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ÚJPESTI NAPLÓ

INGYENES TANÁCSADÁS
A bajbajutott lakáshiteleseket to-
vábbra is ingyenes pénzügyi
megoldási javaslatokkal segíti  a
szokott helyen Boda Katalin
pénzügyi tanácsadó. 4. oldal

PROGRAMOK A FÕTÉREN
Megakoncertekkel, szüreti és
borfesztivállal, szabadtéri színhá-
zi játékokkal, kivetítõn nézhetõ
VB-vel találkozhatunk az idén a
megszépült Új Fõtéren. 5. oldal

NYÁRON A TÉLRE KÉSZÜL
Itt született, itt nevelkedett –
Heidum Bernadett gyorskorcso-
lyázó Újpestnek is dicsõséget
szerzett a téli olimpián elért ötö-
dik helyezésével. 8. oldal
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AZ ÚJPESTI OLÜMPOSZ
Görögök Magyarországon, Buda-
pesten – újpesti vonatkozásokkal
címmel nyílt kiállítás az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház galériá-
jában. 9. oldal

Védelem az újpesti 
fiatalok számára 

– 3. oldal

Húszmillió 
forint védõ-

oltásra

Húszmillió 
forint védõ-

oltásra



– Hogyan kerül a csizma az asztalra,
azaz a gyalogos, az autós a kerékpár-
útra? – kérdeztük elõször Újpest pol-
gármesterét.

– Nagyon egyszerûen, hiszen van-
nak olyan kerékpárutaknak nevezett
felületek, utak, amelyek a járdák ket-
téosztásából, harmadolásából egy
vödör festék és ecset segítségével
alakultak ki. Minden bizonnyal jó
szándékú kezdeményezéssel festet-
ték fel a biciklisek számára a nyom-
vonalat, de kétlem, hogy ecsettel és
festékkel lehet utat tervezni. Nem ez
a legbiztonságosabb és legcélratö-
rõbb megoldás. Ehhez hasonlóan
vannak olyan megoldások is, hogy az
utca nyomvonalából történik a kije-
lölés a két keréken közlekedõk szá-
mára, így a kerékpáros, amellett,
hogy jobbra tart, kikerüli a parkoló
autókat és szurkolhat, egy-egy ajtó-
nyitás ne sodorja beljebb, egy autó
kereke alá. Mivel kerékpárutak nem
szelik még át a várost, a két keréken
közlekedõk nincsenek biztonságban
az autósoktól és az autósok sem a
kerékpárosoktól. A jelenlegi két
nyomsávon haladó közlekedést pe-
dig nem szûkíteném egy sávra, hi-
szen a Megyeri út forgalma óriási. 

– Mennyire hódolnak az újpestiek
a közlekedésben vagy a szabadide-
jükben a kerékpározásnak? 

– Nincsenek hiteles adataink, csu-
pán tapasztalataink. Ellentmondá-
sosnak látszik, miközben biciklis tár-
saságok egyre határozottabban kérik
a közlekedés megtervezésénél véle-
ményük figyelembevételét, kevesen
használják kimondottan közlekedési
szándékkal a kétkerekût a városköz-
pontban. Néhány évvel ezelõtt la-

kossági kérést követõen kerékpár tá-
rolókat helyeztünk ki a városháza
melletti parkolóba. Nem használta
senki, elbontottuk. Majd újabb ké-
résre ismét kihelyeztük. Nincs igény
iránta. Mivel a városközpont közút-
jai nagyon forgalmasak, nemigen
vonzzák a kerékpárosokat. Más a
helyzet a kertvárosban vagy a széles
utcák által határolt iskoláink eseté-
ben, ahová szívesen járnak a gyere-
kek is bringával. Az újpestiek zöme
inkább hobbi kerékpáros, hétvégén
felpakol a csomagtartóra és a váro-
son kívül kerékpározik. Bevallom, én
is közéjük tartozom, nagyon jó test-
mozgásnak tartom.

– A Külsõ Szilágyi útra milyen ke-
rékpárutat tervez a fõváros? Van-e
ebben véleményezési joga az újpesti
önkormányzatnak?

– Több éve téma a Külsõ Szilágyi út
mentén haladó kerékpárút terve,
amelynek létrejöttével mi is egyetér-

tünk. Az út nyomvonala széles, és
egyik kivezetõ útja Újpestnek Duna-
keszi, Fót felé, és a „zöldbe”. A fõváros
információim szerint egy 98 milliós
kerékpáros úthálózat bõvítésrõl dönt,
amelynek része az említett újpesti sza-
kasz. Nem ismereteim, csupán infor-
mációim vannak arról, hogy felmerült
lehetõségként, a széles út nyomvona-
lából az úttest felõl alakítanának ki bi-
cikli nyomtávot. Ebben az esetben
parkolási tilalmat kell elrendelni, hi-
szen a parkoló autó kerülne a kerék-
pár útra. Újabb kérdést is felvet: hol
állnának meg az autóbuszok? Másik
elképzelésként arról értesültem, hogy
egy nyomtávú lenne a Külsõ Szilágyi
út – ez hasonlít a Megyeri út autóköz-
lekedés szûkítését ajánló ötlethez –
amit szintén nem támogatok.

– Milyen kerékpárút az, amelyet
Újpest is támogatna?

– Csak olyan utat támogatunk,
amely a kerékpárosnak, autósnak,

gyalogosnak egyaránt biztonságot
ad, vagyis egymástól elkülönülõ he-
lyet kapna gyalogos és jármûvel köz-
lekedõ egyaránt. Újpest véleményt
már csak szakhatóságként „mond-
hat”, mi adjuk ki ugyanis az enge-
délyt a kerékpárútra. Számomra
megfelelõ példa az Andrássy út ahol
senki sem téved át a másik nyomvo-
nalára. Sokan bírálták ezt a megol-
dást is, mondván, hogy a benzingõzt
szívja a biciklista, de azt gondolom,
ezt ki-ki maga eldöntheti, akarja-e.
Kívánatos például, hogy az állam,
közhatalmi erejénél fogva, fellépjen
a környezetet szabad szemmel, min-
denféle mûszeres eredmény ismerete
nélkül is látható módon károsító au-
tók tulajdonosaival szemben. A fõ-
városi közgyûlés döntésétõl azt vá-
rom: életszerû és biztonságos megol-
dást javasoljon. Ugyanakkor a kétel-
kedõ hang is megszólal bennem: az
elmúlt év õszén újították fel a Külsõ
Szilágyi utat, vajon miért nem azzal
egy idõben történt meg a kerékpá-
ros nyomvonal kijelölése, megépíté-
se? A kapkodásra ezen a helyszínen
van másik példa is: egy másik fõváro-
si közmûcég egy elmaradt csõfekte-
tésre, azaz az elkészült Külsõ Szilágyi
út egy szakaszának felbontására kért
tõlünk engedélyt. Mivel 5 éven belül
nem lehet felbontani azt az utat,
amelyet lefektettek, az engedélyt
nem adtuk ki. 

– Az autómentes világnap milyen
eredményt hoz Újpesten?

– Látszatmegmozdulásnak és prü-
dériának tartom az autómentes vi-
lágnapot, miközben tisztában va-
gyok azzal: környezetünk védelme és
a levegõ szennyezettsége ennél na-
gyobb védõgátak emelését követeli.
Az életünk meghatározó része a mo-
torizáció, a közlekedés, amelybõl az
autózás nehezen kiiktatható akár
csak egy nap erejéig is. Nagyobb ne-
velõ erõnek érzem a gépjármûpark
állapotának, a szénmonoxid-kibo-
csátásának az ellenõrzését. Ez leg-
alább olyan veszélyes, mint a gyors-
hajtás. Mindkettõt mérni lehet. Lé-
nyegesnek tartanám a közúti közle-
kedés biztonsága érdekében, hogy a
kerékpárosok is alapszintû Kresz-
ismeretekkel rendelkezzenek, és be-
tartsák a biztonsági követelménye-
ket. Biztonságot adnának a kerék-
párutak, csakhogy nincsenek össze-
köttetésben egymással. Ezek is élet-
szerû követelmények ugyanis. – B. K.

A Külsõ Szilágyi úton megvalósítandó – korábban már tervbe vett – kerékpárút kiala-
kításáról dönt lapunk nyomdai leadásának napján a fõvárosi közgyûlés. Bár az elõter-
jesztésbõl egy nappal korábbra idõzített beszélgetésünk idején még nem volt példány
az újpesti polgármesteri hivatalban, dr. Derce Tamás polgármester kialakult véleményt
képviselve tart meghívottként az ülésre. A téma így is az aktákat felütõ sorozatunkba
kívánkozik, hiszen Újpest önkormányzata csak olyan tervet támogat a Külsõ Szilágyi
útra tervezett kerékpárút esetében is, amely biciklistának, gyalogosnak, autósnak egy-
aránt biztonságos közlekedést garantál. Nemrégiben egy kerékpáros társaság éppen a
Megyeri út kétszer egy sávosra csökkentésére tett – nem éppen életszerû – javaslatot. 
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Aktáról aktára – a polgármesterrel

Két kerékkel a városban



MIT MOND A SZAKEMBER?
A védõoltás jelentõségét a
Görgey úti szakrendelõ nõ-
gyógyász-szakorvosa, Dr.
Afaneh Mohamed adjunktus
is kihangsúlyozta. 

– Fontosnak tartom a megfelelõ idõben be-
adott védõoltást, egyrészt a méhnyakrák meg-
elõzése miatt, másrészt azért is, mert a mai tiné-
dzser lányok közül sokan korán kezdenek nemi
életet élni. A klinikai vizsgálatok azt mutatták ki,
hogy az oltás majdnem teljes védettséget nyújt a
HPV-vírussal szemben, de a hosszú távú, igazi vé-
delmet az oltás és a rendszeres szûrõvizsgálat ad-
ja. A védõoltást három részletben, pár hét eltel-
tével kapják meg a páciensek, amely az antitestek
erõsítése miatt szükséges. Fontos elmondanom,
hogy akkor sem szabad a rendszeres szûrõvizsgá-
latokat elhanyagolni, ha már megkaptuk a vakci-
nát. 

– A védõoltást 25 éves korig ajánlják a szakem-
berek. Miért? 

– Egyrészt azért, mert ekkoriban már felnõtt nõk-
rõl beszélünk, akik feltételezhetõen rendszeres szûrõ-
vizsgálaton is részt vesznek. Másrészt a tinédzserkor-
ban, a szexuális élet kezdete elõtt a leghatékonyabb
a védelem kialakulása, hiszen a rendszeres nemi élet
során az idõsebb hölgyek valamilyen formában már
találkozhattak a vírussal. Természetesen ez nem je-
lenti azt, hogy kérésre ne adnánk be az oltást az idõ-
sebb pácienseinknek, ilyen esettel is találkoztam már.
Tudni kell, hogy a HPV-vírus jelenléte gyakran sem-
milyen problémát nem okoz, és a rák kialakulását
közvetlenül nem jelenti. A tartósan fennálló fertõzés
azonban megnöveli a méhnyakrák kockázatát. 

– Hogyan lehetne a fiatalok körében népszerûsí-
teni az oltást? 

– Nagyon fontos ez a kérdés. A fiatalok és ter-
mészetesen a szülõk tájékoztatásával sikert lehet
elérni. Jó volna egy olyan iskolai program, ahol

szakorvosok elõadást tartanának az oltásról és ma-
gáról a HPV-vírusról. Tájékoztatni kell a fiatalokat a
betegségekrõl, a felelõsségteljes gondolkodásról, és
önmaguk gondoskodásáról, melynek egyik legfon-
tosabb eleme a megelõzés. Támogatom az önkor-
mányzat kezdeményezését, és örülök a döntésnek is,
remélhetõleg sokan élni tudnak ezzel a lehetõséggel.

ÖN RÉSZT VENNE 
A PROGRAMBAN? 
Katáné Sokhegyi Márta levél-
ben kereste meg szerkesztõ-
ségünket a téma kapcsán.

– Nagyon örülök a döntés-
nek, hiszen a rák komoly betegség, és a gyermekek
megvédése a szülõk kötelessége. A HPV-vírus elleni
oltás kiváló, de hamar elmúló lehetõség, hiszen a
megfelelõ idõben kell beadni a fiataloknak. Lányom
idén júniusban lesz 14 éves, nálunk is aktuálissá vált
a vakcina beadatása. Tájékozódtam az interneten,
felvilágosítást kaptam a szakorvosoktól, és tudom,
hogy ez nem kevés pénzbe kerülne számunkra. Úgy
gondolom, szomorú, hogy a pillanatnyi anyagi hely-
zet vagy a lakóhely határozza meg, hogy mely gyer-
mek részesülhet az oltás nyújtotta védelemben. Sok
családnak biztosan nem, vagy nagyon nehezen fér
bele a költségvetésébe a 90 000 Ft-os oltás, szomo-
rú volna emiatt lemaradniuk errõl a lehetõségrõl.
Lányom a XIII. kerületben tanul, osztálytársainak az
ottani önkormányzat részben finanszírozta a védõ-
oltást. Mivel az újpesti önkormányzatot család- és
gyerekcentrikus önkormányzatnak ismertem meg,
ugyanakkor sejtettem azt is, hogy egy ilyen akció a
kerületnek is anyagi megterhelést jelenthet, nagyon
örülök a testület döntésének, remélem, hamarosan
az újpesti fiatalok is védetté válhatnak a vírus ellen. 

Szaniszló Vivien 16 éves lesz
idén, a HPV-vírus elleni oltást
tavaly kapta meg. 

– Anyukámmal utánanéz-
tünk az interneten, tájékozta-
tást kértünk az orvosunktól is,

és a hallottakat átgondolva döntöttünk az oltás
mellett. Ugyanígy döntött jó pár barátnõm, ismerõ-
söm is. Én is fontosnak tartom a megelõzést, hiszen
anyukámnál látom, hogy rendszeresen jár szûrõvizs-
gálatra, valószínûleg, ha neki lett volna lehetõsége
annak idején, õ is beoltatta volna magát. Mindket-
ten úgy éreztük, idõben kell megkapnom a vakcinát
annak érdekében, hogy a késõbbiekben ne legyen
semmi problémám. Abban biztos vagyok, ha a csa-
ládok önkormányzati támogatást kapnak, még töb-
ben élni fognak ezzel a lehetõséggel.  – P. K., H. P.
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MÁSODIK LEGGYAKORIBB 
ROSSZINDULATÚ DAGANAT

Statisztika
A nõk második leggyakoribb rosszin-
dulatú daganata a méhnyakrák, ami

globális szinten minden évben csak-
nem 500 000 nõt érint és 270 000 ha-
lálos áldozatot követel. Magyarorszá-
gon évente 1200 nõnél ismerik fel a
méhnyakrákot, és e betegség követ-
keztében közel 500 aktív korú nõ hal

meg, ami sajnálatos módon három-
szor magasabb az EU-15 államok átla-
gánál. 

A méhnyakrákot a humán papillo-
mavírus (HPV) bizonyos típusai
okozzák. A HPV összefüggésbe hoz-

ható több más helyen kialakuló da-
ganattal is, így a hüvelyrákkal, a sze-
méremtest-rákkal, valamint a légzést
megnehezítõ felsõ légúti és a nemi
szervi szemölcsökkel. 

