatos. Foglal-
kozások: kedden és csütörtökön:
18–19 óráig. 
Díja: 6000 Ft/hó (14 éven aluliak-
nak kedvezmény). 1200 Ft/alkalom
(gyerekeknek 1000 Ft/alkalom). 
Vezeti: Mestre V.T., 
Infó: 06-20-201-9525, www.acdp.hu 
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

TIFFANY SÍKÜVEG, 
HOBBY TANFOLYAM
Foglalkozás: 2010. március 20-án
10 órakor indul. Díja: 1125 Ft/óra,
összesen 45 000 Ft. Vezeti: Jócsák
Zsolt. A tanfolyam idõtartama: 40
óra (5 alkalom). Bõvebb informá-
ció: Tóthné Ruzsinszki Ilonától kér-
hetõ a 380-6163-as telefonszámon.
Helyszín: KFÁMK fõépület

ÜVEGFESTÕ TANFOLYAM 
FELNÕTTEKNEK
Kezdõknek szánt kézmûves tanfo-
lyam, melyen elsajátítható az üveg-
festés alaptechnikája. Foglalkozás:
2010. március 10-én 17.30 órakor
indul. Díja: 10 500 Ft/6 alkalom. In-
formáció és jelentkezés Süveges Ju-
liannánál a 06-30-393-6443-as tele-
fonszámon. Helyszín: KFÁMK Fõ-
épület.

ANGOL TANFOLYAM 
Kezdõ – 40 órás, foglalkozás: 2010.
március 8-án, 18.30 órakor indul.
Díja: 40 000 Ft/fõ. Vezeti: Njoku
Godwin, anyanyelvi tanár, tel: 06-
20-430-4273. Beiratkozás és befize-
tés az elsõ alkalommal. Helyszín:
KFÁMK Fõépület

ZENÉS, TÁNCOS TORNA
Várjuk minden kedves érdeklõdõ
jelentkezését senior táncos tor-
nánkra! Eredmény: alakformálás,
friss közérzet, jókedv, vitalitás. Fog-

lalkozások hétfõn 15–16 óráig. Ve-
zeti Várszegi Béla. A foglalkozás
2010. március 22-én 15 órakor in-
dul. Jelentkezni és érdeklõdni a Kö-
zösségi Házban lehet. Helyszín:
KFÁMK Közösségi Ház

SZEDERINDA – APRÓK 
TÁNCHÁZA
Március 13., 17–18.30 óráig. Ta-
vaszváró táncház – autentikus
gyimesi muzsikára, lánctáncok
(tiszti szerba) zenéjére rávezetõ
mozgások. Böjti játékok, szokásda-
lok tanítása. Szeretettel várunk
minden óvodás és kisiskolás korú
gyereket és szüleiket! A talpalávalót
a Csobán zenekar szolgáltatja. A
táncházat Prekler Kata vezeti. Belé-
põdíj: 500 Ft/fõ. 2 éves kor alatt a
belépés ingyenes. Helyszín: KFÁMK
Közösségi Ház

NYUGDÍJAS KLUBDÉLUTÁN 
Március 11., 16–18 óráig. Szere-
tettel várunk minden kedves nyug-
díjast, ill. azokat, akik nagyszerû
társaságban szeretnének eltölteni
egy kellemes délutánt. Közremûkö-
dik: Boldizsár Endre, a belépés díj-
talan! Helyszín: KFÁMK Közösségi
Ház

www.karinthyamk.sulinet.hu

AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJAI

BÉRLETES ELÕADÁSOK:
Arthur Miller: Édes fiaim: 2010.
április 10., 19 óra
Robert Thomas: Nyolc nõ, 2010.
május 29., 19 óra

2010. március 27., 19 óra
KISHON: HÁZASSÁGLEVÉL
Komédia két részben.
„Káprázatos!” Premier. 
Szereplõk: 
DANIEL BOROVSZKI: Besenczi Árpád
SIFRA, a felesége: Fehér Anna
AJALA, a lányuk: Kovács Mimi/

Nemes Vanda
ROBERT, a võlegény: Lipics Zsolt/

Gieler Csaba
BUKI, a traktoros:        Vidákovics Szláven/ 

Zöld Csaba
JAFFA, a szomszéd: Sztankay Orsolya/

Vertig Tímea

Rendezõ: Besenczi Árpád

Kamaraelõadás 
2010. március 7., 16 óra
UWE LAUER: MOSZKVAI SZÉPSÉG
Irina Tarakanova, Irina, Ira, Irinács-
ka:  Bánfalvy Ági; Az Anya és
Kszjusa:  Molnár Zsuzsa; 1. Zenész:
Lombos Pál; 2. Zenész: Kiss Tamás; 3.
Zenész: Stürzenbaum Róbert, Ha-
lász Ágoston. Jegyár: 1000 Ft. Hely-
szín: Újpesti Polgár Centrum (IV.,
Árpád út 66., kamaraterem).

ÚJPEST GALÉRIA
Pannonhalmi Zsuzsa keramikus-
mûvész kiállítása 2010. március
7-ig.

ÚJPESTI MAGYARDAL 
ÉS ZENEBARÁT TÁRSASKÖR 
Minden hónap elsõ keddjén 15 óra
az Ady Endre Mûvelõdési Központ-
ban.

2010. április 7., 19 óra
ZORÁN KONCERT
Belépõdíj 3800 Ft.

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

BABA-MAMA KLUB
Március 2. 16., 30. 9.30–11 óráig.
Az otthon lévõ anyukákat és a kö-
zösségbe nem járó kicsiket várjuk
klubunkba minden második ked-
den. A belépés díjtalan.

SZÍNHÁZI ELÕADÁSAINK
A Zeneszínház idei bérletes évadja
március 25-én a Zabszalma Együt-
tes  Kakukk  címû mûsorával fejezõ-
dik be.  Jegy ára: 900 Ft/elõadás. A
Vasárnapi Színház következõ mû-
sora március 28-án a Bob és
Bobek, a Vaskakas Bábszínház
együttes elõadásában. Jegy ára:
1100 Ft/elõadás.

A KATASZTRÓFA ÉVTIZEDE?
Jövõ- és ûrkutatási konferencia.
Március 6. Megynyitó: 9.20 órakor
a Színházteremben. A jegyárakról
felvilágosítás kérhetõ a Stúdió
Könyvesboltban (1138 Bp., Népfür-
dõ u. 15/D, a 359-1964 és a 359-
6461-es telefonszámon, illetve a
megrendeles@studio-pe.hu e-mail
címen.)

GÖRÖGÖK MAGYARORSZÁGON
ÉS BUDAPESTEN – ÚJPESTI
VONATKOZÁSOKKAL
Március 8–21. Helytörténeti kiállí-
tás a honfoglalástól napjainkig ívelõ
görög-magyar kapcsolatokról.
Megnyitó: március 8., 17 óra.
Megtekinthetõ: minden nap 9–18
óra között.

BABARUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Március 13.  9–13 óra. Elsõsorban
kisgyermekes családoknak szeret-
nénk lehetõséget biztosítani a már
használaton kívüli, de jó minõségû
ruhák és egyéb kiegészítõk eladásá-
ra, ill. megvételére. Asztalfoglalás:
március 1., 8 órától a 231-7082-es
telefonszámon. Kizárólag telefonos
jelentkezést fogadunk el! Belépõdíj
a vásárlóknak:  250 Ft

EGÉSZSÉGNAP
Március 27. 10–17 óra. Rendezvé-
nyünkön segítséget kívánunk nyújta-
ni mindazoknak, akik fontosnak
tartják önmaguk és családjuk egész-
ségét. Szûrõvizsgálatok, állapotfel-
mérés, egyéni tanácsadás, termékbe-
mutató várja az érdeklõdõket. A ren-
dezvényen való részvétel díjtalan! 

A részletes programot a márciusi
programfüzetben olvashatják. Rész-
letes információ és felvilágosítás
kérhetõ a sajto@ugyih.hu e-mail cí-
men.  

MESTERSÉGEK CÍMERE
Foglalkozásainkon a gyermekek kü-
lönbözõ népi mesterségekkel, tevé-
kenységgel ismerkedhetnek meg. A
programra elõzetes jelentkezés
szükséges. Részletesebb információ
a 399-7065-ös telefonszámon, illet-
ve az ugyih@ugyih.hu e-mail címen
kérhetõ.

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS 
Az ünnepkörhöz kötõdõ kézmû-
ves foglalkozás óvodás, általános
és középiskolás csoportok számá-
ra. Választható idõpontok: Márci-
us 22., 10 és 14 óra; Március 29.,
10 és 14 óra. Elõzetes jelentkezés
szükséges. Jelentkezni a 399-7065-
ös telefonszámon, ill. az
ugyih@ugyih.hu e-mail címen le-
het. Jelentkezési határidõ: március
8. Belépõ: 350 Ft/fõ

www.ugyih.hu

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

12 P r o g r a m a j á n l ó
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Tisztelt újpestiek!
Amennyiben ajánlószelvé-
nyüket szeretnék leadni a Fi-

desz-KDNP jelöltjeire, kérjük hozzák
be személyesen irodánkba. Cím: Bp.,
Árpád út 56. (I. emeleten az udvar-
ban) hétköznap 10–19 óra között.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor
Gyula; Rádi Attila önkormányzati
képviselõk március 1-jén 17–18
óráig tartanak fogadóórát. Helyszín:
(1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.:
369-09-05. Bartók Béla március 2-
án kedden 18–19 óráig; Koronka
Lajos március 4-én 17–18 óráig tart
fogadóórát. Helyszín: (1042 Buda-
pest, Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05.
Nagy István március 2-án 16–17
óráig tart fogadóórát. Helyszín:
1042 Budapest, István út 11.
Daróczi Lajos önkormányzati kép-
viselõ március 8-án 15–17 óráig;
Wintermantel Zsolt önkormány-
zati képviselõ március 10-én 18–19
óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fi-
desz Iroda (1042 Budapest, Árpád
út 56.) Dr. Hollósi Antal március 9-
én 18–19 óráig tart fogadóórát.
Helyszín: Megyeri u. 20. Általános
Iskola.

ELLOPTÁK BUDAPESTET
Újpest vendége lesz Tarlós István. A
Fidesz-KDNP fõvárosi frakciószövet-
ség elnökével március 10-én, 18
órakor az Ady Endre Mûvelõdési
Házban (IV. Tavasz utca 4.) találkoz-
hat, az Ellopták Budapestet címû
rendezvényen. Szeretettel várnak
minden érdeklõdõt a házigazdák,
Dr. Hollósi Antal és Wintermantel
Zsolt a Fidesz-KDNP országgyûlési
képviselõjelöltjei.

www.ujpestifidesz.hu

Kérjük, hogy ajánlószelvé-
nyével támogassa az MDF-
SZDSZ közös újpesti jelölt-

jeit! Boruzs András (5. vk.), Kovács
Sándor (6. vk.) Az ajánlószelvényeket
munkanapon 16-19 óra között sze-
mélyesen leadhatja irodánkban, vagy
hívja a 788-0802-es telefonszámot, és
szívesen felkeressük Önt az ajánló-
szelvényért. Köszönjük támogatását!