(Forrás: www.hpvinfo.hu)

Az idei évi költségvetésben az önkormányzat 20 millió forintot különített
el HPV elleni védõoltás céljából. Az oltóprogram célja, hogy újpesti fiatalok
védettséget kapjanak a HPV-vírus ellen, melynek a kutatások szerint a
méhnyakrák kialakulásában van szerepe. 

Ki mit mond?

HPV elleni védõoltás

1. Nõgyógyászati szûrõvizsgálat (hüvelykenet)

2. HPV-fertõzés kockázatának csökkentése felelõs szexuális viselkedéssel 

3. HPV elleni védõoltás: HPV 16/18 ellen HPV 6/11/16/18 ellen

Kivédhetõ betegségek Méhnyakrák és az azt megelõzõ
elváltozások 

– Méhnyakrák és az azt megelõzõ elváltozások 
– Szeméremtestrákot megelõzõ elváltozások 
– Nemi szervi szemölcsök 

Oltható korosztály 10-25 éves 9-26 éves 

Alkalmazás
Vállizomba 3 adag 6 hónapon belül 
(az 1-2. adag között 1 hónap, a 2-3.
között 5 hónap) 

Váll- vagy combizomba 3 adag 1 éven belül 
(az 1-2. adag között min. 1 hónap, a 2-3.
között min. 3 hónap

A MÉHNYAKRÁK MEGELÕZÉSÉNEK MÓDSZEREI
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– Pár hónap eltelt, amióta az önkor-
mányzat elindította az ingyenes
pénzügyi tanácsadást. Milyen esetek-
kel találkozott leggyakrabban? – kér-
deztük Boda Katalin tanácsadót.

– Leginkább azok kerestek fel, akik
anyagi helyzetük miatt nehéz, kilátás-
talannak tûnõ helyzetbe kerültek. Azaz
már nem a megfelelõ idõben. Sokkal
könnyebb akkor segíteni és megfelelõ
megoldást keresni, amikor kialakulni
látszik a probléma, amikor már látha-
tó, hogy nehézségekbe fog ütközni a
törlesztés. Nagyon nehéz segíteni
azoknak, akik már több havi törlesztõ
részlettel tartoznak. 

– Ilyen esetekben mit tud javasol-
ni? 

– A leggyorsabb és a leghatéko-
nyabb segítséget ekkor már legin-
kább a bankok tudják nyújtani. Saj-
nos azt tapasztalom, sokan nem for-
dulnak idõben segítségért a pénzin-
tézetekhez. Ez viszont a lehetõ leg-
rosszabb megoldás. Ha a bajbajutott
ingatlantulajdonos idõben felkeresi
a bankot, és átütemezést, a törlesz-
tésének felfüggesztését, vagy alacso-
nyabb törlesztõrészletet kér, a leg-
több esetben meg is kapja. Ellenkezõ
esetben joggal hiheti a bank, hogy az
adósnak nincs szándékában fizetni,

még ha nem is errõl van szó. Úgy lá-
tom, az emberek nem értenek eléggé
a pénzügyekhez, de nem is kell telje-
sen érteniük hozzá, mindenesetre az
alapvetõ szabályokkal és jogokkal
tisztában kell lenniük. Ebben is pró-
bálok segíteni nekik. 

– Milyen újdonságra kell odafigyel-
nünk idén a hitelekkel kapcsolatban? 

– Szigorodni fognak a hitelfelvéte-
lek. Március 1-tõl a finanszírozás
alapja a forgalmi érték, forint alapú
hitelek esetében 75%, az euro alapú
hiteleknél 60%, a svájci frank alapú
hiteleknél 45% a maximálisan adható
hitel. Július 1-tõl a bankoknak alapo-

sabban kell megvizsgálniuk a hitel-
igénylõ anyagi helyzetét, rögzíteniük
kell, hogy milyen szempontok szerint
veszik figyelembe a jövedelmeket, il-
letve azok terhelhetõségét. 

– Régóta érezhetõ a válság. Jobban
odafigyelnek az emberek arra, hogy
hogyan alakul a pénzügyi helyzetük? 

– A válság valóban érzõdik, a jel-
záloghitelesek ennek hatására kény-
telenek tájékozódni helyzetükrõl, le-
hetõségeikrõl. Úgy érzem, a fiatalok
inkább tájékozottabbak a pénzügyi
kérdésekben, mint az idõsebbek, ta-
lán az internet adta lehetõségek mi-
att is. Õk inkább körbejárják a kér-
déseket, mérlegelnek, független
pénzügyi tanácsadóhoz fordulnak.
Sajnos, pár évvel ezelõtt a bankok
rengeteg hitelt nyújtottak az igény-
lõknek, azonban roppant kevés tájé-
koztatást adtak a pénz mellé. Volt
olyan ügyfelem, aki azt gondolta a
hitel igénylésekor, hogy ugyanaz ma-
rad a törlesztõ részlete, nem kért és
nem kapott elvárható tájékoztatást
a devizahitelek mûködésérõl. 2010-
ben változást jelent, hogy az Etikai
Kódexet aláíró bankok vállalták az
ügyfelek korrekt tájékoztatását, ez
azonban csak a késõbbiekben érez-
teti hatását. Nem egy ügyféllel be-
széltem már, aki nem tudja fizetni a
részleteket, és elsõsorban az ingatlan
értékesítésében gondolkodik. Az in-
gatlanpiac viszont áll, így ez sem
mindig megoldás. Továbbra is azt ja-
vaslom, már a gondok megjelenése-
kor forduljanak hozzám, mert legin-
kább így tudjuk megtalálni az ideális
megoldást. Szeretettel várom az
újpestieket! – P. K.

Ingyenes hiteltanácsadás
– továbbra is!
Változatlan helyen, változatlan idõben az ingyenes pénzügyi tanácsadás! Boda Katalin
pénzügyi- és hiteltanácsadó minden hétfõn 16 órától 17.30-ig várja a bajbajutott lakás-
hiteleseket a Polgármester Hivatal István út 14. szám alatti épületének 27-es szobájában. 

Elment 
a rangidõs
szegkovács

„1919-ben születtem Csobánkán, a háború után
kerültem Újpestre. Elõtte elvittek katonának.
Kovácsként szolgáltam, végig a front mögött.
Mindent velünk javíttattak, ágyútól a kocsi-
kerékig. Összesen öt nap szabadságot kaptam.
Mindig azt mondták, hogy mindjárt vége lesz,
akkor mehetünk kitüntetéssel haza. Ehelyett
elkaptak az oroszok. A kovácsolás mentett meg
a fogságban is, ahol három évig ütöttem a
vasat. Annyit ember nem robotolt ingyen, mint
én. Az elsõ lakásomat a Tél utcában már rég

lebontották. Onnan jártam a Nap utca 3. szám
alá dolgozni. A kovácstüzet napidíjban
béreltük. Páran ezt is megfelezték, ketten
fizettek egy tüzet. Két vödör apró kokszból
meg pár kiló hulladék vasból bármit meg
tudtam kovácsolni. Kapupántot, csator-
natartót, mindenféle szeget. Voltak olyan
újpesti ácsok, akik csak tõlem vették az
ácskapcsot. Azt mondták: Dezsõ, ez áll kézre!
Pedig a többiek is jót csináltak, de engem szok-
tak meg. Egy-két nappal elõtte bekiabáltak az
udvarba, hogy ennyi meg ennyi kell nekik, és
azt én mindig le is szállítottam. Húztam magam
után a kézikocsit, ha nagyobb mennyiség kel-
lett, lovas kocsit béreltem. A Kemény Gusztáv
utcában egy zsidó vaskereskedõ vette át a
készárut tõlünk. A gyári munkások dupla bérét
kerestük meg így. Késõbb a szegkovács ktsz-ben

a Fóti úton dolgoztam, míg be nem zárták.
Aztán lakatosként dolgoztam több helyen. A
növényolaj gyárból 1980-ban mentem nyugdíj-
ba.” 

A Megyeri temetõben 2010. március 2-án
helyezték végsõ nyugalomra a kilencven éves
Horváth Dezsõt. – MIG



most látható építkezés csu-
pán a Fõtér épített, fizikai
kereteit teremti meg. A tér

az itt élõk és az ide látogatók jelen-
lététõl, a sokszínû rendezvények és
események sorától válhat a város Fõ-

terévé, mondhatni: Újpest szívévé. 
A rendezvénysorozat célja, hogy az
újpestieknek itt helyben kínáljanak

igényes és változatos szórakozási és
kikapcsolódási lehetõséget. A nyár
beköszöntével, várhatóan júniusban,
az átadás alkalmával megakoncertek
várják az újpestieket. Július közepéig
a focirajongóké lesz a tér, a labdarú-
gó világbajnokság mérkõzéseit te-
kinthetik meg kivetítõn, s ehhez
kapcsolódó programokon vehetnek
részt. Majd augusztus közepéig a
kultúráé lesz a fõszerep, szabadtéri
színházi játékokkal és egyéb rendez-
vényekkel várják a Fõtérre látogató-
kat. Az államalapítás ünnepét köve-
tõen szüreti és borfesztivállal kö-
szöntik az õszt, míg várhatóan októ-
ber elsõ hetében, koncertek kereté-
ben a Fõtér-program záró rendezvé-
nyére kerül majd sor. – H. P.

– Gondolom, nem titkos, hogy mivel
lepi meg az érdeklõdõket? – kérdez-
tük Lukács Sándort.

– Mindent nem árulhatok el, de
azt megígérhetem, hogy különleges
élményben lesz része annak a kedves
nézõnek, aki eljön az estemre. A ver-
seimen kívül vagy akár két idézet
közben vallomások, kulisszatitkok is

elhangzanak majd. Mi több, az em-
beri kapcsolatokról, a barátságokról
és egy kis magánéletrõl is esik majd
szó. Persze, a fõ hangsúly a verseken
lesz.

– Már már hazajár Újpestre. Az el-
múlt évben éppen március 15-én szavalt
nálunk, most egy év elteltével újra visz-
szatér. 

– Mindig szívesen jövök Újpestre,
komolyan mondom, csodálatos a kö-
zönség. Régebben is örömmel láto-
gattam ide, ugyanis apósomék a Po-
zsonyi utcában laktak, az úgyneve-
zett „Szellemtelepen.” Miután elvet-

tem a lányukat feleségül, a párommal
sokszor látogattuk meg õket.

– Ha most azt mondja, hogy az
UTE a kedvenc focicsapata, talán
még díszpolgár is lehet a kerületben.

– Ki kell ábrándítanom, nem az
újpesti csapatért dobog a szívem.

– Úgy hallottam, nem volt egysze-
rû az egyeztetés, nehezen találtak
szabad estét a fellépésére.

– Szerencsére sokat játszom. Eb-
ben az évadban öt elõadásban lépek
színpadra, négy az anyaszínházban, a
Vígben megy, egy pedig a Játékszín-
ben. Lekopogom, sok tapsot zsebe-
lek be a nézõktõl. 

– Új darab nem készül?
– Szerintem a Vígben alakul vala-

mi, de egyelõre nagy a csend. Arra
számítok, hogy a fantasztikus sikert
hozó Molnár Ferenc Játék a kastély-
ban címû darabja után ismét lesz
bemutató a színházban, ahol meg-
ajándékozzuk a közönséget egy
újabb jó elõadással. Remélem, én is
benne leszek. – G. G.

Lukács Sándor ígéri: elõadóestjén senki sem alszik
majd, mi több elûzi az álmot is. A Vígszínház népsze-
rû mûvésze március 21-én az Újpesti Kamaraszínház-
ban: Az elûzött álom címmel legutóbb megjelent ver-
seskötetébõl összeállítva ad elõ izgalmasnak ígérkezõ
irodalmi estet. A színész elárulta, a versen kívül más
meglepetést is kínál a közönségének.

Lukács Sándor hazajár Újpestre

Izgalmas elõadást
ígér a mûvész
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A képviselõ-testület úgy döntött, hogy megindítja a Fõtér-program rendezvényei-
nek szervezése és lebonyolítása tárgyában a közbeszerzési eljárást. A tervek szerint
az Új Fõtéren többek között megakoncertek, szüreti és borfesztivál, szabadtéri szín-
házi játékok kerülnek megrendezésre, de a sport is szerepet kap, a focirajongók ki-
vetítõn nézhetik a világbajnoki mérkõzéseket. 

Megakoncertekkel, szabadtéri színházi elõadásokkal, borfesztivállal

Változatos programokkal várják
az újpestieket az Új Fõtérre

Látávnyos programmal
kezdõdtek a munkák

április 19-én



2007-ben hároméves, lépcsõzetes
bérfelzárkóztatási program indult el,
melynek eredményeként a felsõfokú
és középfokú végzettségû köztisztvi-
selõk és ügykezelõk illetménye 13%-
kal kiegészült. A gazdasági helyzetre
tekintettel dr. Trippon Norbert alpol-
gármester javasolta, hogy az illet-
ménykiegészítést további 4 %-kal
emeljék meg, melynek fedezetét a
2010. évi költségvetés biztosítja. A
képviselõk igennel szavaztak. 

Ezt követõen az építmény- és te-
lekadóról szóló rendelet módosítá-
sát tárgyalták a képviselõk. Korábbi
rendelet szerint az adó alól mentesül
a magánszemélyek tulajdonában lé-
võ lakás, a cégek, vállalkozások tulaj-
donában lévõ lakások adókötelesek.
Ez az Újpesti Vagyonkezelõ Zrt.-re
vonatkoztatva 69 MFt adót jelente-
ne. Az UV Zrt. indítványozta a helyi
rendelet megváltoztatását, hogy
mûködése kiegyensúlyozott marad-
jon. Az új javaslat szerint január 1-

tõl minden esetben mentessé válna
az adó alól a lakás, amely a beruhá-
zóknak, vagy a lízingeseknek jelentõs
segítséget jelenthet, a rendeletmó-
dosítás viszont 25 MFt bevételki-
esést jelent az önkormányzatnak.
Szalma Botond (KDNP) szerint az
UV Zrt. nem megfelelõen végzi fel-
adatát, és a bevételkiesés összesen
25 + 69 MFt-ot jelent Újpestnek. Vé-
gül 17 igen, 4 nem szavazat mellett
elfogadták az elõterjesztést. 

A testület korábban elfogadta a
Petõfi és Hunyadi laktanya területé-
re vonatkozó szabályozási tervet,
mely M IV/10 övezeti sorolást ka-
pott. A volt Hunyadi laktanya az új-
pesti önkormányzat tulajdonában
van, míg a volt Petõfi laktanya tulaj-
donjoga megoszlik az állam és az ön-
kormányzat között. Az önkormány-
zat úgy döntött, a volt Hunyadi lak-
tanya ingatlanát önállóan értékesíti,
ennek érdekében két igazságügyi ér-
tékbecslõt kért fel az a felmérésre. 