FOGADÓÓRA
Boruzs András frakcióvezetõ, egyé-
ni képviselõ (15. választókerület:
Megyer-Székesdûlõ) fogadóórája:
Megyeri Úti Általános Iskola, min-

den hónap elsõ hétfõjén 16.30-
17.30. Kovács Sándor listás képvise-
lõ fogadóórája: Megyeri Úti Általá-
nos Iskola, minden hónap elsõ hét-
fõjén 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)

AJÁNLÓSZELVÉNY- 
GYÛJTÉS – TÁJÉKOZTATÓ
Az ajánlószelvényt az értesí-

tõkkel együtt kell a választópolgár-
oknak megküldeni. Az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szerveze-
tének aktivistái az ajánlószelvények
gyûjtésekor egy „Ajánlószelvény-
gyûjtés” feliratú kártyával igazolják
magukat, amelynek a második olda-
lán lévõ meghatalmazást az MSZP
bejegyzett képviselõjének maghatal-
mazottjai írják alá minden egyéni vá-
lasztókerületben. Aktivistáink Önt
is megkeresik, de ajánlószelvényét
az MSZP-Újpesti Káposztásmegyeri
Szervezetének irodájában is lead-
hatja! Címünk: Bp., 1046 Nádor ut-
ca 1. Bõvebb információért hívja a
369-4205 telefonszámot, vagy az 5
és 6. választási iroda telefonszámát:
272-0069.

„KI MIT TUD?” PÓDIUM PLUSZ
Immár hat év telt el azóta, hogy
elõször megrendeztük nyugdíjasok
részére a „Ki Mit Tud?”-ot. A sikeres
rendezvénysorozat a fiatalabbak-
ban is kedvet ébresztett, sokan kér-
ték, hogy megmutathassák tehet-
ségüket, de eddig a korosztályi ki-
kötés ezt nem tette lehetõvé. Ezt a
korlátot feloldottuk, fellépési lehe-
tõséget biztosítunk mindazok szá-
mára, akik szeretnének élni ezzel a
lehetõséggel. Meghirdettük a „Ki
Mit Tud?” Pódium Pluszt, melynek
bemutatkozó elõadására 2010.
március 13-án 10 órai kezdettel
kerül sor a Csokonai Mûvelõdési
Házban (Eötvös u. 64-66.). A zenés,
szórakoztató rendezvényen az ösz-
szes mûfaj, kategória képviselteti

magát egy-egy elõadás keretében.
Bõvebb információt kaphat az
MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájában (Nádor u.
1.), vagy a 272-0069-es számon.
Minden kedves érdeklõdõt szere-
tettel várunk!

Hajdu László, Kiss Péter, Csizmár
Gábor országgyûlési képviselõk

NYÍLT NAP A HUHÁBAN
5 éve került átadásra a korszerû füst-
gáztisztító rendszer és az átépített
kazán a Fõvárosi Hulladékhasznosí-
tóban, közismert nevén HUHA-ban.
Európa egyik legkorszerûbb üzemé-
be hívom Önöket március 5-én, 
15 órától.

Találkozás a Hulladékhasznosító
Mû (XV. ker. Mélyfúró u. 10-12.)
irodaépületének földszinti elõadó-
termében. Megközelíthetõ a 125-ös
autóbusszal. A látogatás során
megtekintjük a korszerû füstgáz-
tisztítási technológiai rendszert és
az átépített kazánokat.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

NÕNAPI MEGHÍVÁS
Szeretettel meghívom hagyományos
nõnapi zenés délutánunkra. Márci-
us 5-én 16 órára az Ady Endre Mû-
velõdési Központba (Tavasz u. 4.).
Vendégem: Korda György és Balázs
Klári. Jegyek ingyenesen átvehetõek
az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri
szervezetének irodájában a Nádor u
1. szám alatt, vagy érdeklõdni lehet
a 272-0069-es számon.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

„MI ITT VAGYUNK!” JUBILEUMI
„KI MIT TUD?” PÓDIUM
rendezvénysorozat nyugdíjasoknak
2009–2010. 
A „Ki mit tud?” Pódium következõ
elõadására 2010. március 10-én 14
órai kezdettel kerül sor az újpesti
Polgár Centrumban (Árpád út 66.).
Fõvédnök: Kiss Péter és Csizmár
Gábor országgyûlési képviselõk Bõ-
vebb információt kaphat az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri szerve-
zetének irodájában (Nádor u. 1.),
vagy a 272-0069-es számon. Min-
den kedves érdeklõdõt szeretettel
várunk!

„Ki Mit Tud?” Klub szervezõi

GITÁROSOK KLUBJA ÚJPESTEN
Egy olyan klub, ahol te is tanul-
hatsz, és tõled is tanulhatnak a gi-
tár szerelmesei! Szeretettel várjuk a
most alakuló klubunkba mindazok

jelentkezését – kezdõket, haladó-
kat, érdeklõdõket –, akik szívesen
vennének részt egy zenei közösség
munkájában. 

Ízelítõként: hangszertörténet,
kottaismeret, összhangzattan, ak-
kordok és fordításaik, stílusgyakor-
lat, zeneelmélet. Figyelem: nem ok-
tatás, csak konzultáció, a klubtag-
ság ingyenes! Érdeklõdni a 06/20-
419-7878-as telefonszámon lehet H-
SZ-P 10–15 óráig. Cím: Nádor u. 1.

www.mszpujpest.hu

Kedves újpesti választók!
Minden nap 17–19 óráig a
KDNP újpesti irodájában

(Templom u 4.) adhatják le ajánlószel-
vényeiket a Fidesz-KDNP jelöltjeire.
Köszönettel: Szalma Botond, elnök

Tisztelt szimpatizánsaink!
Tá jékoztat juk Önöket ,

hogy a választási kampány ideje
alatt irodánk minden nap 16-tól 19
óráig tart nyitva. Címünk: Szent
László tér 7. Tel.: 06-30-345-3785.
Kérjük, ajánlószelvényének leadásá-
val segítse jelöltjeink indulását! 

Jobbik Újpesti Szervezete

AJÁNLÓ- 
SZELVÉNY-GYÛJTÉS
A MIÉP újpesti alapszerve-

zetének képviselõjelöltjei a 2010-es
országgyûlési választásokra: 5-ös vk.
Opavszky Szilárd. Tel.: 06-30-524-
6730. 6-os vk. Dr. Oláh Lajos Tel.: 06-
30-681-8382 vagy 06-30-922-8117.
Kérjük ajánlószelvényeiket. Telefon-
hívásra házhoz megyünk. Este
amennyiben megtisztelnek bennün-
ket. Azonkívül, leadhatják ajánló-
szelvényeiket: MIÉP iroda Árpád út
150., péntek 16 óra. Horváth Zoltán,
Árpád út 160. 2/4. alatt is. Tel.: 379-
0892 vagy 06-20-471-0176
Horváth Zoltán alapszervezeti elnök

KÖZMEGHALLGATÁS
Az Újpesti Német Kisebbségi
Önkormányzat 2010. március
2-án, 15–17 óra között köz-
meghallgatást tart, melyre
minden érdeklõdõt tisztelettel
meghívunk. Helye: az Újpesti
Német Kisebbségi Önkor-
mányzat székhelye, 1042 Buda-
pest, Nyár u. 40–42.

Pappné Windt Zsuzsa, elnök

Újpestért
Egyesület



ettentõen fontos és nagyon
nehéz találkozón szereztek
pontot a lila-fehérek. Ráadá-

sul a kivívott düntetlennek még na-
gyobb az értéke, ugyanis idegenben
zsebelték be azt. Nagykátán lépett
pályára a csapat, a tabellán éppen
elõttük álló együttes otthonában.
Nyugodtan kijelenethetjük, a kátai
oroszlánbarlangból hozták el a vég-
elszámoláshoz igen szükséges egy
pontot.

Nem túl nagy iramban kezdõdött
a mérkõzés, láthatóan tartott egy-
mástól a két csapat, talán ennek a
számlájára is írható, hogy az elsõ
nagy helyzetre a negyedik percig kel-
lett várni, de ezt kihagyták a mieink.
Késõbb, az elsõ félidõben sok nagy
helyzet már nem is alakult ki, de
mégsem unatkozott senki a pályán
és a nézõtéren sem.

Szünet után alaposan felpörögtek
az események. Mindkét csapat haj-
tott a gólért, amely akár a
gyõzelemet is jelenthette vona, hi-
szen a szakértõk szerint úgynevezett
egygólos találkozó folyt a pályán. A
35. percig kellett várni a találatra,
Gál hozta kihagyhatatlan helyzetbe
Poncokot, aki szerencsére nem is hi-
bázott. Abekapott gólt követõen a
hazaiak kockáztattak, lehozták a ka-
pusukat, és – aki mer az nyer – egy
lepattanó labdából sikerült egyenlí-
teniük. 

Összességében remek második
félidõ után egy hajszállal talán kö-
zelebb állt az Újpest a gyõzelem-
hez, és bebizonyosodott immáron
sokadszor, hogy a szakértõk sem
tévedhetetlenek. (Nagykáta–Új-
pest 1:1)

– G.G.

Ha lehetne olyat állítani, hogy az év egyik legfontosabb
mérkõzésén van már túl az Újpest Futsal Club csapata,
akkor nyugodtan kijelenthetnénk ezt. De természete-
sen a kerületi teremfocis gárdának valamennyi találko-
zója a fontos kategóriába tartozik, hiszen a fiúk és a
szurkolók egy emberként kívánják, hogy a következõ
szezonban már a legjobbak között rúgja a labdát az
alig egy esztendõs csapat.

R
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Kalapot le a harcos futsalosok elõtt!

Közelebb álltak
a gyõzelemhez
az újpestiek

Forgalmi változások
A Fõtér Kft. tájékoztatása szerint a Fõtér-prog-
ram munkálati miatt továbbra is útlezárásokra és
egyéb változásokra számíthatnak azok, aki Újpest
központjában közlekednek. 

Márciustól forgalmi korlátozásokra kell számítani, a
Mády Lajos utcában és a Károlyi utca bizonyos szaka-
szán. Megkezdõdik a buszmegálló átépítése a Károlyi
szoborpark elõtt, az István út–Polgármesteri Hivatal
keleti oldalának burkolása, valamint az István úti
buszmegálló és a Károlyi szoborpark közötti járda át-
építése. 