A sikeres értékesítés jelentõs bevé-
telt jelentene Újpestnek. Pajor Tibor
(JOBBIK) nem támogatta sem a ko-
rábbi szabályozási tervet, sem az el-
adást, ahogy fogalmazott, egy sike-
res értékesítésnél leginkább a pályá-
zatot lebonyolító cégnek lesz hasz-
na. Dr. Trippon Norbert elmondta,
sikeres üzletkötés esetén a vételár
1,8 %-át kapja meg a cég, cserébe az
értékesítés teljes lebonyolítását vál-
lalja. A testület végül szavazott: 17
igen, 8 mellett elfogadták az elõter-
jesztést. 

A hatodik napirendi pontban a
Gazdasági Intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosítá-
sát tárgyalták, 3 tartózkodás mellett
elfogadták a képviselõk. 

Az Újpesti Szent István téri Piac és
Vásárcsarnok Felügyelõsége vezetõi
álláshelyére egy fõ nyújtott be pályá-
zatot, azonban annak vezetésére, fej-
lesztésére vonatkozó programját
nem nyújtotta be, és nem csatolta
erkölcsi bizonyítványát, ezért pályá-
zata nem felelt meg a kiírásnak. 
A testület új pályázatot írt ki. 

RENDEZVÉNYEK AZ ÚJ FÕTÉREN 
Lezárult a Városháza rekonstrukciója
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás.
Határidõre három ajánlat érkezett,
az elbírálás szempontja az összesség-
ben legelõnyösebb ajánlat volt. A
legkedvezõbb ajánlatot a Míves Épí-

tõipari Kft. adta, a testület a Kft-t
nyertesnek jelölte meg. 

Lezárult a Városháza Vendéglõ ki-
alakítása tárgyában kiírt közbeszer-
zési eljárás. Határidõig egy ajánlat ér-
kezett, azonban a pályázó a kért hi-
ánypótlási felhívásnak nem tett
megfelelõen eleget, ezért ajánlata ér-
vénytelen volt. A képviselõ-testület
új közbeszerzési eljárást írt ki. 

A testület döntött arról is, hogy az
Új Fõtér rendezvénysorozat megter-
vezésére, elõkészítésére és lebonyolí-
tására közbeszerzési eljárást indít
meg, illetve döntött arról is, hogy az
elbírálás segítésére szakmai zsûrit hoz
létre. A szavazást hosszú vita elõzte
meg. Dr. Trippon Norbert tájékoztat-
ta a testületet arról, hogy a rendezvé-
nyek a következõ programokat tartal-
maznák: átadási nyitórendezvény és
megakoncert, labdarúgó VB közvetí-
tése, szabadtéri színházi elõadások, ál-
lamalapítási ünnepség, szüreti- és
borfesztivál, illetve záró rendezvény.
Szalma Botond szerint a rendezvény-
sorozat az MSZP-kampány része,
Wintermantel Zsolt (FIDESZ) szerint
nem jó ötlet a válság közepén 50 MFt-
ot ilyen programra elkölteni. Vélemé-
nye szerint egy, már meglévõ céget kí-
ván az elõterjesztõ megbízni a rendez-
vények lebonyolításával. Vasvári Lász-
ló (MSZP) felhívta a figyelmet arra,
hogy a költségvetési javaslatot, mely-
ben a rendezvényekre szánt összeg is
szerepelt, korábban elfogadták a kép-
viselõk. Marsal Géza és Szalkai István
(MSZP) úgy fogalmazott, Újpest meg-
érdemli, hogy bekerüljön Budapest
kulturális vérkeringésébe. Pajor Tibor
úgy vélte, pontosítani kellett volna,
hogy kiket szeretne látni az önkor-
mányzat a fõtér színpadán. Dr.
Trippon Norbert alpolgármester visz-
szautasította a személyeskedéseket, s
azt felelte, a rendezvénysorozat nem a
pártoké, hanem az újpestieké lesz. Sok
itt élõnek nincs lehetõsége hasonló

Márciusi döntések
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Szabályozási terv, Új Fõtér, felnõtt szakrendelõ. Többek
közt ezekrõl is szó esett a március 2-án megtartott kép-
viselõ-testületi ülésen. Elõzõ számunkban a költségve-
tési javaslattal foglalkoztunk, most a többi napirendi
pontot ismertetjük. 



rendezvények látogatására, ráadásul
egy ilyen program közösségteremtõ
céllal is bír. Bartók Béla (FIDESZ) sze-
rint szakmai zsûri létrehozása szüksé-
ges, Wintermantel Zsolt pedig módo-
sító javaslatot tett a pályázat III. pont-
jának alkalmassági minimum követel-
ményeire vonatkozólag, amit 10 igen,
16 nem mellett elvetettek a képvise-
lõk. Az alapjavaslatot 18 igen, 10 nem
mellett elfogadták.  

A 11. napirendi pontban az Újpest
önkormányzata és a Budapest-
Újpest Fõplébánia között kötendõ
megállapodásról szavaztak a képvi-
selõk, 29 igen, 1 nem szavazat mel-
lett. A megállapodás meghatározta
a Fõplébánia rendszeres programja-
it, ünnepeit, a feladatok egyezteté-
sét, és a templom melletti zöldterü-
let gondozását. 

Az önkormányzat megbízásából
korábban elkészült a Váci út és a
Duna közötti terület szabályozási
terve, melynek több eleme a fõváro-
si szabályozási terv változtatását te-
szi szükségessé, ezért a terv elfoga-
dása csak a fõvárosi szabályozási terv
elõzetes módosítását követõen le-
hetséges. Az állami és önkormányza-
ti egyeztetés már megtörtént, miu-
tán a tervezõ a javaslat több elemét
módosította. A tervjavaslatot a Vá-
rosfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadta. Az öt terület,
melyrõl a javaslat szól: az újpesti
öböl partján lévõ területsáv, melyet
a terv közpark keretövezetbe java-
sol, az Újpesti Bõrgyár tömbje, me-
lyet munkahelyi övezetbõl intézmé-
nyi keretövezetbe javasol átsorolni.
Ide tartozik még az újpesti öböl
északi csúcsánál lévõ terület (intéz-
ményi övezeti besorolási javaslat), a
Fõvárosi Vízmûvek káposztásme-
gyeri fõtelepe (a terv vízbázis-védel-
mi övezetbõl intézményi övezetbe
kerülne), valamint a Tungsram-
strandtól északra lévõ üdülõterület

(üdülõterületi övezetbõl jelentõs
zöldfelületû intézményterület kerü-
letövezet). Az elõterjesztõ, dr. Derce
Tamás szóban kiegészítette az elõ-
terjesztést. A Vízmûvek mögötti ár-
téri erdõ egy külföldi társaság tulaj-
dona, akik szállodát kívánnak oda-
építeni. Ezzel a polgármester nem
értett egyet. Pajor Tibor szerint az
elõterjesztés nemcsak átminõsítési
ügyrõl, hanem komoly beépítésekrõl
szól, amelyet nem tud támogatni, a
Duna-partot eredeti állapotában kel-
lene megõrizni. Wintermantel Zsolt,
a Városfejlesztési Bizottság elnöke
kérte a polgármestert, vonja vissza az
elõterjesztést, mivel véleménye sze-
rint az nem kellõképpen kidolgozott,
ráadásul az elõterjesztõ sem értett
vele minden pontban egyet. 

KÖZOKTATÁS, SPORT
Az egykori Bródy Imre Gimnázium
épületében mûködött a Biztos Pont
Iskolaszövetkezet. A gimnázium
megszûnésével az iskolaszövetkezet
székhelyváltoztatásának módosítása
is szükségszerûvé vált. A testület el-
fogadta Belán Beatrix alpolgármester
elõterjesztését, hogy az iskolaszövet-
kezet a Bródy Imre Oktatási Központ
címén mûködhessen tovább. 

A Sportrendezvényt Szervezõ
Egyesület átalakulás elõtt áll, mivel
elindította a közhasznú sportegye-
sületté válását. Az egyesület szeret-
né hivatalos nevét is megváltoztat-
ni. Az új egyesületi nevet (Újpest
Bulldogs Amerikai Futball Club) a
testület 25 igennel megszavazta. 

A Tábor utcában lévõ Ifjúsági és
Sporttelep az újpesti önkormányzat
Gazdasági Intézménye kezelésében
állt. Ennek szomszédságában talál-
ható az Újpesti Napközis Tábor, me-
lyet az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági
Ház kezel. Mivel jobb és gazdaságo-
sabb volna a két telepet egy kezelés-
be venni, Belán Beatrix azt javasolta,

hogy a Tábor utcai sporttelep az Új-
pesti Gyermek- és Ifjúsági Ház keze-
lésébe kerüljön. A képviselõk 26
igennel szavaztak. 

Engedélyezte a testület a Park, a
Nyár, a Karinthy Frigyes ÁMK Óvoda
egy-egy csoportjának, illetve a Viola
Óvoda két csoportjának létszámtúl-
lépését, mivel az óvodákba új körze-
tes gyermeket vettek fel, illetve a sa-
játos nevelési igényû gyermekek mi-
att az intézmények túllépték a maxi-
mális gyermeklétszámot.

Ismét aktuálissá vált az oktatási in-
tézmények házirend-módosítása a ve-
zetõváltások, a tagóvodásítások, az ét-
kezési befizetések, az intézményi
összevonások, fegyelmi rend miatt. A
módosítások megfeleltek a jogszabályi
elõírásoknak, a testület pedig 28 igen
szavazattal elfogadta a házirendeket. 

A közoktatási törvény szerint a
közoktatási intézményeknek ki kell
egészíteniük Intézményi Minõségirá-
nyítási Programjaikat. A törvény elõ-
írja, hogy a teljesítményértékelést
minden közalkalmazottra ki kell ter-
jeszteni, egy rendeleti elõírás pedig a
teljesítmény értékelését határozza
meg. A képviselõk 25 igen, 2 nem
arányban elfogadták a programokat. 

A képviselõk egyhangúlag fogad-
ták el a közoktatási intézmények ki-
egészített Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát is.

SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK 
Nagy István alpolgármester elõter-
jesztésében egy korábbi önkormány-
zati rendelet módosítását szavazták
meg a képviselõk. A szociális igazga-
tásról és ellátásokról szóló törvény
idén januártól hatályba lépett mó-
dosítása indokolta az újpesti testü-
let szociális rászorultságtól függõ
pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendele-
tének módosítását. Ez többek kö-
zött érinti a törvény által megfogal-
mazott illetékesség pontosítását, a

rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tás megállapítását, pontosítja a fo-
gyatékos személy fogalmát, a méltá-
nyolható körülményeket, a közcélú
munkák lehetõségének biztosítását,
a lakásfenntartási támogatást, az át-
meneti segélykeretet, a gyógyszer-
utalvány felhasználhatóságát, vagy
az adósságkezelési szolgáltatást. 

Az alpolgármester javaslatot tett
az átmenetileg nehéz helyzetbe ke-
rült családok lakáshitel-törlesztései-
nek támogatásáról szóló rendelet
módosítására. A tavaly októberi tes-
tületi ülésen több ponton módosí-
tásra került az eredeti javaslat,
melynek következtében a rendelet-
be ellentmondás került be. Nagy Ist-
ván javasolta, hogy a rendelet egyik
bekezdését módosítsák. A Népjóléti
és Lakásügyi Bizottság és a testület
is támogatta a javaslatot. 

ENERGETIKAI PÁLYÁZAT 
Az Egyebek pontban Koronka Lajos
(FIDESZ), a Vagyonnyilatkozatot és
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bi-
zottság elnöke tájékoztatta a testü-
letet, hogy Pajor Tibor vagyonnyilat-
kozatáról tájékoztatást nyújtott egy
érdeklõdõnek. 

Szalkai István (MSZP) a Károlyi Kór-
ház felnõtt szakrendelõje által megpá-
lyázott energetikai pályázat ügyében
kért szót. Korábban megszavazta a

testület, hogy 250 MFt-tal támogatják
a pályázaton való részvételt. Ezt úgy
módosították, hogy az összeg minden
olyan tevékenység és munkálat fede-
zetét biztosíthatja az önrészen kívül,
amely a projekt eredményes megvaló-
sítását szolgálja. A képviselõk 26 igen-
nel, 1 nemmel szavaztak.

A testületi ülés végén a frakcióveze-
tõk kihirdették a pártok által delegált
új igazgatótanácsi és felügyelõ-bizott-
sági tagokat, valamint döntöttek az
Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit
Kft. megalapításáról. – P. K.
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a is Káposztásmegyeren
lakik, innen jár nap nap
után az edzésekre, s

szándéka szerint nem is szeretne so-
hasem elköltözni. Úgy mondja, jó
ide hazajönni. Heidum Bernadettel
beszélgettünk a kezdetekrõl, a máról
és a jövõrõl.

– Hogyan lesz egy kislányból gyors-
korcsolyázó?

– Természetesen véletlenül. Lehet-
tem hat vagy inkább hét éves, és a
testvéremet egyszer elkísértem a
mûjégre egy toborzóra, ahol kivá-
lasztották õt a sok gyerek közül, te-
hát járhatott edzésre. Nagyon iri-
gyeltem, s mint minden kisebb tesó,
utánoztam õt, s addig-addig jártam
vele a jégre, míg nem engem is felfe-
deztek.

– Azonnal a hosszú élû korcsolya
került a lábodra?

– Á, dehogy. Hokikorival kezdtük az
iskolázást, s csak késõbb ismerked-

tünk meg a gyorskorcsolyához szük-
séges hosszú pengével. Sokan úgy
gondolják, hogy egyszerû dolog hasz-
nálni, de az az igazság, nagyon sok
munka kell ahhoz, hogy valóban
gyorsan és szépen csússzon az ember
a jégen. 

– Miért nem a nagy pályát válasz-
tottad? 

– Egyszerû a válasz, mert akik min-
ket oktattak, a rövidpályás gyorskor-
csolyára tették le a voksukat. Persze
az igazsághoz tartozik, hogy a nagy-
pályásoknak nehezebb a dolguk, hi-
szen nekik nyáron nincs lehetõségük
itthon jégre lépni. Mi valamivel sze-
rencsésebbek vagyunk, ugyanis itt, az
úgynevezett „Gyakorló jégcsarnok-
ban” két-három hét szünet kivételével
(a karbantartás ideje, a szerk.) egész
évben tréningezhetünk. Igaz sokkal
jobb volna, ha nem kellene minden
órát egyeztetni a többi jeges sporto-
lóval, de így sem rossz a helyzet.

– Vége az olimpiának, gyönyörû
ötödik helyezést értél el a váltóban.
Számítottál a sikerre?

– Reménykedtünk abban, hogy
döntõbe kerülünk. Talán ha egy kicsi-
vel szerencsésebben alakulnak a dol-
gok a fináléban, akkor még elõbb vé-
gezhettünk volna. Azt gondolom,
hogy ezzel az eredménnyel sem kell
szégyenkeznünk, mert bebizonyítot-
tuk, hogy a tavalyi Európa-bajnoki
aranyérmünk nem a véletlennek kö-
szönhetõ.

– Egyéniben, ezer méteren, ahol Eb
ezüstöd és bronzod is van már, csak a
negyeddöntõig jutottál. Nem volt esély
a továbbjutásra?

– A futamban négyen indultunk, s
az elsõ két helyezett jutott tovább.
Sajnos rosszul rajtoltam, s ez egy
olimpián, ahol nagyon sûrû a mezõny,
nem megengedett. Így csak harma-
dikként érkeztem a célba, s ez kevés
volt a boldogsághoz.

– Komolyan tréningezel. Mire ké-
szülsz még?

– Az olimpia után sem áll meg az
élet minálunk, ugyanis a hét végén
Szófiában lesz a világbajnokság, majd
Olaszországba utazunk, ahol a csa-
patvébén szeretnénk újra bizonyítani.
Jó lenne elcsípni egy szép érmet…

– Egyszer csak vége lesz az idény-
nek. Elolvad a hó, a jég is csak a csar-
nokban marad meg. Mit csinál a téli
sport szerelmese nyáron?

– Felkészül a nyári melegben a téli
hidegre – nevetett Bernadett. – Idén
egy picivel több pihenõt kapunk, mert
tavaly az ötkarikás játékok miatt csak
két hetet szusszanhattunk. A nyári tré-
ningeken erõsítünk, kerékpározunk,
és természetesen korcsolyázunk, hi-
szen a csarnokban van jég. Általában
sikerül egy külföldi edzõtábort is ösz-
szehozni, most éppen Bormióról van
szó, ahol már az esedékes Világ Kupa
futamaira hangolunk. Tehát mondha-
tom, nem unatkozunk nyáron sem.

– Ha kívánhatna hármat egy mese-
beli tündértõl, mi lenne az?

– Jöjjön ki Káposztásig a metró, az-
tán épüljön egy jégpálya, ahol éjjel-
nappal edzhetünk, és legyen itt valahol
a negyedik kerületben egy olyan sport-
központ, amilyen az olimpiai faluban
volt. Ha mindez összejönne, soha sem
költöznék el a kerületbõl. Igaz, egyéb-
ként sem… – GERGELY GÁBOR

M

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Elektro-Waste Nonprofit
Közhasznú Kft., Budapest Fõvá-
ros Újpest Önkormányzatával
kötött megállapodása alapján
2010. március 20-án 9-13 óra kö-
zött az alábbi helyszíneken elekt-
ronikai hulladékgyûjtést szervez:
1. Laborfalvy Róza utca – Hídláb

utca sarkán, parkolóban
2. Baross u. végén, Ugró Gyula

sornál, parkolóban

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

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

Elektronikai hulladéknak minõsül: 
– háztartási nagygépek (pl. hûtõ,

fagyasztó, mosógép, mikrohullá-
mú sütõ, ventilátor stb);

– háztartási kisgépek (pl. konyhai
kisgépek, porszívó, villanyborot-
va, falióra stb);

– információs berendezések: (pl.
számítógép és tartozékai, mobil-
telefon stb);

– szórakoztató elektronika: (pl. TV,
magnó, kamera, fényképezõgép,
erõsítõ, elektronikus hangszerek
stb);

– továbbá barkácsgépek, elektro-
mos játékok stb.

Kérjük, hogy egyéb veszélyes hul-
ladékot ne hozzanak, mert azokat
nem áll módunkban átvenni. Ne

hozzanak akkumulátort, festéket,
olajat és egyéb veszélyes hulladékot!

„HÁZHOZ MEGYÜNK” AKCIÓ:
A szolgáltatás igénybevételének fel-
tétele, hogy legalább 100 kg legyen
a hulladékmennyiség. Ez kb. 3 db
nagyméretû mûszaki tárgynak (pl.:
hûtõ, tv) felel meg. 

Az igények bejelentését a 373-
0491-es telefonszámon várjuk 2010.
március 16-19. között 9-16 óráig. 
A „Házhoz megyünk” akció idõ-
pontja 2010. március 20.

Lakossági elektromos és elektronikai hulladékgyûjtés!

I n t e r j ú8

Heidum Bernadett a téli olimpián is bizonyított

Soha nem költözne
el Újpestrõl
Igazi lokálpatrióta az Európa bajnok, olimpiai ötödik
helyezett gyorskorcsolyázó hölgy. Itt született, itt nevel-
kedett, itt nõtt fel, itt vette át az Újpest kiváló Diákspor-
tolója elismerést, s itt lett nagy bajnok. 
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em vagyok egy kimondott
bálkirály, sem a mûanyagpad-
ló ördöge, de azért megfor-

dultam néhány bálteremben életem
során, és eljártam egy-két nyitótán-
cot is. Mégis az iskolai karneválokra
emlékszem a legnagyobb szeretettel.

Az egész azzal kezdõdött, hogy dél-
ben hazamehettünk az iskolából.
Szombat délben, hogy egészen ponto-
sak legyünk, merthogy akkoriban az
iskola még szombatonként is üzemelt,
ahogy a gyárak, hivatalok is. Ez az aján-
dék délután már önmagában is ün-
nepnek számított. Ünnepnek, melyet
nagyanyám a kifakult kék öltönyöm
nadrágjának szakadatlan vasalásával,
nagyapám kopott lakkcipõm vikszolá-
sával töltött (a nadrág, szegény, olyan
vékony volt az évtizedes használat
után, hogy csak a vasaló melege tar-
totta benne a lelket. Amikor kihûlt,

élét vesztette, és összeesett, mint a
tangóharmonika, a cipõn viszont szé-
les sávokban tört ki a lakkhiány –
nagyapám nagymennyiségû cipõpasz-
ta felhordásával próbálta menteni a
menthetetlent), magam pedig hajmo-
sással és a pubertáskori pattanások el-
tüntetésével múlattam az idõt.

Öt órára fénybe borult az egész is-
kola. Az emeleti osztályokat ruhatárrá
alakították oly módon, hogy az ajtó-
kat egy-egy paddal torlaszolták el,
melyek így polcokká léptek elõ. Oda-
bent is padok helyettesítették a foga-
sokat, a ruhatáros szerepében pedig a
szülõi munkaközösség egy-egy jele-
sebb tagja bizonyított. A lenti folyo-
són szintén összetolt padok sorjáztak,
rajtuk fehér damasztszalvéta, papír-
tálca, sonkás, téliszalámis és tojásos
szendvicsekkel. A szendvicsek zsúrke-
nyérszeleteken nyugodtak, és még va-
lami kígyóvonalú fehér díszítõelem is
volt az oldalukon, mint az igazi szend-
vicseken a Mézes Mackó büfében –
pedig ezeket is a szülõi munkaközös-
ség legjobbjai készítették, és kettõ fo-
rintért árulták õket, a pénzt kifordí-

tott rumos-meggyes dobozokba
gyûjtve. Volt még málnaszörp is, két-
decis napközispohárban, valamint
Sportszelet: ez volt a kulináris élveze-
tek csúcsa. (Ha már így ráhaladtunk a
monetáris kérdésekre, elárulom, hogy
nyolc éven át változatlanul tíz forintot
kaptam a karneválra. Négyért szend-
vicset vettem, kettõért szörpöt, a ma-
radékot pedig – szintén kettõ forintos
egységárú – tombolajegyekbe fektet-
tem. Soha az életben nem nyertem
semmit, pedig igazi Cooper-könyvek
is voltak a nyeremények között.)

A tornatermet fûrészporral szórták
fel ebbõl az alkalomból, hátul az osz-
tályokból lecipelt dobogókból ácsol-
tak színpadot a zenekar számára
(minden évben az Uranusz együttes
játszott visszafogott, decens táncze-
nét, szürke alpakka öltöny, fekete
röverrel, csokornyakkendõ, oldalsza-
káll – ja, és klarinét, gitár, dob), elõtte
volt a táncparkett, oldalt, a tornapa-
dokon ültek a lányok, térdükre húzott
kék rakott szoknyában és fehér blúz-
ban, várva, hogy mi, fiúk, felkérjük
õket. Na, nem konkrétan én, a har-

mincöt kilómmal meg a harmonika-
nadrágommal, hanem általában mi, a
férfiúi nem. Azért persze a nagy szá-
mok törvénye alapján nekem is le-
esett ez-az ilyenkor, s én minden mo-
solyt, minden hajtincset, minden
lábamralépést tudtam becsülni. Kár,
hogy amikor éppen belemelegedett
volna az ember, jött a jelmezverseny –
órákig vonult a sok varázsló, riksakuli,
hirdetõoszlop és ûrhajós. Minden év-
ben volt egy „iskola rabja” is, pizsamá-
ban, papírlánccal, volt huszár, tulipán
és pincér. Mi, felsõsök, lenéztük erõ-
sen a dolgot (noha alsósként ugyan-
ezeket a gúnyákat húztuk magunkra),
és alig vártuk, hogy a zsûri hozza meg
igazságos döntését, aztán jöjjön
megint a tánc meg a tombola.

És fél tízkor, ha a kabátunk is sze-
rencsésen elõkerült, csak akadt va-
laki, akit hazakísérhettünk. Ismerve
az ujpesti közvilágítás akkori állapo-
tát, ez olyan nemes
cselekedet volt, mely
magában hordotta
jutalmát. 

– JOLSVAI ANDRÁS

Hajdanoló 15. 
– Jolsvai András rovata

Az iskola rabja

N

ár a meghívó borítójára nyomtatott
Egyesített sporttelepi vázlatterv is a
helytörténeti érdekességet kínált a

múltból, az Újpesti Görög Kisebbségi önkor-
mányzat március 8-án az Újpesti Gyermek galé-
riában megnyitott fotókiállítása azonban továb-
bi meglepetésekkel szolgált. 

A tematikus kiállítás címe: Görögök Magyarorszá-
gon, Budapesten – újpesti vonatkozásokkal, fotók és
magyarázatok segítségével a honfoglalástól napjain-
kig ívelõ görög-magyar kapcsolatokat tárja elénk. A
megnyitón Kacimbari Georgia, az Újpesti Görög Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke, valamint Agárdi
Bendegúz Szpírosz, a fõvárosi görög kisebbségi ön-
kormányzat nevében üdvözölték a jelenlévõket és
mondtak köszönetet a támogatóknak, az önkor-
mányzatnak, az UGYIH galériájának, a fotók, képek
feldolgozóinak. Dr. Diószegi György kutató, rövid át-
tekintést adott a közös múlt azon pillanataiból,
amelyeket a tablók képekkel is illusztráltak. A telthá-
zas megnyitón újpestiek és újpestivé váló görög
anyanyelvûek, leszármazottak régi ismerõsként, ba-
rátokként köszöntötték egymást, immár a kisebbsé-
gi önkormányzat tevékenysége eredményeként is. 

Jól tudjuk, Magyarország és Bizánc kapcsolata
egészen a honfoglaló magyarokig nyúlik vissza, a
Szent Korona egy része bizánci eredetû, sõt, Szent

István segítõi között is találunk bizánci szerzeteseket.
A középkorban a török uralom alól menekülõ görög
kereskedõk északra vándorolva folytatták munkáju-
kat, majd a teljes beolvadás jele, hogy a XVIII. század-
ban a görög eredetû nemesi családok száma elérte a
ötszázat. A reformkorban mecénásként segítették
például a Lánchíd, a Magyar Tudományos Akadémia
építését, ezáltal a polgárosodást. A leszármazottak a
kulturális és a tudományos életben is jeleskedtek,
Boráros János, Lyka Károly, Xantus János neve isme-
rõsen cseng. A XIX–XX. század görög származású
magyar élsportolók közt legendás polhisztor, mû-
vész és számtalan sportban rajthoz álló Manno
Miltiades (1880–1935) Magyarország és Ausztria
Dunafolyam bajnoka volt. Róla azt tartották: mû-
vészként volt nagy sportoló, sportolóként nagy mû-
vész. Glykais Gyula kétszeres olimpiai bajnok kard-
vívó (1893–1948) is számtalan dicsõséget szerzett.

Kevésbé ismert, hogy Spirta György zimonyi gö-
rög gabonakereskedõ megrendelésére építették azt
a 63 méter hosszú, 4 méter széles, 330 tonna gabo-
na befogadására képes gõzöst, amely Archimedes
néven, 1860 januárjában futott ki az újpesti hajó-
gyári kikötõbõl. Újpesten tartotta 1868 tavaszán
alakuló ülését a Pesti Tengerhajózási és Rakomány
Kölcsönadó Rt., amelynek alapítói között volt a

miskolci Grabovszky György, a váci Oeconom
György, s itt építették a társaság hajóit. Újpest köz-
igazgatásának jeles alakja Vrányi Teofil, aki 1913-
1920 között közigazgatási tanácsnoka volt a város-
nak. S, hogy a tudósítás elején szereplõ meghívóra
visszatérjünk: a Nemzeti Stadion ügye címmel meg-
jelent terv a Hungária evezõs egyesület tagjának,
Manno Leonidas-nak a mûve, aki az Újpestszigeti
(általunk már Szunyogszigetként becézett) terület-
re sportközpontot álmodott, és a Nemzeti Stadion
tervével együtt az 1928-ban az olimpiai játékok it-
teni lebonyolításának lehetõségét is. A labdarúgó
pályát, lovas-, és kosárlabdapályát, vízi sportokat és
szállodát egyaránt befogadó vízi sporttelep terve
ma is létezõ igényeket ébreszt. 

A görögök harmadik nagy hulláma 1948-ban ke-
rült Magyarországra, a polgárháború elõl menekül-
vén. Gyermekek és sebesültek, majd tízezer politikai
menekült talált befogadó, új hazára. Megrendítõ ké-
pek: menekült gyermekek vonaton, majd fertõtlení-
tõ-tisztasági fürdõre, mint elsõ találkozásra várva Bu-
dapesttel. Újabb, már újpesti fotó: az Erzsébet, a Vi-
ola, és a Lõrinc utcai gyermekotthonok elõtt felsora-
kozó gyermekek, újabbakon: a város több munkahe-
lyén, például a Chinoinban munkát kapó dolgozók
fotói. Ez már az idõszak, amely az újpestieknek is
emlék. A hazára itt lelõ görögök immár negyedik ge-
nerációja él itt és ápolja – többek között a kisebbsé-
gi önkormányzat lévén is a hagyományokat, amely-
bõl Újpesten is említésre méltókat találunk. 

A kiállítás március 21-ig tekinthetõ meg minden
nap 9 és 18 óra között az Újpesti Gyermek Galériá-
ban (IV. ker., István út 17-19.,) – B. K.

Újpesten is
hazára leltek
M



egszervezték a „Kazinczy
munkacsoport”-ot, meg-
látogatták a költõ hajda-

ni otthonát, Széphalmot, ott a
nemrég elkészült Magyar Nyelv Mú-
zeumát, voltak Sátoraljaújhelyen,
Sárospatakon. Szótörténeti, nép-
nyelvi, szókincstani kutatásokat vé-
geztek. Megismerkedtek az elsõ ma-
gyar nyelvû újság, a „Magyar Hír-
mondó” történetével, a 19. és 20.
századi nyelvészek munkáival, felke-
resték a Kazinczy örökségét és szel-
lemét híven õrzõ, nemrég elhunyt
Fábián Pál professzor özvegyét, lá-
nyát, meginterjúvolták egykori kol-
légáit. Rendeztek epigramma-író, 
illusztráció- és karikatúrarajzoló
versenyt. Mai magyar nyelvre fordí-
tották le Machiavelli, Shakespeare,
Sterne, Goethe egy-egy munkájának
részletét. Mindebbõl összeállították
a 126 oldalas „Kazinczy az UMSZKI-
ban. Szépirodalom, helyesírás, szak-
nyelv, sajtónyelv, népnyelv, szó-
kincs” címû gyûjteményt, megjelen-

tettek egy vékony verseskötetet és
„bulvárlapot” korabeli hírekkel, mai
stílusban. Az összeállításban részt
vett közel harminc diák, a munkát
Pozsár Mária és Seres József irányí-
totta, a kiadványok technikai szer-
kesztõje Szalay László volt. A prog-
ramot rögzítõ 30 perces rövidfilmet
– a külsõ megjelenésében is impo-
náló DVD-t – Kecskeméti József ké-
szítette a „Kazinczy munkacsoport”
tanulóinak közremûködésével. Az
elkészült anyagokat digitalizálva fel-
tették az iskola honlapjára

(www.umszki.hu) – ezt a munkát
Szalay László, Abbas Gábor és Kecs-
keméti József végezte.