A Károlyi szoborpark déli oldalán, annak magassá-
gában továbbra is megmarad a megváltozott forgal-
mi rend, csak célforgalomra és árufeltöltésre lehet
használni az útszakaszt. A Kemény Gusztáv utcában
tovább folytatódnak a munkálatok, mely az utca par-
kolósávját érinti, illetve a József Attila utcai csomó-
pontot. Az utca kétirányúsága megmaradt, ám a bal
oldali sávot parkolásra tovább sem lehet használni,
mivel ott folytatódik a vezetékek telepítése. A kera-
mitos parkoló megváltozott forgalmi rendje visszaál-
lításra kerül az eredeti állapotra.

Gyõztesek 
és helyezettek
Az alábbiakban adjuk közre az Újpesti
Pedagógiai Szolgáltató Központ összesítése
alapján a Kazinczy szépkiejtési verseny ered-
ményét. A diákok nevét, iskoláját követõen
zárójelben a felkészítõ tanárokat jelezzük. 

5–6. OSZTÁLYOSOK KATEGÓRIÁJA
1. helyezett: Ferencz Patrik (6. o.), Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium (Heber Eszter), 2. Nemes
Dorottya (6. o.), Szigeti József Utcai Általános Isko-
la (Pongó Istvánné), 3. Bíró Petra (6. o.) Szûcs Sán-
dor Általános Iskola (Juhász Katalin), 4. Maráth

Viktor (6. o.), Homoktövis Általános  Iskola
(Tengelyné Fábsits Katalin), 5. Szárnyasi Levente
(6. o.) Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola
(Bayerné Dancsók Erika), 6. Nagy Kristóf (5. o.), An-
gol tagozatos Általános Iskola (Bakos Menyhértné) 

7-8. OSZTÁLYOSOK KATEGÓRIÁJA
1. helyezett: Szepesi Nóra ( 8. o.), Angol Tago-
zatos Általános Iskola (Kõmûvesné Nemesi Ve-
ronika), 2. Palkó Pamela (8. o), Karinthy Frigyes
ÁMK Általános Iskola, (Fehér Gáborné) 3. Bara-
bás Boglárka (8. o.), Szûcs Sándor Általános Is-
kola (Juhász Katalin), 4. Németh Eszter (8. o.),
Német Tagozatos Általános Iskola (Sipos Sán-
dor), 5. Kleisz Viktória (8. o.), Homoktövis Álta-
lános Iskola, 6. Karczub Timea (8. o.), Könyves
Kálmán Gimnázium (Szakács Margit). 



Ingatlan eladó

�Eladó Újpesten az Árpád úton, parkra nézõ, ke-
leti, világos konyhás, 53 m2-es, tehermentes panel.
Felújított: erkély, ablakok, járólap, parketta, vízóra,
biztonsági rács. Irányár: 9,35 MFt. Tel.: 06-20-518-
7907

� Szigetmonostoron eladó egy 113 m2-es családi
ház, tulajdonostól. A ház azonnal költözhetõ.
Csendes helyen, de mégis közel a városhoz (5
perc). Irányár: 14 MFt. Tel.: 06-20-535-8822 

�Budapest XV. kerület Csomád utcában tulajdo-
nostól eladó egy 189 m2-es családi ház. Tartozik
hozzá garázs és pince is. Irányár: 24 MFt. Tel.: 06-
20-535-8822 

� Eladó Újpesten egy 37 m2-es téglaépítésû felújí-
tott lakás. Irányár: 8 MFt. Tel.: 06-20-295-7440, hét-
fõ-vasárnap 8-19 óráig. 

� Tulajdonostól eladó 80 m2-es önálló betonge-
rendás száraz családi ház 648 m2 telken Szérûskert
utcában. Összkomfortos, csendes napos tágas
udvar, garázs melléképület, pince. Irányár: 34,9
MFt Tel.: 06-70-318-63-59

� Újpest kertvárosában, Megyeren 580 m2-es
gondozott saroktelken 250 m2-es, 6 szobás (két-
szintes + szuterén, mindkét szinten összkomfort,
légkondicionálás, a kertben két beállós garázs) jó
állapotú családi ház eladó. 49,9 MFt. Tel.: 233-1645,
06-20-525-0216

� Újpest kertvárosában, a Madách utcában 96,5
m2-es felújított családi ház 618 m2-es telken tulaj-
donostól eladó (pince, 3 kamra). Irányár: 44,9 MFt.
Tel.: 06-20-272-7766

� Alkalmi vétel a hitelszigorítás elõtt! Eladó a
Stop-Shop mellett I. emeleti 35 m2-es, 1,5 szobás
lakás. Ár: 7,5 MFt. Tel.: 06-20-206-9730, magánsze-
mélyek hívjanak!

� Újpest-Központhoz közel 27 m2-es garzon el-
adó, vagy nagyobbra cserélhetõ ráfizetéssel. Irány-
ár: 6,7 MFt. Tel.: 06-70-294-6980

� Újpest-Központnál, Horizont Házban eladó
egy 50 m2-es 2 szobás, kitûnõ beosztású napfényes
lakás. A házhoz hatalmas parkosított zárt tetõkert
tartozik játszótérrel. Alacsony rezsi. Irányár: 17,2
MFt. Tel.: 06-30-213-9761

� 36 m2-es, egyszobás, világos konyhás, erkélyes,
IV. emeleti káposztásmegyeri lakás kiváló kilátás-
sal, tiszta házban sürgõsen eladó. Irányár: 8,9 MFt.
Tel.: 06-30-456-6171

� IV. kerületben 35 m2-es, másfél szobás, panorá-
más Rózsa utcai, Semsey parkra nézõ panellakás
7,5 MFt-ért tulajdonostól eladó. Azonnal költöz-
hetõ. Tel.: 06-70-572-1933