A könyvben komoly kutatómun-
kát bizonyító dolgozatok vannak.
Bóka Jenõ, Koblász Kolos és Bíró Dá-
vid a korszak irodalmát tanulmá-
nyozta, Dorogi Bálint és Meixner Ri-
chárd a Biblia hatását vizsgálta a ma-
gyar nyelvre, a szólások, közmondá-
sok és a nyelvújítás viszonyát Kovács
B. Ádám értelmezte, aki az újságírás
és a tudományos nyelv születését is
kutatta, Dugonics András „Magyar
példa beszédek és jeles mondások”
címû mûvét Finta András forgatta.
Érdekesek, tanulságosak voltak a
Shakespeare-magyarítások német-
bõl (!) és angol eredetibõl. A szerzõk
– Várnagy Tibor, Szöghy Szabolcs,
Wenczler Dániel, Gergely Dávid,
Merchwart Krisztián – elõbb közöl-
ték az eredeti mûrészletet, aztán
hozták a hivatalos fordításokat, vé-
gül a sajátjuk következett. A „Lear ki-
rály” egyik jelenetében az egyik sze-
replõ, egy „nemes” ezt mondja:
„Nõd, uram, nõd, ki megmérgezte hú-
gát / És azt be is vallá.” Gergely Dá-
vid magyarításában a „nemes” „pén-

zes csávó”, a mondat pedig így ala-
kul: „Hát az asszony! Bevallotta, hogy
kiiktatta a húgát.” Sterne „Érzelmes
utazás” címû könyvének részletét,
melyet Kazinczy 1815-ben, Határ
Gyõzõ 1957-ben fordított le, e kötet
számára Gergely Dávid ültette át.
Kazinczy így kezdte: „(…) eggy kére-
getõ monak belépe”. Határ Gyõzõ
emigy: „(…) egy Szent Ferenc – rend-
jebéli kolduló barát lépett be”. Ger-
gely Dávid: „(…) egy szegény fer-
encesrendi barát lépett be”.

Az UMSZKI csapata a DVD tanú-
sága szerint Kazinczy Ferenc stilizált
arcképével díszített pólóban éne-
kelt a Magyar Nyelv Házában, sétál-
tak a sárospataki könyvtárban, lát-
ták a Széphalom körül lévõ hegye-
ket. Lehet, hogy hallották Goethe
mondatát: „Aki Dantét meg akarja
ismerni, annak el kell menni Itáliá-
ba.” Radnóti versét, a „Nem tudha-
tom” címût pedig hazafelé utazva
biztosan felidézték magukban: ne-
kik már nem „térkép” e táj.

– DR. SIPOS LAJOS
(A cikk szerzõje egyetemi tanár, a

Magyar Irodalomtörténeti Társaság
elnöke, Újpest díszpolgára.)

verseny témája az emberi kapcsolatok
köré épült; olyan verseket ajánlottunk di-
ákjaink számára, melyek a barátságról,

családi kapcsolatokról, szeretetrõl, szerelemrõl,
vagy éppen az irigységrõl, féltékenységrõl, az ér-
dekkapcsolatokról szóltak. A kerületi verseny
2010. február 3-án volt. A Könyves Kálmán Gim-
názium, a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvû

Közgazdasági Szakközépiskola, a Károlyi István 12
Évfolyamos Gimnázium, a Csokonai Vitéz Mihály
12 Évfolyamos Gimnázium és az UMSZKI diákjai
közül tizenöt tanuló érkezett hozzánk és mutat-
kozott be versmondói oldaláról. A szakszerû és
objektív elbírálás lehetõségérõl független, a ver-
senyzõ diákokat nem tanító, angol anyanyelvû pe-
dagógusokból álló zsûri gondoskodott egy ameri-
kai házaspár és egy skót fiatalember személyében.
A megmérettetés két fordulóban zajlott: elõször
mindenki elmondta a szabadon választott versét,
majd a kötelezõ mûvet, Ella Wheeler Wilcox –
Which are You? címû költeményét szavalták el a
versenyzõk. A rendkívül hangulatos, színvonalas
verseny háziasszonya Judy de Soeke, iskolánk taná-
ra volt. A tanulók – bár nagyon izgultak –mély át-
éléssel, magabiztos fellépéssel mutatták be mind
angol nyelvi, mind pedig színészi tudásukat, ké-
pességüket, nehéz döntés elé állítva ezzel a zsûri
tagjait. 

A verseny végül a következõ eredménnyel zárult:
1. Mód Nikolett (Berzeviczy G. Két Tan. Nyelv.
Szakk.) tanára: Veres Dóra; 1. Tsitropoulos Georgios
(Károlyi 12 Évf. Gimn.), tanára: Dóra István; 
2. Fügedi Anita (Berzeviczy G. Két Tan. Nyelv.

Szakk.)  tanára: Veres Dóra; 3. Koffler Júlia (Károlyi
12 Évf. Gimn.) tanára: Szeghi Ágota; 4. Hofmeiszter
Alex (UMSZKI), tanárai: Sebõkné Sz. E., Widder L.;
5. Ötvös Ádám (UMSZKI), tanárai: Sebõkné Sz.E.,
Widder L. – Zombori Béla igazgató

A
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Kazinczy az UMSZKI-ban…
Az Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium tavaly benevezett a Balassi Intézet által kiírt „Magyar Nyelv
Éve 2009. – Kazinczy születésének 250. évfordulója tiszteletére” elneve-
zésû pályázatra. Az intézmény igényes, szakszerû, hiteles, érdekes prog-
ramot állított össze, mellyel 300 ezer forintos támogatást nyertek.

Iskolánk, az Újpesti Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnázium 7. alkalommal hirdet-
te meg hagyományos angol nyelvû szavalóver-
senyét az újpesti középiskolák számára. 

Angol nyelvû 
szavalóverseny 

Az elõzõ számunkban a 11. oldalon megjelent, Téli tábor a Könyvesben
címû írás nem a Sömjén Gábor igazgató által leadott terjedelemben, ha-
nem az általunk szerkesztett formában került olvasóink elé. 

Harkai Péter fõszerkesztõ
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Egy mézkóstolós, mézes-sü-
téses, egyszóval egy mézes-
mázos együttlétre invitálja
Önöket a Bábakalács Báb-
színház 2010. március 27-

én, 10 órától az újpesti Király Könyvtárba! (IV.
ker., Király u. 5.) Felvonultatják a méhészet és a
mézeskalácsosság régi emlékeit. Közkézre bo-
csátják a faragott ütõfákat, igazi kincseinket. El-
dicsekszenek nagyanyáink receptjeivel, s min-
dennel, amit e nagy múltú mesterségrõl tud-
nak. Bárki kedve szerint formázhatja mézesbáb-
ját, vagy puszedlijét. Az ütõfákat készítette ere-
deti minták alapján: Imre Sándor fafaragó. Kor-
határ nincs! A foglalkozás ingyenes!

Mézesbábkészítés 
a Könyvtárban!



famíves hagyományok tár-
gyi, írásos és szellemi örök-
ségének tudományos igényû

felkutatását, megismerését, ápolását
célul kitûzõ szakemberek között van
egyetemi professzor, nyugalmazott
szakfelügyelõ, néprajzos, muzeoló-
gus, asztalos és segítõkész, támogató
házastárs, sõt, újpesti középiskolai
tanár, mint például Pauló Tamás, a
Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
faipari gépek és technológiák alapja-
it oktató tanára, a kiállítás létreho-
zója. 

– A famívesség továbbéltetésének
egyik példája az a szerszámtörténeti
kiállítás, amely most egyesületi kön-
tösben hatunk magángyûjteményé-
bõl mutatott példát az iskola aulájá-
ban. De semmire sem mentünk vol-
na csupán a szándékkal, ha nem ka-
rolja fel terveinket az iskola igazgató-
ja, Koronka Lajos, és azok az itt tanu-
ló faipari technikus képzést elsajátí-
tó diákok, akik a kiállítás létrehozá-
sában nagyon nagy segítõim voltak
– mondja a két évtizede az iskolában

oktató mérnök-tanár. A nyilvános-
ság elõtti elsõ szemlét egyértelmûen
bemutatkozó kiállításnak szántuk,
célunk az volt, hogy a diákoknak és a
szakma iránt elkötelezetteknek be-
mutassuk a céhes hagyományok
több évszázadon keresztül átívelõ és
máig ható értékeit. Az iskolánkban
tanuló diákoknak családi példa is se-
gít a tanulmányokban. Nagyszülõk,
dédszülõk voltak egykoron asztalo-
sok. Nagyon sok kéziszerszám gene-

rációkon át öröklõdött, a fiatalok be
is hozzák ezeket az emlékeket az is-
kolába. Jómagam tapasztalom, le-
tûnt korok emlékei iránt a diákok ki-
váltképpen érdeklõdnek, amennyi-
ben részt vehetnek a kultúrtörténeti
emlékek feltárásában. Több éven át
dolgoztunk a nyári szünetekben pél-
dául annak a székelyföldi fûrészma-
lomnak a rekonstrukciós programjá-
ban, amely az 1800-as évek techniká-
ját jelenítette meg és amelynek kicsi-
nyített mása az iskolánk aulájában
tekinthetõ meg. Mivel mûvészeti is-
kola is a miénk, a kiállítást egy diák-
rajzverseny 47 pályamunkája is kere-
tezi, a rajzok, festmények jelzik: egy-
egy faipari szerszám nemcsak hasz-
nos tárgy, hanem megörökítendõ
mûalkotás is lehet.

– Mirõl szólt a kiállítás?
– Idõrendi sorrendben az õskortól

az ókoron át egészen a középkorig
jutottunk a kõbalták és kõeszközök
felvonultatását követõen a szerszám
kialakítás és a megmunkálás immár
merõben új fejezeteihez. A minél
több darabból álló illusztráció volt a
célunk. A gazdag örökség ugyanis
bennünket is lenyûgözött: 200-250
éves gyaluk is sorakoznak például a
vitrinben. Bõven található kéziszer-
szám az 1800-as évek végérõl, sõt
már korábbi idõkbõl is. Már a kézi-
szerszámok megmunkálása, megõr-
zése is üzenet számunkra: a mester
óvta, karbantartotta, átörökítette a
munkaeszközét. Simítógyaluk, pár-
kánygyaluk, profilgyaluk, kádárszer-
számok a mesterségbeli tudás ránk
hagyományozói. Bepillantást nyer-
hetünk nemcsak az osztrák-magyar
monarchia idejébe, hanem az ameri-
kai kontinens asztalosmesterei életé-
be is: a miénktõl eltérõ kombinációs
gyalu a fa és fém „együttmûködését”
jelzi. Gyûjteményünk kedves darabja
a XIX. század eleji zalaegerszegi ács
céhláda, amelynek rekeszei és fiókjai
óvták az eszközöket,  és azok a mini-

atûr szerzemények amelyek a meste-
rek játékos kedvét is tükrözik. Külön
tárlót kaptak a vasszerszámok védje-
gyei, amelyek arról árulkodnak, mi-
kor és ki gyártotta az adott eszközt.
Érdekesség: az egyesületünk létrejöt-
tét ez is egyengette. 

– Könyv nyomán egyesület?
– Igen, még ha elsõ pillanatra

meglepõ is. Pár évvel ezelõtt Recska
Endre okleveles faipari mérnök meg-
jelentetett egy könyvet Fafeldolgozó
vasszerszámok védjegyei címmel,
amely az 1876–1945 közötti Oszt-
rák-Magyar Monarchia, majd a ké-
sõbbi Magyarország  területén hasz-
nálatos fafeldolgozó vasszerszámok
bejegyzett védjegyeinek azonosítá-
sára nyújt lehetõséget. Hiánypótló
mû, nekünk, gyûjtõknek rendkívül
hasznos segédanyagot jelentett, és
általa egymást is megismertük. Egye-
sületünk így elõbb volt azonos ér-
deklõdésû körû, közvetlen emberek-
bõl álló, országjáró, természetkedve-
lõ baráti társaság, majd egy tucat-
nyian – éppen a kiállítást megnyitó
– prof. emeritus Fekete György belsõ-
építész tanácsára vállaltuk a hivata-
los formát és értékmentõ közhasznú
egyesületté alakultunk. 

– Az elsõ kiállítás is az értékmen-
tést szolgálta. A további tervek?

– A kiállítás iskolai programmá
érett, amelyre szívesen vártuk más
intézmények diákjait és természete-
sen az újpesti asztalos dinasztiák le-
származottait is. Egyesületünk távla-
ti célja, hogy országos faipari tárlatot
alakítson ki, amely akár múzeum-
ként, akár gyûjteményként, sokak ál-
tal felkereshetõ helyen õrizze a szak-
ma múltját, s akár élõ bemutatóval
jelenítse meg, hogyan dolgozott pél-
dául egy kádármester. Olyan ipar-
mûvészeti igényû kiállításra gondo-
lok, amelyben nemcsak a kiállított
tárgyak mennyisége, dominál, ha-
nem a szépség a lényeg. Ez jó évtize-
des program. – B. K.

Újpesten volt a Magyar Famíves Céh Egyesület elsõ szer-
számtörténeti kiállítása, amelynek a Kozma Lajos Faipa-
ri Szakközépiskola adott otthont. A szervezõknek a kiál-
lítás érdekében nem kellett messzire menniük, a közép-
iskola tárgyalójában tartották ugyanis nem is oly régen
alakuló közgyûlésüket.

Famíves céhhagyományok 

Márciusban iskolaelõkészítõ fog-
lalkozásokat tartunk azon gyer-
mekek számára, akik szeptember-
tõl iskolánkban szeretnék tudásu-
kat, személyiségüket gyarapítani.
Ezen találkozások elsõdleges célja
az, hogy a gyerekek és tanítók

megismerjék egymást játékos kéz-
mûves-, sport-, mesefeladatokat
végezzenek el, és jövõbeli társaik-
kal pedig egy kezdõdõ barátság
magját vessék el. Áprilisban be-
szélgetésre hívjuk az iskolánkba je-
lentkezõ gyermekek családjait,

hogy erõsítsük a köteléket, a bizal-
mat egymás  felé.

A foglalkozások idõpontjai: már-
cius 18., 25., (csütörtöki napokon)
17 órakor. A foglalkozásokkal pár-
huzamosan elõadásokat tartunk az
iskola dísztermében. Az elõadások-
ra, az elõkészítõre jövõk szüleit és
mindenkit, aki a kisiskolások neve-
lési feladataival alaposabban sze-

retne megismerkedni, nagy szere-
tettel várunk! Témák: március 18.:
A katolikus oktatás Magyarorszá-
gon – Kafer György igazgató; már-
cius 25.: Iskolakezdés, kisiskoláskor
– Deák B. Katalin író – Tudatos
Szülõ Program.

Szent János Apostol Katolikus Ál-
talános Iskola (1043 Budapest, Ta-
noda tér 6., tel.: 369–2148)

Iskolaelõkészítõ foglalkozás 
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Pauló Tamás, 
az alapítók egyike



AZ ADY ENDRE MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT PROGRAMJAI
2010. március 27., 19 óra
KISHON: HÁZASSÁGLEVÉL
Komédia két részben.
„Káprázatos!” Premier. 
Szereplõk: Besenczi Árpád, Fehér
Anna, Kovács Mimi/Nemes Vanda,
Lipics Zsolt/Gieler Csaba,
Vidákovics Szláven/Zöld Csaba,
Sztankay Orsolya/Vertig Tímea.
Rendezõ: Besenczi Árpád

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

2010. március 21-én, 10–12-ig
GYERMEKTÁNCHÁZ ÚJPESTEN
Havonta egy alkalommal, az Ady
Endre Mûvelõdési Központ a Bem
Néptáncegyüttes vezetésével élõze-
nés táncházat szervez, amelyre sze-
retettel hívunk minden játszani, tán-
colni, énekelni szeretõ kicsit és na-
gyot! Hónapról-hónapra követve
ünnepeinket és jeles napjainkat
megismerkedünk az ezekhez kap-
csolódó szokásokkal, játékokkal,
énekekkel, gazdag magyar néptánc
kincsünkkel, és a különféle népi
hangszereinkkel. A böjti szokásokat
elevenítjük fel. A kézmûves foglalko-
zás a húsvéti készülõdés jegyében
zajlik, a tánchoz a citera adja a talp-
alávalót. Belépõjegy: 500 Ft

2010. április 7.. 19 óra
ZORÁN KONCERT
Jegyár: 3800 Ft

„KATTINTS RÁ, NAGYI!”
A Budapesti Mûvelõdési Központ ki-
helyezett kurzusa! Felnõttképzési nyil-
vántartási szám: 01-0294-04;  AL-1738.
Idõtartama: 6 hét, heti 1 x 4, ill. 5 óra
(25 tanóra) Foglalkozások: kedden, ill.
szerdán vagy csütörtökön. Tematika:
alapismeretek, az internet és haszná-
lata, webböngészés, keresés a weben,
elektronikus levelezés. Beiratkozás fo-
lyamatosan, április 1., 10 órától az in-
formációnál, jelentkezési sorrendben,
a csoportonkénti létszámkeret hatá-
ráig (15 fõ/csoport). Indítható: 3 cso-
port. Kérjük, hozza magával nyugdíjas
igazolványát! Részvételi díj: 1000 Ft.

VERSPÓDIUM – AZ ELÛZÖTT ÁLOM
2010. március 21-én, 18 órakor
Lukács Sándor önálló estje az Új-
pesti Kamaraszínházvan (Árpád út
66. Jegyár: 900 Ft.

„A JÓ BORNAK NEM KELL CÉGÉR”
2010. március 26., 15 óra
Tavaszköszöntõ nótamûsor Fejes Im-
re emlékére. Jegy ár: 900 Ft.

EURÓPA KULTURÁLIS 
FÕVÁROSA PÉCS 2010 
Az Európa Kulturális Fõvárosa prog-
ramsorozat alkalmával változatos és
sokszínû programokkal várják az ér-
deklõket. A rendezvényekrõl bõvebb
információt a www.pecs2010.hu hon-
lapon valamint az Ady Endre Mûve-
lõdés Központban tudunk nyújtani.

ÚJPEST GALÉRIA
Újpesti iskolák rajzpályázata március
16-tól 28-ig, az Újpesti Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat szervezésé-
ben fotó kiállítás március  28-ig.

OPERAPORTRÉK
2010. március 25., 18 óra
Fellépõk: Gál Gabi és Fodor Gabri-
ella szopránok. Zongorán közre-
mûködik és a mûsort vezeti: Köte-
les Géza. Belépõ: 500 Ft

www.adymk.hu

AZ ÚJPESTI GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 
PROGRAMJAI

CSALÁDI JÁTSZÓ
Március 20., 10-13 óra
A kisgyermekeket babajátszó, ugrá-
lóvár, falfirka, a nagyobbakat társasjá-
tékok és kézmûves foglalkozás várja.
Aktuális program: Tipegõ torna – be-
mutató Tombi Judittal. Belépõ: gyer-
mek: 300 Ft, felnõtt: 350 Ft, család, 4
fõtõl: 300 Ft/fõ (1 éves korig díjtalan!)

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
Az ünnepkörhöz kötõdõ kézmûves
foglalkozás óvodás, általános és kö-
zépiskolás csoportok  számára.
Választható idõpontok: március 22.,
10 és 14 óra, március 29. 10 és 14
óra. Elõzetes jelentkezés szükséges.
Jelentkezni a 399-7065-ös telefonszá-
mon, ill. az ugyih@ugyih.hu e-mail
címen lehet.  Jelentkezési határidõ:
március 19. Belépõ: 350 Ft/fõ

SZÍNHÁZI ELÕADÁSAINK
Mûsorváltozás! Az Ovis-Sulis Szín-
ház keretén belül  március 26-án a

Tavasztündér mosolya címû dara-
bot adja elõ  a Hókirálynõ Mese-
színpad. Jegy ára: 900 Ft/elõadás.
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 elõ-
adásában. Jegy ára: 1100 Ft/elõadás.  

EGÉSZSÉGNAP
Március 27., 10-17 óra
Rendezvényünkön segítséget kívá-
nunk nyújtani mindazoknak, akik
fontosnak tartják önmaguk és család-
juk egészségét. Szûrõvizsgálatok, álla-
potfelmérés, egyéni tanácsadás, ter-
mékbemutató várja az érdeklõdõket.
A rendezvényen való részvétel díjta-
lan! A részletes programot a márciusi
programfüzetben olvashatják. Részle-
tes információ és felvilágosítás kérhe-
tõ a sajto@ugyih.hu e-mail címen.  

MESTERSÉGEK CÍMERE
Foglalkozásainkon a gyermekek külön-
bözõ népi mesterségekkel, tevékeny-
séggel ismerkedhetnek meg. A prog-
ramra elõzetes jelentkezés szükséges.
Részletesebb információ a 399-7065-ös
telefonszámon, illetve az ugyih@
ugyih.hu e-mail címen kérhetõ.

FELHÍVÁS!
Otthonom, Újpest (Kedvenc helye-
im) – a kerületi általános és közép-
iskolás tanulóknak hirdetjük meg
rajzpályázatunkat, melyre a kerület-
hez kötõdõ alkotásokat várunk.
Technika: szabadon választott. Mé-
ret: A/4 illetve A/3.  Leadási határ-
idõ: április 12. Bõvebb tájékoztató
a 231-7082-es telefonszámon, és a
www.ugyih.hu honlapunkon.

ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA
Március 8–21.
GÖRÖGÖK MAGYARORSZÁGON
ÉS BUDAPESTEN – ÚJPESTI VO-
NATKOZÁSOKKAL
Helytörténeti kiállítás a honfogla-
lástól napjainkig ívelõ görög-ma-
gyar kapcsolatokról. Megtekinthe-
tõ: minden nap 9-18 óra között.

„ITT A TAVASZ!”
Március 22–április 4. B. Láng
Ernesztin kiállítása. „Mûvészetem-
mel az a célom. hogy harmóniát és
szépséget vigyek mások életébe és

gondoskodjak mûvészetemen keresz-
tül az emberek jólétérõl.” Megnyitó:
március 22., 17 óra. A kiállítást
megnyitja: Bertalan Tivadar Életmû-
díjas képzõmûvész. Megtekinthetõ:
minden nap 9-18 óra között. 

www.ugyih.hu

A KARINTHY FRIGYES 
ÁMK PROGRAMJAI

CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ
Március 27., 10–11 óráig. Az Alma
Együttes koncertjére jegyek elõvétel-
ben válthatók hétköznap 9–18  óráig
a Közösségi Házban. Belépõ: 800
Ft/fõ. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS
Az 1-es Villamos Klub és Vasútmodel-
lezõ Egyesület kiállítása. Március 18-
21. csütörtök-péntek 9–18 óráig,
szombat-vasárnap: 10–18 óráig. A ki-
állításon látható lesz: H0 méretará-
nyos modulterepasztal, Thomas vas-
út, LGB kerti vasút lanovkával, LEGO
város vasutakkal. Játéklehetõségek ki-
csiknek és nagyoknak: vezérelhetõ H0-
s terepasztal, irányítható LGB vasút,
favonatos játszótér. Közlekedési aján-
déktárgyak, terepasztal kiegészítõk,
könyvek, képeslapok vására. Belépõ:
felnõtteknek 600 Ft/fõ, gyerekeknek
400 Ft/fõ. Óvodai és iskolai csopor-
toknak 300 Ft/fõ, családi jegy: 1800 Ft.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

BABAVILÁG  BABABÖRZE 
Április 10, 9-13 óráig. Asztalfoglalás:
csak személyesen március 22-én 
9 órától. Díja: 1000 Ft/asztal. (1 m2)
Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk! Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház

DIGITÁLIS FOTÓTANFOLYAM
Foglalkozások: szerdánként 17–19
óráig (3 alkalom). Díja: 6500 Ft/fõ
CD-n lévõ tananyaggal együtt. Kez-
dés: 2010. március 17-én 17 órakor.
Jelentkezni lehet Hlaszni Veronika
oktatónál, tel.: 06-20-340-9440 és a
helyszínen (KFÁMK Közösségi Ház).

ÚJ! ZENÉS, TÁNCOS, TORNA 
Várjuk minden kedves érdeklõdõ je-
lentkezését senior táncos tornánkra!
Eredmény: alakformálás, friss közér-
zet, jókedv, vitalitás. Foglalkozások:
hétfõn 15–16 óráig. Vezeti: Várszegi
Béla. A foglalkozás: 2010. március 22-
én 15 órakor indul. Jelentkezni és ér-
deklõdni a Közösségi Házban lehet.
Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház 

www.karinthyamk.sulinet.hu

1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: 231-6000, e-mail: ady@adymk.hu
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ITT AZ IDÕ!
KÖSZÖNJÜK mindazok-
nak, akik ajánlószelvényük-

kel Dr. HOLLÓSI Antalt és WINTER-
MANTEL Zsoltot a FIDESZ-KDNP
képviselõjelöltjeit támogatták. Az
ajánlószelvényeket március 19-ig
adhatják le a Fidesz irodában, hét-
köznapokon 10 és 19 óra között.
(Árpád út 56. I. 25., Tel.:  369-0905).
Eddigi és további támogatásukat kö-
szönjük!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várja Önöket Dr. Hollósi
Antal és Wintermantel Zsolt a
Fidesz-KDNP képviselõjelöltjei egy
kötetlen beszélgetésre Újpestrõl, a
sportról, a közéletrõl 2010. március
19-én, 18 órakor az Újpesti Polgár
Centrum színháztermében (1042
Bp., Árpád út 66.) Vendégünk:
Gyulay Zsolt – kétszeres olimpiai és
háromszoros világbajnok kajakozó,
Újpest FC volt igazgatója.

FOGADÓÓRÁK
Balázs Erzsébet; Hladony Sándor
Gyula; Rádi Attila önkormányzati
képviselõk április 5-én 17-18-óráig
tartanak fogadóórát. Helyszín: (1042
Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-05.
Bartók Béla április 6-án 18-19 órá-
ig; Koronka Lajos április 8-án 17-18
óráig tart fogadóórát. Helyszín:
(1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369-09-
05. Nagy István április 6-án 16-17
óráig  tart fogadóórát. Helyszín:
1042 Bp., István út 11.

www.ujpestifidesz.hu

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

jeit! Boruzs András (5. vk.), Kovács
Sándor (6. vk.) Az ajánlószelvénye-
ket munkanapon 16-19 óra között
személyesen leadhatja irodánkban,
vagy hívja a 788-0802-es telefonszá-
mot, és szívesen felkeressük Önt az
ajánlószelvényért. Köszönjük támo-
gatását!

FOGADÓÓRA
Boruzs András frakcióvezetõ,
egyéni képviselõ (15. választókerü-
let: Megyer-Székesdûlõ) fogadóórá-
ja: Megyeri Úti Általános Iskola,
minden hónap elsõ hétfõjén 16.30-
17.30. Kovács Sándor listás képvi-
selõ fogadóórája: Megyeri Úti Álta-
lános Iskola, minden hónap elsõ
hétfõjén 16.30-17.30.

www.szdszujpest.hu

AZ ÚJPESTÉRT EGYESÜLET 
KÉPVISELÕINEK 
FOGADÓÓRÁJA

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

AJÁNLÓSZELVÉNY- 
GYÛJTÉS – TÁJÉKOZTATÓ
Az ajánlószelvényt az érte-

sítõkkel együtt kell a választópol-
gároknak megküldeni. Az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri Szerve-
zetének aktivistái az ajánlószelvé-
nyek gyûjtésekor egy „Ajánlószel-
vény-gyûjtés” feliratú kártyával iga-
zolják magukat, amelynek a máso-
dik oldalán lévõ meghatalmazást az
MSZP bejegyzett képviselõjének
meghatalmazottjai írják alá minden
egyéni választókerületben. Aktivis-
táink Önt is megkeresik, de ajánló-
szelvényét az MSZP-Újpesti Ká-
posztásmegyeri Szervezetének iro-
dájában is leadhatja! Címünk: Bp.,
1046 Nádor utca 1. Bõvebb infor-
mációért hívja a 369-4205 telefon-
számot, vagy az 5. és 6. választási
iroda telefonszámát: 272-0069.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és
kedves családját március 17-én
17 órakor kezdõdõ Teadélutánra
– egy rendhagyó fogadóórára –,
melynek helyszíne: Erzsébet Utcai
Általános Iskola (Erzsébet u. 34.).
Házigazda: Belán Beatrix és Kö-
vecses Janka önkormányzati
képviselõk. Jöjjön el egy kötet-
len, baráti beszélgetésre!

Kiss Péter
országgyûlési képviselõ

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt és kedves
családját március 16-án 17 órakor
kezdõdõ Teadélutánra – egy rendha-
gyó fogadóórára –, melynek helyszíne:
Káposztásmegyeri Közösségi Ház (IV.
Lóverseny tér 6.) Várom szeretettel:

Csizmár Gábor
országgyûlési képviselõ

MEGHÍVÓ KONCERTRE
Szeretettel meghívom Önt és kedves
családját a Bóbita Zenekar koncert-

jére március 21-én 10 órára a Kos-
suth utcai Általános Iskolába (XV.
ker., Kossuth u. 53.). Vidám gyermek-
zene – a gyerekek aktív részvételével
– az egész családnak. Jegyek ingyene-
sen átvehetõek az MSZP Újpesti-
Káposztásmegyeri szervezetének iro-
dájában a  Nádor u. 1. szám alatt,
vagy érdeklõdni lehet a  272-0069-es
számon.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

IDÕPONTVÁLTOZÁS
Belán Beatrix és Kövecses Janka
önkormányzati képviselõk március
havi fogadóórája 16-án 17-18 óra
között az Erzsébet utcai Általános
Iskolában lesz megtartva, tekintet-
tel arra, hogy a harmadik hétfõ
munkaszüneti nap.