� Tavaszi költözéssel sürgõsen eladó István úti
felújítandó, 71 m2-es öröklakás. Irányár: 11 MFt.
Tel.: 389-8072

� Eladó Knézits utcában, háromlakásos udvar-
ban, 68 és 20 m2-es, nagyrészt felújított,
cirkófûtéses lakás 12,5 MFt-os áron. 35 m2 körüli
téglaépítésû lakást beszámítanánk. Tel.: 06-20-958-
2957

� Délegyháza-Óbuda telepen tulajdonostól el-
adó 287 m2-es telken 42 m2-es alápincézett, tetõ-
teres tégla hétvégi ház. Teljes közmû, tároló, fúrt
kert. Tel.: 06-20-493-0297

� Tulajdonostól eladó Újpest városközpontban,
az Oxigen Wellness mellett, az átjáróházban egy
újszerû, azonnal költözhetõ erkélyes, déli fekvésû,
29 m2-es stúdiólakás. Tel.: 06-20-493-0297

� Azonnal beköltözhetõ 37 m2-es, összkomfortos
öröklakás tulajdonostól eladó Káposztásmegyer
I-en, kétliftes házban. X. emelet, klíma beszerelve.
Ár: 7,3 MFt. Tel.: 06-20-218-0458, 06-28-478-518

� Újpalota fõterén, Legénybíró utcában 2,5 szo-
bás, két oldalon parkra nézõ öröklakás eladó! Vilá-
gos konyha, külön WC. Jó közlekedés! Kisebb lakást
beszámítok. Irányár: 9,9 MFt. Tel.: 06-30-261-8679

� Dunakeszin, 210 m2-es telken kétszintes, brut-
tó 120 m2-es sorházi ingatlan eladó. 3 szoba + nap-
pali kandallóval, cirkófûtés, garázs, nagy terasz. Ki-
váló környék és közlekedés. Ár: 29,6 MFt. Tel.: 06-
20-581-3583

�Eladó Rákospalota központjában csendes kör-
nyezetben, felújítandó társasházi lakás. 54 m2-es,
kertkapcsolatos, 3 szoba, konyha, elõszoba, gázfû-
téses, éjszakai árammal, gk. beállóval, tetõtér be-
építési lehetõséggel. Ár: 10 MFt Tel.: 06-30-454-
1495, 06-30-644-7847

Ingatlant kiad

� IV. kerületben 46 m2-es, 1 + félszobás, gázfûté-
ses lakás csendes környéken 48 000 Ft + rezsiért ki-
adó. Jó közlekedés, alacsony rezsi. Tel.: 233-0771,
06-20-552-2625

� Káposztásmegyer I-en 1 szobás, 36 m2-es III.
emeleti, jó állapotú bútorozatlan panellakás hosz-
szabb távra kiadó. 38 000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 06-30-
990-4492, 16 óra után. 

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

� Újpesten a Stop üzletközpont mellett bérbe-
adó egy 53 m2-es, kétszobás, felújított, erkélyes, VI.
emeleti panellakás. 40 000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 06-
70-450-0114, vagy 06-30-331-2013

� Újpesten, az Istvántelki úton, családi házban
egyszobás lakás kiadó. Ár: 45 000 Ft + rezsi. Tel.:
06-30-586-7137

� Kiadó 32 m2-es helyiség (irodának is) a Jókai ut-
cában, a metró végállomáshoz közel. Tel.: 06-20-
426-6652. Ingatlanos ne hívjon! 

� Újpesten, a Rózsa utcában 36 m2-es bútoro-
zott, vízórás, hangulatos kis lakás hosszútávra ki-
adó. Ár: 50,000 Ft + rezsi. 2 hónap kauciót kérek.
Tel.: 06-20-581-3583

Ingatlant cserél

� 68 m2-es, 2 + 2 félszobás, négyemeletes ház I.
emeletén lévõ önkormányzati lakásomat sürgõsen
elcserélném kisebb önkormányzatira, 35 m2-es, 1
+ félszobásra a IV. kerületben, értékegyeztetéssel.
Tel.: 06-20-617-6278 

Szolgáltatás

� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács, erkély-
beépítés, kerítés, elõtetõ, hevederzár. Tel.: 410-
5428, 06-30-941-5280, www.sulyok-t.hu

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

� Redõnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártá-
sa, javítása. Szúnyoghálók, napellenzõk készí-
tése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: 370-4932

� Állományápolásra, kapcsolattartásra kere-
sek érettségizett munkatársakat. Profi telefo-
nos egyeztetõt is. Tel.: 06-30912-4502.

� Festés, mázolás, tapétázás! Minõségi munka bú-
tormozgatással, fóliatakarással. Korrekt árak akár
azonnali kezdéssel. Tel.: 06-20-442-9570, 369-6674

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

� Társasházak gazdálkodásának ellenõrzését
vállaljuk az új társasházi tv. módosításának
megfelelõen. Társasházi Audit 1997 Kft. 1053
Budapest, Magyar u. 52. mfsz. 3. Tel./fax: 483-
1298/483-1299 Mobil: 06-30-200-3641, e-mail:
mkmetty@dunaweb.hu

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

Oktatás

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

� Általános iskolások napi, szakszerû felkészíté-
sét vállalom. Házhoz is megyek. Felkészítés helye:
Újpest-Központ. Tel.: 06-20-230-4183, 787-1023

� Matematikát korrepetál diplomás matemati-
kus minden szinten: …és még a matekot is meg-
szereti! Újpesten, Istvántelken. Tel.: 360-1657, 06-
20-9270-270 

� Diplomás tanárnõ orosz, angol tanítást vállal.
Tel.: 369-9983, esti órákban, 20 óra körül.  

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

Állást kínál

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

� A Szûcs Sándor Általános Iskolába teljes mun-
kaidõs kisegítõ (takarító) munkakör betöltésére
keresünk munkatársat. A munkakör azonnal be-
tölthetõ. Bérezés a Kjt-ben meghatározottak sze-
rint. Az állással kapcsolatosan érdeklõdni lehet
az iskola igazgatójánál személyesen vagy az 233-
2978-as telefonszámon. Az iskola címe: Budapest
IV. ker., Ugró Gyula sor 1-3., Izzó lakótelep.

� Állományápolásra, kapcsolattartásra kere-
sek érettségizett munkatársakat. Profi telefo-
nos egyeztetõt is. Tel.: 06-30912-4502.

Állást keres

� Gépkocsival rendelkezõ nyugdíjas nõ délutáni
elfoglaltságot keres: gyermekfelügyelet, háztartási
munkába való besegítés, stb., heti 2-3 alkalommal.
Tel.: 06-30-326-8348, délután

Egészség

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

� Eladó egy Zepter légterápiás készülék. Alkalmas
120 m3 zárt helyiség, lakószoba légtisztítására,
asztma, légzési nehézség, krónikus köhögés gyó-
gyításához. Tel.: 369-3922

Utazás

� 03. 06. Bécs-Schönbrunn: 7200 Ft; 03. 15.
Húsvéti csokivásár: 6200 Ft; 03. 03–05. Száztor-
nyú Prága 34 900 Ft; 04. 02–05. Húsvét Erdély-
ben: 56 900 Ft; 03. 16–26. Mexikó: 598 850 Ft;
03. 14. Izrael: 198 600 Ft. Nyugdijas kedvez-
mény 5%. Tel.: 413-1874, Pataki Edit

Vegyes

� Kifogástalan állapotú, VESTA, lehajtható tetõ-
vel, 4 égõs, fehér, hibátlan zománcozású gáztûz-
hely, bekötõ csõvel együtt 15 000 Ft-ért eladó.
Wirpool páraelszívó ingyen elvihetõ hozzá. Tel.:
06-30-605-7038

Üdülési jog

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

Könyvelés

� Közös képviselet, társasházi könyvelés,
könyvvizsgálat, jogi-mûszaki háttérrel, refe-
renciával. www.kozos-kepviselonk.hu, tel.: 06-
20-944-0094, 306-3382

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.
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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.)

HIRDETÉS

F E L H Í V Á S
a 2010. január hó 1. napján lejárt nem lakás céljára szolgáló helyiségek és
gépkocsi tárolók bérleti szerzõdéseinek tárgyában.
Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata az alábbiakra hívja fel
azon nem lakás céljára szolgáló helyiségek és gépkocsi tárolók bérlõinek fi-
gyelmét, akiknek bérleti szerzõdése 2010. január hó 1. napján lejárt:
1. Szerzõdésük meghosszabbítását a Budapest, IV. kerület, István út 14. I.

emelet 37-es szobájában, a Helyiséggazdálkodáson lehet kérni. (Bõvebb
információ 231-3138, Ügyfélfogadás: Hétfõ: 14-18, Szerda:10-17, Péntek:
8-12.30) Becsatolandó iratok:

– kérelem
– bérleti szerzõdés
– bérleti díj igazolás (Beszerezhetõ: UV Zrt. – Bérlemény elszámolási cso-

port Munkásotthon u. 66-68. )
– közmû igazolások (ELMÛ, Gázmûvek, Víz-csatorna)
– cégek esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat
– aláírási címpéldány.
2. Amennyiben szerzõdésük meghosszabbítását nem kívánják kezdemé-

nyezni – a helyiség illetve a gépkocsi tároló visszavételezése céljából –
azt a fenti címen szíveskedjenek bejelenteni. 

– DR. TRIPPON NORBERT, alpolgármester

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

Szerencsi Csilla 
Tel.: 06-70-503-5847

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 
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Kezelni lehet
Gyõzelem a stressz felett címmel hat alka-
lomból álló elõadássorozat színhelye lesz
március 3-tól április 7-ig, szerdánként 18 órai
kezdettel a Kordován tér 10. szám alatt lévõ
H.N. Adventista Közösségi Ház. A térítés-

mentes elõadásokon többek között az állan-
dó feszültségek, az aggodalom kiváltó okai-
ról, a stressz nyomán fellépõ kémiai folyama-
tok agyra és más  szerveinkre gyakorolt hatá-
sáról, a pánikbetegségrõl, a stressz feletti
hosszú távú gyõzelem lehetõségérõl, a keze-
lés leghatékonyabb módszereirõl, valamint a
stresszes helyzetek kezelésérõl esik  majd szó. 
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A differenciált óraszervezés, a koope-
ratív tanítási módszerek alkalmazása,
a tanulási-tanítási folyamatok mo-
dern léthez történõ igazítása ad iga-
zán szabadságot a gyerekeknek ah-
hoz, hogy korlátok nélkül bontakoz-
tathassák ki tehetségüket. Az iskola
kiszámítható rendje pedig a gyerekek
jellemfejlõdésére jó hatással van.