„Mi itt vagyunk!”
SZÜLETÉSNAPI „KI MIT TUD?”
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a  „Ki mit tud?” Pódium
születésnapi ünnepségére – sok-sok
meglepetéssel – 2010. március 24-
én 14 órai kezdettel a IV. kerületi
Ady Endre Mûvelõdési Központba
(Tavasz u. 4.). Fõvédnök: Kiss Péter,
Csizmár Gábor országgyûlési képvi-
selõk. A nagy érdeklõdésre való te-
kintettel jegyeket kell igényelni. A je-
gyek átvételénél elsõbbséget élvez-
nek akiknek van klubtagsági igazol-
ványuk, vagy a KMT fellépõi közé
tartoznak. Jelentkezni az MSZP
Újpesti-Káposztásmegyeri szerveze-
tének irodájában (Nádor u. 1.), vagy
telefonon a  272-0069-es számon le-
het. Minden kedves érdeklõdõt sze-
retettel várunk!

„Ki Mit Tud?” Klub szervezõi

PARLAMENT-LÁTOGATÁS
Szeretettel meghívom önöket már-
cius 26-án 10:30 órától tartandó
Parlament-látogatásra. A Parlament
épületébe való beléptetés miatt elõ-
zetes bejelentkezés szükséges. Je-
lentkezni a 441-7947-es telefonszá-
mon lehet, március 25-ig minden
hétköznap 8 és 12 óra között.

Kiss Péter országgyûlési képviselõ

MEGHÍVÓ
Sokaknak még nem volt módja kö-
zelrõl megtekinteni Magyarország
második leghosszabb, 1861 méteres
hídját, a Megyeri hidat. Ezért egy ide-
genvezetéssel egybekötött „hídnézõ-
be” hívom Önöket március 20-án

10 órakor. Jelentkezni március 18-ig
az MSZP IV. kerületi szervezetének
irodájában (Nádor u. 1.) lehet, vagy a
272-0069-es számon. Találkozásun-
kig üdvözlettel: Kiss Péter 

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

Ízelítõként: hangszertörténet,
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

A KDNP tisztelettel értesíti
az újpesti választópolgáro-
kat, hogy Szalma Botond

képviselõi fogadóóráját minden
hónap elsõ hétfõjén 18-19 óráig
tartja a KDNP Templom u. 4. alatti
helyiségében. Az esetleges kérdése-
ikkel ezen az idõponton kívül a
kdnpujpest@gmail.com címen bár-
mikor fordulhatnak hozzánk.

Tisztelt szimpatizánsaink!
Tájékoztat 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 le-
adásával segítse jelöltjeink indulását! 

A Jobbik Újpesti Szervezete

AJÁNLÓSZELVÉNY-
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 ajánlószel-
vényeiket: MIÉP iroda Árpád út 150.,
péntek 16 óra. Horváth Zoltán, Ár-
pád út 160. 2/4. alatt is. Tel.: 379-
0892 vagy 06-20-471-0176

Horváth Zoltán alapszervezeti elnök

Újpestért
Egyesület
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Ingatlan eladó

� Haláleset miatt sürgõsen eladó egy felújítandó
önálló családi ház 200 nöl telekkel. Tel.: 06-30-
922-0749

� Nyíregyházán a Toldi utcai, két szobás, déli
fekvésû lakásomat eladnám vagy elcserélném
Újpesti hasonlóra. Tel: 370-9559

� Eladó tulajdonostól Újpesten jó közlekedéssel,
csendes környezetben egy kétszobás, összkomfor-
tos családi ház (telek, udvar, beépített elõtér, gaz-
dasági épület). Kiadó is! Tel.: 06-30-392-4030

� Eladó Rákospalota központjában, csendes
környezetben, felújítandó társasházi lakás. 54
nm-es, kertkapcsolatos, 3 szoba, konyha, elõszo-
ba, gázfûtéses, éjszakai árammal, gk. beállóval,
tetõtér beépítési lehetõséggel. Ár: 10 MFt Tel:
06-30-454-1495, 06-30-644-7847

� Dunakeszin, 210 m2-es telken kétszintes,
bruttó 120 m2-es sorházi ingatlan eladó. 3 szoba
+ nappali kandallóval, cirkófûtés, garázs, nagy
terasz. Kiváló környék és közlekedés. Ár: 29,6
MFt. Tel.: 06-20-581-3583

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

� Egyedi fûtésû, kétszobás, 78 m2-es felújítandó
öröklakás tulajdonostól eladó. Jászai Mari tér 6.
Ár: 22 MFt. Tel.: 06-70-421-6386

� Tulajdonostól Újpesten eladó 80 m2-es önálló,
betongerendás száraz családi ház 648 m2-es tel-
ken, Szérûskert utcában. Összkomfortos, csen-
des, napos, tágas udvar, garázs, melléképület,
pince. Irányár: 34,9 MFt. Tel.: 06-70-318-63-59

� Újpest belvárosában, a Liszt Ferenc utcában
egy 48 m2 alapterületû, kertre nézõ, 12 m2-es te-
rasszal rendelkezõ, cirkó-fûtésû lakás kiadó. Tel:
06-30-9663-039

� Eladó tulajdonostól Újpest-Központban lé-
võ, 53 m2-es, két szoba hallos, védõrácsos, víz-
órás, világos, nagy konyhás, jó beosztású panel-
lakás. Irányár: 9 MFt. Tel.: 06-20-538-5610

� Eladó Mogyoród, Kukukkhegy, 18 km-nél
1167 m2-es telek kétszintes, 35 m2-es faházzal,
borospincével, fúrt kúttal, villannyal, gyümölcs-
fákkal, szõlõssel. Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 06-20-540-
6026, 370-2379

� Új családi ház Dunakeszi-Alag lakóparkban
(Bp-tõl 6 km-re) 156 m2 + garázs + terasz + pin-
ce + extrákkal, gyönyörû kerttel, tulajdonostól
eladó. Irányár: 62 MFt. Tel.: 06-30-250-6560

� Eladó Újpesten, a Víztorony környékén 50
m2-es, földszinti, parkettás, vízórás, konvektoros
fûtésû lakás, azonnal beköltözhetõen. Irányár:
6,6 MFt. Tel.: 06-20-9254-118

� Alkalmi vétel! Újpest kertvárosában eladó
egy igényes kialakítású, teljes körûen felújított, 74
m2-es földszinti lakás tulajdonostól. Parkolás az
udvarban. Irányár: 24,4 MFt. Tel.: 06-20-329-1901

� Újpesten, Nagyváradi lakóparkban 2000-
ben épült I. emeleti, kéterkélyes, 62 m2-es lakás
tárolóval eladó. Konyhában, fürdõszobában
egyedi, beépített bútorok. Cirkófûtés, biztonsági
felszereléssel ellátott. Alacsony rezsi. Ár: 20 MFt
+ 1 MFt (tároló). Tel.: 06-20-358-5056

� Mogyoród Kukukkhegyen eladó 340 négy-
szögöles beépíthetõ saroktelek. Szõlõkordon,
gyümölcsfák, örökzöldek. Villany 50 méterre.
Irányár: 4,5 MFt. Tel.: 290-26-10, este!

� Újpesten, Berda József utcában 1,5 szobás la-
kás eladó. Nyílászárók, szõnyegpadló, burkolatok
kicserélve. Fürdõszoba felújítva. Irányár: 7,5 MFt.
Tel.: 06-20-316-3151, 306-8654

� Újpesten, a Tinódi utcában 35 m2-es gázfûté-
ses, vízórás házrész tulajdonostól eladó. Saját
kertrész, 8 m2-es tároló, tetõtér beépítési lehetõ-
ség. Irányár: 8,4 MFt. Tel.: 06-20-970-7228

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

� Eladó Nyár utcában másfél szobás, erkélyes,
és a Pozsonyi úton 1 + 2 szobás lakás magánsze-
mélytõl, vagy kiadó bútorozatlanul, sürgõsen.
Tel.: 06-20-349-6819

� Eladó Újpesten, Árpád úton parkra nézõ, ke-
leti, világos konyhás, 53 m2-es, 2 szobás, teher-
mentes panel. Felújított: erkély, ablakok, járólap,
parketta, vízóra, biztonsági rács. Irányár: 9,3
MFt. Tel.: 06-20-518-7907

� Újpesten-Megyeren családi ház tulajdonos-
tól eladó. Két különálló lakás, de egyben is meg-
vásárolható!  (2X30 m2). Ára: 6,9 MFt és 8,7 MFt.
Tel.: 06-30-250-6560

� Újpesti Víztoronynál, Laborfalvi utcában ma-
gasföldszinti, alacsony rezsijû, világos garzonlakás
részben felújítva eladó. Tel.: 06-70-417-9639

� Árpád úton 54 m2-es új üzlet eladó. Tel.:
243-2065, 243-1271

� Káposztásmegyer I-en négyemeletes ház el-
sõ emeletén egyszobás, 36 m2-es vízórás – egye-
di fûtésmérés kiépítés alatt – lakás 8,1 MFt-ért
eladó. Tel.: 06-20-581-4208

� Újpesten, a Vasvári Pál utcában 50 m2-es fel-
újított családi házrész kis udvarral, faházzal el-
adó, vagy elcserélném családi házra. Irányár: 
11 MFt. Tel.: 06-30-734-6368

� Eladó tulajdonostól Újpesten, jó közlekedés-
nél, csendes környezetben egy 37 m2-es egyszo-
bás, összkomfortos, III. emeleti, egyedi fûtésû,
tégla, felújított öröklakás. Irányár: 8 MFt. Tel.: 06-
20-295-7440, 8-18 óra között

� Káposztásmegyer I-en erdõ melletti, keleti
fekvésû, VIII. emeleti, teljesen felújított, egyedi-
leg átalakított 2 + 2 félszobás lakás eladó, vagy 2
szobásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár:
14,8 MFt. Tel.: 06-70-940-23-84

� Juharliget Lakóparkban 64 m2-es, 2,5 szobás, II.
emeleti, parkra nézõ, újszerû lakás tulajdonostól
eladó. 23,3 MFt. Garázs: 2 MFt. Bõvebben:
www.juharliget-lakas.blogspot.com Tel.: 06-20-514-
7571

� Eladó a Nagyváradi Liget Lakóparkban egy
62 m2-es, 2 és fél szobás, II. emeleti lakás. A lakás-
hoz zárt nagy udvar tartozik. Irányár: 21,3 MFt.
Tel.: 06-20-975-6266

Ingatlant kiad

� IV. kerületben 46 m2-es, 1 + félszobás, gázfû-
téses lakás csendes környéken 48 000 Ft + rezsi-
ért kiadó. Jó közlekedés, alacsony rezsi. Tel.: 233-
0771, 06-20-552-2625

� 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

� Újpest, Juharliget Lakóparkban 78 m2-es, há-
rom szobás, gépesített konyhás, klimatizált lakás
hosszú távra, havi 100 000 Ft + rezsiért kiadó. Há-
rom havi kaució szükséges. Tel.: 06-30-260-0660

Garázs

� Újpest központjában, a metró tövében, új
ház teremgarázsában hely kiadó. Irányár: 14 000
Ft/hó. Tel.: 06-30-921-9679

Szolgáltatás

� 4 m3-es konténerekkel, magánszemélyek-
nek, közületeknek, egyaránt vállalok sitt, ho-
mok, föld, sóder, hulladékszállítást, lomtala-
nítást. A legmegbízhatóbb áron! Tel: 06-20-
919-4534

� Szezon elõtti kedvezmény! KLÍMA telepí-
tés, karbantartás, javítás garanciával. Tel.:
06-30-864-5544 www.annauklima.hu

� Lakatosmunkák: rácsajtó, ablakrács, er-
kélybeépítés, 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

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

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

� Mûfogsorjavítás, készítés 27 éve. 8-14 órá-
ig Cím: Rózsa u. 2. Fogtechnika Tel.: 06-30-
921-4954, 390-6097

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

� 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

� Egyedi konyhakészítés, tervezés pontosan az
ön igényei szerint. Ingyenes felmérés, 3D-s lát-
ványterv készítés, tanácsadás, kivitelezés. Gyors,
korrekt, pontos munkavégzés. Tel.: 06-70-638-
4430

� Festés, mázolás, tapétázás, minõségi munka
korrekt áron. Glettelés, gipszkartonozás fóliázás-
sal, bútormozgatással. Tóth Zoltán, 06-20-534-
7493

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

Oktatás

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

� Történelembõl, biológiából korrepetálást,
érettségi felkészítést, valamint olasz nyelv okta-
tását, középfokú nyelvvizsgára felkészítést vállal
diplomás középiskolai tanár Újpesten. Tel.: 06-
30-389-7789

� Matematika, sakk, eszperantó nyelv okta-
tását vállalja matematikatanár-szakos egyetemi
hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu Tel.: 06-30-
572-7416

� Angolt tanítok, nyelvvizsgára felkészítek nagy
gyakorlattal. Tel.: 06-30-463-6694, 370-4012

� Matematikából, magyarból korrepetálást,
érettségire felkészítést vállalnak szakemberek.
Tel.: 06-30-856-0975

� Angol nyelvtanítást vállalok minden szinten.
Nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, korre-
petálást, felzárkóztatást. Dolgozatírások elõtt
esetenkénti felkészítést is. Érdeklõdni: 06-30-
403-6244, vagy este: 417-3005

Egészség

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

Gondozás

� Bentlakásos intézetünkben az ország egész
területérõl vállaljuk idõs emberek (fekvõ be-
tegeknek is) ápolását, teljes ellátással, egy-
szeri, nagy összegû befizetés nélkül, napidíj
ellenében. Tel.: 06 (1) 350-0997, 350-0999

Állást keres

� „Ezermester” nyugdíjas kertes házban minden
javítást, munkát elvégez térítés nélkül; a gépko-
csim az udvarban egy hónapra történõ beállási le-
hetõség fejében. Tel.: 370-7790, 06-20-511-4966

� 61 éves, most is dolgozó elõnyugdíjas hölgy 9
éves gyakorlattal adatfeldolgozást vállalna RLB
programmal dolgozó könyvelõ mellett Észak-
Pesten. Tel.: 06-20-374-8289

� Alkalmi munkát vállalnék ház körül, házban:
kertápolás, padlástakarítás, vásárlás, fõzés, mo-
sás, takarítás. Minden megoldás érdekel. Meg-
bízható, 40-es férfi. Tel.: 06-30-417-3535

Vegyes
� Keveset használt, új állapotban lévõ sztereo
rádió, Philips magnó és két hangfal összesen
30.000 Ft-ért eladó. Tel.: 380-8234

� Üdülési jog szerviz. Luxus üdülési jogot vá-
sárolna? Üdülõjogot bérelne? ABC Holiday
Kft. Tel.: 1/769 01 14, 1/769 09 31, 30/460 58
55, www.udulesijoginfo.net

� Vadonatúj, 2 db. 120x120-as, 1 db 70x70-es,
natúr fenyõ, termo üveges ablak, 2 db fémvázas,
3x3-as fehér kerti pavilon áron alul, külön-külön
is, 20+10+8 ezer Ft/db eladó. Tel.: 06-70-526-3400

Könyv

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.: 06 20
956 40 84

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

��  Mérlegképes képesítéssel és referenciával
rendelkezõ könyvelõ, Kft-k, Bt-k, egyéni vál-
lalkozók teljes körû könyvelését vállalja Tel.:
06-20-946-7377

Gyászjelentés

� Fájdalommal tudatjuk, hogy Édesapánk, Dr.
Fogarasi Lehel orvos, életének 98. évében eltávo-
zott közülünk. Búcsúztatása március 19-én dél-
elõtt 10.30-kor az újpesti Megyeri úti temetõben
lesz. Gyászolják: gyermekei, unokái, dédunokái,
családja, barátai, tisztelõi és ismerõsei. Levélcím:
Fogarasi Gábor, 1045 Budapest., Mikes K. u. 7.