Közel húsz év telt el azóta, hogy
Margó néni már nem irányítja a Fóti
úti iskolát, de a 40 fõs tantestületben

velem együtt ma is legalább tízen
vallják, hogy a pedagógusi kiteljese-
désükre is nagy hatással volt. Nem-
csak jó tanácsokkal, ösztönzõ felada-
tokkal, biztató szavakkal, olykor ter-
mészetesen kritikával látott el ben-
nünket, hanem személyes igényessé-
ge, elhivatottsága, gyermekszeretete
is példa volt elõttünk. Azt éreztük,
amit a tanítványai: figyel ránk és fon-
tos neki, hogy boldoguljunk.

A sor hosszan folytatható. De talán
ez a néhány kiragadott példa bizo-
nyítja, hogy a mai arculatunkra, kiala-
kult nevelési-oktatási elképzelésünk-
re nagy hatással volt a munkássága.

Természetesen az iskola eredményes-
sége nem csak egy emberen múlik, de
az irányok kijelölésében, a közösen el-
fogadott célok megvalósításában, a
folyamatok következetes végig vitelé-
ben a vezetõ szerepe meghatározó.

Nem állítom, hogy a miénk a leg-
jobb iskola, hiszen sokan inkább más
szemléletû intézményt keresnek
gyermeküknek. Mi a magunk módján
dolgozunk: építünk a hagyományok-
ra, fogékonyak vagyunk az új dolgok-
ra. Hogy munkánkat eredményesen
végezzük-e, azt a volt tanítványok
nagy többsége, illetve az iskola jelen-
legi keresettsége igazolja.

Készülõdünk az évforduló megün-
neplésére. Kicsit restelljük, hogy keve-
set kerestük azokat, akikkel nemrég
még együtt dolgoztunk. Várjuk Mar-
gó nénit, az alapító tagokat, Perbai
Géza bácsit, Stefi nénit, Györek Erzsi
nénit, a régi kollégákat, akik még köz-
tünk vannak. S természetesen abban
is bízom, hogy a jelen írást olvasva,
sok régi tanítványunk keresi majd ve-
lük és velünk a kapcsolatot.

Az újpesti Angol Tagozatos Általá-
nos Iskola egy év múlva ötvenéves
lesz. Mi pedig talán kicsit bölcseb-
bek. – MEZÕ JÁNOS

iskolaigazgató

folytatás a 11. oldalról

Margó néni
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MEGEMLÉKEZÉSEK
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN

Újpest Önkormányzata méltóképpen
kíván tisztelegni a március 15-ei for-
radalom és hõsei elõtt. Ebben az esz-
tendõben az alábbi ünnepségekre vá-
runk minden emlékezni kívánót.

Március 15-én, 11 órakor a Petõfi szo-
bornál koszorúzással egybekötött meg-
emlékezésre (Bp., IV. ker., Rózsa utca és a
Deák Ferenc utca keresztezõdése) Az ün-
nep estéjén az Újpesti Városháza Díszter-
mében, (Bp., IV. ker., István út 14.) az Új-
pesti Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola mû-
vésztanárainak, növendékeinek ünnepi
koncertjére, március 15-én, 18.30 órakor.

Március 11-én az újpesti diákok
megemlékezésére 11 órakor, a Megyeri
Temetõbe, Lebstück Mária huszárfõhad-
nagy sírjánál. Az ünnepi mûsort ez alka-
lommal a Bródy Imre Oktatási Központ
diákjai és tanárai állították össze és ad-
ják elõ.

Március 12-én, 11 órakor az Újpesti
Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakkö-
zépiskola és Gimnázium koszorúzási
ünnepségére a Görgey szobornál. (Bp.,
IV. ker., Görgey Artúr u. 26.).

Újpest Önkormányzata

O L V A S Ó I L E V É L

Tisztelt Szerkesztõség! 2010. február 1-én egy csaló a kö-
vetkezõ szöveggel pénzt csalt ki tõlem:
Megállított a IV. kerületben a Labdarúgó utca környékén, hogy postát keres, mert pénz
akar felvenni. Nagyon jól csinálta, mert elõször nem rögtön azzal kezdte, hogy adjak
pénzt…

Azt mondta, hogy lemerült a telefonja (a telefonomat kölcsönadtam és úgy is csi-
nált, mint aki beszél valakivel), a telefonfülkében meg otthagyta a pénztárcáját, ami-
ben benne volt az összes irata. Vidékre kellene utaznia sürgõsen, viszont a buszra csak
jeggyel engedik fel. 

Mikor megállított, nagyon zavartan beszélt, hogy Õ cukros (most már kezd jól len-
ni, mert beadta az inzulinját), egyébként meg mindenki részegnek nézte, pedig csak
rosszul van. Õ jogász, valami szerzõdésekért kell vidékre utaznia. Nagyon hitelesen
felépített sztori volt, remegett a keze, tényleg nagyon jó színészi teljesítményt nyúj-
tott.

40-45 év körüli testesebb férfi õszülõ hajjal és talán szakállal. Fekete dzsekit viselt far-
merral, kis sporttáska volt nála, intelligens, mûvelt embernek tûnt, választékos szó-
használattal.

A barátnõm ma arról tájékoztatott, hogy egy ismerõsét ugyanezzel a szöveggel ver-
ték át a napokban a Gellért hegynél. Vagyis járja a várost az illetõ és sorra pénzt csal ki.

Szeretném, ha egy rövid cikk erejéig leírnák röviden a történetet, hogy mást ne ver-
hessen át. Rendõrségi feljelentést nem tettem.

Üdvözlettel: Egy olvasó
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