VÁLLALKOZÓI ÉS MÉRETES
HIRDETÉSEK FELVÉTELE 
AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN

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

e-mail: szerencsicsilla@gmail.com 
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� Szerkesztő: Pálfi Kata � Olvasószerkesztő: Török Monika � Fotó: Horváth Dávid � Titkárságvezető-hirdetésszervező: Szerencsi Csilla 
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ÚJPESTI GYORS LAKÁSSZERVIZ!
Szabó Károly és fia!
Vízvezeték szerelők!

A legkisebb munkától a lakás-
felújításig! Csőtörés és dugulás

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

A lakossági apróhirdetés felvéte-
le az Újpesti Média Kht. szerkesztõ-
ségében 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:
csütörtökön 14 órakor.
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Tisztelt Szerkesztõség!
Örömmel olvastam és láttam már az elmúlt év végén is, milyen nagyszabású kertésze-
ti és szépítészeti munkák kezdõdnek a Király utcában. Említésre méltó az a gondosság,
ahogyan a télen, a virágágyásokba beültetett árvácskák egy részét – a Rózsa utcához
közeli oldalon – fenyõágakkal védték a hideg idõjárástól! A sétánynak minden bizony-
nyal örülnek majd az óvodába járó gyerekek és szüleik, akik nemcsak kellemes, de biz-
tonságos körülmények között sétálhatnak hazafelé, és ne feledjük, a kellemes környe-
zet felüdülést jelent majd a nyugdíjasházban lakó, a padokra kiülõ idõseknek is. Olvas-
tam az Újpesti Naplóban, hogy az önkormányzat folytatja a VirágVáros-programot.
Ennek kapcsán engedjenek meg egy észrevételt: javaslom, hogy a Munkásotthon utca
lámpaoszlopaira is helyezzenek muskátlit! Sokan tudják, Újpesten két utca – az emlí-
tett Munkásotthon utca és az István út elnevezése élvez védettséget, azaz nem változ-
tatható meg az elnevezése. Amennyiben a muskátli a Munkásotthon utca lámpáira is
kikerülne, az önkormányzat megkülönböztetése jelezné például azt is, hogy a száz éve,
sok gyár és üzem, munkás, egyesület adományából épült Újpesti Munkásotthon ma is
az emlékezet része. Annál is inkább, mert a Munkásotthon utcában régi földszintes há-
zak közelében felhúzott panelházak és újonnan épült társasházak egyaránt érzékelte-
tik azt a változást, amelyen Újpest végigment. 

Tisztelettel: B. Gaál Katalin, Lebstück Mária utca

Segítség az asztmásoknak, 
allergiásoknak, légúti betegeknek

A Károlyi Sándor Kórház felnõtt szakorvosi ren-
delõintézetnek földszintjén február 26-án meg-
nyílt az úgynevezett indiso speleo-terápiát al-
kalmazó rendelõ, mely kitûnõ alternatívát és
kiegészítõ terápiát nyújt a különbözõ légzési
problémában szenvedõ pácienseknek.    

A speleo-terápiát, más néven sóbánya-klímaterápiát
évszázadok óta alkalmazzák megelõzésre, valamint
az alsó és felsõ légutak megbetegedései esetén. A
NaCl-ban gazdag gyógyközeg a légzõszervek nyálka-
hártyájára és a hörgõk simaizom-szerkezetére kifej-
tett hatása során magához vonzza a szennyezõdése-
ket, megszünteti a gyulladást, helyreállítja a légzõ-
szervek mikroflóráját. Egy különleges berendezés
száraz, könnyen belélegezhetõ, rendkívül finom, kal-
cium-mentes, 99%-ban nátrium-kloridot tartalma-
zó részecskéket tartalmazó dózist juttat a levegõbe.
Mivel a sót nem párologtatják, légzés közben nem
tapad a nyálkahártyára, ezért a hatóanyag szabad
útja biztosított a hörgõcskékig.

Elõször a Budai Gyermekkórházban alkalmazták a
módszert, végül a sorozatban megnyíló vidéki és bu-
dapesti kórházak után a Görgey úti felnõtt szakrende-
lõben is elérhetõvé válik ez a lehetõség. Egy teljes kúra
10 vagy 20 alkalomból áll, melyet szakorvosi javallat és
szûrõvizsgálat elõz meg. Egy alkalom felnõttek eseté-
ben hatvan, gyerekek esetében (1 éves kor fölött) 45
perces terápiát jelent, kellemes közegben. A cég ta-
pasztalata szerint a felnõttek körében 88-90%-os a ja-
vulás, a gyerekek esetében ez a szám még magasabb. 

A terápia nemcsak az asztmások és allergiások
mentõöve lehet, hanem mindazoké, akik fontosnak
tartják a prevenciót, hiszen erõsíti a szervezet önrege-
neráló képességét, csökkenti a gyulladást, javulnak a
légzésfunkciós leletek, nõ a teljesítõképesség, s ez által
az élet minõsége is. Ez pedig mindannyiunk számára
a legfontosabb. (információ: www.indiso.eu) – P. K

z üllõiek helyezése nem tévesztett meg
senkit, csapatuk jóval nagyobb játék-
erõt képvisel, mint hogy csupán a baj-

noki tabella hetedik helyén szerénykedjenek.
Mostani helyezésüket a visszajátszások miatt
levont pontoknak köszönhetik. Az õszi bajno-
kin, Üllõn 4-1-es vereséget szenvedett együtte-
sünk. Csóka, Hudák és Nagy Zs. (2) találataira
egyedül Kerényi tudott válaszolni újpesti rész-
rõl, így alakult ki a számunkra hidegzuhanyt je-
lentõ végeredmény. Az Újpest FC négy bajnoki
forduló óta veretlen, míg hazai pályán utoljára
tavaly novemberben  szenvedtünk vereséget,

így jó formában várhatjuk az összecsapást. Rá-
adásul Freud Gáborral erõsödött is csapatunk. 

A bajnokság szerencsésen alakult számunk-
ra, mivel a találkozónk elõtt a tabella második
helyén álló Nagykáta vereséget szenvedett
Monoron, így egy esetleges gyõzelemmel utol-
érhettük a Pest megyei csapatot. Szerencsére
sikerült, ugyanis igen izgalmas találkozón 3-1-
re legyõztük a riválist, s ezzel pontszámban
utolértük a bajnoki tabellán második gárdát.

A találkozó elején az ellenfél vezetett, de
kontrából rúgtunk két gólt, majd hihetetlen iz-
galmak közepette megnyertük a találkozót –
mondta Borsche Gábor, a csapat vezetõje.

A fõnök egy titkot is elárult, az ellenfél csa-
patának kapusát szeretne megszerezni a követ-
kezõ idényre az Újpest kapujába. 

– Olyan fantasztikus teljesítményt nyújtott
a srác, hogy szívesen látnánk a sorainkban.

A csapat vezetõje örömmel újságolta, hogy
új „szerzemény” erõsíti a csapatunkat.

– Egy tõsgyökeres újpestivel erõsített csapa-
tunk, az Újpest Futsal Club ugyanis leigazolta
Freud Gábort – dicsekedett Borsche Gábor. 
– A játékos kilenc évesen Újpesten kezdte a
labdarúgást, majd végigjárva a ranglétrát, az
NB I-ben is pályára léphetett lila-fehér mezben.
A futballista 2005. július 20-án mutatkozott be
a felnõtt csapatban, amikor is 3:2-re gyõztünk
a REAC otthonában. Legemlékezetesebb mér-
kõzését 2005. október 15-én játszotta, ekkor a
91. percben gyõztes gólpasszt adott az Újpest
Futsal Club tiszteletbeli elnökének, Kovács Zol-
tánnak, amellyel az õsi rivális Ferencváros csapa-
tát gyõztük le a Szusza Ferenc Stadionban. Ösz-
szesen 15 elsõ osztályú mérkõzésen lépett pályá-
ra az Újpest mezében, késõbb Sopronba, majd
Szolnokra került kölcsönjátékosként. – G. G.

Az Üllõ FC-Csõ Montage U21-es
csapata látogatott legutóbb a
Rozsnyai útra, hogy megmérkõz-
zenek futsal-csapatunkkal. 
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Erõsítettünk a futsal-csapaton

Visszavágtak
a tavalyi
vereségért
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KÖZLEMÉNY
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti Szerve-
zete felszólítja Boruzs Andrást, hogy haladéktala-
nul mondjon le az önkormányzati mandátumáról
és lépjen vissza a parlamenti képviselõjelöltségtõl.

A BKV-nál sorozatosan kiderülõ botrányok el-
érték Boruzs Andrást is. A BKV Zrt. könyvvizsgá-
lójának évközi jelentése szerint Boruzs András,
az SZDSZ budapesti elnöke, újpesti önkormány-
zati képviselõ, tényleges munkavégzés nélkül ve-
hetett fel bért a közlekedési vállalattól. Sajtóhí-
rek szerint Boruzs egykori BKV-s alkalmazása
nem lehetett független Demszky Gábor
gyanúsítotti sorban lévõ tanácsadójaként is-
mert Mesterházy Ernõ akaratától.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti Szer-
vezete felszólítja Boruzs Andrást, hogy a BKV-
ügyekben szintén gyanúba keveredett Hagyó Mik-
lóshoz hasonlóan haladéktalanul mondjon le az
önkormányzati mandátumáról. Felszólítjuk továb-
bá, hogy lépjen vissza a parlamenti képviselõjelölt-
ségtõl, különös tekintettel arra, hogy a részére ki-
töltött ajánlószelvények átadói, akkor még nem
tudhatták, hogy érintett lehet a BKV botrányaiban,
és ajánlásuk visszavonására már nincs lehetõségük.

Felkérjük Bokros Lajost és Dávid Ibolyát, hogy
ha valóban a korrupció és a teljesítmény nélküli
kifizetések ellen kívánnak küzdeni, akkor azon-
nali hatállyal vonják vissza Boruzs András képvi-
selõjelölti támogatását.

A Fidesz Újpesti Szervezete felszólítja az MSZP
Újpesti Csoportját, hogy legyenek következete-
sek és vonják meg támogatásukat Boruzs And-
rástól. A Fidesz azt kéri, hogy az MSZP is szólít-
sa fel Boruzs Andrást az önkormányzati mandá-
tumáról történõ lemondásra, ugyanis 2006-ban
az MSZP és az SZDSZ közös jelöltjeként jutott az
Újpesti képviselõtestületbe.

A Fidesz a Legfõbb Ügyészséghez fordult an-
nak érdekében, hogy rendeljenek el vizsgálatot,
amely megállapítja, hogy történt-e bûncselek-
mény Boruzs András ügyével kapcsolatban.

– BARTÓK BÉLA
A Fidesz Újpesti 

Csoportjának elnöke

NYÍLT VÁLASZ 
AZ ÚJPESTI FIDESZ 
FELSZÓLÍTÁSÁRA

AZ ÚJPESTI FIDESZ VÉLHETÕLEG ROSSZ
HELYRE CÍMEZTE BORUZS ANDRÁSSAL
KAPCSOLATOS FELKÉRÉSÉT, MERT BORUZS
ANDRÁS JELENLEG IS AZ SZDSZ TAGJA, ÉS
AZ SZDSZ ÚJPESTI FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕ-
JE. EZÉRT AZTÁN HA HOZZÁ, VAGY PÁRT-
JÁHOZ KÉRÉSÜK VAN, ÕT VAGY A PÁRTJÁT
KERESSÉK MEG.

ÁLLÁSPONTUNK SZERINT A FIDESZ ÚJ-
PESTI FRAKCIÓJÁNAK TÁJÉKOZTATNIA KEL-
LENE AZ ÚJPESTIEKET ARRÓL, HOGY NEM
SZAVAZTÁK MEG AZ ÖNKORMÁNYZAT
IDEI ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT, MELY MAGÁBA
FOGLALJA TÖBBEK KÖZÖTT A FELNÕTT
SZAKRENDELÕ FELÚJÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉ-
GES 240 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁST,
AZ ÚJ GYERMEKFOGÁSZAT KIALAKÍTÁSÁ-
NAK KÖZEL 60 MILLIÓ FORINTOS FEDEZE-
TÉT, AZ ÚJPESTI HÁZIORVOSOK ÉS GYER-
MEKORVOSOK 30 MILLIÓ FORINTOS 
TÁMOGATÁSI ALAPJÁT, VAGY PÉLDÁUL A 

KÁROLYI KÓRHÁZ LABORVIZSGÁLATAI-
NAK TÁMOGATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 18
MILLIÓ FORINTOS ELÕIRÁNYZATOT.

VÉLEMÉNYÜNK SZERINT A FIDESZ ÚJPES-
TI FRAKCIÓJA AZ IDEI ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZAVAZÁSAKOR AZ ÚJPESTI EGÉSZSÉG-
ÜGYI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA ELLEN SZA-
VAZOTT, EZZEL ÚJPEST HELYETT A PÁRT-
POLITIKÁT VÁLASZTOTTA.

MSZP ÚJPESTI–
KÁPOSZTÁSMEGYERI 

SZERVEZETE

Tisztelt Hölgyem/Uram! A BKIK IV. kerületi Tagcsoportja ez-
úton tisztelettel meghívja Önt az újpesti országgyûlési képvi-
selõjelöltek és az újpesti vállalkozók találkozójára. Vendégeink

március 22-én 17 órától: dr. Hollósi Antal FIDESZ–KDNP jelölt, Wintermantel
Zsolt FIDESZ–KDNP jelölt. Vendégeink március 31-én 18 órától: Kiss Péter
MSZP jelölt, Csizmár Gábor MSZP jelölt. Helyszín: IV. ker., Árpád út 56.

Minden érdeklõdõ vállalkozót tisztelettel várunk. A jelölteknek szóló kér-
déseiket elõzetesen is feltehetik a 4ker@bkik.hu címen. Részvételi szándéku-
kat kérjük, szíveskedjenek jelezni a 370-0386 telefonszámon, vagy a
4ker@bkik.hu e-mail címen. Keztyüs József, IV. kerületi Tagcsoport elnök

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
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